
College of Medicine
Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences



The Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences program aims to train and 
nurture scientists and support research in the medical and biomedical sciences 
in the UAE. The program focuses on broader medical and biomedical sciences 
themes that capitalize on the areas of strength within MBRU. The program 
provides graduate students with cutting-edge knowledge and practical skills in 
the frontiers of biomedical sciences through various coursework and intense 
laboratory research training.

Doctor of Philosophy
in Biomedical Sciences

Accredited by 

Admissions open
to all nationalities

Advanced research
facilities and equipment 

Collaborating with leading 
national and international 
research institutions

Impactful research focusing
on key global and national 
health challenges

 

Publishing in
high-impact journals

H I G H L I G H T E D  F A C T S



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

Annual tuition fee      AED 69,000/year for the first 3 years and
    AED 55,200 in the final year. Payable by the
    beginning of the academic year

T U I T I O N  F E E S



www.mbru.ac.ae

@MBRUniversity

For more information, scan the QR code.

.QR للم��د من المعلومات، امسح رمز



الرسوم الد�اسية

رسوم طلب التسجيل 

الرسوم الد�اسية السنوية

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

69,000 درهم إما�ا�ي سنويًا خالل السنوات الثالث األولى و 
55,200 درهم إما�ا�ي في السنة األخيرة. تدفع الرسوم في 

بداية العام األكاديمي. 



الدكتو�اه في العلوم
الط�ية الحيوية

�هدف برنامج الدكتور في العلوم الط�ية الحيوية إلى تد��ب الكفاءات العلمية ورعايتهم 
ودعم األبحاث في العلوم الصحية والط�ية الحيوية في دولة اإلما�ات. تم إعداد البرنامج 

لالستفادة من المقومات العلمية للجامعة مع التركيز على مواضيع أوسع في مجال العلوم 
الط�ية الحيوية. �وفر البرنامج لطالب الد�اسات العليا المعارف العلمية المتقدمة والمها�ات 

العملية في العلوم الط�ية الحيوية من خالل مجموعة متنوعة من الب�امج الد�اسية، باإلضافة 
إلى التد��ب المكّثف على األبحاث المختب��ة. 

التعاون مع المؤسسات البرنامج معتمد من
البحثية ال�ائدة محليًا وعالميًا

أبحاث تركز على التحديات القبول مفتوح لجميع الجنسيات
الصحية المحلية والعالمية

نشر األبحاث في المجالت م�افق وأجهزة بحثية متطورة
العلمية ذات التأ�ير

ممي�ات البرنامج



كلية الطب
الدكتو�اه في العلوم الط�ية الحيوية


