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المحتوى

الرسوم الدراسية والجامعية للبكالوريوس - الحرم الجامعي في مدينة أبوظبي

الرسوم الدراسية والجامعية للبكالوريوس - الحرم الجامعي في مدينة العين

الرسوم الدراسية والجامعية للدراسات العليا - الحرم الجامعي في مدينتي أبوظبي والعين

الرسوم الدراسية والجامعية للدراسات العليا - الحرم الجامعي في دبي

الرسوم الدراسية والجامعية للدراسات العليا - مركز الظفرة

الرسـوم الـدراسـيـة والـرسوم

في جـامــعــة أبوظــــبــي

 للعام الدراسي 2023-2022
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تخضع الرسوم أعاله لضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 باستثناء رسوم السكن والمواصالت.

تحتفظ جامعة أبوظبي بحق إجراء أي تغييرات تتعلق بالرسوم الدراسية والرسوم الجامعية األخرى خالل السنة المالية.

* تطبق هذه الرسوم عىل طلبة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية الذين يتم قبولهم قبل الفصل الدراسي الربيعي 2021-2020

الرسوم الدراسية والجامعية للبكالوريوس   |   الحرم الجامعي في مدينة أبوظبي

للعام الدراسي  2023-2022

جدول الرسوم الدراسية
رسوم الساعة المعتمدة

من متطّلبات الكلّية )بالدرهم اإلماراتي(

الكلية 

1440كلية اآلداب والعلوم

1620كلية إدراة األعمال

1780كلية الهندسة

1890* بكالوريوس العلوم في الطيران

1890كلية العلوم الصحية

1440)بكالوريوس العلوم في البيئة والصحة والسالمة، بكالوريوس العلوم في الصحة العامة(

1440كلية القانون

1440كلية المتطلبات الجامعية

بالدرهم اإلماراتيالرسوم

300تقديم طلب القبول )غير مستردة( 

2850التسجيل )غير مستردة،  يتم دفعها عند قبول الطالب( 

الشتوي/الصيفيالخريف/الربيع

500500التسجيل المتأخر /الدفع المتأخر

 11055الخدمات الصحية

350175الخدمات الطالبية  

37001850المواصالت - من البيت اىل الجامعة وبالعكس )اختياري(

24001200المواصالت - نقطة التجمع )اختياري(

585إمتحان INSTITUTIONAL TOEFL + تقديم اإلختبار الكتابي في اللغة اإلنجليزية )اختياري(

1075إمتحان  IELTS )اختياري(

بالدرهم اإلماراتيالسكن

الشتوي/الصيفيالخريف/الربيع

125003800مفرد

92002800شبه مفرد

67002000مزدوج

54001700مزدوج مع حمام مشترك
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الرسوم الدراسية والجامعية للبكالوريوس   |   الحرم الجامعي في مدينة العين

للعام الدراسي  2023-2022

تخضع الرسوم أعاله لضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 باستثناء رسوم السكن والمواصالت.

تحتفظ جامعة أبوظبي بحق إجراء أي تغييرات تتعلق بالرسوم الدراسية والرسوم الجامعية األخرى خالل السنة المالية.

جدول الرسوم الدراسية
رسوم الساعة المعتمدة

من متطّلبات الكلّية )بالدرهم اإلماراتي(

الكلية 

1150كلية اآلداب والعلوم

1300كلية إدراة األعمال

1430كلية الهندسة

1890كلية العلوم الصحية

1150)بكالوريوس العلوم في البيئة والصحة والسالمة، بكالوريوس العلوم في الصحة العامة(

1150كلية القانون

1150كلية المتطلبات الجامعية

بالدرهم اإلماراتيالرسوم

300تقديم طلب القبول )غير مستردة( 

2850التسجيل )غير مستردة،  يتم دفعها عند قبول الطالب( 

الشتوي/الصيفيالخريف/الربيع

500500التسجيل المتأخر /الدفع المتأخر

5025الخدمات الصحية

350175الخدمات الطالبية  

28501450المواصالت - من البيت اىل الجامعة وبالعكس )اختياري(

585175إمتحان INSTITUTIONAL TOEFL + تقديم اإلختبار الكتابي في اللغة اإلنجليزية )اختياري(

1075إمتحان  IELTS )اختياري(
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أبوظبي: الحرم الجامعي في أبوظبي  العين: الحرم الجامعي في العين

جدول الرسوم الدراسية
رسوم الساعة المعتمدة

من متطّلبات الكلّية )بالدرهم اإلماراتي(

الكلية

كلية اآلداب والعلوم

2840ماجستير التربية في القيادة التربوية )أبوظبي والعين(
2840ماجستير العلوم  في التربية الخاصة )أبوظبي والعين(

900الدبلوم المهني في التدريس)اللغة العربية واإلنجليزية( )أبوظبي والعين(

كلية إدراة األعمال

2940ماجستير إدارة األعمال التنفيذي )أبوظبي(
ماجستير في إدارة األعمال في التخصصات التالية:التمويل، إدارة الموارد البشرية، إدارة اللوجستيات 

واإلمداد، إدارة مشاريع، إدارة الطيران. )أبوظبي والعين(
2940

2840ماجستير في إدارة الموارد البشرية )أبوظبي والعين(
3667ماجستير في القيادة االستراتيجية )أبوظبي والعين(

4620دكتوراه في إدارة األعمال )أبوظبي(

كلية الهندسة

2835ماجستير الهندسة  في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب )أبوظبي(
2940ماجستير في اإلدارة الهندسية )أبوظبي والعين(

2940ماجستير في  إدارة المشاريع )أبوظبي(
2835ماجستير الهندسة المدنية )أبوظبي( 

2835ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات )أبوظبي(
2835ماجستير العلوم في الهندسية الكهربائية والحاسوبية )أبوظبي(

2835ماجستير العلوم في العمارة المستدامة )أبوظبي(
2835ماجستير العلوم  في الهندسة الميكانيكية )أبوظبي(

2100مساق قراءة موجّه

القانون

2940ماجستير في القانون العام )أبوظبي والعين(
2940ماجستير في القانون الخاص )أبوظبي والعين(

بالدرهم اإلماراتيالرسوم

400تقديم طلب القبول )غير مستردة( 
2850التسجيل )غير مستردة،  يتم دفعها عند قبول الطالب(  

الشتوي/الصيفيالخريف/الربيع

500500التسجيل المتأخر / الدفع المتأخر

350175الخدمات الطالبية )أبوظبي والعين(

11055الخدمات الصحية )أبوظبي(

5025الخدمات الصحية )العين(

425إمتحان INSTITUTIONAL TOEFL )اختياري(
1075إمتحان  IELTS )اختياري(

AEDالسكن )أبوظبي(

الشتوي/الصيفيالخريف/الربيع

125003800مفرد 

92002800شبه مفرد

67002000مزدوج

54001700مزدوج مع حمام مشترك 

الرسوم الدراسية والجامعية للدراسات العليا

للعام الدراسي  2023-2022
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جدول الرسوم الدراسية
رسوم الساعة المعتمدة

من متطّلبات الكلّية )بالدرهم اإلماراتي(

الكلية 

الطلبة المنتظمونكلية اآلداب والعلوم
الطلبة المستجدين

2022-2021

19252925ماجستير التربية في القيادة التربوية

19252925ماجستير العلوم في التربية الخاصة

990الدبلوم المهني في التدريس )اللغة العربية/ اللغة االنجليزية(

كلية إدراة األعمال

2925ماجستير في إدارة األعمال

29253667ماجستير في القيادة اإلستراتيجية

4620دكتوراه في إدارة األعمال

كلية الهندسة

2200ماجستير في اإلدارة الهندسية

2200ماجستير في  إدارة المشاريع

كلية القانون

26202940ماجستير في القانون العام

26202940ماجستير في  القانون الخاص

بالدرهم اإلماراتيالرسوم

400تقديم طلب القبول )غير مستردة( 

2850التسجيل )غير مستردة،  يتم دفعها عند قبول الطالب(  

الشتوي/الصيفيالخريف/الربيع

500500التسجيل المتأخر / الدفع المتأخر

350175الخدمات الطالبية

425إمتحان INSTITUTIONAL TOEFL )اختياري(

1075إمتحان  IELTS )اختياري(

الرسوم الدراسية والجامعية للبكالوريوس   |   الحرم الجامعي في دبي

للعام الدراسي  2023-2022

تخضع الرسوم أعاله لضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 باستثناء رسوم السكن والمواصالت.

تطبق رسوم إضافية )٪4( عىل جميع مساقات البحث العلمي/األطروحة )الرسالة(
تحتفظ جامعة أبوظبي بحق إجراء أي تغييرات تتعلق بالرسوم الدراسية والرسوم الجامعية األخرى خالل السنة المالية.
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الرسوم الدراسية والجامعية للبكالوريوس   |   مركز الظفرة

للعام الدراسي  2023-2022

جدول الرسوم الدراسية
رسوم الساعة المعتمدة

من متطّلبات الكلّية )بالدرهم اإلماراتي(

الكلية 

كلية اآلداب والعلوم

2940ماجستير التربية في القيادة التربوية

990الدبلوم المهني في التدريس )اللغة العربية / اللغة اإلنجليزية(

كلية إدراة األعمال

2940ماجستير في إدارة األعمال

2100مساق القراءة الموجه

بالدرهم اإلماراتيالرسوم

400تقديم طلب القبول )غير مستردة( 

2850التسجيل )غير مستردة،  يتم دفعها عند قبول الطالب( 

الشتوي/الصيفيالخريف/الربيع

500500التسجيل المتأخر / الدفع المتأخر

800 لكل سنةالتأمين الصحي )عىل كفالة الطالب(

425إمتحان INSTITUTIONAL TOEFL )إختياري(

1075إمتحان  IELTS )إختياري(

تخضع الرسوم أعاله لضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 باستثناء رسوم السكن والمواصالت.

تطبق رسوم إضافية )٪4( عىل جميع مساقات البحث العلمي/األطروحة )الرسالة(
تحتفظ جامعة أبوظبي بحق إجراء أي تغييرات تتعلق بالرسوم الدراسية والرسوم الجامعية األخرى خالل السنة المالية.


