نافذتك إىل املستقبل

نبذة عن جامعة العني
تأسس ــت جامع ــة الع ــن ع ــام  2004وفتح ــت أبوابه ــا الس ــتقبال الف ــوج األول ع ــام 2005
بث ــاث كلي ــات يف الع ــن ه ــي كلي ــة الهندس ــة ،كلي ــة األع ــال وكلي ــة الرتبي ــة والعل ــوم
اإلنســـانية واالجتامعيـــة .وامتـــدت يف توســـعها إىل أن افتتحـــت مقرهـــا يف أبوظبـــي

تصنيفات عاملية
صنفت ضمن أفضل  750جامعة عىل مستوى العامل للعام

 2022بحسب مؤسسة كيو إس.

ع ــام  2008بكليت ــي األع ــال والقان ــون.

واصلـــت جامعـــة العـــن مســـرة التطويـــر األكادمييـــة إىل أن أصبحـــت تطـــرح  17برنامـــج
بكالوريـــوس ،و 9برامـــج يف الدراســـات العليـــا مبقريهـــا يف أبوظبـــي والعـــن مـــن

خـــال كلياتهـــا الســـت :الهندســـة ،الصيدلـــة ،القانـــون ،الرتبيـــة والعلـــوم اإلنســـانية

صنفت ضمن أفضل  50جامعة عربية للعام  2022بحسب

مؤسسة كيو إس.

واالجتامعيـــة ،األعـــال ،وكليـــة االتصـــال واإلعـــام.

تراخيص واعتامدات

صنفت يف املرتبة  04إماراتياً و 27عربياً يف تصنيف الجامعات

العربية  2021بحسب مؤسسة تاميز للتعليم العايل.

جامعة العني مرخصة من وزارة الرتبية والتعليم يف

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

صنفت يف املرتبة  02إماراتياً ضمن تصنيف التاميز العاملي

لتأثري الجامعات .2021
كلية الهندسة حاصلة عىل االعتامد الدويل من هيئة

االعتامد األكادميي للهندسة والتكنولوجيا (.)ABET

كلية الصيدلة حاصلة عىل االعرتاف الدويل من مجلس

صنفت يف املرتبة  02محلياً و 18عربياً يف تصنيف الجامعات

الخرضاء .2020

اعتامد التعليم الصيدالين األمرييك (.)ACPE

كلية القانون حاصلة عىل اعتامد املجلس األعىل
للتقييم والبحث والتعليم العايل يف فرنسا (.)HCERES

كليـــة االتصـــال واإلعـــام حاصلـــة عـــى االعتـــاد

األكادميـــي األملـــاين مـــن هيئـــة ضبـــط الجـــودة
العتمــــــاد الربامـــج األكادمييـــة (.)AQAS

حاصلة عىل  05نجوم يف التعليم والشمولية للعام 2019

بحسب تقييم كيو إس ستارز العاملي.

حاصلة عىل  05نجوم يف التعلم اإللكرتوين للعام 2020

بحسب تقييم كيو إس ستارز العاملي.

مقرات الجامعة
مقر العني

مقر أبوظبي

يقع الحرم الجامعي يف قلب مدينة العني مام يجعل الوصول إليه أكرث سهولة

يقع الحرم الجامعي ملقر أبوظبي يف مدينة الشيخ محمد بن زايد .تم تصميم

الطلبة األكادميية ،مثل املدرجات والقاعات الدراسية واملختربات العلمية

مبتعة وراحة .وهو يضم قاعات دراسية مجهزة بتقنيات تعليمية عالية

ذلك ،يضم املبنى مرافق متنوعة لتوفري سبل الرتفيه والراحة للطلبة وتلبية

وقاعة للمؤمترات .إضافة إىل العديد من املرافق الرتفيهية والخدمية مثل

ويرس .وهو يضم مبانٍ مزودة بكافة التجهيزات الالزمة والتي تلبي احتياجات

الحديثة ومكتبة تضم آالف الكتب واملراجع وغرف دراسية هادئة .إضافة إىل

احتياجاتهم العقلية والجسدية والوجدانية ،ومنها :املالعب الرياضية ،الصالة
الرياضية والنادي الريايض ،والكافترييا ،واسرتاحات الطلبة واملسجد.

املبنى وفقاً ألعىل املعايري التي تجعل الطلبة يقضون سنواتهم الدراسية

املستوى ومختربات الحاسب .كام يضم الحرم مكتبة وغرف دراسية ومرسح

ردهة طعام داخلية وأخرى خارجية يف رشفة الجامعة ،ملعب وصالة رياضية
مجهزة بأحدث األجهزة الرياضية والعديد من املرافق والخدمات األخرى.

ملاذا جامعة العني؟
برامج معتمدة
دولياً

ِ
نح دراسية للطلبة
م ْ
املتفوقني

برامج تتوافق مع
متطلبات سوق
العمل

بيئة تعليمية
مميزة

رسوم دراسية
مخفضة

مرافق ترفيهية
متنوعة

كلية الهندسة

معتمدة من

برامج البكالوريوس
بكالوريوس العلوم يف هندسة الحاسوب.
بكالوريوس العلوم يف هندسة الشبكات واالتصاالت.
بكالوريوس العلوم يف علوم الحاسب اآليل.
بكالوريوس العلوم يف هندسة الربمجيات.
بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية.
بكالوريوس العلوم يف أمن الفضاء اإللكرتوين.

القبول والتسجيل

ميكنكم زيارة موقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل متطلبات القبول وكيفية التقديم

برامج البكالوريوس

كلية الصيدلة

معتمدة من

برامج البكالوريوس
بكالوريوس العلوم يف الصيدلة.
بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات.

برامج املاجستري
ماجستري العلوم يف الصيدلة الرسيرية.
ماجستري العلوم الصيدالنية.

القبول والتسجيل

ميكنكم زيارة موقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل متطلبات القبول وكيفية التقديم

برامج البكالوريوس

برامج املاجستري

كلية القانون

معتمدة من

برنامج البكالوريوس
بكالوريوس يف القانون.

برامج املاجستري
ماجستري القانون العام.
ماجستري القانون الخاص.
ماجستري العلوم الجنائية.

القبول والتسجيل

ميكنكم زيارة موقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل متطلبات القبول وكيفية التقديم

برامج البكالوريوس

برامج املاجستري

كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
برامج البكالوريوس
بكالوريوس اآلداب يف اللغة اإلنجليزية والرتجمة.
بكالوريوس اللغة العربية وآدابها.
بكالوريوس الدراسات اإلسالمية.
بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة.
بكالوريوس اآلداب يف علم النفس التطبيقي.
بكالوريوس اآلداب يف علم االجتامع التطبيقي.

برامج املاجستري
ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها.
ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها.

برنامج الدبلوم
دبلوم الدراسات العليا املهني يف التدريس
الدراسات اإلسالمية
اللغة اإلنجليزية
تكنولوجيا املعلومات

اللغة العربية
الرياضيات
الدراسات االجتامعية

العلوم

القبول والتسجيل

ميكنكم زيارة موقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل متطلبات القبول وكيفية التقديم
برامج البكالوريوس

برامج املاجستري

برنامج الدبلوم

كلية األعامل
برنامج البكالوريوس
بكالوريوس يف إدارة األعامل.
		
اإلدارة.

املحاسبة.

التمويل واملصارف.

التسويق.

إدارة املوارد البرشية.

نظم املعلومات اإلدارية.

برنامج املاجستري
ماجستري يف إدارة األعامل.
		
عــــام.

املحاسبة.

التمويل واملصارف.

التسويق.

إدارة املوارد البرشية.

نظم املعلومات اإلدارية.

إدارة الرعاية الصحية.

إدارة املشاريع.

القبول والتسجيل

ميكنكم زيارة موقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل متطلبات القبول وكيفية التقديم

برامج البكالوريوس

برامج املاجستري

كلية االتصال واإلعالم

معتمدة من

برنامج البكالوريوس
بكالوريوس االتصال واإلعالم.
الصحافة الرقمية.
اإلعالن.
العالقات العامة.

القبول والتسجيل

ميكنكم زيارة موقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل متطلبات القبول وكيفية التقديم

برامج البكالوريوس

املعلومات املالية
تقـــوم الجامعـــة بفـــرض رســـوم تســـجيل ورســـوم جامعيـــة أخـــرى عـــى الطلبـــة

املســـجلني لديهـــا وميكنكـــم االطـــاع عليهـــا مـــن خـــال مســـح الـــ QRأدنـــاه

املنح واملساعدات الدراسية
تؤمـــن جامعـــة العـــن بالـــدور املهـــم للمؤسســـات التعليميـــة يف توفـــر
منـــح ومســـاعدات دراســـية للطلبـــة املتفوقـــن أو الذيـــن يواجهـــون عقبـــات
ء ع ــى ذل ــك توف ــر جامع ــة الع ــن
مالي ــة تعي ــق رحلته ــم نح ــو املس ــتقبل .بن ــا ً
مجموعـــة مختلفـــة مـــن املنـــح الدراســـية واملســـاعدات املاليـــة ،كـــا يـــي:
املنح الدراسية لخريجي الثانوية العامة:
الخمسة األوائل يف الدولة.
الحاصلون عىل معدل  95%فام فوق (علمي وأديب).
الحاصلون عىل معدل ما بني ( 94.9% - 90علمي وأديب).
املنح الدراسية لطلبة الجامعة:
منحة التفوق األكادميي.
منحة األخوة واألقارب.
منحة فاقدي املعيل.
منحة أبناء العاملني يف الجامعة.
منحة املتميزين يف األنشطة الالمنهجية.
املساعدات اإلنسانية
تق ــدم الجامع ــة مس ــاعدات إنس ــانية ع ــى ش ــكل من ــح دراس ــية للطلب ــة الذي ــن
ال يس ــتطيعون مواصل ــة دراس ــتهم ألس ــباب مادي ــة.
صندوق مساهمة
يدعـــم صنـــدوق مســـاهمة الطلبـــة املحتاجـــن مـــن خـــال التربعـــات واملنـــح
املقدمـــة مـــن مؤسســـات راغبـــة يف مســـاعدتهم ماديـــاً.
ميكنكم االطالع عىل املوقع اإللكرتوين ملزيد من التفاصيل عن املنح الدراسية:

كيفية االلتحاق بالجامعة
 .1تقديم الطلب إلكرتونياً:

ويكون من خالل املوقع اإللكرتوين

 .2تقديم الطلب شخصياً:

وذلـــك مـــن خـــال مراجعـــة وحـــدة القبـــول والتســـجيل يف أي مـــن الحرمـــن
الجامعيـــن يف العـــن وأبوظبـــي.

الوثائق املطلوبة للتسجيل
ميكنك اإلطالع عىل الوثائق املطلوبة عرب مسح الـ  QRأدناه
برامج البكالوريوس

برامج املاجستري

ميكنكـــم االطـــاع عـــى دليـــل الطالـــب
للمزيـــد عـــن جامعـــة العـــن

برنامج الدبلوم

مراكز دعم التعليم

مركز اللغة اإلنجليزية

تعتـــر جامعـــة العـــن مركـــز تســـجيل ومقـــر لعقـــد امتحـــان اآليلتـــس معتمـــد

مـــن املجلـــس الثقـــايف الربيطـــاين باعتبارهـــا رشيـــكاً مـــع املجلـــس.
خدمات املركز:

امتحان اآليلتس.

امتحان توفل أي يت يب.

امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية.

مركز التعليم املستمر

يعد مركز التعليم املستمر حلقة ربط بني الجامعة واملجتمع الخارجي من خالل
توفري برامج تدريبية عامة ومتخصصة تلبي االحتياجات التدريبية الفعلية للمجتمع،
باإلضافة إىل الربامج التحضريية المتحانات الشهادات املهنية والدولية وامتحانات
القبول للجامعة عىل اختالف أنواعها ،وذلك إلتاحة الفرصة ألكرب عدد من أفراد
املجتمع لالستفادة من الخربات والتجارب و املوارد املتاحة يف الجامعة.
الدورات التدريبية:
الدورة التحضريية المتحان اآليلتس
دورة مستويات اللغة اإلنجليزية
مقهى املحادثة
دورات املهارات الشخصية
الدورات اإلدارية
دورات تكنولوجيا املعلومات
دورات تطوير الذات
دورات التطوير املهني

الحياة الجامعية
توف ــر جامع ــة الع ــن لطلبته ــا تعلي ـاً ع ــايل الج ــودة وفرص ـاً للتف ــوق يف جوان ــب كث ــرة

م ــن حياته ــم ،وإط ــاق مواهبه ــم والتعب ــر ع ــن أنفس ــهم وذل ــك م ــن خ ــال األنش ــطة
الطالبيـــة واملســـابقات واملؤمتـــرات وورش العمـــل واملرافـــق الرتفيهيـــة والخدماتيـــة

املتاح ــة والت ــي تتي ــح للطلب ــة اكتش ــاف أنفس ــهم ومتنحه ــم فرص ــة للتأل ــق واس ــتعراض

إبداعاته ــم ومواهبه ــم واكتس ــاب مه ــارات جدي ــدة وأصدق ــاء ج ــدد.

املرافق الرياضية
متتلـــك جامعـــة العـــن مرافـــق رياضيـــة مميـــزة يف مقريهـــا بالعـــن وأبوظبـــي،
وتنقســـم إىل:

املالع ــب الرياضي ــة الخارجي ــة املجه ــزة والت ــي تتي ــح فرص ــة مامرس ــة الرياض ــة يف

الهـــواء الطلـــق مثـــل :مالعـــب كـــرة القـــدم ،ومالعـــب التنـــس.

املرافق الرياضية املغلقة كالنادي الصحي والصالة الرياضية.

وتق ــام يف ه ــذه املراف ــق مختل ــف األلع ــاب الرياضي ــة ،مث ــل :ك ــرة الق ــدم ،ك ــرة الطائ ــرة،
كـــرة اليـــد ،كـــرة الســـلة ،التنـــس األريض ،وغريهـــا مـــن األنشـــطة الرياضيـــة التـــي تتيـــح
للطلب ــة وال ــزوار قض ــاء أوق ــات ممتع ــة.

تابعونا عرب وسائل التواصل االجتامعي
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