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Bachelor of Surgery 



Medicine is rapidly changing, and medical education has to keep pace. At MBRU our approach is to 
provide medical students with a transformative educational experience to prepare them for tomorrow’s 
healthcare needs.  

The six-year program is based on an innovative homegrown curriculum that is reactive to today’s needs, 
it is focused on outcomes to produce physicians that are scholars, leaders, communicators, and 
collaborators. It allows early clinical exposure from year one, as well as exposes students to research 
which take place at MBRU Biomedical Research Center Supported by Al Jalila Foundation and through 
affiliations with local and international healthcare institutes. 

The College of Medicine utilizes an innovative technique as part of its admissions criteria, the MMIs- 
multiple mini interviews, which allow MBRU to assess applicants on soft skills such as maturity; 
communication; critical thinking; problem solving; ethical decision-making; empathy and cultural 
sensitivity; among other non-cognitive skills.    

P R O G R A M  S U M M A R Y
Duration
Six years

Study Type
On Campus

Application Deadline 
January 16, 2022  

Bachelor of Medicine
and Bachelor of Surgery 



Application fee   AED 1,000 AED + AED 50 (5% VAT)
    Non-refundable

Annual tuition fee  AED 160,000

T U I T I O N  F E E S
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PHASE II
(80 weeks)

PHASE III
(120 weeks)

PHASE I
(40 weeks)

International
academic partner: 

Accredited by:

Multiple Mini Interviews 

The MBRU
Summer Scholars Program 

Clinical affiliations:

Al Jalila Children’s Specialty Hospital, the only hospital
dedicated to pediatric medicine in the UAE. 

Mediclinic Middle East, one of the 
largest hospital networks in the UAE.

Low student-faculty ratio 



www.mbru.ac.ae

@MBRUniversity

For more information, scan the QR code.

.QR للم��د من المعلومات، امسح رمز



 كلية الطب
 بكالو��وس الطب والج�احة 



يتغير الطب بوتيرة متسارعة، ويجب على التعليم الطبي مواكبة ذلك. نسعى 
في الجامعة إلى ت�ويد طلبة الطب بتجربة تعليمية تحولية بما يتالئم مع 

احتياجات الرعاية الصحية في المستقبل.

يعتمد برنامج بكالو��وس الطب والج�احة الذي يمتد لمدة ست سنوات على منهج مبتكر تم إعداده محليًا 
ليتفاعل مع احتياجات الحاضر و�هدف البرنامج لتخ��� أطباء قياد�ن وعلماء وباحثين يحملون معاني 

التواصل والتعاون. يتيح البرنامج لطلبة الطب خوض تجربة التد��ب الس��ري المبكر منذ السنة الد�اسية 
األولى، باإلضافة إلى تجربة البحث العلمي الذي يتم في مركز جامعة محمد بن �اشد للطب والعلوم 

الصحية لألبحاث الط�ية الحيوية بدعم من مؤسسة الجليلة ومن خالل التعاون مع مؤسسات الرعاية 
الصحية المحلية والعالمية.

تستخدم كلية الطب نظام اختيار مبتكرة للطالب كجزء من معا�ير القبول الخاصة بها، وهي المقابالت 
الصغيرة المتعددة (MMIs). تسمح المقابالت الصغيرة المتعددة للجامعة بتق�يم المتقدمين على 

المها�ات الشخصية مثل النضج، والتواصل، والتفكير النقدي، وحل المشكالت، وا�خاذ الق�ا�ات األخالقية، 
والتعاطف والحساسية الثقافية، وغيرها من المها�ات غير المعرفية.

بكالو��وس الطب والج�احة 

الموعد النهائي للتقديم
 16 ينا�ر 2022

نوع الد�اسة 
في حرم الجامعة

المدة
ست سنوات 

ملخص البرنامج



السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

 السنة ال�ابعة

السنة الخامسة

 السنة السادسة

العلوم
األساسية

آليات األم�اض

العلوم الس����ة

ش��ك أكاديمي
عالمي:

البرنامج معتمد من

نسبة الطالب إلى
الكادر األكاديمي قليلة

مقابالت صغيرة متعددة

برنامج التد��ب الصيفي

ش�اكات إكلينيكية:

ميديكلينيك الش�ق األوسط، إحدى أكبر 
مجموعات المستشفيات في دولة اإلما�ات.

مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال، المستشفى األول 
والوحيد المخصص لطب األطفال في دولة اإلما�ات.

1،000 درهم إما�ا�ي + 50 درهم إما�ا�ي
( 5% ض��بة القيمة المضافة) غير قابلة لالسترداد

160،000 درهم إما�ا�ي 

الرسوم الد�اسية

رسوم طلب التسجيل

الرسوم الد�اسية السنوية*

ممي�ات البرنامج

المرحلة الثالثة
(120 أسبوعًا)

المرحلة الثانية
(80 أسبوعًا)

المرحلة األولى
(40 أسبوعًا)


