CENTER FOR ENGLISH PROFICIENCY
Study English at AUD

ّ

A MESSAGE FROM THE COORDINATOR
The Center for English Proficiency believes in providing the best instruction
and care for students who want to enter AUD’s undergraduate studies or
the workforce. Our Intensive English Language Program (IELP) provides
high quality instruction and a friendly educational environment in which the
students can develop their English study skills and personal interests.
The program offers a diverse cultural learning environment that enables students to understand and
integrate into Dubai’s multicultural setting. Hence, they can fully experience an American education
in Dubai and enjoy sharing their own cultures in a friendly, safe, and comfortable atmosphere. The
university offers state-of-the-art technology, an up-to-date library, and fully modernized and equipped
computer laboratories that assure IELP students have the opportunity to perform academically at the
highest standards.
Ms. Ana Maria Chehab, M.Ed.

Coordinator of the Center for English Proficiency

Mission of the Center

The Mission of the Center for English Proficiency is to provide nonnative English-speaking
students with the English language education that they need to succeed academically,
professionally, and/or socially. The program promotes cultural awareness, citizenship,
critical thinking, and ethical behavior, in addition to effective communication.

حول مركز اللغة االنجليزية

،) للطلبة الراغبين في تحسين مهاراتهم في اللغة اإلنجليزيةIELP( يق ّدم مركز اللغة اإلنجليزية برنامجا مكثّفا في اللغة اإلنجليزية
 يطوّر برنامج اللغة االنجليزية المكثّف المهارات الالزمة في البيئة.و تعتبر الساعات غير محتسبة ضمن مع ّدل الطالب العام
ً  كما هو مصمّم للطلبة الّذين يهدفون إلى دخول الجامعة و يفتح الباب.األكاديمية
أيضا أليّ شخص يستع ّد لدخول المجال المهني
 وعند االنتهاء. وأولئك الذين يسعون لتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية العامة، للمهنيين العاملين،الّذي يتطلّب إجادة اللغة اإلنجليزية
. يتم قبول الطلبة الذين يتمّمون متطلّبات مكتب القبول، يمكن للطلبة تقديم طلب الدخول إلى الجامعة،بنجاح من هذا البرنامج

Program Goals
•
•
•
•
•
•

To provide students the opportunity to develop into responsible learners by enhancing
their critical and intellectual activity through academic and social experiences
To improve each student’s ability to read, write and recognize
organizational patterns within the English language
To improve each student’s ability to use English effectively in its cultural context by
developing the appropriate communication approach and increasing cultural awareness
To foster critical thinking and ethical behavior
To encourage students to become active participants in the learning process
To prepare students for TOEFL®, ACCUPLACER™ and IELTS™ exams in English proficiency

مهمة المركز

•يتيح المركز للطلبة الفرصة لتطوير وتعزيز النشاط النقدي والفكري من خالل الخبرات األكاديمية واالجتماعية
•تحسين قدرة الطلبة على القراءة والكتابة والتعرف على األنماط التنظيمية داخل اللغة االنكليزية
•تحسين قدرة الطلبة على استخدام اللغة اإلنجليزية بشكل فعال في السياق الثقافي من خالل تطوير نهج التواصل المناسب وزيادة
الوعي الثقافي
•تعزيز التفكير النقدي والسلوك األخالقي
•تشجيع الطلبة ليصبحوا مشاركين نشطين في عملية التعلم
ACCUPLACER  وIELTS  وTOEFL •إعداد الطلبة المتحانات اللغة اإلنكليزية مثل

Program Learning Outcomes

At the completion of the IELP program, students will be able to:
•
Demonstrate orally and in writing the ability to think critically by
bringing together evidence in support of an argument
•
Exemplify efficient writing and reading abilities by producing and
understanding multiple diverse perspectives in a set framework
•
Demonstrate ideas by speaking extemporaneously in a social or academic environment
•
Demonstrate the ability to learn new words and recognize parts of speech in various word forms
•
Respond to questions that call for reasoned analysis of given information

نتائج البرنامج التعليمية

: سوف يتمكن الطلبة من،عند االنتهاء من برنامج اللغة االنجليزية المكثف
•إثبات القدرة شفويا وكتابيا على التفكير النقدي عن طريق الجمع بين األدلة لدعم الحجة
•تجسيد كفاءة وقدرات القراءة والكتابة من خالل إنتاج وفهم وجهات نظر متنوعة ومتعددة
•إظهار وإثبات أفكار عن طريق التحدث شفهيا في بيئة اجتماعية أو أكاديمية
•إظهار القدرة على تعلم كلمات جديدة وفهم مقاطع باللغة اإلنجليزية في أشكال مختلفة للكلمات
•الرد على األسئلة التي تستدعي التحليل المنطقي للمعلومات المعطاة

Program Structure

There are four levels of instruction in the Center for English Proficiency: IELP 096 (basic),
IELP 097 (low intermediate), IELP 098 (high intermediate), and IELP 099 (advanced).
Students in each level study in instructor-guided classes for four hours daily, Sunday through
Thursday. Each course is approximately fifteen weeks in Fall and Spring, and approximately
seven weeks in Summer I and Summer II. Each course also develops three skill sets: Reading/
Vocabulary, Listening/Speaking, and Writing/Grammar. Initial placement in the IELP must be done
through the ACCUPLACER™ assessment, an online test administered on the AUD campus.
Students should be aware that to advance to ENGL 100: Developmental English,
they must satisfy the prerequisites of placement in ENGL 100 by TOEFL® and
TWE, ACCUPLACER™ or another internationally-recognized exam.

مكوّ نات البرنامج

هناك أربعة مستويات متقدمة من التعليم في برنامج اللّغة
 (وسطIELP 097 ،) (أساسيIELP 096 االنجليزية المكثّف
.) (متق ّدمIELP 099 ،) (وسط ثانيIELP 098 ،)أول
ّ
 من األحد إلى، يدرس الطلبة أربع ساعات يوميا،في كل مستوى
فصلي
 أسبوعا في15  مدة كل مستوى ما يقارب الـ.الخميس
ّ
فصلي الصيف األول
 ونحو سبعة اسابيع في،الخريف والربيع
ّ
ّ  خالل.والثاني
كل مستوى يت ّم تطوير المهارات التالية لدى
.النحو/ والكتابة،المحادثة/ االستماع،المفردات/ القراءة:الطالب
على الطالب أن يخضع المتحان األكيوبالسير لتحديد المستوى
،الّذي يجب أن يدخل فيه إلى برنامج اللغة اإلنجليزية المكثّف
.ويقام هذا االمتحان الكترونيًّا في الحرم الجامعي
ENGL على الطلبة أن يدركوا أنّه من أجل التق ّدم إلى مستوى
 يجب أن يستوفوا،) (المساق التنموي في اللغة اإلنجليزية100
 إتمام المساقات أو المستويات الضروريّة:الشروط التالية
 من توفل واألكيوبالسير أو غيرها منENGL 100 والسابقة لـ
.االمتحانات المعترف بها دوليا

COURSE DESCRIPTIONS
IELP 096 Basic Intensive English

Prerequisite: Placement by ACCUPLACER™
or with permission of Program Coordinator.
Limited English is assumed.
IELP 096 is for high beginning non-native speakers
of English who have some basic understanding
of English. This course builds a foundation of
academic English in speaking, reading, writing,
grammar and listening. Students develop their
reading skills, build their vocabulary, learn
to write grammatically correct sentences,
and write simple paragraphs. Class activities
include oral and written communicative
tasks, short presentations, and listening and
taking notes from simple lectures. Students
also develop their overall competence in
academic learning skills and computer use.
It is assumed that an incoming student can:
•
Respond appropriately to simple
classroom commands, instructional
explanations, and questions
•

Write simple grammatically
correct sentences in response
to oral or written cues

IELP 097 Low Intermediate
Intensive English

Prerequisite: IELP 096 with a grade of
P+/P or placement by ACCUPLACERTM
IELP 097 is for low intermediate non-native
speakers of English. This course expands existing
proficiency in speaking, writing, reading, grammar,
and listening. It also further develops the academic
learning skills of students whose goal is to enter the
university. Students will build their vocabulary, learn
academic reading strategies, and write complex,
well-developed paragraphs using grammatically
correct sentences. The students will participate in
group discussions and give informal presentations.
In writing they will learn to support opinions by
giving reasons and explanations. Class activities
include grammar review and expansion, oral and
written communicative tasks, listening to lectures,
completing projects, and using computers.
It is assumed that an incoming student can:
•

Understand and respond appropriately to
classroom instruction, questions, and directions

•

Write a simple paragraph (9-12 sentences)
containing supporting details

•

Read, understand, discuss, and
answer questions about simple
level-appropriate texts

•

Express opinions on various topics,
both orally and in writing

•

Ask and answer questions

•

Use different strategies to read and
understand level-appropriate academic
texts and academic vocabulary

•

Listen to, take notes on, discuss,
and answer questions

وصف المستويات

ّ
المكثف األساسي)
( IELP 096مستوى اللغة اإلنكليزية
الشرط المسبق لاللتحاق :اجتياز االختبار األكاديمي
للّغة اإلنجليزية  -األكيوبالسير أو الحصول على
موافقة منسق البرنامج  -ذوو اللغة اإلنجليزية
المحدودة هم المخوّ لون االلتحاق بهذا المستوى.
لغير الناطقين باللغة االنكليزية الذين لديهم فهم بسيط للّغة،
يبني مستوى  IELP 096أساسً ا في الحديث والقراءة والكتابة،
واالستماع .يطوّر الطلبة مهارات القراءة ،وبناء المفردات
الخاصة بهم ،ويتعلمون كيفية كتابة فقرة بسيطة مع جمل
صحيحة نحويًا .النشاطات الصفية تشمل مهام التواصل الشفوي
والكتابي ،ومشاريع قصيرة ،وذلك باستخدام قاموس اللغة
اإلنجليزية فقط ،وبحوث ،وأخذ مالحظات من المحاضرات
القصيرة .يساعد الطلبة ً
أيضا على تطوير كفاءتهم عموما
في االستماع  ،وقواعد اللغة ،واستخدام الحاسوب.
من المفترض أن يكون الطالب قادرً ا على:
•االستجابة بشكل مناسب ألوامر بسيطة خالل الفصول
الدراسية وتحليل النصوص واإلجابة على األسئلة.
•كتابة جمل بسيطة صحيحة نحويا في
الرد على أسئلة شفهية أو كتابية.
خاصة األفكار الرئيسية
•قراءة وفهم النصوص
ّ
ال سيما من حيث اإلجابة على األسئلة
•أن يسأل شفهيًّا و يجيب عن األسئلة و يطلب إيضاحات.

ّ
المكثف المتوسط األوّ ل)
( IELP 097مستوى اللغة اإلنكليزية
الشرط المسبق لاللتحاق :اجتياز مستوى ، IELP 096بدرجة
 P+/Pأواالختبار األكاديمي للّغة اإلنجليزية  -األكيوبالسير
لغير الناطقين باللغة االنكليزية ومستواهم متوسّ ط فان مستوى
 IELP 097يوسع الكفاءة الموجودة لدى الطالب في الحديث
والكتابة والقراءة واالستماع ،كما أنّه يطوّر المهارات األكاديمية
للطلبة الذين يهدفون إلى دخول الجامعة .من خالل هذا البرنامج
يكتسب الطلبة معرفة للمفردات والحصول على استراتيجيات
ً
إضافة إلى تأليف فقرات متطوّرة مع
القراءة والكتابة األكاديمية،
جمل صحيحة نحويًّا .كما يشارك الطلبة في مناقشات جماعية،
ً
عروضا غير رسمية ،ويتعلّموا دعم آرائهم عن
و يق ّدموا
طريق إبداء حجج وتفسيرات .األنشطة الصفيّة تشمل مراجعة
قواعد اللغة و توسيع تقنيّات التواصل الشفهيّة و المكتوبة،
وأخذ المالحظات من محاضرة بسيطة واستخدام الحاسوب.
من المفترض أن يكون الطالب قادراً على:
•الفهم واالستجابة بشكل مناسب الرشادات
وأوامر بسيطة خالل الفصول الدراسية،
وتحليل النصوص واإلجابة عن األسئلة
•كتابة فقرة بسيطة (من  9الى  12جملة)
تحتوي على معلومات تدعم الفقرة.
•اعطاء اآلراء عن مواضيع عديدة شفهية أو كتابية.
•استعمال استراتيجيات عدة لقراءة وفهم النصوص
والمفردات التي تتماشى مع مستوى البرنامج.
•أن يسأل شفهيًّا ،ويجيب عن األسئلة و يطلب اإليضاحات.

COURSE DESCRIPTIONS
IELP 098 High Intermediate
Intensive English

IELP 099 Advanced
Intensive English

IELP 098 is for high intermediate non-native
speakers of English. This course expands on
pre-existing proficiency in speaking, writing,
reading, grammar, and listening. It also further
develops the academic skills of students whose
goal is to enter the university. At this level,
students listen to and take notes on more
complex lectures. They also participate in
more challenging speaking activities such as
giving formal presentations and discussing
causes, effects, and solutions to problems.
They continue to build their vocabulary,
acquire advanced reading strategies, and
review and expand grammar knowledge and
skills. Students write multi-paragraph essays
demonstrating mature thought. This course
emphasizes communicative tasks, projects,
and computer-based learning. Students will
have intermediate-level exam preparation for
TOEFL®, ACCUPLACER™, and IELTS™.

IELP 099 is for advanced nonnative English
speakers whose goal is to study at the university.
This course is focused on further developing
the students’ English and academic skills needed
to succeed in university classes. It focuses on
writing essays using sophisticated sentence
structure in coherent, well-developed paragraphs.
Students will learn to construct an outline,
structure an essay, create a thesis statement,
provide specific and relevant support, use
transitions, and proofread for accuracy. IELP
099 also develops listening and speaking skills
useful in university classes, such as note-taking
from lectures, writing reports, and making
formal presentations. It assists the students in
developing their university level academic English
vocabulary and reading strategies to increase
their reading speed and comprehension. Students
will have advanced-level exam preparation for
TOEFL®, ACCUPLACER™, and IELTS™.

It is assumed that an incoming student can:
•
Write different types of complex
paragraphs and developing multiple
ideas that support the topic sentence
and are restated in the conclusion
•
Use various strategies to read,
understand, and answer questions
about level-appropriate academic texts
and build academic vocabulary
•
Speak on given topics for short periods
and deliver short prepared speeches
•
Listen to, take notes on, discuss, and answer
questions about level-appropriate lectures

It is assumed that an incoming student can:
•
Write different types of essays with clear
thesis statements that use parallel structure,
introduce the content of body paragraphs,
and are restated in a concluding statement
•
Use various strategies to read,
understand, and answer questions
about level-appropriate academic texts
and develop academic vocabulary
•
Speak on given topics for short periods
and deliver short prepared speeches
•
Listen to, take notes on, discuss, and answer
questions about level-appropriate lectures

Prerequisite: IELP 097 with a grade of
P+/P or placement by ACCUPLACERTM

Prerequisite: IELP 098 with a grade of
P+/P or placement by ACCUPLACERTM

وصف المستويات

ّ
المكثف المتوسط الثاني)
( IELP 098مستوى اللغة اإلنكليزية
الشرط المسبق لاللتحاق :اجتياز مستوى
 IELP 097بدرجة بدرجة  P+/Pأواالختبار
األكاديمي للّغة اإلنجليزية  -األكيوبالسير
يوسع مستوى  IELP 098الكفاءة لمتوسّ طي التكلّم باللغة
اإلنجليزية ،في التحدث ،الكتابة ،القراءة واالستماع ،كما أنّه
يطوّر المهارات األكاديمية للطلبة الذين يهدفون إلى دخول
الجامعة .يشارك الطلبة في أنشطة أكثر تعقيدا كاالستماع
وتدوين مالحظات في المحاضرات .كما يشارك الطلبة في
ً
عروضا غير رسمية ،ويتعلّموا دعم
مناقشات جماعية ،و يق ّدموا
آرائهم عن طريق إبداء حجج وتفسيرات .كما يستمروا في بناء
المفردات الخاصة بهم ،وتعلّم استراتيجيات القراءة ،واستعراض
ً
إضافة إلى كتابة مقاالت متع ّددة الفقرات
وتوسيع قواعد اللغة.
و إظهار فكر ناضج في مناقشة المواضيع .هذا المستوى يضع
المزيد من التركيز على المهام االتصالية ،والمشاريع ،والتعلم
المعتمد على الحاسوب .وسيتم إعداد الطالب بمستوى متوسط
المتحانات  TOEFLو  IELTSو .ACCUPLACER
من المفترض أن يكون الطالب قادراً على:
•كتابة أنواع عديدة من النصوص الصعبة
وتوسيعها بأفكار مختلفة ،مستنداً على جملة
الموضوع واعادة ذكرها في الخاتمة
•استعمال استراتيجيات عديدة لقراءة وفهم
واالجابة عن األسئلة بالشكل المناسب
•ـالتحدث عن المواضيع المعطاة لم ّدة
معيّنة وتحضير خطابات موجزة
•االستماع ،تدوين المالحظات ،المناقشة واالجابة
عن األسئلة التي تتماشى مع مستوى البرنامج

ّ
المكثف المتق ّدم
 IELP 099مستوى اللغة اإلنكليزية
الشرط المسبق لاللتحاق :اجتياز مستوى
 IELP 098بدرجة بدرجة  P+/Pأواالختبار
األكاديمي للّغة اإلنجليزية  -األكيوبالسير
ّ
يركز مستوى  IELP 099على تعليم الطلبة الكفاءة اللغوية
واألكاديمية التي يحتاجون إليها للنجاح في الجامعة كما أنهّ
يركز على كتابة المقاالت باستخدام بنية الجملة في الفقرات
بطريقة متماسكة ومتطوّرة .سوف يتعلم الطالب بناء مخطط
وهيكل مقاله ،خلق الفكرة الرئيسيّة ،وتدعيمها بالعديد من األمثلة
ً
إضافة إلى تعلّم استخدام عبارات متنوّعة تربط بين الفقرات.
ً
يطوّر هذا المستوى مهارات االستماع أيضا ،كما التح ّدث خالل
الفصل الدراسي من خالل تدوين المالحظات في المحاضرات
وكتابة تقارير وعروض .كما يطور مستوى المفردات واتقان
القراءة المتقدمة في اللغة اإلنجليزية ،مع التركيز على استخدام
استراتيجيات القراءة المختلفة لزيادة سرعة القراءة والفهم.
ويتم إنجاز التوسّ ع في تعلّم المفردات من خالل دراسة بنية
الكلمة ،استنتاج المعنى من السياق ،وارتفاع مستوى تعلّم
الكلمات األكاديمية .وسيتم إعداد الطالب بمستوى متقدم
المتحانات  TOEFLو  IELTSو .ACCUPLACER
من المفترض أن يكون الطالب قادراً على:
•كتابة أنواع عديدة من المقاالت باستعمال بيانات واضحة
مستخلصة من األطروحة ،والتي تتطلب بنية موازية،
وتقديم محتوى الفقرات واعادة ذكرها في الخاتمة
•استعمال استراتيجيات عديدة لقراءة وفهم
واالجابة عن األسئلة بالشكل المناسب
•التحدث عن المواضيع المعطاة لم ّدة
معيّنة وتحضير خطابات موجزة
•االستماع ،تدوين المالحظات ،المناقشة واالجابة
عن األسئلة التي تتماشى مع مستوى البرنامج

ADMISSIONS REQUIREMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

A completed Application for Undergraduate Admission Form
Students are required to take the university English entrance exam
AccuplacerTM to determine their level of English
Two recent passpor-size photographs
Passport photocopy with validity page
Photocopy of UAE Residence Visa
Photocopy of Emirates ID
Army exemption letter for all UAE nationals
Non-refundable application fee of AED 420

A reservation deposit (non-refundable) of AED 5,000, which is fully applied toward tuition, is required
upon acceptance for admission.
Students who wish to pursue a degree at AUD upon completion of the IELP program must submit all
necessary documents for review by the Admissions Committee. Students must also take the AccuplacerTM
exam, the International TOEFL® and score a minimum of 550 + TWE of 4.0, the
Internet-based TOEFL® and score a minimum of 79-80 + writing skills range 24-30, or the International
IELTS™ and score a minimum of 6.5 + 6.5 on writing part. (AUD’s international code for TOEFL is 0063.)

متطلّبات القبول

•استكمال الطلب المستوفى عن مكتب القبول والتسجيل
•الخضوع المتحان الدخول اي األكيوبالسير ،لتحديد مستوى الطلبة في اللغة اإلنجليزية
•صورة عن جواز السفر وصورتان شمسيتّان (صور جواز السفر)
•صورة عن اإلقامة
•صورة عن الهوية االماراتية
•رسالة من القوات المسلحة تثبت أداء الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منها
•رسم الطلب غير قابل لالسترداد AED 420
الطالب الذين يرغبون في الحصول على شهادة جامعيّة عند االنتهاء من برنامج اللغة االنجليزيّة المكثّف ،عليهم أن يستكملوا ّ
كل
المستندات الالزمة لتُراجع من قبل مكتب القبول .باإلضافة إلى ذلك ،على الطالب أن يستكمل امتحان التوفل  TOEFLالدولي ويحصل
على نتيجة ال تقل عن  TWE 4.0 + 550أوالقيام بامتحان التوفل على االنترنت وتسجيل ما ال يقل عن  24-30أو  IELTSنقاط
 6.5 + 6.5على جزء الكتابة.
رمز الجامعة األمريكية في دبي الدولي للتوفل هو .0063

لالتصال بالجامعة:

To contact AUD:

Admissions Office
P. O. Box 28282, Dubai, UAE
Tel: 971 4 399 9000
www.aud.edu
admissions@aud.edu

AUD PROGRAMS
UNDERGRADUATE PROGRAMS
Architecture (B.Arch.)
بكالوريوس الهندسة المعمارية

Business Administration (B.B.A.)
بكالوريوس ادارة االعمال

General ()عام
Accounting ()المحاسبة
Advertising and Integrated Marketing
Communications ()أإلعالن واإلتصاالت التسويقية المتكاملة
Economics ()اإلقتصاد
Finance ()العلوم المالية
Management ()اإلدارة
Marketing ()التسويق
Communication and Information Studies
(B.C.I.S.) بكالوريوس دراسات اإلتصال والمعلومات
(Arabic and English Tracks) العربية واإلنجليزية

Digital Production and Storytelling
()اإلنتاج الرقمي وفن الرواية

Journalism ()الصحافة
Engineering (B.S.)
Civil بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية
Computer بكالوريوس العلوم في هندسة الكمبيوتر
Electrical بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
Mechanical بكالوريوس العلوم في الهندسة المكانيكية
Interior Design (B.F.A.)

بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي

General ()عام
Hospitality Design
Integrated Computational Design
)(التصميم المتكامل الحاسوبي

International Studies (B.A.I.S.)
بكالوريوس الفنون في الدراسات الدولية

General ()عام
International Relations عالقات دولية

Middle Eastern Studies
دراسة الشرق اأوسط

Psychology (B.A)
سايكولوجي

Visual Communication (B.F.A.)
بكالوريوس الفنون الجميلة في اإلتصال المرئي

Advertising ()تصميم اعالنات
Digital Media ()اإلعالم الرقمي
Graphic Design ( الجرافيك- )التصميم المرئي
Studio Art ()فن االستوديو

GRADUATE PROGRAMS
Business Administration (M.B.A.)
ماجستير ادارة االعمال

General ()عام
Finance ()العلوم المالية
Management ()اإلدارة
Marketing ()التسويق
Executive Master of Business
Administration (EMBA)
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال

Master of Education (M.Ed.) ماجستيرالتربية
Primary Education ()التعليم االبتدائي
Secondary Education ()التعليم الثانوي
Construction Management (M.S.C.M.)
ماجستير العلوم في إدارة التشييد

Leadership and Innovation in
Contemporary Media (M.A. in L.I.C.M. )
ماجستير اآلداب في القيادة واالبتكار في اإلعالم المعاصر

OTHER PROGRAMS
Intensive English Language Program
برنامج اللغة االنجليزية المكثّف

Middle Eastern Studies Certificate
شهادة دراسات الشرق األوسط

Professional Teaching Certificate
شهادة التعليم التخصصية

ACADEMIC CALENDAR
FALL – SEPTEMBER
SPRING – JANUARY
SUMMER I – MAY

الخريف ـ سبتمبر
الربيع ـ يناير
 ـ مايو١ صيف

The Center for English Proficiency provides non-English speaking students
with the English language education that they need to succeed academically,
professionally, and/or socially. The program promotes cultural awareness,
citizenship, critical thinking, and ethical behavior, in addition to effective
communication.

ADMISSIONS AT AUD
The mission of the Office of
Admissions is to admit to AUD’s
degree programs students who
possess appropriate credentials
and the demonstrated capacity and
potential to successfully complete
the educational programs provided
by the university and meaningfully
participate in the total educational
experience offered by AUD.

The Admissions Office consists
of a professional team that
assists prospective students gain
accessibility to opportunities in
higher education. The Admissions
team is held to a high level of
integrity and is charged with
providing quality service and
accurate information to all students.

AUD ADMISSIONS OFFICE
P. O. Box 28282, Dubai, UAE
T. +971 4 399 9000
admissions@aud.edu
www.aud.edu

For specific admissions requirements,
please check the AUD Undergraduate
and Graduate Catalogs on our website
or contact the Admissions Office.

AUD is officially licensed by the U.A.E. Ministry of Education – Higher Education Affairs
(MOE-HEA). The Ministry has accredited the university’s undergraduate and graduate
programs, in addition to Certificate programs in Middle Eastern Studies and Professional
Teaching. The university is also accredited in the USA by the Southern Association of
Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) to award Bachelor’s and
Master’s degrees.
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