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كلمة الرئيس المستشار
2005 تطورا ملحوظا  شهدت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا منذ إنشائها في عام 
جعلها إحدى الجامعات الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن استراتيجية الجامعة 
مميزة  علمية  وبيئة  للمعرفة  ومنارة  شامخًا  علميًا  صرحًا  جعلها  إلى  تهدفان  ورؤيتها 

إللهام العقول والمواهب الواعدة.
 

العالي  التعليم  في  الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  كترجمة  العين  جامعة  انطالقة  جاءت 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تولي االهتمام األكبر والدعم الكامل لمؤسسات 
التعليم العالي الحكومية والخاصة بما يدعم التوجه نحو بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق 
التنمية المستدامة وقد قامت القيادة الحكيمة بتوفير كافة اإلمكانات وتشجيع العلم 
المبادرات المتعددة لدعم اإلبداع وترسيخ ثقافة العلم والمعرفة من  والتعلم وطرحت 
خالل وضع مبادرة واستراتيجية خاصة لدعم القراءة كما عنونت عام 2016 كعام القراءة.

 
حرصت  فقد  الالمحدود،  والتميز  التعليم  كفاءة  تطوير  بأهمية  الجامعة  برؤية  إيمانًا 
جامعة العين على أن تكون سباقة في التوسع الكمي والنوعي المتمثل في افتتاح المقر 
الجديد في مدينة محمد بن زايد في مدينة أبوظبي وتدشين كليتي الصيدلة والهندسة 
وتقنية المعلومات في مقر أبوظبي وتطبيق أعلى معايير الكفاءة وضمان الجودة المحلية 
حققت  كما  رائدة.  عالمية  جامعات  مع  دولية  اتفاقيات  الجامعة  وعقدت  كما  والدولية، 
مكانة مرموقة بكونها الجامعة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحاصلة على 

االعتماد الدولي من مجلس التعليم الصيدالني األمريكي )ACPE( لكلية الصيدلة والحصول على االعتماد الدولي من المجلس األعلى للتقييم والبحث 
ادارة االعمال شوطًا كبيرًا في طلب  المعلومات وكلية  الهندسة وتقنية  القانون، وقد قطعت كليتا  )HCERES( لكلية  العالي في فرنسا  والتعليم 
الحصول على االعتمادات الدولية من مؤسسات دولية مرموقة وتنوي الجامعة تقديم طلب الحصول على االعتماد الدولي لكلية االتصال واإلعالم 

الجديدة في الوقت المناسب.
 

للتغييرات  ومواكبة  العلمي  البحث  جودة  لتطوير  العالمية  العمل  وورش  الدولية  العلمية  المؤتمرات  استضافة  على  دوري  بشكل  الجامعة  وتحرص 
المستمرة في هذا العالم المتطور، كما أن رسالتها قائمة على استقطاب الكوادر العلمية ذات الكفاءة والخبرة من كافة أنحاء العالم ووضع خطط 
علمية مدروسة ومناسبة وتوظيف تقنيات تعليمية حديثة مما يعزز الثقافة األكاديمية المناسبة لدعم الطالب وتوفير التعليم النظري والتطبيق العملي.

 
إن جامعة العين هي البيت الثاني للطالب وهي مؤسسة تعليمية تعنى بالنمو المعرفي لطلبتها وترعى البحث العلمي مما يدفع بعجلة التطوير 
واإلبداع إلى األمام. وتحرص الجامعة على توظيف أكثر من عشر سنوات من الخبرة والكفاءة التعليمية في خدمة الطلبة وتوفير البيئة التعليمية 
الحديثة، كما تحرص على تمكين الطلبة من إتمام تحصيلهم العلمي للوصول إلى طموحاتهم وتخريج جيل قارىء ومطلع وإلحاقه بسوق العمل 

بمعايير علمية عالمية مما يسهم بدعم التنمية واالقتصاد.
 

التعليمية  المرحلة  استغالل  إلى  وتدعوهم  والجدد  منهم  القدامى  الطلبة  وبناتها  بأبنائها  تفخر  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  إن  ختامًا، 
واالستزادة من موارد العلم والمعرفة وتنمية العقل وتطوير النفس. وأتمنى للطلبة الجدد رحلة تعليمية ممتعة مليئة بالتحدي واإلصرار ومستقباًل 

مكلاًل بالنجاح والتوفيق، فنحن نصنع في حاضرنا مستقباًل ألمتنا.
 

                                                                                                                                                                                    الدكتور/ نور الدين عطاطرة  
                                                        الرئيس المستشار لجامعة العين

كلمة رئيس الجامعة
أعزائي الطلبة،،

يسعدنا أن نرحب بكم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا؛ حيث نسعى إلى تقديم 
وألجل  والشخصي،  األكاديمي  الصعيدين  على  جامعتكم  في  ومميزة  ناجحة  تجربة 
االعتبار  بعين  آخذين  األكاديمية  الجامعة  برامج  بتطوير  قمنا  النبيلة  الغاية  هذه  تحقيق 
على  عام  كل  نعمل  أننا  كما  الطلبة،  واهتمامات  العمل  سوق  واحتياجات  متطلبات 
تعزيز التخصصات األكاديمية التي تقدمها الجامعة من خالل طرح برامج جديدة متميزة 
الدؤوب  العمل  إلى  باإلضافة  هذا  العليا،  والدراسات  البكالوريوس  مرحلتي  مستوى  على 
الجامعة.  في  المطروحة  األكاديمية  البرامج  لمختلف  الدولية  االعتمادات  على  للحصول 
وقد تم إعداد برامجنا األكاديمية بعناية فائقة حيث تمنح الطالب تدريبًا متخصصًا وفق 
مجال دراسته، كما أن الجامعة تعمل جاهدة على تزويد الطلبة بالمصادر التعليمية التي 
من  االستفادة  خالل  من  المتنوعة  ونشاطاتهم  العلمية  اهتماماتهم  لتنمية  يحتاجونها 

المساقات المتنوعة التي تطرحها الجامعة.

إن الجامعة لتفتخر بأسلوبها التعليمي الذي يكفل تخريج طالب يمتلك المعرفة والمهارة 
في آن واحد، حيث توفر له الجامعة الخبرات األكاديمية والتعليمية المتنوعة والمتكاملة، 
والخدمات  التسهيالت  كل  للطلبة  توفر  كما  الالمنهجية،  األنشطة  تقديم  إلى  باإلضافة 

التي يحتاجونها.

إن تحديث دليل الطالب بشكل دوري يحظى باهتمامنا وذلك ألن هذا الدليل هو بمثابة مفتاح للطالب يساعده على التجول في أرجاء الجامعة بكافة 
كلياتها وعماداتها ومراكزها ووحداتها والمكتبة وهو يجلس في أي مكان في العالم. فتارة يدخل من باب وحدة القبول والتسجيل ويتعرف على 
بذلك  وهو  الرياضية،  والفعاليات  االجتماعية  األنشطة  إلى  باإلضافة  كليته  في  األكاديمي  اإلرشاد  إجراءات  يتابع  أخرى  وتارة  فيها،  التعليمات  جميع 
التواصل مع أعضاء  إال أن الطالب يستطيع  الدليل بشكل مبسط وواضح  يحصل على جميع المعلومات بيسر وسهولة. وبالرغم من شمولية هذا 

الهيئتين األكاديمية واإلدارية في حال كانت لديه أية استفسارات إضافية قد تواجهه أثناء سنوات الدراسة.

أبنائي الطلبة.... 
ال بد أن تكونوا على قدر كاف من المسؤولية، فتقدموا أفضل ما لديكم في مجال دراساتكم، وتلتزموا بتعليمات وقوانين الجامعة، وكونوا على 

يقين أننا هنا لنزودكم بالخبرات الالزمة لتواجهوا العالم الخارجي والمليء بالمعرفة واالنفتاح الالمحدود.

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في مسيرتكم الجامعية.   

 

األستاذ الدكتور/ غالب عوض الرفاعي
                                                 رئيس جامعة العين 
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نبذة عن الجامعة
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا جامعة مرخصة من قبل وزارة  التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي 

من مؤسسات التعليم العالي الجديدة وسريعة النمو والتي تعتمد اللغة االنجليزية في التدريس.

للجامعة حرمان جامعيان أحدهما في أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات، واآلخر في العين، مدينة الحدائق. 
 

تطرح جامعة العين 21 برنامج  بكالوريوس و5 برامج ماجستير والدبلوم المهني في التدريس معتمدة في كلياتها: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، 
كلية الصيدلة، كلية القانون،  كلية التربية والعلوم اإلنسانية  واالجتماعية، كلية إدارة األعمال، وكلية االتصال واإلعالم. ولقد قامت الجامعة بتقديم 
عدة دراسات ذاتية للحصول على االعتماد األكاديمي لبعض البرامج وذلك ليتم طرحها مع الحصول على االعتماد األولي من وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي.

والذي   )ACPE( وقد حصلت كلية الصيدلة في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا على االعتماد الدولي من مجلس التعليم الصيدالني األمريكي
التي تحصل على  المتحدة  العربية  اإلمارات  والوحيدة على مستوى دولة  األولى  الجامعة  بذلك تكون  االمريكية، وهي  المتحدة  الواليات  مقره في 
هذا االعتماد الدولي في كلية الصيدلة. كما حصلت كلية القانون أيضًا على اعتماد المجلس األعلى للتقييم والبحث والتعليم العالي في فرنسا 

.)HCERES(

رؤية الجامعة
تصبو جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ألن تصبح إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، وذلك من خالل العمل على تحقيق المعايير 

العالمية في نوعية التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

رسالة الجامعة
تسعى الجامعة ألن تصبح مركزًا تعليميًا يلبي متطلبات سوق العمل وتعّد خريجين يتمتعون بالكفاءة العلمية والنفسية العالية والتي يحتاجونها في 
المجاالت المختلفة. تلعب الجامعة دورًا مهمًا في مسيرة التنمية والبناء من خالل تنويع أساليب التدريس والبحث كما ترعى الجامعة خدمة المجتمع 

والتفاعل مع مؤسساته من خالل التزامها بالتطوير العلمي، والتقني، واالقتصادي في الدولة والمنطقة على حد سواء.

قيم الجامعة
تقوم القرارات اإلستراتيجية  والعمليات اليومية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلدرايين في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا على القيم التالية:

1. التعاون     
2. التنوع     
3. التمّيز     

4. االحترام     
5. النزاهة
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التراخيص واالعتمادات

مرخصة من وزارة  التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي

 ،)ACPE( كلية  الصيدلة حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس العلوم في الصيدلة من مجلس اعتماد التعليم الصيدالني

وهي بذلك األولى والوحيدة في دولة االمارات العربية المتحدة

 ،)HCERES( كلية  القانون حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون  من مجلس التقييم والبحث والتعليم العالي الفرنسي

وهي بذلك األولى والوحيدة في دولة االمارات العربية المتحدة

لماذا جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

ِمنْح دراسية للطلبة المتفوقين
تقدمها  دراسية  منح  خالل  من  المتفوقين  طلبتها  الجامعة  تكافىء 
الجامعة  تهتم  كما  والالمنهجي،  المنهجي  الصعيدين  على  لهم 
بتقديم المساعدات اإلنسانية للطلبة الذين قد تحول ظروفهم المادية 

دون استكمال دراستهم الجامعية األولى.

برامج تتوافق مع متطلبات سوق العمل
وذلك  العمل  سوق  متطلبات  مع  تتوافق  التي  البرامج  الجامعة  توفر 
فيشعر  الواقع  أرض  على  مفتوحًا  طريقها  تجد  مؤهلة  كوادر  لخلق 
في  مكانه  ليجد  تخّرج  أنه  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  طالب 
سوق العمل دون الخوض في عملية بحث غير منظم ومن دون هدف، 
فهو يعلم أين يتقّدم بطلب للحصول على الوظيفة التي تتناسب مع 

شهادته التي حصل عليها.

رسوم دراسية مخفضة
تسعى الجامعة إلى أن تكون عنصرًا فعااًل في المجتمع يساعد على خلق 
مجتمع واٍع مثقف قادر على خدمة المجتمع، لذا فهي تتبنى سياسة توفير 

المجتمع  من  شريحة  ألكبر  المجال  تفتح  حتى  مخفضة  دراسية  رسوم 
ليكونوا ضمن فئة المثقفين الذين يخدمون المجتمع بوعي وكفاءة.

برامج معتمدة دوليًا
تدرك الجامعة أهمية االعتماد الدولي للبرامج األكاديمية وأثرها اإليجابي 
على نوعية التعليم، لذا فهي تحرص على الحصول على هذه االعتمادات 

في جميع برامجها التي تطرحها.

مرافق ترفيهية متنوعة
توفر الجامعة مرافق ترفيهية متنوعة للطلبة وذلك تلبية الحتياجاتهم 
الصاالت  بين  ما  المرافق  هذه  وتتنوع  والوجدانية،  والجسدية  العقلية 

الرياضية والنادي الصحي والمسرح وغيرها. 

تأشيرة إقامة وضمان صحي 
إيمانًا من الجامعة بأهمية تسهيل المعامالت على الطلبة، فهي تؤمن 

لهم تأشيرة إقامة وضمان صحي بطريقة سلسة وميسرة.
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الحرم الجامعي في العين
العين  مدينة  قلب  في  العين  في  الجامعي  الحرم  يقع 

يضم  حيث  وسهولة،  يسر  بكل  إليه  الوصول  يمكن  حيث 

تلبي  والتي  الالزمة  التجهيزات  بكافة  مجهزة  مباٍن  الحرم 

مدرجات  الحرم  يضم  كما  األكاديمية.  الطلبة  احتياجات 

تضم  ومكتبة  حديثة  علمية  ومختبرات  دراسية  وقاعات 

يضم  كما  هادئة،  دراسية  وغرف  والمراجع  الكتب  آالف 

سبل  توفير  إلى  تهدف  عديدة  ترفيهية  مرافق  المبنى 

الرياضية والنادي  المرافق الصالة  الراحة للطلبة ومن هذه 

وذلك  الطلبة،  واستراحات  والكافتيريا  والمسجد  الرياضي 

كما  والوجدانية.  والجسدية  العقلية  الحتياجاتهم  تلبية 

شبكة  الجامعة  في  والعاملين  والزائرين   للطلبة  يتوفر 

اإلنترنت االسلكية في كل ارجاء الحرم.

goo.gl/N1QOkG

كيف تصل إلينا

المكتبة مختبرات عملية

مواقف السيارات

المساحة

قاعة زايد مسرح ياس

القاعات الدراسية 

المرافق الترفيهية

متر   876 مساحتها  تبلغ   >
مربع للطابق الواحد

< يتوفر في المكتبة ما يزيد 
عن 39,000 كتاب.

مجهزًا  تعليميًا  مختبرًا   22  >
بأحدث التقنيات التكنولوجية 

الحديثة

<  780 موقف سيارات خارجي

للمباني  اإلجمالي  العدد   >
داخل الحرم: 21 مبنى.

وأشجار  خضراء  مساحات   >
نخيل  داخل وخارج المبنى

< يتسع إلى ما يزيد عن 170 
شخص

< مصمم بأحدث التقنيـــات 
والمواصفات

االغراض  متعددة  قاعة   >
تتسع لـ 200 شخص

التقنيات  بأحدث  مصممة   >
والمواصفات

متوسطة  دراسية  قاعة   47  >
وكبيرة الحجم

< صالة رياضية مغلقة
< نادي صحي 

< ركن للمطاعم
< صاالت استراحة

وحدة االستقطاب والتواصل مع الطلبة

مركز اللغة اإلنجليزية

كلية الهندسة وتقنية المعلومات

كلية القانون

كلية إدارة األعمال

وحدة القبول والتسجيل/ وحدة المالية

الخط المباشر للجامعة

عمادة شؤون الطلبة

كلية الصيدلة 

كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

كلية االتصال واإلعالم

03 7024 991

03 7024 933

03 7024 881

03 7024 832

03 7024 801

03 7024 723

03 7024 888

03 7024 898

03 7024 867

03 7024 901

03 7024 972

إتصل بنا
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كيف تصل إلينا

وحدة االستقطاب والتواصل مع الطلبة

مركز اللغة اإلنجليزية

كلية الهندسة وتقنية المعلومات

كلية القانون

كلية إدارة األعمال

وحدة القبول والتسجيل/ وحدة المالية

الخط المباشر للجامعة

عمادة شؤون الطلبة

كلية الصيدلة 

كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

كلية االتصال واإلعالم

02 6133 539

02 6133 551

02 6133 557

02 6133 545

02 6133 512

02 6133 589

02 6133 555

02 6133 518

02 6133 555

02 6133 541

02 6133 555

إتصل بنا الحرم الجامعي في أبوظبي
أبوظبي  لمقر  الجديد  الجامعي  الحرم  افتتاح  تم  حديثًا 
إليه  الوصول  يمكن  حيث  زايد  بن  محمد  الشيخ  مدينة  في 
المروري.  االختناق  أو  باالكتظاظ  الشعور  عن  بعيدًا  بسهولة 
وقد تم تصميم وإنشاء الحرم الجامعي في أبوظبي ضمن 
وتجعلهم  الطلبة  احتياجات  تلبي  التي  التصميمات  أحدث 
المبنى  يضم  وراحة.  بمتعة  الدراسية  سنواتهم  يقضون 
المستوى  عالية  تعليمية  بتقنيات  مجهزة  دراسية  قاعات 
االسلكية  اإلنترنت  شبكة  تتوفر  كما  الحاسب،  ومختبرات 
على امتداد أرجاء الحرم مما يساعد الطلبة والباحثين على 
ويضم  ويسر.  بسهولة  المختلفة  التعليم  لمصادر  الوصول 
من  اكثر  يستوعب  ومسرح  دراسية  وغرف  مكتبة  الحرم 
600 شخص وقاعة للمؤتمرات. كما يضم الحرم الجامعي 
داخلية  طعام   ردهة  مثل  الخدمية  المرافق  من  العديد 
الحرم  يحتوي  كما  الجامعة،  شرفة  في  خارجية  وأخرى 
على ملعب وصالة رياضية مجهزة بأحدث األجهزة الرياضية 
من  تجعل  التي  األخرى  والخدمات  المرافق  من  والعديد 

جامعة العين بيئة تعليمية مميزة وممتعة.

معايير مميزة

المكتبة

مختبرات عملية

مواقف السيارات

المساحة

المسرح

قاعة الظفرة

القاعات الدراسية 

المرافق الترفيهية

االستدامة  معايير  تطبق   >
الموصى بها من قبل حكومة 
درجة  يعادل  بما  أبوظبي  إمارة 

لؤلؤة ونصف
األمن  معايير  أعلى  تطبق   >

والسالمة داخل وخارج المبنى.

1200 متر  تبلغ مساحتها   >
مربع

ما  المكتبة  في  يتوفر   >
يزيد عن 15,000 كتاب.

مجهـزًا  تعليميــًا  مختبــرًا   24  >
بأحدث التقنيات التكنولوجية 

الحديثة

<  526 موقف سيارات خارجي 
الهيئة  وأعضاء  للطالب 

األكاديمية واإلدارية والزوار.

< المساحة اإلجمالية للمبنى: 
44 ألف متر مربع.

وأشجار  خضراء  مساحات   >
نخيل  داخل وخارج المبنى

< يتسع إلى ما يزيد عن 500 
بأحـــدث  مصمم  شخص، 

التقنيـــات والمواصفات

األغراض،  متعددة  قاعة   >
تتسع إلى 500 شخص

متوسطة  دراسية  قاعة   38  >
وكبيرة الحجم

وصاالت  قدم  كرة  ملعب   >
رياضية

< ركن للمطاعم
< محالت تجارية

< صاالت استراحة



القبول والرسوم الدراسية
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القبول في برامج  البكالوريوس
إن سياسة القبول في برامج البكالوريوس في الجامعة قائمة على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها،  بغض النظر عن السن، 

العرق، الجنسية أوالديانة.

الشروط العامة للقبول
ما . 1 أو  عامة  ثانوية  شهادة  على  حائزًا  يكون  أن  الطالب  على 

يعادلها بمعدل ال يقل عن 60%.في جميع التخصصات ما عدا 
بكالوريوس العلوم في الصيدلة 70 %.

كان . 2 إذا  التأسيسية  السنة  شهادة  على  الطالب  يحصل  أن 
معدل الثانوية العامة أقل من 60 %.

تحددها . 3 التي  الشروط  يستوفي  أن  الطالب  على  يجب 
الكلية التي يرغب باالنضمام إليها.

اللغة . 4 في  الكفاءة  شهادة  على  حاصاًل  الطالب  يكون  أن 
بمعدل   IELTS أو  درجة   500 بمعدل   TOEFL اإلنجليزية 
)صحافة-  واإلعالم  االتصال  بكالوريوس  طلبة  أما   ،5
على  حاصلين  يكونوا  أن  فيجب  عامة(  عالقات  إعالن- 
بمعدل   TOEFL اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة  شهادة 
الشرط  هذا  من  ويستثنى   ،4.5 بمعدل   IELTS أو  درجة   450
العربية  باللغة  تدريسها  يتم  التي  التخصصات  طلبة 
والتربية  العربية  اللغة  مجال  معلم  إعداد  القانون،  وهي: 

اإلسالمية، علم النفس التطبيقي، علم االجتماع التطبيقي، والتربية الخاصة.
تعتبر الوثائق التي يتقدم بها الطالب ملكًا للجامعة وال يحق استردادها.. 5

متطلبات القبول والوثائق المطلوبة

طالب الثانوية العامة للفرعين العلمي واألدبي
 يحق ألي طالب حاصل على معدل 60% التسجيل في الجامعة –حسب شروط الكلية التي يرغب باالنضمام إليها- على أن يرفق األوراق الثبوتية اآلتية  بطلب القبول:

كشف عالمات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم أو صورة مصدقة عنها. 	•
شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية – كما ذكر سابقا في الشروط العامة للقبول  	•

صورة عن جواز السفر 	•
صورة عن الهوية اإلماراتية 	•

صورتان شخصيتان 	•
شهادة اللياقة الصحية 	•

 
شهادة الثانوية الفنية

يحق ألي طالب حاصل على 65% في الشهادة الفنية االلتحاق بالجامعة- حسب شروط الكلية التي يرغب باالنضمام لها- على أن يستوفي الشروط 
المطلوبة بالقبول في تلك الكلية.

وأن يرفق الوثائق اآلتية بطلب القبول: 
كشف عالمات الثانوية الفنية ويمكن قبول صورة مصدقة عنها.  	•

شهادة معادلة للثانوية الفنية صادرة عن وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 	•
الشروط المذكورة في متطلبات القبول لطالب الثانوية العامة. 	•

الطلبة المنتقلون من مؤسسات تعليمية أخرى
العين  جامعة  إلى  االنتقال  أخرى  بجامعات  المسجّلون  للطلبة  يمكن 
التي  أوالكلية  الجامعة  تكون  أن  شريطة  والتكنولوجيا  للعلوم 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من  معتمدة  منها  سينتقلون 

اإلماراتية.

 
شروط القبول للطلبة المنتقلين

 على الطالب أن يستوفي شروط القبول في الجامعة وشروط الكلية . 1
المراد االلتحاق بها.

أو . 2 الجامعة  في  معتمدة  ساعات   9 عن  اليقل  ما  أنهى  قد  يكون  أن 
الكلية السابقة.

الكلية . 3 أو  الجامعة  في  بالدراسة  منتظمًا  يكون  أن  الطالب  على 
السابقة.

 
الوثائق المطلوبة:

الشروط المذكورة في متطلبات القبول لطالب الثانوية العامة. 	•
كشف عالمات للمساقات التي درسها الطالب باإلضافة إلى توصيف  	•

تلك المساقات مصدقا من الجامعة أو الكلية السابقة
تصديق  يجب  الدولة  خارج  من  جامعة  في  الطالب  درس  حال  في  	•
دولة  وسفارة  منها  الصادرة  الدولة  خارجية  من  الدرجات  كشف 

اإلمارات .

   
الطلبة من حملة الدبلوم

يمكن لحملة الدبلوم التقدم إلى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا شريطة أن تكون الجامعة أو الكلية المانحة للدبلوم معترفًا بها من قبل وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي اإلماراتية كما أنه يتوجب على الطالب استيفاء شروط القبول العامة في الجامعة وكذلك متطلبات القبول الخاصة 

بالكلية التي ينوي اإلنضمام اليها.

 
يرفق الطالب الوثائق التالية بطلب االلتحاق:

الشروط المذكورة في متطلبات القبول لطالب الثانوية العامة. 	•
أن يكون مبينًا  السابقة على  الجامعة  أو  الكلية  العالمات من  كشف  	•
فيها عدد الساعات الدراسية ودرجاتها باإلضافة إلى وصف للمساقات 

التي درسها الطالب.
صادرة  للدبلوم  معادلة  شهادة  تقديم  الطالب  على  يجب  كما  	•
كانت  إذا  اإلماراتية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من 
العربية  اإلمارات  دولة  غير  أخرى  دولة  من  صادرة  الدبلوم  شهادة 

المتحدة.
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القبول في برامج  الدراسات العليا
الوثائق العامة المطلوبة: 

شهادة البكالوريوس أو مايعادلها من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات ، وإذا كانت الشهادة من  	•
خارج الدولة يجب تصديقها حسب األصول .

معادلة شهادة البكالوريوس من وزارة التعليم العالي في دولة اإلمارات إذا كانت الشهادة صادرة من خارج الدولة. 	•
كشف العالمات األصلي ، واذا كان من خارج الدولة يجب تصديقه حسب األصول . 	•

صورة الجواز  	•
صورة الهوية اإلماراتية 	•

صورتان شخصيتان 	•

ماجستير العلوم في الصيدلة السريرية

القبول غير مشروط:
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معتمدة من قبل . 1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات.
مستوى . 2 على  يعادله  ما  أو   4 من   3 عن  يقّل  ال  تراكمي  معدل 

البكالوريوس.
شهادة كفاءة باللغة اإلنجليزية سارية المفعول و بدرجة ال تقل عن . 3

550 في TOEFL ITP أو 79 في TOEFL IBT أو 213 في TOEFL CBT أو6  
في الـ IELTS أو ما يعادلها. ويستثنى من هذا الشرط:

درجة  أنهى  أو  اإلنجليزية  األم  لغته  تكون  الذي  الطالب   -
فيها  التدريس  لغة  تعليمية  مؤسسة  من  البكالوريوس 

اإلنجليزية وفي دولة لغتها الرسمية اإلنجليزية.

القبول المشروط:
ما . 1 أو   TOEFL ITP  530 شهادة  على  حاصاًل  الطالب  كان  إذا 

يعادلها، يمنح قبواًل مشروطًا، شريطة أن:
يحصل في نهاية الفصل األول من التحاقه بالبرنامج على  	•

عالمة )550( TOEFL أو )IELTS  )6 على األقل،
بالبرنامج  التحاقه  من  األول  الدراسي  الفصل  في  يسجل  	•

ما ال يزيد عن )6( ساعات معتمدة،
في   )4( من   )3( عن  يقل  ال  تراكمي  معدل  على  يحصل  	•

الست ساعات األولى المعتمدة من البرنامج.

4 أو ما يعادلها، ومستوٍف لشروط اللغة اإلنجليزية كما . 2 2.00 و2.99 من  إذا كان الطالب حاصاًل على شهادة البكالوريوس بمعدل تراكمي بين 
وردت أعاله، يمنح قبواًل مشروطًا، شريطة أن:

•		يسجل في الفصل الدراسي األول من التحاقه بالبرنامج ما ال يزيد عن )9( ساعات معتمدة.
•	يحصل على معدل تراكمي ال يقل عن )3( من )4( في التسع ساعات األولى المعتمدة من البرنامج.

ماجستير في القانون ) العام - الخاص (

القبول غير المشروط
لكي يتم قبول الطالب في برنامج ماجستير القانون الخاص أو العام، على المتقّدم  أن يكون حاصاًل على:

- درجة بكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
- معدل تراكمي ال يقّل عن 3 من 4 على مستوى البكالوريوس.

- شهادة كفاءة باللغة اإلنجليزية سارية المفعول و بدرجة ال تقل عن 450 في TOEFL ITP أو 4.5 في الـ IELTS  أو ما يعادلها.

القبول المشروط
 2.99 و   2.5 بين  تراكمي  معدل  على  الحاصل  الطالب  يمنح   .1

قبواًل مشروطًا بأن:
- يسجل ما ال يزيد عن ست ساعات معتمدة في فصله األول 

من الدراسة.
- يحصل على معدل ال يقّل عن 3.0 من 4.0 أو ما يعادلها، في 

فصله األول من الدراسة.
الشريعة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصاًل  كان  حال  في   .2
يكون  أن  عليه  والقانونية،  الشرطية  العلوم  أو  القانون،  أو 
في  تخرجه  متطلبات  من   %65 عن  يقل  ال  ما  درس  قد 
بما  بدراسة  يلزم  وإال  القانونية،  المساقات  من  البكالوريوس 
12 ساعة معتمدة كمساقات استدراكية تدرس  يزيد على  ال 
دراسة  تحسب  وال  بالبرنامج  التحاقه  من  األولى  السنة  خالل 

هذه المساقات االستدراكية ضمن المعدل التراكمي.

الطلبة المنتقلون من خارج الجامعة
يمكن أن تحتسب مساقات قام الطالب بدراستها في جامعة معتمدة أخرى في حال:

- استوفى الطالب المنتقل شروط البرنامج الذي يوّد االنتقال إليه،
- أال تزيد عدد الساعات المحّولة من البرنامج اآلخر عن 9 ساعات معتمدة.

TESOL برنامج ماجستير اآلداب في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

القبول غير المشروط
لكي يتم قبوله في برنامج ماجستير TESOL، على المتقّدم  أن يكون حاصاًل على:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في اللغة اإلنجليزية/ اللغويات/ ترجمة/ آداب لغة إنجليزية/ تربويات لغة إنجليزية من جامعة معتمدة من قبل . 1
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات.

معدل تراكمي ال يقّل عن 3 من 4 )تقدير جيد جدًا( أو ما يعادله على مستوى البكالوريوس.. 2
3 . IELTS أو 6 في الـ TOEFL CBT أو 213 في TOEFL iBT أو79 في TOEFL ITP شهادة كفاءة باللغة اإلنجليزية سارية المفعول و بدرجة ال تقل عن 550 في

أو ما يعادلها. ُيعفى من هذا الشرط الطالب الذي تكون لغته األم اإلنجليزية أو أنهى درجة البكالوريوس من مؤسسة تعليمية لغة التدريس فيها 
اإلنجليزية وفي دولة لغتها الرسمية اإلنجليزية.

على جميع الطلبة أن يخضعوا لمقابلة شخصية مع منسق البرنامج. وقبل المقابلة الشخصية، على الطالب أن  يقّدم مقااًل مكتوبًا.. 4
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القبول المشروط: 
إذا كان الطالب حاصاًل على شهادة TOEFL ITP  530 أو ما يعادلها وكان معدله ال يقل عن 3 من 4 ، يمنح قبواًل مشروطًا، شريطة:. 1

أن يحصل الطالب في نهاية الفصل األول من التحاقه بالبرنامج على عالمة )550( TOEFL أو )IELTS  )6 على األقل  -
أن يسجل الطالب في الفصل الدراسي األول من التحاقه بالبرنامج ما ال يزيد عن ست ساعات معتمدة وأن يحصل على معدل تراكمي ال يقل   -

عن )3( من )4(
إذا كان الطالب حاصاًل على شهادة TOEFL ITP 550  أو ما يعادلها وكان معدله من 2 إلى 2.99 ، يمنح قبواًل مشروطًا :. 2

يسمح للطالب بتسجيل )9( ساعات معتمدة في الفصل الدراسي األول من التحاقه ببرنامج الماجستير، وأن يحصل على معدل تراكمي ال   -
يقل عن )3(  من )4(، ويجوز للطالب أن يأخذ هذه الساعات التسع )9( في فصل واحد أو في فصلين )6+3( أوفي ثالثة فصول دراسية )3+3+3(

إذا كان الطالب حاصاًل على شهادة TOEFL ITP 530  أو ما يعادلهاوكان معدله التراكمي من 2 إلى 2.99 ، يمنح قبواًل مشروطًا ، شريطة :. 3
أن يسجل الطالب كحد أقصى )6( ساعات معتمدة في الفصل الدراسي األول من التحاقه بالبرنامج، وأن يحصل على معدل تراكمي ال يقل   -

عن )3(  من )4(، وأن يحصل الطالب في نهاية الفصل األول من التحاقه ببرنامج الماجستير على عالمة )550( TOEFL أو )IELTS )6 على األقل

متطلبات القبول في برنامج الدبلوم المهني في التدريس

لكي يتم القبول في برنامج الدبلوم المهني في التدريس ، على المتقّدم  أن يكون حاصاًل على:
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص متصّل من جامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات.. 1
معدل تراكمي ال يقّل عن 2 من 4 )تقدير مقبول( أو ما يعادله على مستوى البكالوريوس.. 2

متطلبات القبول في برنامج ماجستير إدارة األعمال

الشروط العامة
لكي يتم القبول في برنامج الماجستير في إدارة األعمال ، على 

المتقّدم  أن يكون حاصاًل على:
معتمدة . 1 جامعة  من  يعادلها  ما  أو  البكالوريوس  درجة 

دولة  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قبل  من 
اإلمارات.

على . 2 يعادله  ما  أو   4 من   3 عن  يقّل  ال  تراكمي  معدل 
مستوى البكالوريوس.

المفعول و بدرجة . 3 باللغة اإلنجليزية سارية  شهادة كفاءة 
 213 TOEFL iBT أو  في  TOEFL ITP أو79  550 في  ال تقل عن 
في TOEFL CBT أو6 في الـ IELTS أو ما يعادلها. ويستثنى من 

هذا الشرط:
الطالب الذي تكون لغته األم اإلنجليزية أو أنهى درجة   -
التدريس  لغة  تعليمية  مؤسسة  من  البكالوريوس 

فيها اإلنجليزية وفي دولة لغتها الرسمية اإلنجليزية.
جامعة  من  البكالوريوس  دراسة  أنهى  الذي  الطالب   -
اإلنجليزية وبمتطلب قبول ال يقل  التدريس  حيث لغة 

عن 500 في TOEFL ITP أو ما يعادلها.

القبول المشروط
ما . 1 أو   TOEFL ITP  530 شهادة  على  حاصاًل  الطالب  كان  إذا 

يعادلها، يمنح قبواًل مشروطًا، شريطة:
بالبرنامج  - أن يحصل الطالب في نهاية الفصل األول من التحاقه 

على عالمة )550( TOEFL أو )IELTS  )6 على األقل،
التحاقه  من  األول  الدراسي  الفصل  في  الطالب  يسجل  وأن   -

بالبرنامج ما ال يزيد عن ست ساعات معتمدة،
- وأن يحصل الطالب على معدل تراكمي ال يقل عن )3( من )4( في 

التسع ساعات األولى المعتمدة من البرنامج.
بمعدل . 2 البكالوريوس  شهادة  على  حاصاًل  الطالب  كان  إذا 

تراكمي بين 2.00 و2.99 من 4 أو ما يعادلها، ومستوٍف لشروط 
اللغة اإلنجليزية كما وردت أعاله، يمنح قبواًل مشروطًا، شريطة:

- أن يسجل الطالب في الفصل الدراسي األول من التحاقه بالبرنامج 
ما ال يزيد عن تسع ساعات معتمدة،

- وأن يحصل الطالب على معدل تراكمي ال يقل عن )3( من )4( في 
التسع ساعات األولى المعتمدة من البرنامج،

أو   )3+6( فصلين  على  التسعة  الساعات  يدرس  أن  للطالب  يجوز   -
ثالثة فصول )3+3+3( دراسية.

خريجو البكالوريوس من غير تخصصات إدارة األعمال
باإلضافة إلى ما سبق، يتم قبول الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات من غير تخصصات إدارة األعمال قبواًل مشروطًا، وعليهم 
دراسة عددًا من المساقات االستدراكية وفق ما يحدّده القسم.  على الطالب دراسة 4 مساقات استدراكية كحّد أقصى ويمكن إعفاء الطالب من 

جميع المواد االستدراكية  إن كان قد درسها على مستوى البكالوريوس.

الطلبة المنتقلون
يمكن أن تحتسب مساقات قام الطالب بدراستها في جامعة أخرى ضمن برنامج الماجستير في إدارة األعمال في حال:

.B أن تكون المساقات من مستوى الدراسات العليا وبدرجة ال تقل عن 	•
أن يكون محتوى المساقات مشابه بدرجة مناسبة للمساقات التي تطرحها الجامعة ويتم تحديد هذا األمر من خالل االطالع على توصيف المساقات. 	•

أال تزيد عدد الساعات المحّولة من البرنامج اآلخر عن 12 ساعة معتمدة. 	•

قبول الطلبة المستمعين
يمكن للفرد أن يسجل في دراسة ال تمكنه من الحصول على درجة الماجستير، ومع أن هؤالء الطلبة ال يعتبرون مسجلين في الكلية، إال أنه لديهم 

الفرصة لدراسة التخصصات التي يرغبون بها، ولكنهم:
ال يحق لهم الحصول على درجة علمية دون التقدم للقبول في برنامج الماجستير وفق الشروط المذكورة أعاله.. 1
عليهم الحصول على موافقة عميد الكلية، ومنسق برنامج الماجستير.. 2

الطالب الزائرون
يمكن للطلبة المسجلين في جامعات أخرى أن يسجلوا في مساقات تطرحها جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، ولكي يتم قبولهم كطلبة 

زائرين عليهم أن يتقدموا بطلب ورسالة من جامعتهم األصلية مع مراعاة اآلتي:
رسالة من الطالب يطلب فيها بأن يسمح له بالدراسة في الجامعة كطالب زائر.. 1
رسالة رسمية من جامعته األصلية تذكر المساقات التي يسمح للطالب التسجيل بها.. 2
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المنح الدراسية والمساعدات اإلنسانية
تهدف الجامعة من خالل المنح الدراسية التي تقدمها للطلبة إلى مكافأتهم على تفوقهم سواء على الصعيد المنهجي األكاديمي أم على الصعيد 

الالمنهجي، كما تهتم الجامعة بتقديم المساعدات اإلنسانية للطلبة الذين قد تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم الجامعية األولى.

المنح الدراسية

تقدم الجامعة منحًا لخريجي الثانوية العامة وفق المعايير اآلتية:     .1
يمنح الطلبة الخمسة األوائل في الدولة منحة كاملة. أ . 

يمنح الطالب الحاصل على معدل 95 % فما فوق في الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي منحة تعادل خصم 30% من رسوم الساعات  ب . 
المعتمدة التي يسجل فيها الطالب.

رسوم  من   %25 خصم  تعادل  منحة  واألدبي  العلمي  بفرعيها  العامة  الثانوية  في   % 94.9-  90 بين  ما  معدل  على  الحاصل  الطالب  يمنح  ت . 
الساعات المعتمدة.

تقدم الجامعة منحة التفوق األكاديمي ومقدارها خصم 30% من رسوم الساعات المعتمدة للطالب الذي أتم بنجاح 15 ساعة معتمدة كحد   .2
أدنى في الفصل الدراسي األول أو الثاني وبمعدل فصلي ال يقل عن 3.6.

تقدم الجامعة منحًا لإلخوة واألقارب المسجلين حاليًا كما هو مبين أدناه:   .3
يمنح كل من اإلخوة )باستثناء األخ األول( خصم 20% من رسوم الساعات المعتمدة. أ . 

يعامل الوالدان واألبناء والبنات واألزواج المسجلون في الجامعة معاملة اإلخوة في الخصم. ب . 
50% من الرسوم الدراسية، وتستمر حتى التخرج.  تقدم الجامعة منحًا للطلبة الذين يفقدون المعيل خالل دراستهم الجامعية، وهي خصم   .4

ويحكم هذه المنحة القواعد اآلتية:
تقديم شهادة وفاة مصدقة حسب األصول. أ . 

أن ال يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية من أية جهة رسمية أخرى في الدولة. ب . 
يستفيد الطالب من المنحة في الفصل الذي يلي فصل تقديم الطلب. ت . 

أن ال تكون للطالب مصادر مالية أخرى تمكنه من مواصلة دراسته الجامعية. ث . 
تقدم الجامعة منحة تعادل خصم 50% من رسوم الساعات المعتمدة ألبناء العاملين في الجامعة من الكادر   .5

األكاديمي واإلداري وذلك باستثناء الطلبة الخريجين.
تقدم الجامعة منحًا لفصل دراسي واحد للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية.  .6

المساعدات اإلنسانية
دراسية  منح  شكل  على  إنسانية  مساعدات  الجامعة  تقدم 

وذلك للطلبة الذين ال يستطيعون مواصلة دراستهم ألسباب 
مادية.

صندوق “مساهمة”
حرصًا من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا على إيجاد مصدر دائم لرعاية الطلبة المحتاجين فقد تم إنشاء صندوق “مساهمة” حيث يتلقى تبرعات ومنحًا 

من مؤسسات راغبة في مساعدة الطلبة المحتاجين ماديًا، وقد تم تشكيل لجنة للصندوق بقرار من مجلس األمناء لوضع األسس والقواعد التي تنظم عمله.

شروط الحصول على المنح الدراسية والمساعدات اإلنسانية:
تقتصر هذه المنح على طلبة البكالوريوس فقط وال تشمل طلبة برامج الدراسات العليا.  .1

تغطي هذه المنح رسوم الفصل الدراسي األول والثاني فقط.  .2
يتم تقديم الطلبات في عمادة شؤون الطلبة مع بداية الفصل الدراسي األول والثاني فقط.  .3

الحد األدنى للمعدل التراكمي للحصول على المساعدات اإلنسانية هو 2.5، ويستثنى من ذلك منحة التفوق الدراسي والتفوق في الثانوية العامة.  .4
من أجل استمرار المنحة الدراسية للتفوق في الثانوية العامة يجب أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3.6، على أن يكون قد أتم 15 ساعة   .5

معتمدة في ذلك الفصل.
لمواصلة منحة التفوق األكاديمي يجب أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عن 3.6، على أن يكون قد أتم 15 ساعة معتمدة في ذلك الفصل.  .6

ال تسري المنح والخصومات على مستويات اللغة اإلنجليزية أو رسوم التسجيل أو رسوم األنشطة.  .7
ال تسري المنح والخصومات على الطلبة الممولين من جهات خارجية.  .8

ال يجوز أن يجمع الطالب بين منحتين في الوقت نفسه، وفي حال تأهله لمنحتين تحتسب له المنحة األعلى.  .9
ال تنطبق قواعد المنح على إعادة المساقات.  .10

يجب دفع االلتزامات المالية في وقتها.  .11
ال يحق للطالب الحصول على منحة في الفصل الذي يعطى فيه إنذار أكاديمي.  .12

ال يحق للطالب الحصول على منحة إذا كان مستحقًا لعقوبة تأديبية.  .13
ال ُتمنح المنح والخصومات بأثر رجعي.  .14

ال تنطبق المنح والخصومات على الفصول الصيفية.  .15
ال يحق للطالب الحاصل على منحة تأجيل الدراسة أثناء فترة المنحة.  .16

ُيتوقع من الطالب الحاصل على منحة أن يكون مثااًل لاللتزام بقواعد السلوك المتبعة في الجامعة.     .17

إجراءات التقدم بطلب للحصول على المنحة:
في  والمتوفر  اإلنسانية”  المساعدات  “طلب  نموذج  الطالب  يمأل   .1

عمادة شؤون الطلبة.
يقدم الطالب استدعاء يشرح فيه الحالة االجتماعية بالتفصيل.  .2

يقدم الطالب األوراق الثبوتية عن الحالة.  .3
صورة جواز السفر.  .4

كشف عالمات حديث.  .5



وم
س

الر
 و

ول
قب

 ال
ية

س
درا

ال

2627

معلومات مالية
رسوم التسجيل والرسوم األخرى

تغييرات  بأية  للقيام  بالحق  الجامعة  وتحتفظ  لديها،  المسجلين  الطلبة  على  أخرى  جامعية  ورسوم  اآلتية  التسجيل  رسوم  بفرض  الجامعة  تقوم 
لرسوم التسجيل أو الرسوم األخرى المذكورة دون إعالم مسبق.

مقر العين

المبلغ بالدرهم اإلماراتيالبند
1000 درهم )غير مستردة(رسوم  طلب االلتحاق بالجامعة

300 درهم تدفع كل فصلرسوم التسجيل

الرسوم الدراسية

1000 درهم لكل ساعة معتمدة في مساقات المتطلبات الجامعية العامة

1100 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامجي هندسة الحاسوب وهندسة االتصاالت والشبكات

1000 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامجي علم الحاسوب وهندسة البرمجيات

1500 درهم ساعة معتمدة في كلية الصيدلة

1400 درهم لكل ساعة معتمدة في كلية القانون

1000 درهم لكل ساعة معتمدة في كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

1100 درهم لكل ساعة معتمدة في كلية إدارة األعمال

1200 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس االتصال واالعالم - العالقات العامة

1100 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس االتصال واالعالم - الصحافة وبرنامج بكالوريوس االتصال 
واالعالم - اإلعالن

3000  درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج ماجستير الصيدلة

2700 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامجي ماجستير القانون

1000 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج الدبلوم المهني في التدريس.

2000 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج ماجستير اآلداب في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

2500 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج الماجستير في كلية إدارة األعمال

300 درهمرسوم امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية 

300 درهم )تدفع مرة واحدة(رسوم اإلرشاد الطالبي

500 درهم )تدفع كل فصل(خدمات طالبية ورياضية

600 درهمرسوم التسجيل المتأخر

2000 درهمرسوم إعادة االمتحان النهائي )للخريج(

250 درهمرسوم طلب امتحان غير مكتمل

250 درهمرسوم طلب تظلم نتيجة امتحان نهائي

200 درهمرسوم إعادة قيد

1000 درهم )مستردة عند التخرج(*تأمين*

*التأمين هو مبلغ تحتفظ به الجامعة حتى يتخرج الطالب، ويخصم من مبلغ التأمين أية أضرار أو رسوم متأخرة أو مخالفات  قام بها الطالب خالل فترة دراسته في الجامعة.

مقر أبوظبي

المبلغ بالدرهم اإلماراتيالبند
1000 درهم )غير مستردة(رسوم  طلب االلتحاق بالجامعة

300 درهم تدفع كل فصلرسوم التسجيل 

الرسوم الدراسية

1100 درهم لكل ساعة معتمدة في مساقات المتطلبات الجامعية العامة

1350 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامجي هندسة الحاسوب وهندسة االتصاالت والشبكات

1250 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامجي علم الحاسوب وهندسة البرمجيات

1600 درهم ساعة معتمدة في كلية الصيدلة

1400 درهم لكل ساعة معتمدة في كلية القانون

1100 درهم لكل ساعة معتمدة في كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

1250 درهم لكل ساعة معتمدة في كلية ادارة األعمال

1400 درهم لكل ساعة معتمدة في كلية االتصال واإلعالم  - العالقات العامة

1250 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج بكالوريوس االتصال واالعالم - الصحافة و برنامج بكالوريوس االتصال 
واالعالم - اإلعالن

2700 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامجي ماجستير القانون

2500 درهم لكل ساعة معتمدة في برنامج الماجستير في إدارة األعمال

رسوم امتحان مستوى اللغة 
300 درهماإلنجليزية

300 درهم )تدفع مرة واحدة(رسوم اإلرشاد الطالبي

500 درهم )تدفع كل فصل(خدمات طالبية ورياضية

600  درهمرسوم التسجيل المتأخر

2000 درهمرسوم إعادة االمتحان النهائي )للخريج(

250 درهمرسوم طلب امتحان غير مكتمل

رسوم طلب تظلم نتيجة امتحان 
250 درهمنهائي

200 درهمرسوم إعادة  القيد

1000 درهم )مستردة عند التخرج(تأمين*

*التأمين هو مبلغ تحتفظ به الجامعة حتى يتخرج الطالب، ويخصم من مبلغ التأمين أية أضرار أو رسوم متأخرة أو مخالفات  قام بها الطالب خالل فترة دراسته في الجامعة.



البرامج األكاديمية
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برامج البكالوريوس 
الساعات المعتمدةالبرنامجالكلية

الهندسة وتقنية 
المعلومـــــــــــــــــــات

140بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب

140بكالوريوس العلوم في هندسة الشبكات واالتصاالت

123بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب

124بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات

160بكالوريوس العلوم في الصيدلةالصيدلة

129بكالوريوس القانونالقانون

التربيـــــــــة والعلــــــــوم 
اإلنسانية واالجتماعية

126بكالوريوس التربية إلعداد معلم مجال اللغة اإلنجليزية 

126بكالوريوس التربية إلعداد معلم مجال تقنية المعلومات 

126بكالوريوس التربية إلعداد معلم مجال اللغة العربية والتربية اإلسالمية

126بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

126بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع التطبيقي

126بكالوريوس اآلداب في علم النفس التطبيقي

إدارة األعمال

123بكالوريوس في إدارة األعمال - اإلدارة 

123بكالوريوس في إدارة األعمال - المحاسبة

123بكالوريوس في إدارة األعمال - التمويل والمصارف

123بكالوريوس في إدارة األعمال - التسويق

123بكالوريوس في إدارة األعمال - إدارة الموارد البشرية

123بكالوريوس في إدارة األعمال - نظم المعلومات اإلدارية

االتصال واإلعالم

123بكالوريوس االتصال واإلعالم في الصحافة

123بكالوريوس االتصال واإلعالم في اإلعالن

123بكالوريوس االتصال واإلعالم في العالقات العامة
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برامج الدراسات العليا 

الساعات البرنامجالكلية
المعتمدة

36ماجستير العلوم في الصيدلة السريريةالصيدلة

القانون

33ماجستير في القانون الخاص

33ماجستير في القانون العام

التربية 
والعلوم 

اإلنسانية 
واالجتماعية

24الدبلوم المهني في التدريس

36ماجستير اآلداب في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

إدارة األعمال

ماجستير في إدارة األعمال

•	ماجستير في إدارة األعمال- عام

•	ماجستير في إدارة األعمال- المحاسبة

•	ماجستير في إدارة األعمال- التمويل والمصارف

•	ماجستير في إدارة األعمال- التسويق

•	ماجستير في إدارة األعمال- إدارة الموارد البشرية

•	ماجستير في إدارة األعمال- نظم المعلومات اإلدارية

33



الخدمات الطالبية
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الخدمات الطالبية
عمادة شؤون الطلبة 

تقدم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا من خالل عمادة شؤون الطلبة العديد من الخدمات التي تساهم في تفاعل الجامعة مع طلبتها من 
جهة وتفاعل الطلبة مع المجتمع المحلي من جهة أخرى، وتأتي هذه الخدمات من خالل العديد من الوحدات واللجان:

وحدة األنشطة الطالبية:
الحياة  في  الطلبة  دور  تفعيل  إلى  الطالبية  األنشطة  وحدة  تسعى 
واألنشطة  الفعاليات  تنظيم  خالل  من  وذلك  الالمنهجية  الجامعية 
تساهم  والتي  والرياضية  والصحية  والفنية  والثقافية  العلمية  المختلفة 
مهاراته  وتنمية  والالمنهجية  المنهجية  الطالب  احتياجات  تلبية  في 

المتعددة مما يؤدي إلى صقل شخصيته في االتجاه اإليجابي المطلوب.

وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي:
تقوم وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي باالهتمام بالطلبة من حيث متابعة 
المناسبة لها، كما يتم تقديم  مشاكلهم غير األكاديمية وتقديم الحلول 
النصيحة الفردية والجماعية للطلبة مع المحافظة على أعلى درجات السرية. 
أما الطلبة الجدد فتقوم الوحدة بالتواصل معهم لمساعدتهم في التغلب 

على الصعوبات التي قد تواجههم مع بداية دراستهم الجامعية.

وحدة الرعاية الصحية:
وتتمثل في العيادة الجامعية، حيث تقدم الجامعة من خاللها الخدمات 
التمريضية األولية ومعالجة الحاالت الطارئة والبسيطة،  الصحية والرعاية 
بواسطة  مستشفى  أقرب  إلى  نقلها  يتم  حيث  الحرجة  الحاالت  عدا 
الحالة  للتأكد من  المختص  الطبيب  سيارة اإلسعاف وذلك لعرضها على 

واستكمال الفحوصات الالزمة. 

وحدة التطوير الوظيفي:
على  الطلبة  لمساعدة  خدمات  عدة  الوظيفي  التطوير  وحدة  تقدم 
العمل،  لسوق  الالزمة  المهارات  وتطوير  الممكنة  العمل  بدائل  تحديد 
مع  وقدراتهم  اهتماماتهم  مقاربة  في  الطلبة  المرشدون  ويساعد 
التخطيط المهني  المهن الممكنة؛ حيث يتم عقد ورش عمل بخصوص 
وتقوم  الوظيفي،  البحث  وإجراء  المقابلة  وأساليب  الذاتية  السيرة  وكتابة 

الجامعة بالمشاركة في معارض خاصة بالوظائف والمهن.

مكتب شؤون الخريجين:
يهدف مكتب شؤون الخريجين إلى تشجيع روح التواصل ما بين الجامعة 
وبما  أخرى،  جهة  من  أنفسهم  الخريجين  بين  وما  جهة  من  وخريجيها 
يتفق مع رؤية الجامعة ورسالتها، كما يهدف إلى تعزيز العالقات المهنية 
المكتب  يعمل  أهدافه  ولتحقيق  وخريجيها.  الجامعة  بين  والشخصية 
الخريجين  المختلفة لتعريف  المؤسسات  التواصل مع  تنمية جسور  على 
الحياة  بين  الربط  في  الجامعة  رؤية  مع  يتفق  وبما  العمل،  بفرص  الجدد 

األكاديمية والمجتمع.

اللجنة العلمية والتدريب:
تهم  والتي  والتدريبية  العلمية  األنشطة  بتنظيم  اللجنة  هذه  تهتم 
الطلبة في تخصصاتهم وتساعد على تطوير مهاراتهم ضمن برامجهم 

األكاديمية.

اللجنة الثقافية واالجتماعية:
من  الجماعي  العمل  على  قادرة  طالبية  كوادر  بخلق  اللجنة  هذه  تهتم 
خالل األنشطة الثقافية واالجتماعية واألدبية والفنية، وتساعد الطلبة على 
اللجنة إلى تطوير  القيام بالمسؤوليات االجتماعية، وتهدف أنشطة هذه 

وتنمية عالقات الطلبة مع بعضهم البعض ومع بيئة الجامعة.

الطالبية  الكوادر  خلق  على  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  تساعد 
بالمسؤوليات  القيام  الطلبة على  الجماعي، وتساعد  العمل  القادرة على 
عالقات  وتنمية  تطوير  إلى  أيضا  اللجنة  هذه  أعمال  وتهدف  االجتماعية، 

الطلبة مع بعضهم البعض ومع بيئة الجامعة.

لجنة تكنولوجيا المعلومات:
بتكنولوجيا  تتعلق  التي  األنشطة  تنظيم  على  اللجنة  هذه  تعمل 
يتصل  ما  وكل  بعد  عن  والتعلم  اإللكتروني  والتعلم  المعلومات 

بتكنولوجيا التعليم.

اللجنة الصحية:
بالمعلومات  الطلبة  وإلمام  الصحي  الوعي  نشر  إلى  اللجنة  هذه  تهدف 
المناسبات  في  صحية  أنشطة  تنظيم  مهامها  ومن  الصحية،  والحقائق 

العالمية وحضور الفعاليات الصحية والمشاركة فيها.
تنظيم أنشطة صحية في المناسبات العالمية.. 1
الحضور والمشاركة في الفعاليات الصحية.. 2

اللجنة الرياضية:
تهدف هذه اللجنة إلى تشجيع المواهب الرياضية وتنميتها، ومن مهامها 
وخارج  والجامعة  الكلية  في  الطلبة  بين  الرياضية  المسابقات  تنظيم 
وتنظيم  البدنية،  اللياقة  دورات  وتنظيم  إعداد  إلى  باإلضافة  الجامعة، 

المسابقات الرياضية بين الكليات. تشمل مهام هذه اللجنة:
تنظيم المسابقات الرياضية بين الطلبة في الكلية والجامعة وخارج . 1

الجامعة.
إعداد وتنظيم دورات اللياقة البدنية.. 2
تنظيم منافسات رياضية بين فرق الكليات.. 3

لجنة الجوالة:
وتهدف  للجميع،  مفتوحة  تطوعية  تربوية  حركة  هي  الكشفية  الحركة 
وروحيًا،  واجتماعيًا  وعقليًا  بدنيًا  الشباب  قدرات  تنمية  في  المساهمة  إلى 
ليكونوا إيجابيين ومساهمين في خدمة مجتمعهم وتهدف هذه اللجنة 
الشباب وتأهيله بشكل مالئم وعمل معسكرات تدريب خالل  إعداد  إلى 

العام الدراسي. 
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المرافق الترفيهية
الصالة الرياضية والنادي الصحي:

يوجد مدربون مؤهلون في الصالة الرياضية والنادي الصحي لإلشراف على 
فرصة  للطلبة  الرياضية  الصالة  وتتيح  الرياضية،  األلعاب  جميع  في  الطلبة 
والكرة  الطاولة،  كرة  فيها  بما  يختارونها  التي  الرياضية  األلعاب  لممارسة 

الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة القدم، 
باإلضافة إلى النادي الصحي المزود بالعديد من األجهزة التي تساعد على 
البدنية والرشاقة. وقد تم تحديد األوقات المسموح بها  اللياقة  اكتساب 
لكال الجنسين لدخول الصالة والنادي الصحي بعناية شديدة؛ وذلك إلعطاء 

الفرصة ألكبرعدد ممكن من الطلبة لالستفادة من هذه التسهيالت.

صاالت االستراحة:
تتوافر في الجامعة صاالت لالستراحة بين المحاضرات حيث تتيح للطلبة 

الفرصة لممارسة العديد من األنشطة االجتماعية.

المسرح متعدد األغراض:
لمناقشة  كقاعة  استخدامه  يمكن  مسرح  الجامعة  مقر  في  يوجد 
النقاش،  حلقات  وإدارة  بالطلبة،  لالجتماع  يستخدم  كما  األبحاث، 

والفعاليات الثقافية والمسرحيات ... إلخ.

المسجد:
ومصلى  الطالب  قسم  في  للطالب  مسجد  الجامعة  حرم  في  يوجد 
للطالبات في قسم الطالبات مما يساعد الطلبة على الصالة في الوقت 

المناسب بكل سهولة ويسر.

مراكز دعم التعليم
مركز بيع الكتب:

الخاصة  للمساقات  المقررة  الجامعية  الكتب  توفير  إلى  المركز  هذا  يهدف 
دراسي  فصل  كل  بداية  مع  نسخته  شراء  من  الطالب  يتمكن  حيث  بالطلبة 
مثل  للطلبة  أخرى  خدمات  المركز  هذا  يوفر  كما  ويسر.  سهولة  بكل 

القرطاسية.

مركز اللغة اإلنجليزية
يعمل مركز اللغة اإلنجليزية في الجامعة على مساعدة الطلبة لتحسين 
في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  يحرص  كما  اإلنجليزية،  لغتهم  وتطوير 
المركز على توفير بيئة تعليمية جاذبة يكون فيها التعلم والتعليم أكثر 
متعة، وتتمحور كل جوانب األنشطة التعليمية حول الطالب، وهي مبنية 

بشكل يراعي الفروق الفردية وتنوع أساليب التعلم لضمان نجاحهم.

المحكمة االفتراضية )الصورية(
تمثل المحكمة الصورية في كلية القانون محاكاة لمحكمة حقيقية في 
كل من المسائل المدنية والجنائية، وهي تجري في قاعة دراسية معّدة 
للطلبة  د  وُيحدَّ بعناية،  المناسبة  القضايا  اختيار  فيها  يتم  كمحكمة 
ُعون، دفاع....إلخ(، ويتم تقييم مستوى  أدوار قضائية مختلفة )قضاة، ُمدَّ

الطلبة وفق أدائهم العملي.

وحدة استقطاب وتواصل الطلبة
المحلي  المجتمع  بتعريف  الطلبة  وتواصل  استقطاب  وحدة  تقوم 
وذلك  المتنوعة  وتخصصاتها  األكاديمية  برامجها  حيث  من  بالجامعة 
المختلفة  والمؤسسات  والجامعات  للمدارس  الزيارات  تنظيم  خالل  من 
والمشاركة في المعارض التعليمية التي تستقبل من خاللها استفسارات 
الطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية، كما تقدم لهم النصح واإلرشاد 
حول التخصصات المناسبة لميولهم من جهة ولمتطلبات سوق العمل 
الطلبة المسجلين في  بالتواصل مع  الوحدة  من جهة أخرى. كما تقوم 
حاالت  في  وذلك  الرسمية  القنوات  ضمن  مشاكلهم  لحل  الجامعة 
أو  الدراسة  أوانقطاعهم عن  إلى آخر  بالتحويل من تخصص  الطلبة  رغبة 
إيجاد  األسباب ومحاولة  للوقوف على  الدراسة كليًا، وذلك  ترك  في حال 

الحلول المناسبة لها.

المكتبة
توفر المكتبة مصادر التعلم المطبوعة واإللكترونية، كما تقدم خدمات اإلرشاد واإلعارة والحجز وغيرها. ويتوافر في المكتبة ما يزيد عن )40,000( 
اإللكترونية،  البيانات والمجالت  المكتبة في عدد من قواعد  المتعددة. وتشترك  الكتب والدوريات والوسائط  بما في ذلك  مادة علمية ومعلوماتية 
المكتبة  خدمات  جميع  وتعد  الكونغرس،  مكتبة  تصنيف  ونظام  األمريكية  الفهرسة  قواعد  وتصنيفها  المقتنيات  فهرسة  في  المكتبة  وتتبع 
محوسبة باستخدام نظام متكامل، يعرف بنظام سيمفوني؛ حيث يسهل هذا النظام سرعة الوصول إلى الفهارس داخل المكتبة وخارجها. وفضال 

عن ذلك تتوافر بالمكتبة 17 قاعة للمناقشات العامة و53 جهاز حاسوب الستخدام الشبكة العنكبوتية. 








