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ADMISSION REQUIREMENTS

Degree Program   Concentration
UAE Curriculum Other Programs

 HS General
Average

 HS Elite &
Advanced Average

 American
System

 British System
IGCSE

 International
Beccalaureate IB

BFA Animation Design

80% 75%

Minimum 
5 subjects 
excluding 
Arabic and 
Islamic 
Studies with 
minimum 
average 80%

5 O-levels & 2 A/
AS levels with a 
grade of ‹B› or 
higher (excluding 
Arabic and Islamic 
Studies)

IB Diploma with 
minimum sore 24 
points

BFA Graphic Design
BFA Interior Design
BFA Visual Arts
BS Multimedia Design
BS Business 
Transformation

Accounting

80% 75%

Finance
Operations Management
Entrepreneurship & Innovation
Growth Strategy & 
Management

BS Social Innovation Psychology

80% 75%
Political & Economic Systems
New Media
Societal Design
Behavioral Economics

BS Computational 
Systems

Digital Security
80% 75%Machine Intelligence

Applied Data Science
BS Sustainability Sustainability Enterprise

80% 75%Sustainability Policy
Sustainability & Safety

Minimum High School Requirements
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Degree Program Concentration English EmSAT Math EmSAT Arabic Others
BFA Animation Design

EmSAT 1250, or IELTS 
5.5, or TOEFL iBT 71

750 750 N/A

BFA Graphic Design

BFA Interior Design

BFA Visual Arts

BS Multimedia Design

BS Business 
Transformation

Accounting

750 750 N/A

Finance

Operations Management

Entrepreneurship & Innovation

Growth Strategy & Management

BS Social Innovation

Psychology

750 750 N/A

Political & Economic Systems

New Media

Societal Design

Behavioral Economics

Degree Program Concentration English EmSAT Math EmSAT Arabic EmSAT Computer Science

BS Computational Systems

Digital Security
EmSAT 1250, or IELTS 
5.5, or TOEFL iBT 71 750* 750 500Machine Intelligence

Applied Data Science

Degree Program Concentration English EmSAT Math EmSAT Arabic EmSAT Physics or 
Biology or Chemistry

BS Sustainability

Sustainability Enterprise
EmSAT 1250, or IELTS 
5.5, or TOEFL iBT 71 750 750 500Sustainability Policy

Sustainability & Safety

*Minimum requirement for pre-major. Requires passing a test after one year in program if pre-admission EmSAT Math score is below 900.

Minimum EmSAT Requirements
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متطلبات القبول معدل الثانوية العامة
التخصصالدرجة العلمية

اختبارات اخرىالمنهج الوزاري او ما يعادله 
معدل الثانوية 

العامة المسار العام
معدل الثانوية العامة 

البكالوريا الدوليةالمنهاج البريطانيالمنهج األمريكيلمساري النخبة والمتقدم

بكالوريوس الفنون الجميلة في تصميم الرسوم المتحركة

80%75%

اجتياز خمس مواد 
بنجاح بمعدل 80% 

فما فوق )ال يتم 
احتساب اللغة 

العربية والدراسات 
اإلسالمية ضمن 

هذه المواد(

اجتياز خمس مواد 
O-level باإلضافة 
الى اجتياز مادتين  

 A او AS Level
level مع الحصول 

                           B على تقدير
)ال يتم احتساب 

اللغة العربية 
والدراسات 

اإلسالمية ضمن 
هذه المواد(

الحصول على 24 
نقطة أو أكثر في 

البكلوريا الدولية

بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الجرافيكي 
بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي 

بكالوريوس الفنون الجميلة في الفنون البصرية
بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط المتعددة 

المحاسبةبكالوريوس العلوم في تحّول األعمال

80%75%

المالية
إدارة العمليات

ريادة األعمال واالبتكار
استراتيجية النمو واإلدارة

علم النفسبكالوريوس العلوم في االبتكار االجتماعي

80%75%

النظم السياسية واالقتصادية
اإلعالم الجديد

التصميم االجتماعي
االقتصاد السلوكي

األمن الرقميبكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة

80%75% ذكاء اآللة
علوم البيانات التطبيقية

مشروع االستدامةبكالوريوس العلوم في االستدامة

80%75% سياسة االستدامة
االستدامة والسالمة
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* تمنح الجامعة قبواًل مشروطًا للطلبة الحاصلين على درجة اقل من 900 في امتحان االمسات للرياضيات، على أن يحقق الطالب متطلبات اخبار الرياضيات خالل عام من تاريخ االلتحاق بالجامعة

اختبار االمارات القياسي اللغة اإلنجليزيةالتخصصالدرجة العلمية
للرياضيات )امسات(

اختبار االمارات القياسي في 
اختبارات اخرىاللغة العربية )امسات(

بكالوريوس الفنون الجميلة في تصميم الرسوم المتحركة

اختبار االمارات 
القياسي للغة 

االنجليزية 
)امسات( 1250 أو                         

االيلتس 
)اكديمي( 5.5 أو                          

iBT 71 التوفل

750750N/A

بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الجرافيكي 
بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي 

بكالوريوس الفنون الجميلة في الفنون البصرية
بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط المتعددة 

بكالوريوس العلوم في تحّول األعمال

المحاسبة

750750N/A
المالية

إدارة العمليات
ريادة األعمال واالبتكار

استراتيجية النمو واإلدارة

بكالوريوس العلوم في االبتكار االجتماعي

علم النفس

750750N/A

النظم السياسية واالقتصادية
اإلعالم الجديد

التصميم االجتماعي
االقتصاد السلوكي

اختبار االمارات القياسي اللغة اإلنجليزيةالتخصصالدرجة العلمية
للرياضيات )امسات(

اختبار االمارات القياسي في 
اللغة العربية )امسات(

اختبار االمارات القياسي في 
علوم الحاسوب )امسات(

بكالوريوس العلوم في نظم الحوسبة

األمن الرقمي
1250750*750500 ذكاء اآللة

علوم البيانات التطبيقية

اختبار االمارات القياسي اللغة اإلنجليزيةالتخصصالدرجة العلمية
للرياضيات )امسات(

اختبار االمارات القياسي في 
اللغة العربية )امسات(

اختبار االمارات القياسي في 
علوم الحاسوب )امسات(

بكالوريوس العلوم في االستدامة
مشروع االستدامة

1250750750500 سياسة االستدامة
االستدامة والسالمة

الحد األدني من متطلبات قبول إختبار اإلمارات القياس )امسات(




