
 
Term 2 Circular  
March 8, 2023 
 
Subject: New Updates on Equivalency and High School Graduation Requirements  
                as per latest MoE Announcements 
 
Dear Parents, 
 

Kindly read through the attached procedures and requirements to secure High School 
America Diploma application for Equivalency. After receiving the Diploma, each student will need to 
apply for Equivalency as required by the Ministry of Education (MoE).  

For EmSAT, in case the students did not get the minimum scores, the MoE will provide them 
“Conditional Acceptance” so that they can proceed with admission application to universities. 
However, during the first year in the university, the students will have to re-take the EmSAT or take 
the exams that will be given by the university. In addition, please read the new updates from the 
MoE in the attachments. 

For parents of boys who are joining for National Service, the application for Equivalency and 
admission application to universities must be completed before they join the National Service.  

Kindly encourage your son/daughter to aim at meeting these requirements to ensure smooth 
transition to their higher studies. Please feel free to contact me for any assistance.  

 

Sincerely, 

 
Dr. Maribon Viray Sangma 
Career and University Guidance Counselor 
SAIS Abu Dhabi Branch 
0523487472 
 

 



 
 
 

The following information is related to Equivalency for High School Degrees from Private Schools 
inside the country 

1.  Completing the following steps: 

A. Attest your report cards (Grade 10, 11 and 12) from the Educational Authority as follows: 
 Abu Dhabi:  Department of Education and Knowledge 

B. Ensure entering the right information in your application on the Ministry of Education's  
website including Emirates ID, Email and Mobile number. 

C. Save your Username and Password. 

D. Save your application number that starts with 2023 to follow up with us when  

     required. 

E. For a fast process, ensure that all the information and required documents are  

     submitted. Applications with missing documents will not be activated. 

F. Payment must be done online. 

2. You Can Apply and Receive the Equivalency by Following the Steps Below: 

1. Enter the Ministry of Education website: www.moe.gov.ae 
2. Select  E-SERVICE and click on "Service Catalog" 
3. Choose the following service from the list: 

"Request for equivalency of Grade 12 certificates for a foreign curriculum (private schools in UAE)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moe.gov.ae/


 
Sharjah American International School-Abu Dhabi 

Requirements for Graduation 

2022-2023 
 

Students in high school are required to take a certain number of credit hours in order to graduate from high 

school and enter university. The following is the breakdown of subjects and credit hours necessary for 

graduation from Sharjah American International School-Abu Dhabi.  

• 4 credits of English  

• 4 credits of Arabic – (required for all native speakers)  

• 4 credits of Math  

• 4 credits of Science (General Science, Chemistry, Physics, Biology)  

• 2 credits of Physical Education/Health  

• 3 credits of Social Studies  

• 2 credits of Islamic  

• 3.5 credits of Elective Courses  

Total amount of credits = 20.5 credits (excluding the Arabic and Islamic) 

Students are also required to take English proficiency exams (TOEFL/ IELTS) and SAT1 (Mathematics) tests to 

fulfill the SAIS-AUH graduation requirements and to meet the equivalency requirements as set by the Ministry 

of Education-UAE. The following is a list of graduation requirements per MOE. These requirements will secure 

the achievement of the High School American Diploma. The student must pass successfully in Grades 9, 10, 11, 

and 12. The total number of hours should not be less than eighteen (18) credit hours or its equivalent, and the 

minimum grades for passing shall not be lower than D or 60% in each subject. 

 

 

The Country Citizen Students (Nationals) shall pass:  

a. EmSAT Achieve – English with a minimum grade of at least 1100 grades OR IELTS academics with 5       

                                    Or TOEFL with 61. 

b. EmSAT Achieve – Mathematics with a minimum grade of at least 500 grades OR Math SAT 1  

                                    (Reasoning Test score of 450.  

 

 

New 



 
The Non-Citizen/Expats Students shall pass:  

a. In English language one of the following tests:  

- TOEFL English with a minimum grade of at least 61 grades in the online test for the students (iBT).  

- Or the IELTS Academic with a minimum grade of at least 5.0 score.  

- Or EmSAT Achieve – English with a minimum grade of at least 1100 grades 

b. A Mathematic test in one of the following tests:  

- SAT I – Math Reasoning Test with a minimum grade of at least 450 grades.  

- Or EmSAT Achieve – Mathematics with a minimum grade of at least 500 grades.  

c. 40 hours (Grades 9-12) of authenticated community service hours. 

Once our students graduate from high school, they will be eligible for university. With a high school diploma 

and transcript (subject to the completion of the graduation requirements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموضوع : تحديثات جديدة عىل المعادلة و متطلبات التخرج لشهادة الثانوية 

 السادة أولياء األمور الكرام ،،

 تحية طيبة و بعد ... 

و بعد الحصول  الدبلوم األمريكي  للمرحلة الثانوية للمعادلة ، يرجى قراءة اإلجراءات و المتطلبات الموضحة للحصول عىل 

بية و التعليم اإلماراتية .   عليها سيحتاج كل طالب إىل التقدم بطلب للحصول عىل معادلة كما هو مطلوب من قبل وزارة التر

  
 
وطا  مشر

ً
بية و التعليم قبوال  من الدرجات ستوفر وزارة التر

ى
ي حال عدم حصول الطالب عىل الحد األدن

ى
بالنسبة لإلمسات : ف

ى عىل الطالب إعادة حتر يتمكنوا من مت ي الجامعات ، و مع ذلك خالل السنة األوىل من الجامعة سيتعي 
ى
ابعة طلب القبول ف

ي ستقدمها الجامعة . 
 اختبار اإلمسات أو إجراء االختبارات التر

ي المرفقات . 
ى
بية و التعليم ف  يرجى قراءة التحديثات الجديدة من وزارة التر

ي الجامعات قبل بالنسبة للطالب الذين سيلتحقون بالخدم
ى
ة الوطنية يتوجب عليهم إكمال طلب المعادلة و طلب القبول ف

 التحاقهم بالخدمة الوطنية . 

ي االتصال ب
ى
ددوا ف  نا الرجاء تشجيع ابنكم / ابنتكم عىل تلبية هذه المتطلبات لضمان االنتقال السلس و إكمال دراستهم ، و ال تتر

 للحصول عىل أي مساعدة تحتاجونها . 

 األستاذة ماريبون 

ي المدرسة 
ى
ي و الجامعي ف

 مسؤولة التوجيه  المهتى

0523487472 

 

 



 
 

 المعلومات التالية تتعلق بمعادلة شهادات الثانوية العامة من المدارس الخاصة داخل الدولة : 

لرجاء اتباع الخطوات التالية : ا -أ  

ي عشر (تصديق بطاقات التقارير ) الشهادات ( للصفوف ) العاشر / -1
ى
   . الحادي عشر / الثان

ي ( -2
ى
ون بية و التعليم ) الموقع اإللكتر م عىل موقع وزارة التر

َّ
ي الطلب المقد

ى
التأكد من إدخال المعلومات الصحيحة ف

ي و رقم الهاتف المتحرك . 
ى
ون يد اإللكتر ي ذلك الهوية اإلماراتية و التى

ى
 بما ف

 اعمل ) حفظ ( السم المستخدم و كلمة المرور . -3

 للمتابعة معنا عندما يطلب ذلك .  2023احفظ رقم طلبك الذي يبدأ بعام -4

ي المستندات -5
ى
ي فيها نقص ف

 تأكد من إرفاق جميع المعلومات و المستندات ، حيث أنه لن يتم تفعيل الطلبات التر

6- . 
 
ونيا  يجب أن يتم الدفع إلكتر

الية : يمكنك التقدم و الحصول عىل المعادلة باتباع الخطوات الت -ب  

بية و التعليم إادخل  -1   www.moe.gov.aeىل موقع وزارة التر

ونية و اضغط عىل -2  الخدمة (  كتالوج   دليل ) اختر الخدمة اإللكتر

ي عشر  منهج  -3
ى
ي ) المدارس أاختر الخدمة التالية من القائمة : طلب معادلة شهادات الثانوية للصف الثان جنتى

ي دولة اإل 
ى
 مارات العربية المتحدة (الخاصة ف

 

ي   2023-2022متطلبات التخرج  –مدرسة الشارقة األمريكية الدولية / فرع أبوظتى

 من الساعات المعتمدة من أجل التخرج 
 
 معينا

 
ي المرحلة الثانوية أن يدرسوا عددا

ى
المرحلة الثانوية و  منيتوجب عىل الطلبة ف

من المدرسة : دخول الجامعة ، فيما يىلي توزي    ع المواد و الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج   

  (4  ) ية ساعات معتمدة من اللغة اإل ى  نجلت 

  (4  )) ى بها  ساعات معتمدة من اللغة العربية ) للناطقي 

  (4  )من الرياضيات  ساعات معتمدة 

  (4  )ياء / علم األحياء ( ساعات معتمدة ى  من العلوم ) العلوم العامة / الكيمياء / الفت 

  (2  ) بية البدنية / الصحية  ساعات معتمدة  من التر

   (3  )من الدراسات االجتماعية  ساعات معتمدة 

  (2 ) من الدراسات اإلسالمية ساعات معتمدة 

   (3.5  )من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 

اللغة العربية و الدراسات اإلسالمية (  باستثناء  21( )  20.5ات المعتمدة )مجموع الساع  

http://www.moe.gov.ae/


 
 إجراء اختبارات 

ً
ية )إكما يتوجب عىل الطلبة أيضا ز ي الرياضيات SAT1( و )   TOEFL/ IELTSجادة اللغة اإلنجلي 

ز
( ف

ي دولة للوفاء بمتطلبات التخرج و تلبية متطلبات المعادلة عىل النحو الذي حددته وزارة 
ز
بية و التعليم ف الير

 مارات العربية المتحدة . اإل 

بية و التعليم ) ستضمن هذه المتطلبات تحقيق دبلوم المدرسة  فيما يىلي قائمة بمتطلبات التخرج لوزارة الير

 الثانوية األمريكية ( : 

ي عشر ( بنجاح . 
 اجتياز الطالب الصفوف ) التاسع و العاشر و الحادي عشر و الثانز

 ( D( ساعة معتمدة أو ما يعادلها ، و أال يقل الحد األدنز لدرجات النجاح عن 18مجموع الساعات عن )  أال يقل

ي كل مادة . 60أو    )
ز
 % ف

  يجب أن يجتاز الطلبة ) المواطنون ( : 

ية ( بحد أدنز -1 ز  درجة 1100اختبار إمسات ) لغة إنجلي 

 درجة  61بدرجة ال تقل عن  TOEFLاختبار أو  

   5( األكاديمي بدرجة ال تقل عن    IELTSاختبار ) أو 

 درجة  500اختبار إمسات ) رياضيات ( بمعدل ال يقل عن  -2

 درجة .  450( بما ال يقل عن SAT Iاختبار ال ) أو 

 

ى ) الوافدين  ( :   يجب أن يجتاز الطلبة غت  المواطني 

ية  -1 ز ي اللغة اإلنجلي 
ز
 :  أحد االختبارات التاليةف

  اختبارTOEFL  درجة  61بدرجة ال تقل عن 

  ( اختبارIELTS    األكاديمي بدرجة ال تقل عن )5.0   

  ية ( بحد أدنز ز  درجة 1100اختبار إمسات ) لغة إنجلي 

ي مادة الرياضيات أحد االختبارات التالية :  
ز
 2-ف

   ( اختبار الSAT I بما ال يقل عن )درجة .  450 

  ) درجة .  500بمعدل ال يقل عن اختبار إمسات ) رياضيات 

ي عشر ( . 40) -3
( ساعة خدمة مجتمعية موثقة للصفوف ) من التاسع حتر الثانز  

ز للجامعة ، مع شهادة  و كشف الدرجات  الدبلومبمجرد تخرج طالبنا من المرحلة الثانوية سيكونون مؤهلي   

 باستكمال متطلبات التخرج ( . 
ً
 ) رهنا

 شاكرين حسن تعاونكم معنا 

New 


