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Criteria and Eligibility for SPAA 

بأكاديمية الشارقة للفنون األدائية القبول و األهليةمعايير  

The Academy will only accept applicants who have the 
aptitude and commitment required for those entering the 
professional world of performing arts.  

 
Performance students (Acting and Musical Theatre) must 
pass the audition process 

Production and technical students must pass the practical 
test and interview process.  Proof of secondary schooling 
(with certificates) and English proficiency will be required 
on the audition / interview day. 

Please see below / attached to ensure you are eligible for 
the courses here at SPAA.   

بالمتقدمين الذين لديهم الكفاءة وااللتزام المطلوبين  ستقبل فقط األكاديمية

 لدخول العالم االحترافي للفنون األدائية.

ن لدراسة فنون األداء اجتياز اختبارات األداء ييجب على الطالب المتقدم

 في التمثيل و المسرح الموسيقي.

ن لدراسة اإلنتاج والتقنيات اجتياز االختبارات ييجب على الطالب المتقدم

سيطلب في يوم اختبار االداء/المقابلة إثبات التعليم  العملية والمقابالت.

 إجادة اللغة اإلنجليزية.اثبات الثانوي )بالشهادات( و

يرجى االطالع أدناه / مرفق البيانات التي توضح اذا كنت مؤهال  

 يمية الشارقة للفنون األدائية.للدراسة بأكاد

Admission Requirements  

Applications will only be accepted from candidates who 
have completed secondary education and have at least 12 
years of schooling prior to the date of application. 
Applicants who have graduated from a school licensed 
and recognised by the Ministry of Education in the UAE 
must submit a certified copy of the secondary school 
certificates, with a grade script certified by the school and 
the Ministry of Education or the Education Zone in the 
UAE. Applicants from schools outside the UAE will be 
graduates of schools recognised by the official education 
authority in the country of study. The Education Authority 
in the country of study (e.g.; the Ministry of Education, 
Boards of Education, or the British Council, the Ministry of 
Foreign Affairs in the country) and the relevant Embassy 
in the United Arab Emirates and the Ministry of Foreign 
Affairs of the UAE must authenticate all Certificates 
submitted. 

Students will normally be expected to be at least 18 years 
old and have no less than 12 years schooling. 

 قبولمتطلبات ال

سيتم قبول الطلبات فقط من المرشحين الذين أكملوا التعليم الثانوي ولديهم 

المدرسي قبل تاريخ التقديم. يجب على  سنة على األقل من التعليم 12

المتقدمين الذين تخرجوا من مدرسة مرخصة ومعترف بها من قبل وزارة 

التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقديم نسخة مصدقة من 

شهادات المدرسة الثانوية ، مع شهادة الدرجات مصدقة من المدرسة 

عليمية في اإلمارات العربية المتحدة. يجب أن ووزارة التعليم أو المنطقة الت

يكون المتقدمون من مدارس خارج اإلمارات من خريجي المدارس 

المعترف بها من قبل هيئة التعليم الرسمية في بلد الدراسة. يجب أن 

تصدق جميع الشهادات المقدمة من قبل هيئة التعليم في بلد الدراسة )على 

أو مجالس التعليم أو المجلس الثقافي سبيل المثال ، وزارة التعليم 

البريطاني أو وزارة الشؤون الخارجية في البلد( و  السفارة المعنية في 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية لدولة االمارات العربية

 .تحدةمال

عاًما على األقل وأن ال تقل سنوات  18يتوقع أن يكون عمر الطالب 

 عاًما. 12الدراسة المدرسية عن 

Secondary Education Certificate 

The minimum Secondary School requirements depends 
on the educational system of the applicant. 

 شهادة التعليم الثانوي

يعتمد الحد األدنى لمتطلبات المدرسة الثانوية على النظام التعليمي لمقدم 

 الطلب.
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UAE Curriculum Applicants 
 
For applicants with General Secondary School Certificates 
that follow the UAE Ministry of Education curriculum, the 
minimum Secondary School average required for 
admission is 60% (Scientific and Literary streams). Other 
streams will require a minimum score average of 70%. 

 خريجو المنهج الوزاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

للمتقدمين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة التي تتبع منهج وزارة 

التربية و التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، فإن الحد األدنى 

٪ )للعلمي و االدبي(.  60 المدرسة الثانوية المطلوب للقبول هولمتوسط 

 ٪.70درجة ال يقل عن تتطلب التخصصات األخرى متوسط 

NON-UAE Curriculum Applicants 
 
High School Certificate, obtained abroad, are processed in 
accordance with decrees No. 200/2004 and 312 /2004 of 
His Excellency the Minister of Higher Education & 
Research. In general, holders of the National High School 
Certificate from a foreign country are eligible for 
admission if: 

 The certificate is accepted for admissions to public 

universities of the country in which it was obtained. 

 The certificate was obtained after at least 12 years 

of schooling. 

 The certificate includes a minimum of six subjects 

covering the four subject areas: Mathematics, 

Sciences, Languages and Social Sciences & 

Humanities or Arts, 

 Holders from countries of two-level High School 

Certificates must submit the certificate of the 

highest level. 

Applicants are required to submit a certificate of 
equivalency for their High School Certificates from the 
UAE Ministry of Education. 

 خريجو المناهج من خارج دولة اإلمارات

شهادة الثانوية العامة التي تم الحصول عليها في الخارج  تتم معادلة

لمعالي وزير  312/2004و  2004 /200بموجب المرسومين رقم 

التعليم العالي والبحث العلمي. بصورة عامة، يكون حاملوا شهادة الثانوية 

 :العامة من بلد أجنبي مؤهلين للقبول إذا

  تم قبول الشهادة في الجامعات الحكومية بالدولة التي تم الحصول

 .فيها على الشهادة

  سنة دراسية على األقل. 12تم الحصول على الشهادة بعد 

  :تتضمن الشهادة ستة مواد، على األقل، تغطي المجاالت األربعة

الرياضيات، والعلوم، واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية أو 

 الفنون 

  يجب على حاملي شهادات من البلدان التي لديها مستويين للثانوية

 تقديم شهادة أعلى مستوى.

يجب على المتقدمين تقديم شهادة معادلة لشهاداتهم الثانوية من وزارة 

 .التربية والتعليم في دولة اإلمارات

 

International Recognition 
 
The following are examples for standard Secondary 
School Certificates, along with individual minimum 
requirements. 
 

 الشهادات الدولية المعترف بها

 

فيما يلي أمثلة لشهادات المدارس الثانوية القياسية مع الحد األدنى 

 للمتطلبات.

American High School Diploma 
Original High School Diploma with a minimum CGPA of 
2.0 out of 4.0 

 شهادة دبلوم الثانوية األمريكية
 4.0من   2.0( ال يقل عن CGPAدبلوم الشهادة الثانوية بمعدل تراكمي )
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SAT in Mathematics with a minimum score of 400. SAT  400في الرياضيات بمعدل ال يقل عن 

British Secondary School Certificate GCSE/’A’ Level 
The minimum required for Academy admission is a total 
of five subjects at GCSE including maths and English at 
grade C or above and two ‘A’ Levels at grade C or above.    

 A/المستوى GCSEشهادة الثانوية العامة البريطانية 

األدنى المطلوب للقبول في األكاديمية هو مجموع خمسة مواد في  الحد

( بما في ذلك الرياضيات واللغة اإلنجليزية GCSEشهادة الثانوية العامة )

 أو أعلى. C" بدرجة Aأو أعلى واثنين من مستويات " Cبدرجة 

International Baccalaureate 
Minimum of six subjects with a minimum grade of four at 
each subject.  
Proof of successfully completing 12 years of schooling.  

 البكالوريا الدولية

اتمام دراسة ستة مواد بنجاح، كحد أدنى،  مع درجة ال تقل عن أربعة في 

  كل مادة.

 سنة من الدراسة بنجاح. 12دليل على إكمال 

Iranian Certificate 
Completion of Pre University year is required.  
The minimum average required for university admission is 
12/20.  

 الشهادة اإليرانية

 انهاء السنة التمهيدية )قبل الجامعة(

 .12/20الحد األدنى لمتوسط القبول باألكاديمية هو 

Indian Certificate 
Senior Secondary School Certificate (12th Standard) is 
required, with an average equivalent to 60%. 

 الشهادة الهندية

 ٪. 60شهادة الثانوية العامة العليا )الصف الثاني عشر(، بمتوسط يعادل 

Pakistani Certificate 
Higher Secondary School Certificate (Part II) is required, 
with an average equivalent to 60%.  

 الشهادة الباكستانية

 .٪60شهادة الثانوية العامة )الجزء الثاني( بمتوسط يعادل 

French Baccalaureate 
Obtaining the Baccalaureate with an average equivalent 
of 10 out of 20. 

 البكالوريا الفرنسية

 .20من  10الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل يعادل 

Other Certificate 
Lebanese/ Moroccan/ Tunisian/ Algerian and all other 
French-patterned educational systems.  
Obtaining the Baccalaureate with an average equivalent 
of 10 out of 20. 

 شهادة أخرى

/ مغربية / تونسية / جزائرية وجميع النظم التعليمية األخرى ذات  لبنانية
 .النمط الفرنسي

 .20من  10الحصول على شهادة البكالوريا بمعدل يعادل 

English Proficiency Requirements 
 
For all Academy programmes a minimum is required in 
any of the following; 

 EmSAT which is the national system in the UAE with 
a score of 875-1225 (B1) or above 

 TOEFL PBT with a score of 6.5 or above 

 The Cambridge Test of Advanced English, with a 
score of 160 or above. OR  

 The City & Guilds International Test of English for 
Speakers of Other Languages ESOL (IESOL), with a 
score of B1/B2 or above. OR  

 The Pearson Test of English Academic (PTE 

 متطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية

 

يتم القبول في أي من برامج األكاديمية، البد من تحقيق الحد األدنى  حتى

 في أي مما يلي؛

 EmSAT بدرجة  و هو النظام الوطني في دولة اإلمارات ، (B1) 

 أو أو أعلى 875 -1225

 TOEFL PBT   أو أو أعلى 6.5بدرجة 

  أو أو أعلى 160اختبار كامبريدج للغة اإلنجليزية المتقدمة بدرجة 

 اختبار City & Guilds  الدولي للغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات

  أو أو أعلىB2/B1 ، بدرجة  ESOL (IESOL) األخرى 

 ( اختبار بيرسون للغة اإلنجليزيةPTE  )أو  44، بدرجة  األكاديمية
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Academic), with a score of 44 or above.  أعلى. 

Other Identification Requirements on receiving an offer 
of a place from the Academy; 

Beside the academic records and English requirements, 
students must submit their identification documents as 
follow:  

 Valid passport copy 

 Valid copy of UAE residency Visa 

 Valid copy of UAE ID card 

 Four photos 

 Certificate of good conduct behaviour from local 
police authority 

عند الحصول على الموافقة من  المستندات الرسمية المطلوبة

 :االكاديمية

بجانب السجالت األكاديمية ومتطلبات اللغة اإلنجليزية، يجب على 

 :الطالب تقديم وثائق الهوية الخاصة بهم كما يلي

 

 .نسخة من جواز السفر ساري المفعول 

  االماراتية سارية المفعول.نسخة من تأشيرة اإلقامة 

 .نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول 

 .أربع صور شخصية 

 .شهادة حسن السيرة والسلوك من الشرطة المحلية 

You can fill in the online form here: 

 www.spaa.ae/apply 
 موقعنا االلكتروني: تستطيع ملء االستمارة على

 www.spaa.ae/apply 

 

 

 

http://www.spaa.ae/apply
file:///H:/Website%20forms/www.spaa.ae/apply

