
تكلفة الســاعة المعتمدة / السنة الدراسية
للبرامــج المطروحــة

للعــام الجامعــي 2022/2021

 تكلفة الساعة
 الواحدة/السنة

الواحدة
(درهم إماراتي)

 عدد
 الساعات
المعتمدة

الدرجة العلمية اسم الكلية #

121٫000 للسنة الواحدة 
 (١) 224 بكالوريوس في الطب والجراحة الطب ١

2٫310 200 بكالوريوس في جراحة األسنان

طب األسنان ٢

1٤0٫0٠0 للسنة الواحدة 
(٢) 60 ماجستير العلوم في طب األسنان الترميمي

1٤0٫0٠0 للسنة الواحدة 
(٢) 67 ماجستير العلوم في طب أسنان األطفال

1٤0٫00 للسنة الواحدة 
(٢) 70 ماجستير العلوم في المداواة اللبية السنية

1٫575 160 بكالوريوس العلوم في الصيدلة
 الصيدلة والعلوم

الصحية ٣3٫125 36 ماجستير العلوم في الصيدلة / الصيدلة السريرية

3٫125 36 ماجستير العلوم في الصيدلة / تقنيات الصيدلة

  1٫375 132 بكالوريوس العلوم في هندسة البناء وإدارة اإلنشاءات

 العمارة والفنون
والتصميم ٤

   1٫575 170 بكالوريوس في العمارة (٣)

1٫430 134 بكالوريوس في التصميم الداخلي (٣)

2٫500 36 ماجستير العلوم في التصميم الحضري

1٫365 142 بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ اإللكترونيات و االتصاالت (٣)   

 الهندسة
 وتكنولوجيا

المعلومات
٥

1٫365 142 بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ أجهزة القياس والتحكم (٣)

1٫365 142 بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ القوى والطاقة المتجددة (٣)

1٫300 141 بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية

1٫300 141 بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية  

1٫365 141 بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات الطبية

1٫150 140 بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب (٣)

1٫150 123 بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات / إدارة مشاريع (٣)

1٫150 123 بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات / إدارة مشاريع إلكترونية (٣)

1٫150 123 بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات/  الشبكات وأمن المعلومات (٣) 

1٫150 123 بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات / قواعد البيانات وأنظمة اإلنترنت (٣)

1٫150 123 بكالوريوس العلوم في تحليل البيانات (٣)

2٫500 30 ماجستير العلوم في الذكاء االصطناعي



(1) Foundation Year stands at AED 82,500.
(2) It is a three-year program.
(3) 20% discount applies to your first regular semester at AU. During
subsequent semesters, you will continue to benefit from other scholarship
or discount programs as per AU regulations.

(4) 5% discount on tuition fees per semester.

Note: The fees above apply to credit hours and exclude additional fees such as books, hostel, transportation, labs, tutorial

sessions, projects, clinics, training and other student services, as detailed in the financial regulations booklet.

5% VAT will be added to all the fees above as per Federal Law No. (8) of 2017 on Value-Added Tax.

The University reserves the right to increase the tuition and other fees up to 10% per academic year when deemed

necessary.

# College Degree
Total 
CRHs

Fees per Credit Hour 
/Year

6
Business 
Administration

Bachelor of Science in Management (3) 126 1,045

Bachelor of Science in Marketing (3) 126 1,045

Bachelor of Science in Finance (3) 126 1,045

Bachelor of Science in Accounting (3) 126 1,045

Master of Business Administration (Marketing) 36 2,000

Master of Business Administration (Human Resource Management) 36 2,000

Master of Business Administration (Financial Management) 36 2,000

Doctorate of Business Administration (DBA) 60 4,500

7
Humanities and
Sciences

Master of Arts in Arabic Language and Literature / Literature and Criticism
(3)

36 2,000

Master of Arts in Arabic Language and Literature / Language and Syntax Grammar 
(3)

36 2,000

Professional Postgraduate Diploma in Teaching (4) 24 625

Bachelor of Arts in Sociology and Social Work  (3) 126 1,125

Bachelor of Arts in Psychology 126 1,125

8
Mass 
Communication

Bachelor of Arts in Mass Communication / Integrated Marketing Communications 126 1,100

Bachelor of Arts in Mass Communication / Radio and Television Production 126 1,100

Bachelor of Arts in Mass Communication / Graphic Design for Media                126 1,100

Master of Public Relations and Corporate Communication 33 2,750

9 Law

Bachelor of Law (3) 132 1,200

Master of Law (Private Law) 33 2,200

Master of Law (Public Law) 33 2,200

Doctorate of Philosophy in Law 57 3,500

 تكلفة الساعة
 الواحدة/السنة

الواحدة
(درهم إماراتي)

 عدد
 الساعات
المعتمدة

الدرجة العلمية اسم الكلية #

1٫045 126 بكالوريوس العلوم في اإلدارة (٣)  

إدارة األعمال ٦

1٫045 126 بكالوريوس العلوم في التسويق (٣)

1٫045 126 بكالوريوس العلوم في التمويل (٣)

1٫045 126 بكالوريوس العلوم في المحاسبة (٣) 

2٫000 36 ماجستير في إدارة األعمال / التسويق

2٫000 36 ماجستير في إدارة األعمال / إدارة الموارد البشرية

2٫000 36 ماجستير في إدارة األعمال / اإلدارة المالية

4٫500 60 دكتوراه في إدارة األعمال

2٫000 36 ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها / األدب والنقد (٣)

اإلنسانيات والعلوم 7

2٫000 36 ماجستير اآلداب في اللغة العربية وآدابها / اللغة وقواعد (٣)

625 24 دبلوم الدارسات العليا المهني في التدريس (4)

1٫125 126 بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع والخدمة االجتماعية (٣)

1٫125 126 بكالوريوس اآلداب في علم النفس

1٫100 126 بكالوريوس اإلعالم / االتصاالت التسويقية المتكاملة

اإلعالم ٨
1٫100 126 بكالوريوس اإلعالم / اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني

1٫100 126 بكالوريوس اإلعالم / التصميم الجرافيكي لإلعالم

2٫750 33 ماجستير اآلداب في العالقات العامة واالتصال المٔوسسي

1٫200 132 بكالوريوس في القانون  (٣)

القانون ٩
2٫200 33 ماجستير في القانون الخاص

2٫200 33 ماجستير في القانون العام

3٫500 57 دكتوراه الفلسفة في القانون

السنة التحضيرية: متوسط التكلفة ٨٢٫٥٠٠ (درهم إماراتي).. ١
مدة البرنامج ثالث سنوات.. ٢
يطبق الخصم (٢٠ ٪) على الفصل الدراسي األول في جامعة عجمان، ويستمر الطلبة في االستفادة . ٣

من برامج المنح الدراسية أو الحسومات األخرى في الفصول الدراسية الالحقه وفقًا للوائح المعمول 
بها في جامعة عجمان

خصم بنسبة ٥٪ على الرسوم الدراسية لكل فصل.. ٤

 مالحظة: 
تطبق الرسوم المذكورة أعاله على الساعات المعتمدة، وال تشمل الرسوم اإلضافية األخرى مثل الكتب والسكن والمواصالت والمختبرات والدورات

التعليمية والمشاريع والعيادات والتدريب وغيرها من الخدمات الطالبية، على النحو المفصل في كتيب اللوائح المالية.
تضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ إلى جميع الرسوم المذكورة أعاله وفقا للقانون االتحادي رقم (٨) لسنة ٢٠١7 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

تحتفظ الجامعة بحقها في زيادة الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم بنسبة تصل إلى ١٠٪ لكل عام دراسي بحسب ما تقتضيه الضرورة.



# College Degree
Total 
CRHs

Fees per Credit Hour /
Year

1 Medicine Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S) 224 121,000 per year  (1)

2 Dentistry

Bachelor of Dental Surgery 200 2,310

Master of Science in Restorative Dentistry  60 140,000 per year (2)

Master of Science in Pediatric Dentistry 67 140,000 per year (2)

Master of Science in Endodontics  70 140,000 per year (2)

3
Pharmacy & Health 
Sciences

Bachelor of Pharmacy 160 1,575

Master of Science in Pharmacy (Clinical Pharmacy) 36 3,125

Master of Science in Pharmacy (Pharmaceutical Technology) 36 3,125

4
Architecture, Art and 
Design

Bachelor of Science in Building Engineering & Construction Management 132 1,375

Bachelor of Architecture (3) 170 1,575

Bachelor of Interior Design (3) 134 1,430

Master of Science  in Urban Design 36 2,500

5
Engineering 
and Information 
Technology

Bachelor of Science in Electrical Engineering/ Electronics & Communication                 
(3)

142 1,365 

Bachelor of Science in Electrical Engineering/ Instrumentation & Control (3)           142 1,365 

Bachelor of Science in Electrical Engineering/ Power & Renewable Energy (3)         142 1,365 

Bachelor of Science in Civil Engineering 141 1,300 

Bachelor of Science in Mechanical Engineering 141 1,300

Bachelor of Science in Biomedical Engineering 141 1,365 

Bachelor of Science in Computer Engineering  (3)               140 1,150

Bachelor of Science in Information Systems/ Project Management (3)               123 1,150

Bachelor of Science in Information Systems/E- Business Management (3)             123 1,150

Bachelor of Science in Information Technology/ Networking and Security (3) 123 1,150

Bachelor of Science in Information Technology/ Databases and Web Systems (3) 123 1,150

Bachelor of Science in Data Analytics (3) 123 1,150

Master of Science in Artificial Intelligence 30 2,500

Fees per Credit Hour/ Year
for Accredited Degree Programs 

for Academic Year 2021/2022


