
EMSAT achieve grade 12 is mandatory for the following categories: 

1- All Emirati students who need to equalize their High School certificates. Minimum 

required scores are: 1100 in EMSAT English and 500 in EMSAT Math.  

2- Emirati students applying for scholarships abroad. 

3- Emirati students who wish to pursue their studies at public universities in UAE. 

4- National service students and applicants to military colleges. 

5- Any student wishing to use his/her EMSAT scores for the equalization of the High 

School certificate.  

 

Registration process:  

-A student account has been created to all grade 12 students. Students must save their credentials 

and use them to log in to their portal to register for the tests.  

EMSAT Achieve tests offer the following subjects for all targeted applicants 

 Mandatory subjects:  

 Arabic  

 English  

 Math  

 Physics  

 Other subjects (upon desired major): 

   Chemistry  

   Biology  

  Computer Science 

-All non- Emirati students are advised to take the EMSAT Arabic as it is a requirement for all 

UAE universities.  

-EMSAT website(http://www.emsat.moe.gov.ae/) contains all test specifications, performance 

levels and test questions samples. 

 -EMSAT website contains registration process, test rules and policies, test instructions, test 

calendar and a list of all authorized test center across the UAE. 

 -Students will have the opportunity to choose test dates, locations and timings as well as 

viewing all results on their Achieve – Student Portal.  

 -It’s obligatory for students to thoroughly read list of terms and conditions available on the 

portal and they will be fully responsible if any is violated. 



-Students now have the option to submit their absence excuses through their portal; once the 

excuse gets accepted the paid amount will be credited to their accounts allowing them to re-book 

without paying. 

 

Test Fees:  

Student category Test fees Subject  Retake fees 

Emirati and children 

of Emirati women 

Free (1st attempt 

only) 

Mandatory subjects: 

Arabic, Math, 

Physics, English 

 

 

 

 

 

100 DHS per subject  

100 DHS  Per other subjects  

Non-Emirati  300 DHS  Mandatory subjects: 

Arabic, Math, 

Physics, English 

100 DHS  Per other subjects  

Children of frontline 

workers (Fakhr El 

Watan) 

Exempted from any payments  

 

Students must complete the payment process to confirm their tests booking. 

 

Final note:  

All grade 12 GIS students (Emirati and non-Emirati) are required to pass the SAT and 

IELTS/TOEFL as per the school’s graduation requirements. Failing these exams will prohibit the 

students from receiving their High School graduation certificate at the end of the year. This 

certificate is one of the important documents for the equivalency process.  

All students (Emirati and non-Emirati) are required to equalize their high school certificate. 

Equivalency is one of the requirements for admission into UAE universities.  

 

Please reach out to Ms. Rania Barakat  rania.ba@greenwood.sch.ae or 042888000 (ext.113) for 

any inquiry.  

Regards  

 

 

 

 

mailto:rania.ba@greenwood.sch.ae


 للفئات التالية:  ةإلزامي  EMSAT achieve grade 12امتحانات تعتبر  

 

شهادات الثانوية العامة. الحد األدنى من الدرجات جميع الطالب اإلماراتيين الذين يحتاجون إلى معادلة  -1

 في الرياضيات. 500في امتحانات اللغة اإلنجليزية و  1100المطلوبة: 

 .الدولة خارج لحصول على منح دراسيةبا  الراغبون الطالب اإلماراتيون  -2

 الطالب اإلماراتيون الراغبون في متابعة دراستهم في الجامعات الحكومية في الدولة. -3

 طلبة الخدمة الوطنية والمتقدمون للكليات العسكرية  -4

 أي طالب يرغب في استخدام درجاته في االمسات لمعادلة شهادة الثانوية العامة.  -5

 

 عملية التسجيل: 

 

ب الصف الثاني عشر. يجب على الطالب حفظ بيانات اعتمادهم واستخدامها لجميع طالتم إنشاء حساب  -

 لتسجيل الدخول إلى بوابتهم للتسجيل في االختبارات.

 : التالية لجميع المتقدمين المستهدفين  المواد  EMSAT Achieveتقدم اختبارات 

 

 : المواد االلزامية

 
Arabic  

 English  

 Math  

 Physics  

التخصص المطلوب ( :) حسب  المواد االختيارية  
   Chemistry  

   Biology  

  Computer Science 

 



جامعات الطلب لجميع ت ألنه م  EMSATنصح جميع الطالب غير اإلماراتيين بأخذ امتحان اللغة العربية  ن -

 اإلمارات العربية المتحدة.في 

على جميع مواصفات االختبار   EMSAT (http://www.emsat.moe.gov.ae/)يحتوي موقع  -

 ومستويات األداء وعينات أسئلة االختبار. 

وتقويم االختبار وقائمة بجميع  وتعليمات على عملية التسجيل وقواعد وسياسات   EMSATيحتوي موقع  - 

 مراكز االختبار المعتمدة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

عرض جميع النتائج ستتاح للطالب الفرصة الختيار مواعيد االختبار والمواقع والتوقيتات باإلضافة إلى  - 

 . Achieve - Student Portalعلى 

بالكامل يجب على الطالب قراءة قائمة الشروط واألحكام المتوفرة على البوابة بدقة وسيكونون مسؤولين - 

 في حالة انتهاك أي منها. 

تم إضافة المبلغ  يتوفر للطالب اآلن خيار إرسال أعذار الغياب من خالل بوابتهم. بمجرد قبول العذر ، سي -

 .المدفوع إلى حساباتهم مما يسمح لهم بإعادة الحجز دون دفع

 

 :  اتختبارالرسوم ا

 
الثاني عشر فئة طلبة الصف  رسوم االعادة  المواد الرسوم  

ين وأبناء المواطن  

 المواطنات   

 المواد االساسية (للمرة االولى فقط) مجانا 

 Arabic, Math, 

Physics, English 

 

 

 

 

 

100 DHS للمادة الواحدة  

100 DHS  لكل مادة اخرى  

 المواد االساسية  DHS 300 غير المواطنين 

Arabic, Math, 

Physics, English 

100 DHS   لكل مادة اخرى 

دفاع االول ابناء خط ال  اعفاء من الرسوم   

 

 

 يجب على الطالب إكمال عملية الدفع لتأكيد حجز االختبارات الخاصة بهم.  -

 

 

 



 مالحظة أخيرة: 

و   SAT)اإلماراتيين وغير اإلماراتيين( اجتياز اختبار GISن على جميع طالب الصف الثاني عشر فييتعي

IELTS / TOEFL  المدرسة. سيؤدي الرسوب في هذه االختبارات إلى منع  في  وفقًا لمتطلبات التخرج

ة العام. تعتبر هذه الشهادة من الوثائق المهمة لعملية  في نهايالطالب من الحصول على شهادة التخرج 

 المعادلة.

يطلب من جميع الطالب )اإلماراتيين وغير اإلماراتيين( معادلة شهادة الثانوية العامة. المعادلة هي أحد  

 . شروط القبول في جامعات اإلمارات العربية المتحدة

)تحويلة  042888000أو  rania.ba@greenwood.sch.aeيرجى التواصل مع السيدة رانيا بركات 

 ( ألي استفسار. 113

 

 مع اطيب التحيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


