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شروط القبول

 

طلبة الثانوية العامة

كلية الهندسة

هندسة الحاسوب 

والتعليم التربية وزارة من مصدقة يعادلها ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية شهادة
بمعدل ال يقل عن %80 للمسار المتقدم/العلمي، أو %75 لمسار النخبة.

أن على يعادلها، ما أو التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

11005005

الناطقين لغير ويمكن يعادلها، ما أو (600) عن تقل ال بدرجة العربية) اللغة في (اإلمسات اختبار اجتياز
باللغة العربية التسجيل في مساق بديل "مقدمة في اللغة العربية".

اجتياز اختبار (اإلمسات في الرياضيات) بدرجة ال تقل عن (900) أو ما يعادلها. 
اجتياز اختبار (اإلمسات في الفيزياء) بدرجة ال تقل عن (800) أو ما يعادلها. 

اجتياز أي شروط أخرى للقبول في جامعة العين.

 



 

هندسة الشبكات واالتصاالت 

والتعليم التربية وزارة من مصدقة يعادلها ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية شهادة
بمعدل ال يقل عن %80 للمسار المتقدم/العلمي، أو %75 لمسار النخبة.

أن على يعادلها، ما أو التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

11005005

الناطقين لغير ويمكن يعادلها، ما أو (600) عن تقل ال بدرجة العربية) اللغة في (اإلمسات اختبار اجتياز
باللغة العربية التسجيل في مساق بديل "مقدمة في اللغة العربية".

اجتياز اختبار (اإلمسات في الرياضيات) بدرجة ال تقل عن (900) أو ما يعادلها. 
اجتياز اختبار (اإلمسات في الفيزياء) بدرجة ال تقل عن (800) أو ما يعادلها. 

اجتياز أي شروط أخرى للقبول في جامعة العين.

 

 



علوم الحاسب اآللي 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو ما يعادلها مصدقة من للمسار المتقدم/العلميشهادة الثانوية العامة 
 وزارة التربية والتعليم، بمعدل ال يقل عن 60%.

شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، في واحدة من الشهادات التالية أو ما يعادلها، على أن
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

11005005

 

 

هندسة البرمجيات 

شهادة الثانوية العامة (علمي/متقدم) من دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو ما يعادلها مصدقة من وزارة
التربية والتعليم، بمعدل ال يقل عن 60%.

شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، في واحدة من الشهادات التالية أو ما يعادلها، على أن
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

11005005



 

 

هندسة المدنية 

والتعليم التربية وزارة من مصدقة يعادلها ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية شهادة
بمعدل ال يقل عن %80 للمسار المتقدم/العلمي، أو %75 لمسار النخبة.

أن على يعادلها، ما أو التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

11005005

الناطقين لغير ويمكن يعادلها، ما أو (600) عن تقل ال بدرجة العربية) اللغة في (اإلمسات اختبار اجتياز
باللغة العربية التسجيل في مساق بديل "مقدمة في اللغة العربية".

اجتياز اختبار (اإلمسات في الرياضيات) بدرجة ال تقل عن (900) أو ما يعادلها. 
اجتياز اختبار (اإلمسات في الفيزياء) بدرجة ال تقل عن (800) أو ما يعادلها. 

اجتياز أي شروط أخرى للقبول في جامعة العين.

 

 



أمن الفضاء االلكتروني 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو ما يعادلها مصدقة من للمسار المتقدم/العلميشهادة الثانوية العامة 
 وزارة التربية والتعليم، بمعدل ال يقل عن 60%.

شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، في واحدة من الشهادات التالية أو ما يعادلها، على أن
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

11005005

 

 

 

كلية الصيدلة

صيدلة 

المتحدة، العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية يعادلهاشهادة ما والتعليم،أو التربية وزارة من مصدقة
.بمعدل ال يقل عن %85 في المسار المتقدم/العلمي،  أو %80 في مسار النخبة

أن على يعادلها ما أو التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSATTOEFL ITPIELTS Academic



EmSATTOEFL ITPIELTS Academic
11005005

الناطقين لغير ويمكن يعادلها، ما أو (800) عن تقل ال بدرجة العربية) اللغة في (اإلمسات اختبار اجتياز
باللغة العربية التسجيل في مساق بديل "مقدمة في اللغة العربية".

اجتياز اختبار (اإلمسات في الرياضيات) بدرجة ال تقل عن (900) أو ما يعادلها.
أو (900) عن تقل ال بدرجة األحياء) الفيزياء، (الكيمياء، التالية: المواد من مادتين في اإلمسات اختبار اجتياز

ما يعادلها.
المواد تلك في اإلمسات درجات توفر عدم حالة في الصيدلة كلية تضعه الذي القبول اختبار اجتياز

(المذكورة أعاله).
اجتياز المقابلة الشخصية لكلية الصيدلة.

اجتياز أي شروط أخرى للقبول في جامعة العين.
والرياضيات اإلنجليزية للغة ليس ولكن العربية، اللغة امتحان درجة تحقيق لعدم المشروط بالقبول يسمح

والمواد العلمية (أو اختبار القبول المعادل في هذه المواد)، أو شهادة الثانوية العامة الكلية.

 

 

التغذية والحميات 

والتعليم، التربية وزارة من مصدقة يعادلها ما أو المتحدة، العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية شهادة
 في المسار (المتقدم/العلمي). %60بمعدل ال يقل عن 

عن تقل ال بنسبة (العام/األدبي) المسار العامة الثانوية طلبة قبول مواد%60يمكن أخذ بشرط ،
استدراكية في الفيزياء واألحياء والكيمياء والرياضيات.

عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
المعدل المطلوب وذلك كالتالي*:



EmSATTOEFL ITPIELTS Academic
11005005

 

 

كلية القانون

قانون 

والتعليم التربية وزارة من مصدقة يعادلها ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية شهادة
بمعدل ال يقل عن %80 للمسار المتقدم/العلمي، أو %85 للمسار العام/األدبي، أو %75 لمسار النخبة. 

عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSAT TOEFL ITPIELTS Academic
9504504.5

اجتياز اختبار (اإلمسات في اللغة العربية) بدرجة ال تقل عن (1000) أو ما يعادلها.
بدرجة ال تقل عن (800) أو ما يعادلها.اجتياز اختبار (اإلمسات في الرياضيات) 
اجتياز المقابلة الشخصية لكلية القانون.

اجتياز أي شروط أخرى للقبول في جامعة العين.

 

 

 

 



كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

التربية الخاصة 

والتعليم التربية وزارة من مصدقة يعادلها ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية شهادة
بمعدل ال يقل عن %75 للمسار المتقدم/العلمي، أو %80 للمسار العام/األدبي، أو %70 لمسار النخبة.

عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSAT TOEFL ITPIELTS Academic
9504504.5

الناطقين لغير ويمكن يعادلها، ما أو (1000) عن تقل ال بدرجة العربية) اللغة في (اإلمسات اختبار اجتياز
باللغة العربية التسجيل في مساق بديل "مقدمة في اللغة العربية".

اجتياز اختبار (اإلمسات في الرياضيات) بدرجة ال تقل عن (700) أو ما يعادلها.
اجتياز اختبار تحديد المستوى الذي تحدده الكلية.

اجتياز المقابلة الشخصية لكلية التربية.
اجتياز أي شروط أخرى للقبول في جامعة العين.

 

 

علم النفس التطبيقي 

العامة الثانوية العام/األدبيشهادة أو المتقدم/العلمي يعادلهاللمسار ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من



عن يقل ال بمعدل (الفنية) الثانوية شهادة أو ،60% عن يقل ال بمعدل والتعليم التربية وزارة من مصدقة
%60 مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

الحصول على شهادة الكفاءة باللغة العربية EMSAT بدرجة ال تقل عن (1000).
عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة

المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSAT TOEFL ITPIELTS Academic
9504504.5

 

 

علم االجتماع التطبيقي 

العامة الثانوية العام/األدبيشهادة أو المتقدم/العلمي يعادلهاللمسار ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من
عن يقل ال بمعدل (الفنية) الثانوية شهادة أو ،60% عن يقل ال بمعدل والتعليم التربية وزارة من مصدقة

%60 مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
الحصول على شهادة الكفاءة باللغة العربية EMSAT بدرجة ال تقل عن (1000).

عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSAT TOEFL ITPIELTS Academic
9504504.5

 

 



اللغة العربية وآدابها 

العامة الثانوية العام/األدبيشهادة أو المتقدم/العلمي يعادلهاللمسار ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من
عن يقل ال بمعدل (الفنية) الثانوية شهادة أو ،60% عن يقل ال بمعدل والتعليم التربية وزارة من مصدقة

%60 مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
الحصول على شهادة الكفاءة باللغة العربية EMSAT بدرجة ال تقل عن (1000).

هما أو الشخصية المقابلة أو واالجتماعية اإلنسانية والعلوم التربية كليـة تقررها التي القبول امتحانات اجتياز
معا.

تفرغ الطالب للدراسة في الفصل الدراسي الذي يتم التسجيل فيه على المساقات الدراسية.
تمكن الطالب من التعلم باللغة اإلنجليزية في المساقات التي تتطلب ذلك.

عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSAT TOEFL ITPIELTS Academic
9504504.5

 

 

الدراسات اإلسالمية 

العامة الثانوية العام/األدبيشهادة أو المتقدم/العلمي يعادلهاللمسار ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من



عن يقل ال بمعدل (الفنية) الثانوية شهادة أو ،60% عن يقل ال بمعدل والتعليم التربية وزارة من مصدقة
%60 مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

الحصول على شهادة الكفاءة باللغة العربية EMSAT بدرجة ال تقل عن (1000).
هما أو الشخصية المقابلة أو واالجتماعية اإلنسانية والعلوم التربية كليـة تقررها التي القبول امتحانات اجتياز

معا.
تفرغ الطالب للدراسة في الفصل الدراسي الذي يتم التسجيل فيه على المساقات الدراسية.

تمكن الطالب من التعلم باللغة اإلنجليزية في المساقات التي تتطلب ذلك.
عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة

المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

EmSAT TOEFL ITPIELTS Academic
9504504.5

 

 

اللغة اإلنجليزية والترجمة 

شهادة الثانوية العامة للمسار المتقدم/العلمي أو العام/األدبي من دولة اإلمارات العربية المتحدة أو ما يعادلها
مصدقة من وزارة التربية والتعليم بمعدل ال يقل عن %60 أو شهادة الثانوية (الفنية) بمعدل ال يقل عن

%60 مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
شهادة كفاءة في اللغة اإلنجليزية، سارية المفعول، في واحدة من الشهادات التالية أو ما يعادلها، على أن

ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي:

IELTS AcademicTOEFL iTPEmSAT
55001100

اجتياز المقابلة الشخصية



 

 

 

 

كلية األعمال 

إدارة األعمال 

والتعليم التربية وزارة من مصدقة يعادلها ما أو المتحدة العربية اإلمارات دولة من العامة الثانوية شهادة
بمعدل ال يقل عن %70 للمسار المتقدم/العلمي، أو %75 للمسار العام/األدبي، أو %70 لمسار النخبة. 

أن على يعادلها ما أو التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
ال تقل عن المعدل المطلوب وذلك كالتالي: 

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

11005005

الناطقين لغير ويمكن يعادلها، ما أو (600) عن تقل ال بدرجة العربية) اللغة في (اإلمسات اختبار اجتياز
باللغة العربية التسجيل في مساق بديل "مقدمة في اللغة العربية".

اجتياز اختبار (اإلمسات في الرياضيات) بدرجة ال تقل عن (600) أو ما يعادلها. 
اجتياز المقابلة الشخصية. 

اجتياز أي شروط أخرى للقبول في جامعة العين.
أو اإلنجليزية للغة ليس ولكن العربية، اللغة امتحان درجة تحقيق لعدم المشروط بالقبول السماح يمكن

شهادة الثانوية العامة. 

 



 

 

 

كلية االتصال واإلعالم 

تصال واإلعالم اال

) العامة الثانوية أدبي/عامشهادة أو التربيةعلمي/متقدم وزارة من مصدقة المتحدة العربية اإلمارات دولة من (
وزارة من مصدقة 60% عن يقل ال بمعدل (الفنية) الثانوية شهادة أو ،60% عن يقل ال وبمعدل والتعليم

التربية والتعليم.
الحصول على شهادة الكفاءة باللغة العربية EMSAT بدرجة ال تقل عن (1000).

عن تقل ال أن على التالية الشهادات من واحدة في المفعول، سارية اإلنجليزية، اللغة في كفاءة شهادة
المعدل المطلوب وذلك كالتالي: 

EmSATTOEFL ITPIELTS
Academic

9504504.5

 

 

 

 



 

طلبة الثانوية الفنية 

كلية كلية الهندسة (جميع البرامج باستثناء الهندسة المدنية-هندسة الحاسوب- هندسة الشبكات واالتصاالت)
كلية االتصال واإلعالمالتربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية(باستثناء التربية الخاصة)

أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية (الفنية) من دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو ما يعادلها مصدقة من
وزارة التربية والتعليم، بمعدل ال يقل عن 60%.

 

 

حملة الدبلوم

كلية االتصال كلية األعمالكلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية القانونكلية الصيدلة كلية الهندسة
واإلعالم

معادلة شهادة الدبلوم من وزارة التربية والتعليم إذا كانت شهادة الدبلوم صادرة من خارج دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

 

 

الطلبة المحولون من مؤسسات تعليمية أخرى

كلية االتصال كلية األعمالكلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية القانونكلية الصيدلة كلية الهندسة
واإلعالم

شروط القبول المذكورة لـ (طلبة الثانوية العامة)*
تصديق كشف العالمات من وزارة الخارجية وسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في حال كان الطالب قد

درس في جامعة من خارج الدولة.
أن تكون الجامعة التي تم االنتقال منها معتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح ما اليقل عن (9) ساعات معتمدة في الجامعة أو الكلية السابقة.
أن يكون الطالب منتظماً بالدراسة في الجامعة أو الكلية السابقة.

أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وشروط القبول في الكلية المراد االلتحاق بها.



 

 

الطلبة الزائرون

كلية االتصال كلية األعمالكلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية القانونكلية الصيدلة كلية الهندسة
واإلعالم

على الطالب أن يقدم رسالة رسمية من جامعته األصلية تسمح له بالدراسة في الجامعة كطالب زائر، ومبين فيها
المساقات التي يسمح له التسجيل بها.

 

 

الطلبة المستمعون

كلية االتصال كلية األعمالكلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية القانونكلية الصيدلة كلية الهندسة
واإلعالم

على الطالب أن يحصل على موافقة عميد الكلية، ومنسق البرنامج.

عرض الصفحة
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