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 الكلية الترحيبيةكلمة نائب رئيس 

ول على الحصسسستعليمية توفر التعليم المناسسسسب اليق يقود إلى  اتعجمان أهمية وجود مؤسسسسسسسسإمارة لقد أدرك المجتمع في 

 معتمدة معترف بها وتقبل في كافة إمارات الدولة وخارجها أيضاً. مؤهالت

ات من الطالب تحاول كلية المدينة الجامعية بعجمان جاهدة لتلبية هيه التطلعات وتأمل في جيب مجموع ،وانطالقا من يلك

ياً. ويؤكد هيا على منح الفرص التعليمية المتعددة اجتماعيامختلفين  ياً، وعرق فاعل التعليم وال لتطوير، ودين  االجتماعيت

تواصل ، ويمكنهم المختلف التخصصات والبرامج المطروحةي للطالب. كما تضم الكلية أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين ف

تغيرات في السسسريعة لتنفيي الم واالسسستجابةالمسسستمر مع المجتمع الخارجي والمؤسسسسسسات وتحديي وتطوير المواد الدراسسسية 

 التطورات في المجتمع الحديي. ةويلك لمالءمالمجال التعليمي 

لدراسية في على نظام الفصل الدراسي، ويطرح جدول الحصص الدراسية المرن المواد افي الكلية تعتمد السنة الدراسية و

راسسستهم دإكمال على ، ويشسسجع هيا الطالب اليين يعملون خالل النهار األسسسبو ثالي فترات صسسباحية ومسسسائية وفي نهاية 

ية عملت. واألخرىفي الفترات  على أن لكم د ة مريحة. وأؤكيتعليم في الكلية على توفير بيئة البنية اإلدارية والتدريسسسسسسسس

 .واجتماعياالوقت اليق ستقضونه في الكلية سيكون تجربة غنية علميا" 

لتي سيكون لها االتعليمية المؤسسة هيه أرحب بكم في كلية المدينة الجامعية بعجمان وأدعوكم لتصبحوا جزءاً أساسياً من 

 نياً لكم النجاح واالزدهار المستمريين.، ومتماألثر اإليجابي في تحقيق أهدافكم المستقبلية
 

 

 

 

 د. محمد عميرة

 نائب رئيس الكلية
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 نبذة عن كلية المدينة الجامعية بعجمان

كلية المدينة الجامعية بعجمان هي مؤسسة تعليم عالي تم تأسيسها حديثاً 

عضو  تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ،

المجلس األعلى، حاكم عجمان. ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو 

إمارة عجمان. ، ومقرها الرئيسي في الشيخ راشد بن حميد النعيمي

حصلت على الترخيص من وزارة التعليم العالي والبحي العلمي بدولة و

تقوم الكلية بتوفير و. 2011باإلمارات العربية المتحدة في أغسطس 

عالية الجودة للطالب من أبناء اإلمارات وكيلك الطالب  خدمة تعليمية

المحلي القادمين من خارج الدولة، وتهيئهم للمنافسة في سوق العمل 

الكلية كما تستخدم  .العالمي وتعزز نمو الشخصية لدى الطالبواالقليمي و

جميع البرامج األكاديمية التي توفرها ن كما وأ .مجموعة واسعة من األنشطة المختلفة في عملية التطوير األكاديمي والمهني

ً لنظام  الكلية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحي العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي مصممة وفقا

ة التعليم األمريكي، مع توفير جداول محاضرات صباحية، ومسائية وفي نهاية األسبو ، ويلك لتوفير أكبر قدر من المرون

ً دراسيةً متنوعة وخصومات تنافسية على الرسوم الدراسية. وإضافة إلى يلك، للطلبة،  يقوم بتدريس وتوفر الكلية منحا

برامجها األكاديمية نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجنسيات ممن يحملون درجة الدكتوراة في مختلف 

 التخصصات. 

 لغة التدريس

 .بشكل عام هي اإلنجليزية مع طرح بعض التخصصات باللغة العربيةلغة التدريس في الكلية 

 رؤيا الكلية

 على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي تسعى كلية المدينة الجامعية بعجمان على ان تكون جامعة مرموقة تتميز بجودة التعليم

لتخصصات في مجاالت العلوم اإلنسانية، والعلوم باالستمرار في تطبيق نظام التعليم العالي االمريكي المعدل، وتوفير ا، 

الطبية، والهندسة، الالزمة الحتياجات سوق العمل واالرتقاء بالمجتمع، وتطوير شخصيات الطالب وتحسين مهارات التعلم 

 على التعلم المستمر والبحي األكاديمي على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. مالياتي لديهم، وتشجيعه

 الكلية ةرسال

توفير برامج اكاديمية مستدامة عالية الجودة تتناسب مع سوق العمل، ومنح الطالب الفرصة للتميز وبلوغ اهدافهم الفردية، 

عن طريق التعليم المتنو  والشامل في جميع المجاالت العلمية واالنسانية من خالل برامج ادارة االعمال والقانون والعالقات 

ليم وتقنية المعلومات والصيدلة وطب االسنان والهندسة المعمارية، وتكوين بيئة تعليمية محفزة العامة واالعالن والتع

 ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع وداعمة لثقافة البحي العلمي.

 للكلية االستراتيجيةاألهداف 

 .االرتقاء بمستوى التعليم والتعلم 

 .تقديم برامج أكاديمية جديدة 

  الجودة والفعالية المؤسسية.ضمان التطوير المستمر لقسم 

 .الحفاظ على االستدامة في البنية التحتية، والموارد وخدمات الطالب 

 .تعزيز العالقات داخل المجتمع االماراتي والتوسع دوليا 

 .تشجيع ثقافة البحي العلمي على مستوى الكلية 
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 الكليةقيم 

 التميز 

 ألخرى في الكلية.األكاديمية واالدارية والخدمات الطالبية والمساهمة المجتمعية، والمجاالت افي جميع المجاالت   

 اإلخالص

 في مهنة التعليم وتحسين التجربة االكاديمية لطالبنا.  

 النزاهة

 في جميع النشاطات داخل الكلية وخارجها.  

 االحترام 

 اإلمارات. احترام تعدد الثقافات ضمن حدود عادات وتقاليد دولة 

 االستعداد 

 للتغيير والتطوير واالستجابة لمطالب مساهمينا. 

 التنوع

التعليمية إلى أعلى  في طرائق التعليم والتعلم بما يتناسب مع المجتمع الطالبي متعدد الثقافات، واالرتقاء بالبيئة

 المستويات.

 االلتزام

 االمارات. بمكارم األخالق والشفافية تجاه طالبنا وقيم مجتمع دولة 

 العمل الجماعي 

 في جميع نشاطات الكلية االكاديمية واإلدارية والطالبية. 

 التمكين 

ت في المجاالت بمنح الصالحيات لجميع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية، لتعزيز الكفاءة ومهارات حل المشكال 

 األكاديمية والحياتية.

 التحفيز 

 .افز، مع التأكيد للجميع بأنهم جزًء ال يتجزأ من فريق الكليةمن خالل برنامجنا للمكافآت والحو 

 االبتكار

عليمية والمساهمة تشجيع ودعم االبتكار على المستوى األكاديمي واإلدارق، من أجل توفير حلول لتحسين العملية الت 

 في بناء مجتمع االمارات.

 األكاديمياالعتماد 

تحدة للعمل في مجال العربية الم والتعليم / شئون التعليم العالي في دولة اإلماراتالتربية تحصلت الكلية على موافقة وزارة 

يع ، وجم2020يونيو  1، ثم ُجدد الترخيص حتى 2014يوليو  31وحتى  2011أغسطس  1التعليم العالي اعتباراً من 

 ون التعليم العالي.البرامج والتخصصات التي توفرها الكلية معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم / شئ

 عالمية منظماتعضوية في 

 . 2017، مني شهر أغسطس (AACSB)عضو دائم في المنظمة العالمية لالرتقاء بكليات إدارة األعمال 

  



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

6 | P a g e  
 

 المدينة الجامعية بعجمان لكلية لهيكل التنظيميا

  

 
 

 

 ضمان الجودة البحو  الم سسية

قسم إدارة الموارد 

 البشرية باللغة العربية
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 مذكرات التعاون

 ودوائر حكومية في إمارة عجمانخالل السنوات الماضية عقدت ميكرات عدة للتعاون مع جهات 

 

 م الدائرة / الم سسة

 1 مذكرة تفاهم مع شرطة عجمان

 2 مذكرة تفاهم مع مصرف عجمان

 3 مذكرة اتفاقية مع ودائرة األراضي واألمالك

 4 مذكرة تفاهم مع المنطقة الطبية بعجمان

 5 مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان

 6 غرفة تجارة وصناعة عجمانمذكرة تفاهم مع 

 7 مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة بعجمان

 8 مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية االقتصادية

 9 مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

 10 مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي

 11 اإلماراتية التطوعي مذكرة تفاهم مع فريق مواليف

 12 مذكرة تفاهم بين الكلية ومنطقة عجمان الثقافية

 13 البعثة الكويتيةمع  اتفاقية

 Girona 14جامعة مع  مذكرة تفاهم

 Mantissa 15كلية اتفاقية مع 

 ISEP 16 مع اتفاقية

 17 اتفاقية مع منطقة عجمان التعليمية

 AMIDEAST 18 مع  اتفاقية

 R Hotels 19 مع تدريب  اتفاقية

 20 ر القضاء(مذكرة تفاهم مع محكمة أم القيوين اإلتحادية االبتدائية )دا

 21 تحدةمذكرة تفاهم مع القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية الم

 

 عنوان االتصال بالكلية

 يالبريد اإللكترون الهاتف اإلدارة

 info@cuca.ac.ae 0000 - 711 (06) 971+ االستقبال

 registrar@cuca.ae 0000 - 711 (06) 971+ القبول والتسجيل

 account@cuca.ae 0000 - 711 (06) 971+ المالية

www.cuca.ae 
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 لبرامج والتخصصات التي توفرها الكليةا

ما هو موضح تخصصاً ضمن برامج البكالوريوس والدبلوم المهني والماجستير، ك 17توفر الكلية حالياً 

التعليم العالي  األكاديمي في وزارة االعتمادقبل هيئة في الجدول أدناه. كما وأن جميع هيه معتمدة من 

 .والبحي العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 التخصص البرنامج
اد متاريخ االعت

 األكاديمي
 مدة الدراسة لغة التدريس

الساعات 

 المعتمدة

 المالية والمحاسبة إدارة األعمال في بكالوريوس ال .1
 120 سنوات 4 اللغة اإلنجليزية 2012يناير 

 120 سنوات 4 اللغة اإلنجليزية 2012يناير  التسويق إدارة األعمالفي بكالوريوس ال .2

 120 سنوات 4 اللغة اإلنجليزية 2012يوليو  إدارة الموارد البشرية األعمالإدارة في بكالوريوس ال .3

 120 سنوات 4 اللغة اإلنجليزية 2012يوليو  إدارة نظم المعلومات إدارة األعمالفي بكالوريوس ال .4

 120 سنوات 4 اللغة اإلنجليزية 2013ديسمبر  إدارة الضيافة والسياحة إدارة األعمالفي بكالوريوس ال .5

 123 سنوات 4 اللغة العربية 2013أكتوبر  إدارة الموارد البشرية إدارة األعمالفي بكالوريوس ال .6

 126 سنوات 4 اللغة العربية 2014فبراير  عالقات عامة واإلعالنبكالوريوس في العالقات العامة  .7

 126 سنوات 4 اللغة العربية 2014فبراير  عالنإ واإلعالنبكالوريوس في العالقات العامة  .8

 129 سنوات 4 اللغة العربية 2013فبراير  قانونال بكالوريوس في القانون .9

 24 سنة واحدة اللغة العربية 2014مارس  التدريس الدبلوم المهني في التدريس .10

 33 سنتان اللغة العربية 2015يناير  عامالقانون ال ماجستير في القانون .11

 33 سنتان اللغة العربية 2015يناير  خاصالقانون ال ماجستير في القانون .12

 36 سنة واحدة اللغة اإلنجليزية 2015فبراير  اإلدارة المالية ماجستير في إدراة األعمال .13

 36 سنة واحدة اللغة اإلنجليزية 2015فبراير  التمويل اإلسالمي ماجستير في إدراة األعمال .14

 36 سنة واحدة اللغة اإلنجليزية 2015فبراير  إدارة الموارد البشرية ماجستير في إدراة األعمال .15

 36 سنة واحدة اللغة اإلنجليزية 2015فبراير  التسويق ماجستير في إدراة األعمال .16

 36 سنة واحدة اللغة اإلنجليزية 2015فبراير  اإلدارة الشاملة للجودة ماجستير في إدراة األعمال .17
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 مجاالت العمل المتاحة لخريجي الكلية

ونوا قادة المدينة الجامعية بعجمان بتوفير تخصصات تشمل مساقات نظرية وعملية تعد الطالب ألن يكتتميز كلية 

 متميزين وتمكنهم من العمل بكفاءة عالية في عدة مجاالت في القطاعين العام والخاص.

 

 مجاالت العمل التخصص

 نظم المعلومات ةإدرا - البكالوريوس في إدارة األعمال

ة مدير مشاريع، مدير أنظمة المشاريع، محلل أنظممحلل أنظمة، 

ر األعمال، مطور برامج الكمبيوتر، محلل قواعد البيانات، مدي

 الشبكات

 المالية والحاسبة – البكالوريوس في إدارة األعمال
ات والمالية، محلل ميزانية، الحساب التدقيق المالي، الحسابات

 والضرائب

 التسويق – البكالوريوس في إدارة األعمال

سم قوكاالت الدعاية واإلعالن، االتصاالت، التسويق والمبيعات، 

التسويق في الجامعات والكليات، شركات ووكاالت التسويق، 

 األبحاي والتسويق

 دارة الموارد البشريةإ - البكالوريوس في إدارة األعمال
التوظيف وإدارة الموارد البشرية، كشف الموارد البشربة، 

 ، منسق الصحة والسالمة، شؤون الموظفينواألجورالرواتب 

 النعالقات عامة وإع - البكالوريوس في إدارة األعمال
مسؤول عالقات عامة، مدير إعالنات، صحفي، تنظيم مؤتمرات 

 ومعارض، مستشار عالقات عامة، مدير بروتوكول ومراسم

 حةالضيافة والسيا  - البكالوريوس في إدارة األعمال

ر السياحي والفندقي، مدير مشتريات، مدير مبيعات، مديالقطا  

احتفاالت، مدير شؤون الزوار، مدير/موظف وكالة سفر، 

 مدير/مشرف في القطا  الفندقي،

 بكالوريوس في القانون

المحاكم والنيابة العامة، وزارة العدل، مكاتب المحاماة 

 واالستشارات القانونية، مساعد محامي، باحي قانوق، قاضي،

 محقق قانوني، محامي أو كاتب عدل

 الدبلوم المهني  في التدريس

وزارة التربية والتعليم، المدراس الحكومية والمدارس 

الخاص، إدارة مدرسة، إدارة وتصميم البرامج الدراسية، 

 التدريس، اإلشراف الطالبي

الموارد  ماجستير في اإلدارة المالية، التمويل اإلسالمي، إدارة

 التسويق، واإلدارة الشاملة للجودةالبشرية، 

مدير  مدير االستثمارات البنكية، مدير الصناديق االستثمارية،

ن مبيعات، مدير التسويق، مدير تقنية المعلومات، مدير شؤو

الموارد البشرية، مدير شؤون الموظفين، مدير التمويل 

 ةاإلسالمي، مدير الجودة الشاملة، ومستشار الجودة الشامل

 ر في القانون الخاص والعام باللغة العربيةماجستي
المحاكم والنيابة العامة، وزارة العدل، مكاتب المحاماة 

 واالستشارات القانونية، مستشار قانوني،  وكيل نيابة 
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 القبول والتسجيل

 لقبولالقواعد العامة ل

للقبول في كلية المدينة الجامعية بعجمان على نتائج الطالب الدراسسسسية في شسسسهادة مرحلة  تبعةالسسسسياسسسسة المتعتمد  .1

لجنس، أو اللون، أو الدين، أو العمر، لسسسسنة التخرج من الثانوية، أو ا اعتبارالدراسسسسة الثانوية أو ما يعادلها بدون 

 أو اإلعاقة. 

في المسسسجلة على عدد السسساعات الدراسسسية بناًء جزئي  كلية المرشسسحين الناجحين كطالب بدوام كامل أوال صسسنفت .2

 .كل فصل

 . للطالب وال يتم إعادتها الكلية حقمن  بالكلية االلتحاقلوثائق المقدمة من قبل الطالب لغرض تصبح ا .3

بحق فصل الطالب دون إعادة الرسوم  كليةإثبات أن أق من الوثائق التي قدمها الطالب مزورة، تحتفظ الفي حال  .4

 المدفوعة.

 في برامج البكالوريوس، أو الدبلوم المهني، أو الماجستير لقبول كطالب مستجدالعامة لشروط ال

لبيجب على الط .1 ئة نمويج طلب القبول والمتوفر في مكتب  ا جامعية تعب نة ال مدي ية ال الراغب في االلتحاق بكل

 القبول، وتقديمه خالل التاريخ المحدد والمعلن عنه من قبل الكلية.

 رفق مع طلب القبول رسوم تقديم الطلب وهي ال تسترد في حالة قرر الطالب إلغاء طلب القبول. تيجب أن  .2

لب أن يشهد بأن كافة المعلومات المدونة في طلب القبول صحيحة في وقت التقديم، وفي حالة يجب على مقدم الط .3

تقديم الطالب أق معلومات خاطئة أو الفشسسسل في توفير الوثائق الضسسسرورية سسسسيؤدق يلك إلى رفض طلبه أو عدم 

 قبوله في الكلية. 

بالبرنامج التخصسسسصسسسي اليق يرغب التسسسسجيل فيه يجب على مقدم الطلب توفير جميع البيانات والوثائق الخاصسسسة  .4

 والميكورة الحقاً.

  بكلية المدينة الجامعية في عجمان االلتحاقالوثائق واألوراق المطلوبة عند التقدم بطلب 
 كلية المدينة الجامعية بعجمان تقديم الوثائق التالية:ب االلتحاق الراغب فييجب على مقدم الطلب 

في دولة  التعليمالتربية والثانوية العامة )أو ما يعادلها( ومصسسسدقة من قبل وزارة  شسسسهادة مننسسسسخة طبق األصسسسل  .1

 .اإلمارات العربية المتحدة أو مجلس أبوظبي للتعليم

 .سارية المفعول دولة اإلمارات العربية المتحدةنسخة عن جواز السفر الحالي أو بطاقة هوية  .2

 فر.مقاس صورة جواز الس 4حديثة عدد  فتوغرافيةصور  .3

درهم إماراتي  3000لبرامج البكالوريوس و  درهم إماراتي 1500غير مستردة ومقدارها  طلب االلتحاقرسوم  .4

 .دراسات العليالبرامج ال
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 القواعد الخاصة للقبول حسب البرنامج الدراسي

 شروط االلتحاق ببرنامج البكالوريوس

ة العامة من أن يكونوا حاصسسلين على شسسهادة الثانوييجب على الطلبة الراغبين في االلتحاق ببرنامج البكالوريوس  .1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة أو ما يعادلها.

 ء اآلتي: في حالة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجب إستيفا .2

a. ي أن تكون الشسسهادة من مدرسسسة مرخصسسة ومعترف بها من وزارة التربية والتعليم أو من مجلس أبوظب

 للتعليم.

b. :أن تكون شهادة الثانوية العامة من أحد المسارات التخصصية اآلتية 

  ارة التربية والتعليم.وز -المسار العام 

  زارة التربية والتعليم.و -المسار المتقدم 

 لتعليم. ل يمسار مجلس أبوظب 

مارات العربية ما يعادلها مصسسسدقة من وزارة التربية والتعليم في دولة اإلأو يجب أن تكون شسسسهادة الثانوية العامة  .3

 أو من مجلس أبوظبي للتعليم. المتحدة

 .(% لشهادة الثانوية التجارية والمهنية60) %60عن العامة  الطالب في الثانوية ليجب أن ال يقل معد .4

في  سيسي% في الثانوية العامة على أن يلتحق بالبرنامج التأ60الطالب الحاصل على معدل أقل من يمكن قبول  .5

 الكلية، وبعد إنهاء متطلباته ينتقل الطالب إلى البرنامج العام في الكلية حسب التخصص. 
 

 شهادة كفاءة اللغة اإلنجليزية .6

اءة اللغة اإلنجليزية في الكلية، أن يكونوا حاصلين على شهادة كفيجب على الطلبة الراغبين في االلتحاق ببرامج البكالوريوس 

 حسب اآلتي:

a.  البرنامج حسب موضحة أدناهبالمعدالت الاللغة اإلنجليزية  –اختبار اإلمارات القياسي للقبول الجامعي 

: 

  امج وبرن)للطلبة المتقدمين لاللتحاق ببرنامج العالقات العامة واإلعالن  1075و  950بين

 .باللغة العربية()الموارد البشرية دارة إ -الوريوس في إدارة األعمال البك

  قدمين لاللتحاق ببرنامج إدارة  1225و  1100بين بة المت  زيةاإلنجليباللغة  األعمال)للطل

 بتخصصاته المختلفة(.

b.  أو شهادة التوفلIELTS حسب البرنامج موضحة أدناهبالمعدالت ال: 

 45 للمحلي )الكتابي(، أو شسسسسسسهادة  450(، أنترنتلتوفل الدولي )لIELTS  بة )للطل 4.5بمعدل

ارة البكسسالوريوس في إدالمتقسسدمين لاللتحسساق ببرنسسامج العالقسسات العسسامسسة واإلعالن وبرنسسامج 

 .باللغة العربية()الموارد البشرية إدارة  -األعمال 

 61 ( أنترنتللتوفل الدولي ،)للمحلي )الكتابي(، أو شسسسسسسهادة  500IELTS  بة )للطل 5.0بمعدل

 .بتخصصاته المختلفة( اإلنجليزيةباللغة  األعمالالمتقدمين لاللتحاق ببرنامج إدارة 

ان ، يجب عليه حضسسسسسسسور امتحكفاءة اللغة اإلنجليزيةفي حالة عدم حصسسسسسسسول الطالب على الدرجة المطلوبة في   .7

ات اللغة ور سسسوف يسسسجل في برنامج دورالميك االمتحانتحديد المسسستوى للغة اإلنجليزية، وبناًء على درجته في 

 اإلنجليزية المكثفة في الكلية.  

د أقصسسى كح سسساعة معتمدة 15الطالب الملتحق في برنامج دورات اللغة اإلنجليزية المكثفة يحق له التسسسجيل في  .8

في مطلوبة لاإلى دورات اللغة اإلنجليزية المكثفة حتى تحقيق النتيجة  باإلضسسسسافة ،من مسسسسساقات المتطلبات العامة

 توفل. ال

 .  يكرها في هيا البند القسم في الحاالت التي لم يرد ديريبت مجلس الكلية بتوصية من م .9
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 ببرنامج العالقات العامة واإلعالن  االلتحاقشروط 

طلبة الراغبين على اليجب ، الميكورة أعاله االلتحاق ببرنامج البكالوريوسوشسسسروط لقبول لالقواعد العامة  بعد اسسسستيفاء

المقابلة  رةاسسسسسسستمامقابلة شسسسسسسخصسسسسسسية وفق المعايير الواردة في  اجتياز ،في برنامج العالقات العامة واإلعالن في االلتحاق

 الشخصية الخاصة بيلك.

 شروط االلتحاق ببرنامج الدبلوم المهني في التدريس

أو امعـسسسة ججة البكالوريوس أو ما يعادلها من في هيا البرنامج أن يكون حاصالً على در البيشترط في قبول الط .1

بدولـسسسسسسة اإلمارات العربيـسسسسسسـسسسسسسـسسسسسسة المتحدة في ي ئون التعليم العالش -معترف بها من وزارة التربية والتعليم كلية 

 نقاط أو ما يعادله.  4من  2.5عن  التخصصات العلمية واألدبية بمعدل تركمي ال يقل

عدل تراكمي بين  .2 ها بم عادل ما ي كالوريوس أو  حاصسسسسسسسلين على درجة الب قل عن  2.0يمكن للطالب ال  ،2.5و أ

سنتان من مدا شريطة أن تكون لديهم خبرة في التدريس ال تقل عن  رس معترف االلتحاق ببرنامج الدبلوم المهني 

 في الدولة.

 العاملين بمهنة التدريس. التفرغ للدراسة لغير .3

 المقابلة الشخصية الخاصة بيلك. استمارةلة شخصية وفق المعايير الواردة في مقابز اجتيا .4

 .يكرها في هيا البند القسم في الحاالت التي لم يرد ديريبت مجلس الكلية بتوصية من م .5

 اإلنجليزيةباللغة  إدارة األعمالببرنامج الماجستير في  االلتحاقشروط 

ن وزارة ممعترف بها أو كلية من جامعـة األعمال  إدراةأن يكون الطـالـب حاصالً على شهادة البكالوريوس في  .1

 بدولـة اإلمارات العربيـــة المتحدة. لعالياشئون التعليم  -التربية والتعليم 

معترف ة أو كليعـة من جاماألعمال و تخصص آخر غير إدراةشهادة البكالوريوس في إيا كان الطالب حاصالً على  .2

، يجب عليه التسجيل في بدولـة اإلمارات العربيـــة المتحدة ئون التعليم العاليش -بها من وزارة التربية والتعليم 

مج التحضيرق مساقات في إدارة األعمال، وبعد االنتهاء بنجاح من البرنا 5البرنامج التحضيرق للماجستير ويشمل 

 ام للماجستير في إدارة األعمال.يمكنه االلتحاق بالبرنامج الع

 .نقــاط أو ما يعادله 4من  3عن للطالب في برنامج البكالوريوس معدل التراكمي الأن ال يقل  .3

نجاح أن يجتاز بعليه يجب  نقاط، 3و  2للطالب في برنامج البكالوريوس بين معدل التراكمي كان الفي حال  .4

 ى.نقاط للمساقات األربعة األول 3تراكمي وبمعدل 

إدارة  للطالب في البرنامج العام للماجستير في ضمن المعدل التراكمي تحضيريةدراسة المساقات ال تدخلال  .5

 األعمال.

 كفاءة اللغة اإلنجليزية اآلتية: اتشهادواحدة من  أن يكون الطالب حاصالً على .10

a.  جامعي ياسسسسسسسسي للقبول ال بار اإلمارات الق غة اإلنجليزية  –اخت لدرجة بين ت وأن  -الل و  1400كون ا

 )لطالب دولة اإلمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون، والدول العربية وغير العربية(1525

b. ة، فقط()لطالب مجلس التعاون، والدول العربية وغير العربي شهادة التوفل بالمعدالت الموضحة أدناه: 

 79   ،)شهادة للمحلي  )الكتابي(، أو  550للتوفل الدولي )أنترنتIELTS  6.0بمعدل . 

 المقابلة الشخصية الخاصة بيلك. استمارةاجتياز مقابلة شخصية وفق المعايير الواردة في  .10

 .يكرها في هيا البند القسم في الحاالت التي لم يرد ديريبت مجلس الكلية بتوصية من م .11

 ببرنامج الماجستير في القانون )الخاص والعام( باللغة العربية االلتحاقشروط 

معترف بها ة أو كليأن يكون الطـالـب حاصالً على شهادة البكالوريوس في القـانون أو مـا يعادلهــا من جامعـة  .1

 بدولـة اإلمارات العربيـــة المتحدة. ئون التعليم العاليش -من وزارة التربية والتعليم 

ى هيا نقــاط أو ما يعادله، وفي حال عدم حصول الطالب عل 4من  3لطالب عن لمعدل التراكمي اليقل  أن ال .2

 سي األول.نقاط في كل مساق من المساقات الثالثة في الفصل الدرا 3أن يجتاز بنجاح وبمعدل عليه المعدل يجب 
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 اآلتية: واحدة من شهادات كفاءة اللغة اإلنجليزية أن يكون الطالب حاصالً على .3

a.  لطالب دولسة 1075و  950بين  اللغسسة اإلنجليزيسسة –اختبسسار اإلمسسارات القيسساسسسسسسسسي للقبول الجسسامعي( 

 اإلمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون، والدول العربية وغير العربية(.

b. (عربية، فقط)لطالب مجلس التعاون، والدول العربية وغير ال 450 شهادة التوفل، أو ما يعادلها، بمعدل  

 .يكرها في هيا البند القسم في الحاالت التي لم يرد ديريبت مجلس الكلية بتوصية من م .4

 )برامج البكالوريوس فقط( أخرىأو كليات القبول كطالب منقول من جامعات 
على األقل  ىقد أنه يكون  ب اليق يريد أن ينتقل إلى كلية المدينة الجامعية بعجمان شسسسسسسسريطة أناليمكن قبول الط .1

ف في جامعة أو كلية أخرى معترسسسساعات معتمدة  9وأنهى على األقل  ،ب بدوام كامللكطا واحد فصسسسل دراسسسسي

 2.0بدولـسسة اإلمارات العربيـسسـسسـسسة المتحدة، و بمعدل تراكمي  ئون التعليم العاليش -بها من وزارة التربية والتعليم 

 .كثرأو أنقطة 

يمكن أن يقبل بتخصسسسسسص مختلف عن التخصسسسسسص في نقطة  2.0الطالب الحاصسسسسسل على معدل تراكمي أقل من  .2

 . لمتحول منهاالجامعة أو الكلية ا

 : تيةاآل حسب الشروط إليهجامعة أو كلية أخرى في البرنامج المنقول  مساقات الطالب المنتقل منيمكن معادلة  .3

  يبين المواد الدراسسسسية، وتوصسسسيف المصسسسدق  جل الدراسسسسينسسسسخة رسسسسمية من السسسسيجب على الطالب تقديم

 المساقات إلى مكتب القبول والتسجيل في كلية المدينة الجامعية بعجمان.

 أن ال يقل تقدير المساق المطلوب معادلته عن C (2.0 .) 

  3أن تكون الساعات المعتمدة للمساق المطلوب معادلته. 

 ة، ، يمكن دمجهم ومعادلتهم كمسسسسسساق واحد في الكلي3ل من في حالة وجود مسسسسسساقات سسسسسساعاتهم المعتمدة أق

 شريطة موافقة القسم المختص بيلك.

  من محتوى المسسسسساق التي 80% إلى 75محتوى المسسسسساق المطلوب معادلته مسسسسساوياً من كون ييجب أن %

 كلية المدينة الجامعية بعجمان.تطرحه 

 القسم اليق يطرحها.مدير من قبل  ساقات المطلوب معادلتهايجب الموافقة على الم 

 إليه االنتقال% من إجمالي الساعات المعتمدة في البرنامج المراد 50يتم معادلة أكثر من  ال . 

 اكمي للطالب درجات المواد الدراسسية المعادلة من الجامعة أو الكلية السسابقة ال تدخل في حسساب المعدل التر

 في كلية المدينة الجامعية بعجمان. 

 كلية بتوصية من مدير القسم في الحاالت التي لم يرد يكرها في هيا البند.يبت مجلس ال .4

 قبول الطالب في كلية المدينة الجامعية في عجمان

اليق يرغب برنامج جميع شروط القبول الخاصة بال الطالب مقبوالً في أق برنامج من برامج الكلية مالم يستوف   عد  ال ي

 لوبة ودفع الرسوم المستحقة.وتسليم الوثائق المط،  التسجيل فيه
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 التسجيل

 هني، والماجستير:تتبع كلية المدينة الجامعية بعجمان القواعد اآلتية للتسجيل في برامج البكالوريوس، والدبلوم الم

لنمويج اتعبئة  يهب المواد الدراسسسية بعد مقابلته المرشسسد األكاديمي، في كل فصسسل دراسسسي، ويجب علاليسسسجل الط .1

 .اليق يحتوق على المواد التي سيتم دراستها خالل الفصل الدراسي لالمخصص للتسجي

  يحدد موعد التسجيل في التقويم السنوق للكلية. .2

 التسجيل مكتمالً حتى يتم دفع رسوم المواد الدراسية و كافة المبالغ المستحقة للدفع. ال يعتبر .3

 .العام المتعلقة بالتسجيل إلى مكتب المسجل االستفساراتيجب توجيه  .4

 التأخر في التسجيل

في  حددةفترة التسسسجيل المب التسسسجيل في المواد الفصسسلية التي حددها المشسسرف األكاديمي خالل اليجب على الط .1

 التقويم الدراسي الفصلي.

سجيل بعد انتهاء الفترة المحددة، يدفع الطالب  .2 سجيل المتأخر درهم رسوم 200في حالة الت تدفع واق، لكل مس الت

ح للطالب ، وبعد هيه الفترة ال يسسسسممن الفصسسسل الدراسسسسي فترة التسسسسجيل وحتى نهاية األسسسسبو  الثاني هاءانتبعد 

 بالتسجيل.

  لبرامج البكالوريوس الفصلية عدد الساعات الدراسية

يا كان إسسسساعة  15 هوفي الفصسسسل األول أو الثاني يمكن للطالب تسسسسجيله  يقالحد األعلى لعدد السسسساعات المعتمدة ال .أ

اعات سسسسسسس 9لحد األدنى هو اوأو أكثر،  2.5إيا كان معدله التراكمي سسسسسسساعة  18 ، و2.5له التركمي أقل عن معد

 خضع لموافقة رئيس القسم.يو

 : تيةكحد أقصى حسب الشروط اآلمساقات(  7)ساعة  21في حاالت خاصة يمكن للطالب تسجيل  .1

 أو أكثر.نقطة  3.6الفصلي  عدلالتراكمي للطالب أو الم عدلفي حال كان الم .2

 هعدد هيه السسساعات سسستسسساعديكون الطالب مسسسجالً في آخر فصسسل دراسسسي له قبل التخرج، وتكون في حال أن  .3

 .على أن ال يكون مشرو  التخرج من ضمن المساقات المسجلة في هيا الفصل على التخرج

 .متطلبات التخرج عنهى جميساعات في حال كان يلك في فصل تخرجه، وقد أ 9يمكن للطالب تسجيل أقل من  .4

 ساعات معتمدة خالل الفصل الصيفي. 6يمكن للطالب تسجيل مادتين دراسيتين كحد أقصى أو  .5

طة شري 9يزيد عدد الساعات عن  ن العلى أفي الفصل الصيفي يمكن للطالب التسجيل في ثالي مواد دراسية  .6

ى تخرجه هيا سسسيؤدق إل، أو إيا كان طةنق 3.6عن  للطالب ال يقلالمعدل التراكمي أو المعدل الفصسسلي  أن يكون

 في نهاية الفصل الصيفي.

 9و هد األقصسسى لعدسسساعات وا 6العدد األدنى للسسساعات الدراسسسية التي يمكن تسسسجيلها للطالب بدوام جزئي هو  .7

 .أق فصل دراسيساعات في 

 الحذف واإلضافة

ة مالية خالل فترة السسسسحب واإلضسسسافيجوز للطالب إجراء تعديالت على جدوله الدراسسسسي الفصسسسلي دون غرامة  .1

 .للكلية المحددة في التقويم الدراسي الفصلي

)الخريف والربيع(، وخالل اليومين  إلضسسسسافة خالل األسسسسسبو  األول من كل فصسسسسل دراسسسسسياتكون فترة السسسسسحب و .2

 .األولين من الفصل الدراسي الصيفي

 ال يمكن إضافة أو سحب أق مادة بدون موافقة المرشد األكاديمي. .3

ضسسسافة فترة السسسسحب واإل انتهاءأق مادة مسسسسجل فيها أو إضسسسافة مواد أخرى بعد  من االنسسسسحابال يجوز للطالب  .4

 المحددة في التقويم الدراسي الفصلي. 

ضافة المحددة فترة السحب واإل انتهاءمنها بعد  االنسحابالرسوم الدراسية ألق مادة التي يتم  استرجا ال يمكن  .5

 فصلي.في التقويم الدراسي ال

 .لكل مساق درهم 30الرسوم الدراسية للسحب أو اإلضافة هي  .6
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 من المادة االنسحاب

الفصل أو  من المواد المسجل فيها قبل األسبو  التاسع من بداية الفصل الدراسي األول االنسحابيمكن للطالب  .1

 من بداية الفصل الدراسي الصيفي. الثاليالثاني، أو قبل األسبو  الدراسي 

ل، الخاص والموجود في مكتب التسجي االنسحاب، يجب على الطالب تعبئة نمويج ساقاالنسحاب من أق معند  .2

ادة الميكورة من الم لالنسحابوتوقيعه من قبل المرشد األكاديمي ثم تسلميه لمكتب التسجيل خالل الفترة المحددة 

 .في الفقرة السابقة

، سسسوف من المادة لالنسسسحابتب التسسسجيل في الفترة المحددة في حالة عدم تعبئة نمويج االنسسسحاب وتسسسليمه لمك .3

 لكلية.اسة وسيابما يتفق  التقديرفي المادة وسوف يحسب عليه الحضور والغياب وسيمنح  يعتبر الطالب مسجالً 

ني، أو بعد األول أو الثا من بداية الفصسسل الدراسسسي التاسسسعإيا إنسسسحب الطالب من أق مادة دراسسسية بعد األسسسبو   .4

لتسجيل ، يجب عليه دفع رسوم المادة المنسحب منها عندما يقرر اسبو  الخامس من الفصل الدراسي الصيفياأل

 .تاليةفيها في الفصول ال

، أو قبل األول أو الثاني من بداية الفصسسسسل الدراسسسسسيقبل األسسسسسبو  التاسسسسسع  من المادة أو المواد االنسسسسسحابعند  .5

إنسحب  في المادة أو المواد التي Wالتقدير سوف يعطى للطالب  األسبو  الخامس من الفصل الدراسي الصيفي،

 الدراسي. هفي سجلمنها وسوف يظهر هيا التقدير 

عدل ال يدخل في حسسساب عدد السسساعات الفصسسلية أو عدد السسساعات المنجزة، وال يدخل في حسسساب الم Wالتقدير  .6

 للطالب. المعدل التراكميأو  الفصلي

اني، أو بعد األول أو الث من بداية الفصل الدراسي التاسعدة دراسية بعد األسبو  الطالب من ما انسحابفي حال  .7

صيفي سي ال لتي في المادة أو المواد ا WFأو  WPسوف يعطى له التقدير ، األسبو  الخامس من الفصل الدرا

 الدراسي. هفي سجلإنسحب منها وسوف يظهر هيا التقدير 

 من المادة، وال يؤثر هيا االنسسسسسسسسحابتاريخ  عندنجاح يدل على أن الطالب حصسسسسسسسل على عالمة  WPالتقدير  .8

عات التقدير على المعدل الفصسسسلي والمعدل التراكمي للطالب وال يدخل في حسسسساب السسسساعات الفصسسسلية أو السسسسا

 المنجزة.

مادة ، ويؤثر هيا من ال االنسسسسسسسحابتاريخ  عند يدل على أن الطالب حصسسسسسسل على عالمة رسسسسسسسوب WFالتقدير  .9

 التقدير على المعدل الفصسسسسسلي والمعدل التراكمي للطالب ويدخل في حسسسسسساب السسسسسساعات الفصسسسسسلية أو السسسسسساعات

 المنجزة.

 ة.بناًء على مجمو  درجات الطالب عند تاريخ انسحابه من الماد WFأو  WPيحدد أستاي المادة التقدير  .10

في  هيدرسسسسسسها نتيجة لضسسسسسعف أداء تيمن المادة ال نسسسسسسحابااليجوز لمدرس المادة في الكلية الطلب من الطالب  .11

، Wدير المقررة أو بسسسبب سسسوء سسسلوكه في المادة وفي هيه الحالة سسسوف يعطى للطالب التق واالختبارالواجبات 

WP  أوWF  عند تاريخ االنسحاب وأداء الطالب االنسحابحسب تاريخ. 
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 نظام الدراسة

  اإلرشاد األكاديمي

ية  ً تعين الكل يا كاديم لب  مرشسسسسسسسسداً أ طا كل  لدبلوم المهني، أو ل كالوريوس، أو ا نامج من برامجها )الب جل في أق بر مسسسسسسسس

مناقشسسة طرق و المواد الدراسسسية لكل فصسسل دراسسسي، اختياربمسسساعدة الطالب في األكاديمي ويقوم المرشسسد  الماجسسستير(،

 ،للمواد الدراسسسسية مومراجعة نمايج تسسسسجيله هم،راسسسسي لوإجابة التسسسساؤالت المتعلقة بالبرنامج الد ،تحقيق األهداف المهنية

ب يوميا في مواعيد اليكون المرشد متواجدا لمساعدة الط لها في الكلية وخارجها. ونلمصادر التعلم التي يحتاجهم وإرشاد

ً  يتم تحديدها  أو بدون موعد مسبق في الحاالت المستعجلة.  ،مسبقا

  اإلرشادي لطالب السنة األولى برنامجال

المستجدين في كلية المدينة الجامعية بعجمان حضور برنامج إرشادق خالل الفصل األول من  طلبةيجب على ال .1

المدينة كلية بالسسسنة األولى ويكون هيا البرنامج مخصسسصسساً لتعريف الطالب بأوجه الحياة الجامعية  بشسسكل عام و

 .بشكل خاصالجامعية بعجمان 

ويعطى الطالب المعلومات الهامة حول  ،كليةاليعرف البرنامج اإلرشسسسسسادق الطالب على سسسسسسياسسسسسسات وإجراءات  .2

الخدمات المقدمة للطالب في الكلية، وعن مصسسسسسادر التعلم وفرص العمل والمسسسسسساعدة في الحصسسسسسول على عمل 

 المهنية والسكن. واالستشاراتوالمساعدات المالية وأنشطة الطالب 

السسسسنة  اقد أنهواليق و ،أخرى تسسسستخدم نظام السسسساعات الدراسسسسية المعتمدةأو كلية  ةجامع منون حولالطالب الم .3

 .في الجامعة أو الكلية القادمين منها، غير مطلوب منهم حضور البرنامج اإلرشادق الدراسية األولى

 الساعات المعتمدة

 ساعات معتمدة. 3اق من مساقاتها يعادل تتبع كلية المدينة الجامعية بعجمان نظام الساعات المعتمدة، وكل مس .أ

فيّة كل أسبو  ولمدة  50الساعة المعتمدة الواحدة تعادل  .ب  150أسبو ، أق أن المساق الواحد يعادل  15دقيقة ص 

فيّة كل أسبو  ولمدة   أسبو . 15دقيقة ص 

 كل ساعة أو ساعتين من األعمال المختبرية أو دروس التقوية تعادل ساعة معتمدة واحدة. .ت
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 الساعات الدراسية اعتماد

ي جامعة أو كلية مواد دراسسية من البرنامج المراد دراسسته على أسساس الخبرة العملية أو الدراسسة ف احتسسابكلية الال تقبل 

 م العاليبدولـة اإلمارات العربيـــة المتحدة.شئون التعلي -أخرى غير معترف بها من وزارة التربية والتعليم 

 السنة الدراسية

الوقت من يلك ويسسسسستثني  ،أسسسسسبو  16 يتكون من كل فصسسسسلو ،تتكون السسسسسنة الدراسسسسسية من فصسسسسلين دراسسسسسيين .1

 أسابيع.  8. يتكون الفصل الصيفي من واالمتحانات ،واإلرشاد والتسجيل ،المخصص لإلجازات

 الفترة المحددة. منفي كل فصل دراسي في اليوم األول تبدأ الدراسة  .2

 خالل األسبو  األول من شهر سبتمبر في كل سنة. يبدأ الفصل الدراسي األول .3

 يبدأ الفصل الدراسي الثاني خالل األسبو  األول من شهر فبراير في كل سنة. .4

 يبدأ الفصل الدراسي الصيفي خالل األسبو  الثالي من شهر مايو في كل سنة. .5

 .تاليةنشر التقويم الدراسي للسنة الدراسية الحالية والي .6

ة الجامعية العربية المتحدة هي إجازات رسسسسسسسسمية في كلية المدين تاإلمارانية و الوطنية في كافة اإلجازات الدي .7

 بعجمان.

 )لبرامج البكالوريوس، والدبلوم المهني، والماجستير( تقديرات النجاح

 تتبع الكلية النظام األمريكي لتقديرات النجاح والموضح في الجداول اآلتية: .1

 تقديرات النجاح لبرامج البكالوريوس 

 النقاط التقدير الدرجة

 A 4.0 100إلى  90من 

 B+ 3.5 90فأقل من  85من 

 B 3.0 85فأقل من  80من 

 C+ 2.5 80فأقل من  75من 

 C 2.0 75فأقل من  70من 

 D+ 1.5 70فأقل من  65من 

 D 1.0 65فأقل من  60من 

 F 0.0 60أقل من 

 يوجد ال W يوجد ال

 ال يوجد WP ال يوجد

 WF 0.0 ال يوجد

 ال يوجد I ال يوجد
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القانون  في الماجستيرالدبلوم المهني في التدريس وتقديرات النجاح لبرامج 

 العام والقانون الخاص

 النقاط التقدير الدرجة

 A 4.0 100إلى  90من 

 B+ 3.5 90فأقل من  85من 

 B 3.0 85فأقل من  80من 

 C+ 2.5 80فأقل من  75من 

 C 2.0 75فأقل من  70من 

 F 0.0 70أقل من 

 ال يوجد W يوجد ال

 ال يوجد WP ال يوجد

 WF 0.0 ال يوجد

 ال يوجد I ال يوجد

 

لفصلية، اعدد المواد ويبين السجل الدراسي سجالً دراسياً في نهاية كل فصل دراسي مسجل فيه،  البطكل يستلم  .1

 مادة، والمعدل الفصلي. وتقديرات النجاح في كل

اجسسسسسسسستير في ، وفي مواد برنامج الدبلوم المهني والمD وهمن مواد البكالوريوس مادة أق في  أدنى تقدير للنجاح .2

 . Cإدارة األعمال والمجاستير في القانون هو 

لفصسسسسسسل ا)غير مكتمل( لمادة درسسسسسسسها طالب خالل  I التقديرالمادة الدراسسسسسسسية غير المكتملة. يمكن للمدرس منح  .3

 :تيةاآل حاالتالدراسي وفق ال

  باب التي لسسسبب من األسسسإكمال المادة الدراسسسية يتغيب الطالب عن أداء االمتحان النهائي أو عدم عندما

 تقبلها الكلية.

  ،تعبئة طلب يهيجب علعند تغيب الطالب عن االمتحان النهائي أو عدم إكماله لمتطلبات المسسسسسسسساق 

مادة ، ومراجعة أسسسستاي الطلبالالزمة مع الالشسسسهادات واإلثباتات  إرفاقالحصسسسول على تقديرغير مكتمل و

 .للتوقيع على الطلب ثم تسليمه بعد يلك إلى القبول والتسجيل

 عليه،  يجب على الطالب اليق تحصل على تقدير غير مكتمل إعادة االمتحان النهائي في الموعد المتفق

ه تقدير يعتبر راسسسباً في االمتحان النهائي وسسسوف يعطى لوفي حالة الغياب عن أداء امتحان اإلعادة سسسوف 

 بناًء على مجمو  درجاته في المادة.

 ع يجب على الطالب اليق تحصسسسسسسل على تقدير غير مكتمل تسسسسسسسليم الواجبات المطلوبة والمتفق عليها م

تاريخ و الأاليق سسسجل فيه المادة لفصسسل الدراسسسي أسسسابيع بعد آخر يوم ل 8أسسستاي المادة، إن وجدت، خالل 

عليها مع أستاي  مع أستاي المادة. في حالة عدم التزام الطالب بتسليم الواجبات المطلوبة والمتفق المتفق عليه

رجة الطالب المادة، في الفترة الميكورة أعاله أو في التاريخ المتفق عليه مع أسسسستاي المادة، سسسسوف تتحول د

 .ئياً  وسيعتبر راسباً في المادةتلقا Fفي المادة من تقدير غير مكتمل إلى تقدير 

 متحان ال يمنح للطالب إيا كان مجمو  درجاته من غير اال يجب المالحظة على أن التقدير غير مكتمل

 .20النهائي أقل من 
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 GPAالمعدل الفصلي 

لي والمعدل الفصسسسفي نهاية كل فصسسسل يسسسستلم الطالب كشسسسفاً بتقديرات النجاح في المواد الفصسسسلية التي سسسسّجل فيها، والمعدل 

 التراكمي. يحسب المعدل الفصلي كاآلتي:

 (3عدد الساعة المعتمدة للمساق الواحد ) xمجمو  النقاط الفصلية المعدل الفصلي = 

 مجمو  عدد الساعات الفصلية                            

 مثال

 

 2015 - 2014تقديرات النجاح للفصل األول 

 النقاط التقدير الساعات المعتمدةعدد  المادة

 A 4 3 الرياضيات 

 I  3 A 4ليزية جاللغة اإلن

 C 2 3  تمجتمع اإلمارا

 B 3 3  ميةالدراسات اإلسال

 B 3 3 أساسيات الحاسوب 

 C 2 3  االجتماعمقدمة في علم 

 18 ------ 18 المجموع

. 2015 – 2014مواد في الفصل األول من العام الدراسي   6الجدول أعاله يوضح تقديرات النجاح لطالب مسجل في 

 بناًء على مجمو  عدد الساعات ومجمو  النقاط الفصلية، يكون المعدل الفصلي كاآلتي:

 x 3    =3.0 18المعدل الفصلي = 

          18     

 CGPAالمعدل التراكمي 
نهاية  التراكمي هو مقياس يحدد مسسسسسستوى الطالب في الكلية من ناحية مراتب النجاح الموضسسسسسحة في األسسسسسسفل. فيالمعدل 

اية الفصسسسسسل مسسسسسساوياً للمعدل الفصسسسسسلي، وابتداء من نه يالفصسسسسسل األول من التحاق الطالب في الكلية يكون المعدل التراكم

األول  دد السسسسساعات ومجمو  النقاط المنجزة مني الفصسسسسلالدراسسسسسي الثاني من التحاق الطالب يحسسسسسب بناًء على مجمو  ع

 اللتحاق الطالب وحتى الفصل اليق يحسب فيه المعدل التراكمي كاآلتي:

 (3عدد الساعة المعتمدة للمساق الواحد ) xمجمو  النقاط المنجزة المعدل التراكمي = 

 مجمو  عدد الساعات المنجز                            

 مثال

 

 الدراسي األول من السنة األولى الفصل

 2015 - 2014تقديرات النجاح للفصل األول 

 النقاط التقدير الساعات المعتمدةعدد  المادة

 A 4 3 الرياضيات 

 I  3 A 4ليزية جاللغة اإلن

 C 2 3 تمجتمع اإلمارا

 B 3 3 الدراسات اإلسالمية 

 B 3 3 أساسيات الحاسوب 

 C 2 3  االجتماعمقدمة في علم 

 18 ------ 18 المجموع الفصلي
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 3.0 المعدل الفصلي

 3.0 المعدل التراكمي

 

 الفصل الدراسي الثاني من السنة األولى

 2015 - 2014تقديرات النجاح للفصل الثاني 

 النقاط التقدير الساعات المعتمدةعدد  المادة

 A 4 3 اللغة العربية

 II 3 A 4ليزية نجاللغة اإل

 B 3 3 ت اعن اإلمارمجتمع 

 B 3 3  اإلحصاء

 B 3 3  الكيمياء

 17 ------ 15 المجموع 

 3.4 المعدل الفصلي

 33 مجموع عدد الساعات المنجزة

 35 مجموع النقاط المنجزة

 3.0 المعدل التراكمي

اني مني التحاقه المثال أعاله يوضح تقديرات النجاح، والمعدل الفصلي، والمعدل التراكمي لطالب في نهاية الفصل الث

 بالكلية.  

 على الدرجات االعتراض

 :تيةعلى الدرجات النهائية في أق مادة دراسية وفق اإلجراءات اآل االعتراضيحق للطالب 

  يوم من إعالن الدرجة النهائية. 15لمكتب التسجيل خالل  االعتراضتعبئة و تقديم طلب  .1

د خالل الطالب، و تقوم اللجنة بالر باعتراضسات المختصسةللجنة  االعتراضيقوم مكتب التسسجيل بررسسال طلبات  .2

 أيام. 7

 .اً وال يمكن التقدم بأق اعتراض عليهقرار اللجنة نهائييعتبر  :مالحظة

 تعديل الدرجات

 مكتب التسجيل:لتعديل درجة الطالب المقدمة مسبقاً  عند تيةكافة أعضاء الهيئة التدريسية إتبا  اإلجراءات اآل علىيجب 

 . يجب أن تكون درجات المادة مبنية على أداء الطالب قبل نهاية كل فصل .1

  .فقط ديل الدرجات مسموح في حالة الخطأ في حساب أو تسجيل الدرجاتتع .2

 ير القسم.مطلوبة يتم من قبل مدرس المادة، ويقدم التوضيح المناسب لسبب التعديل لمدالتعديل على الدرجة ال .3

 في حال موافقة مدير القسم على طلب التعديل على الدرجات يتم تقديم الطلب لعميد الكلية. .4

على  ناسسسسسببعد موافقة عميد الكلية على الطلب يتم تعديل الدرجة في مكتب التسسسسسجيل من أجل إجراء التعديل الم .5

 سجل الطالب و إعالم الطالب و عضو الهيئة التدريسية. 

 متوفرة في مكتب التسجيل أو العمادة. االعتراضنمايج : مالحظة

 مراتب النجاح

درجات الطالب في الفصل الدراسي الواحد، و يعكس المعدل التراكمي  (GPA)يعكس المعدل الفصلي 

((CGPAم المعدل الفصلي، مستوى الطالب في الكلية في كافة الفصول الدراسية في المواد الدراسية المنجزة. و يتم تقيي

 والمعدل التراكمي حسب المراتب الموضحة في الجدول اآلتي:
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 مراتب النجاح النقاط

 إمتياز مع مرتبة الشرف العليا 4.0

 أمتياز مع مرتبة الشرف 3.99ألى  3.8من 

 إمتياز 3.79 ألى 3.5من 

 جيد جداً  3.49إلى  3.0من 

 جيد 2.99إلى  2.5من 

 مقبول 2.49إلى  2.0من 

 راسب 2.0أقل من 

  تقييم أداء الطالب

لقصسسسسسيرة، ا واالمتحانات، واالختباراتحلقات البحي، ومن خالل الواجبات الدراسسسسسسية،  باسسسسسستمراريتم تقييم أداء الطالب 

معينة من  التقييمات المسسسسستمرة خالل الفصسسسسل لكل مادة بنسسسسسبة احتسسسسساب. و يكون واالمتحانات النهائيةحلقات الدراسسسسسة، و

جب على يو  Fوفي حال الرسسسوب في التقييم النهائي يحصسسل الطالب على درجة  النهائية ، لالمتحاناتالعالمات، إضسسافة 

 بة.الطالب اليين يرسبون في مادة إعادة التسجيل و دفع الرسوم المناس

 قائمة لوحة الشرف 

توضع أسمائهم و " في نهاية كل فصل دراسي المتفوقين دراسيا كلية برصدار قائمة بأسماء الطالب "باليقوم المسجل العام 

 :في قائمة الشرف، ويعتبر الطالب متفوقاً حسب الشروط اآلتية

 . Fتقدير ساعة معتمدة دون الحصول على  15 أن يكون مسجالً في .1

 .3.6عن  في نهاية الفصلتراكمي ال همعدل أن ال يقل .2

 .ضده مسجلة أو مؤجلةأو إنيارات عدم وجود عقوبات تأديبية  .3

 الوضع الدراسي الجيد 

  لب في يعتبر الطستتبع كليسة المسدينسة الجسامعيسة بعجمسان النظسام أألكاديمي األمريكي في تقييم الطالب، وبنساًء عليسه برامج ا

 .2.0ال يقل عن  معدل تراكميالكلية إيا كان الوضع دراسي جيد في البكالوريوس في 

 الماجسسسستير في  أّما بالنسسسسبة للطالب المسسسسجل في برنامج الدبلوم المهني في التدريس، أو الماجسسسستير في إدارة األعمال، أو

كون قد ، وأن ي3.0ل عن ال يق معدل تراكميالقانون الخاص أو العام، يعتبر في وضسسسسسسع دراسسسسسسسي جيد في الكلية إيا كان ال

 أو أعلى في كل مساق من المساقات التي سجل فيها في البرنامج التخصصي الملتحق فيه. Cتحصل على تقدير 

 والغياب الحضور

مواد إلنهاء ال المطلوبةيجب على الطالب حضسسسور كل المحاضسسسرات وال يعفي الغياب الطالب من أداء الواجبات  .1

 . الدراسية

% من 10 ، بعير غير مقبول، في المسسسسسسسساق المسسسسسسسسجل فيه هيالغياب إيا كانت نسسسسسسسسبةإنيار أول يوجه للطالب  .2

 .ةالتدريسي لساعاتلاإلجمالي  المجمو 

ن % م20، بعير غير مقبول، في المسسسسسساق المسسسسسسجل فيه إلى الغيابنسسسسسسبة  إيا وصسسسسسلت ر ثان  إنيايوجه للطالب  .3

 .ةالتدريسي لساعاتلاإلجمالي  المجمو 

سب .4 ساعاتلاإلجمالي  مجمو % من ال25 ، بعير غير مقبول، إلىالغيابة إيا وصلت ن سي ل طالب ، حرم الةالتدري

 .اً ت التي غاب عنها حسب ما يكر سابقمن دخول االمتحان النهائي وأعتبر راسباً في المساق أو المساقا

 .يكرها في هيا البند يبت مجلس الكلية في الحاالت التي لم يرد .5

 المحاضراتقواعد حضور 

 يسمح للطالب بحضور المحاضرة ولكن يسجل الطالب غائباً عن المحاضرة في الحاالت اآلتية: .1
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  دقائق من بدء المحاضرة األولى في الفترة الصباحية أو المسائية. 10إيا حضر بعد 

  دقائق من بدء المحاضرة األخرى في الفترة الصباحية أو المسائية. 5إيا حضر بعد 
 باستخدام جهاز الهاتف النقال داخل قاعة المحاضرة.ال يسمح  .2

 إلمتحان نظام ا

، وخالل ثانيأيام خالل األسبو  السادس عشر من الفصل الدراسي األول أو ال تسعةالنهائية في  االمتحاناتتعقد  .1

  من الفصل الدراسي الصيفي.ثالثة أيام خالل األسبو  السادس 

يب العملي، من قبل كل قسسسم للمواد الدراسسسية التي تكون على أسسساس الدراسسسة الموجهة، التدر االمتحانتحدد فترة  .2

 الخبرة الصناعية، أو البحي.

دارة إلبرامج البكالوريوس والدبلوم المهني والماجسسسسسستير في  كحد أقصسسسسسى سسسسسساعتاننهائي  امتحانكل  مدةكون ت .3

 .األعمال، وثالي ساعات للماجستير في القانون

 حد.عن امتحانين في اليوم الوا لة االمتحانات النهائية بحيي ال يزيد عدد االمتحانات للطالبتتم جدو .4

 همسجل في اليق القسم للطالب، يجب عليه مراجعة منسقة في نفس اليوم نأكثر من امتحانين نهائيي في حالة وجود .5

 .وتعبئة استمارة تعارض

عدا ما ،النهائية بدء االمتحاناتليوم األول من التي تسبق ايام األالسبعة  خالل اختباراتأو  امتحاناتال تعطى أق  .6

 .عمليةال االمتحانات

 أثناء انعقاد االمتحان يحظر على الطالب ما يأتي: .7

a. ة االمتحانإدخال أجهزة الموبايل أو اآليباد أو الساعة اليكية أو أق أجهزة اليكترونية إلى قاع. 

b. اإلخالل بالنظام العام لالمتحان. التحدي مع الطالب، أو إحداي الفوضى، أو 

فة الطالب ما يكر أعاله، أو الغش خالل االمتحان، يُ  .8 م من متابعة االمتحان وتطبفي حالة مخال يق ما ي نُصُّ ْحر 

 .عليه نظام الكلية من عقوبات

  االمتحاناتالغياب عن 

ها، في أق في حال تغيب الطالب عن االختبار األول أو االختبار الثاني أو اختبار المنتصسسسف ألق مادة مسسسسجل في .1

ار وتقديم فصل من الفصول الدراسية، وبعير مقبول، يجب عليه مراجعة قسم التسجيل لتعبئة استمارة إعادة اختب

 .أستاي المادة اتحديد موعد االختبار الوثائق التي تتبي غيابه، ودفع الرسوم المستحقة، ثم مراجعة

بعير في حال تغيب الطالب عن االمتحان النهائي ألق مادة مسسسجل فيها، في أق فصسسل من الفصسسول الدراسسسية، و .2

الوثائق التي  مقبول لدى الكلية، يجب عليه مراجعة قسسم التسسجيل لتعبئة اسستمارة إعادة امتحانةغير مكتمل وتقديم

 وم المستحقة، ثم إعادة في الوقت المحدد من قبل قسم التسجيل.تتبي غيابه، ودفع الرس

 للكلية الحق في التعامل مع كل طالب على حده. .3

 النزاهة األكاديمية 

كافة  لىعيجب يق جودة عالية، و تعليم جامعيتوفير لية المدينة الجامعية بعجمان هو من األهداف الرئيسسسسسسسسة لك .1

ديمية في الدراسسسة، إضسسافة إلى االلتزام بتطبيق أفضسسل المعايير في النزاهة األكاااللتزام بهيا الهدف، الكلية  فرادأ

 . والتعليم، والتقييم

 ليس له مكان في الكلية. السلوك غير األخالقي  .2

سسسسلوك النزيه من وال التقييم الكامل والعادل من قبل أعضسسساء الهيئة التدريسسسسيةتتطلب النزاهة في العملية التعليمية  .3

  قبل الطالب.

سة ولهيه الغاية يتوقع من الطالب التصرف بمستوى عال   .4 ن أعضاء ، وممن المسؤولية أثناء أداء متطلبات الدرا

تعليم التي الهيئة التدريسية شرح وتوضيح طرق تقييم الطالب في المساق أو المساقات التي يدرسونها ومصادر ال

 يستخدمونها.



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

23 
 

 الغش األكاديمي

 تسليم الواجبات: بعجمان القوانين واإلجراءات اآلتية فيما يتعلق بالغش خالل االمتحانات أوتتبع كلية المدينة الجامعية 

 يجب أن تكون كافة األعمال الدراسية و المواد المقدمة للتقييم من عمل الطالب. .1

دوات األ استخدامالغش ليس فقط النسخ من أعمال اآلخرين والحصول على المساعدة غير المشروعة ولكن يشمل  .2

 .االمتحاناتيف األخرى لغاية الحصول على درجات النجاح في يأو وسائل التز

 من شخص آخر أو مؤسسة. مشتراهالطالب تقديم أق مواد معدة أو على يمنع  .3

في حالة و، أن يتصسسسسسرفوا بمسسسسسسؤوليةاالنضسسسسسباط والتمتع باألمانة األخالقية واألكاديمية ويتوقع من كافة الطالب  .4

 ية:اآلت التأديبيةسوف توجه العقوبات الكلية  والغش األكاديمي في االمتحانات قواعدمخالفة أق طالب ل

 يعتبر الطالب راسبس ً  .االمتحانغشه خالل  افيه اكتشف تيفي المادة ال ا

 يتم إضافة إنيار تأديبي إلى ملف الطالب.س 

  يتم فصل الطالب من الكلية.سفي حال تكرار الغش 

 (Plagiarismالسرقة األدبية )

جب أن تكون يمن المتطلبات الدراسسسية.  اً تقتضسسي النزاهة الدراسسسية في تقديم الواجبات الدراسسسية التي تعتبر جزء .1

طالب  تخداماسخدمة ويكرها، فمثال عند تهيه الواجبات من إعداد الطالب إال في حال إشارة الطالب للمراجع المس

لكل  باشر أو إعادة الصياغة يجب كتابة المصدرالم االقتباسمصطلحات أو كلمات من مصدر ما سواء بطريقة 

 من قبل المدرس.  المقبولةفكرة حسب الطريقة 

فسسسسه خر ويسسسستخدمها على أنها كلمات الطالب نآتحدي السسسسرقة األدبية عند أخي طالب لكلمات أو أفكار شسسسخص  .2

 ويحدي هيا بثالثة طرق: 

  و دون تبيان المصسسسدر اليق أخي  ساالقتبا طرق اسسسستخداميقوم الطالب بنسسسسخ كلمات شسسسخص آخر دون

 منه.

  من دون توثيق المصدر في النص هأو أفكاريقوم الطالب بوضع أفكار شخص آخر بين كلماته. 

  من دون توثيق المصدر في النصأفكار وتنظيم شخص آخر بنسخ يقوم الطالب. 

لمختلفة االمصادر  استخداملية التعاون مع الطالب اآلخرين أو آيتحمل المدرسين مسؤولية إخبار الطالب بشرح  .3

ليهم مناقشسسسة في إعداد الواجبات الدراسسسسية المختلفة ، و في حال عدم فهم الطالب لمبدأ النزاهة الدراسسسسية يجب ع

 يلك مع مدرس المادة.

 يجب على الطالب عدم الطلب من شخص آخر كتابة كل أو جزء من واجباته الدراسية. .4

 اسسسسستخداميشسسسسمل الغش على سسسسسبيل المثال نظر الطالب إلى عمل طالب آخر أو و ،على الطالب عدم الغش يجب .5

 أو الواجبات الكتابية. االختباراتخالل  باستخدامهامواد غير مصرح 

قط و لكن على ف االمتحاناتوال تطبق هيه السياسة على  ،السرقة األدبية، أو تزوير نتائج الدراسةأو يمنع الغش،  .6

فالم، األواألشسسسسرطة التسسسسسجيلية، وحلول المشسسسسكالت، و التقارير،ول الواجبات الدراسسسسسية كالعروض التقديمية، ك

ً بعض المراجع في حال كان مصرح إستخداموبرامج الحاسوب، ولكن يمكن   به من قبل المدرس. ا

ب ويمكن للطال (،TurnItInتسسسسسسسستخدم كلية المدينة الجامعية بعجمان برنامج الكشسسسسسسسف عن السسسسسسسسرقة األدبية ) .7

 استخدامه لمعرفة فيما إيا كانت واجباتهم الكتابية تحتوق على سرقة أدبية أم ال.

و رئاسسسسة ألفرض العقوبات التأديبية من قبل عضسسسو الهيئة التدريسسسسية المختص  يؤدقاإلخالل بالنزاهة الدراسسسسية  .8

 .القسم
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 رقة األدبيةالعقوبات على الس

، يمكن لعضسسسو طالب بالسسسسرقة األدبية أو الغشالفي حال توفر األسسسسباب المعقولة لعضسسسو الهيئة التدريسسسسية التي تثبت قيام 

 واحد أو أكثر من الخيارات التالية: اختيارالهيئة التدريسية 

  منح درجةF .على الواجب المقدم 

 .وضع درجة صفر على الواجب المقدم 

 االختيارق االنسحابفترة  انقضاءيا كان يلك بعد سحب الطالب من المادة و حتى إ. 

  منح عالمةF .على المادة الدراسية 

 ية.قد تؤدق إلى الفصل المؤقت أو الفصل النهائي من الكل تيوضع عقوبات تأديبية أخرى على الطالب وال 

 التأكد اتإجراء

ف الكلية بطريقة موافق عليها وتحت إشسسسسسسسرافي حال إنكار الطالب الغش يجب عليه إعادة تقديم أو كتابة الواجب  .1

 ويلك إلثبات عدم حصول غش.

ويمكن للكلية  ، تعتبر المسألة منتهيةاالمتحانفي حال رفض الطالب فرصة إعادة تقديم أو إعادة كتابة الواجب أو  .2

وال توافق  فرض إحدى العقوبات الميكورة أعاله وفي حال قيام الطالب برثبات أن العمل المنجز هو عمله بالفعل

 يمكن للطالب التقدم بشكوى. ،الكلية عليه

 اإلنذار األكاديمي

ي الثاني الفصل الدراسنقطة، اعتباراً من  2.0أقل من  معدل تراكميإنيار أكاديمي إيا حصل على لطالب يوجه ل .1

 نهاية كل في أومن التحاقه في الكلية وفي المسسساقات التي تدخل في حسسساب المعدل الفصسسلي أو المعدل التراكمي، 

 .بعد يلكفصل دراسي 

سسسسسيين التاليين نقطة أو أكثر خالل الفصسسسسلين الدرا 2.0على الطالب المنير أكاديمياً أن يرفع معدله التراكمي إلى  .2

 لحصوله على اإلنيار األول.

ر أكاديمي نياإفي رفع معدله التراكمي خالل الفترة المحددة في الفقرة السسسابقة، سسسوف يوجه إليه لب االطإيا فشسسل  .3

لحصوله على  نقطة أو أكثر خالل الفصلين الدراسيين التاليين 2.0ثان  ويجب عليه أن يرفع معدله التراكمي إلي 

 .اإلنيار الثاني

حصوله على لنقطة أو أكثر خالل الفصلين الدراسيين التاليين  2.0إيا فشل الطالب في رفع معدله التراكمي إلى  .4

 ه التحول إلى تخصص آخر في الكلية. اإلنيار الثاني، سوف يطلب من

 إيا رفض الطالب التحول إلى تخصص آخر، سوف يتم وقفه عن الدراسة لفصل واحد.  .5

نقطة، ويجب عليه أن  0.0في حالة تحول الطالب إلى تخصسسسسسسسص آخر في الكلية سسسسسسسسوف يبدأ بمعدل تراكمي  .6

 له إلى تخصص آخر.أو أكثر في نهاية الفصل الثاني من تحو 2.0يتحصل على معدل تراكمي 

لى نقطة أو أكثر في نهاية الفصسسسسسسل الثاني من تحوله إ 2.0إيا فشسسسسسسل الطالب في الحصسسسسسسول على معدل تراكمي  .7

 تخصص آخر، سوف يحول ملفه إلي مجلس الكلية للنظر في وضعه األكاديمي وقد يفصل من الكلية.

وبة % من السسسسسسسساعات المعتمدة المطل75نقطة وأنجز  1.99 – 1.95بين تراكمي يتراوح معدله ال ب اليقالالط .8

 لمحددة.افي التخصص نفسه حتى يتجاوز فترة الدراسة  باالستمراريسمح له سلن يتم فصله من الكلية و ،للتخرج

 راكمي.يخفض العبء الدراسي للطالب المنير أكاديمياً إلى الحد األدنى المقرر للسماح له برفع معدله الت .9

ً في حساالفصل الصيفي  دخلال ي .10  .ب الفصول الدراسية المنصوص عليها آنفا

 للكلية الحق في التعامل مع كل طالب على حده. .11

 

 جبارياإليقاف اإل

 1.5قل من لديه في نهاية يلك الفصسسسل أالمعدل التراكمي الدراسسسسي و يكون  االختبارالطالب اليق يبدأ الفصسسسل وهو تحت 

 سسسسساعة 48بعد دراسسسسسة  1.9سسسسساعة معتمدة أو أقل من  33بعد دراسسسسسة  1.7سسسسساعة معتمدة )أو أقل من  18بعد دراسسسسسة 

 ألقل.معتمدة( يتم إيقافه عن الدراسة والتسجيل في كلية المدينة الجامعية بعجمان لمدة فصل دراسي واحد على ا
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 إعادة قبول الطالب الموقوفين عن الدراسة

ل تقديم رسسسسالة إعادة القبول لمرة واحدة من خالالعام بالكلية بطلب  يمكن للطالب الموقوفين عن الدراسسسسة التقدم للمسسسسجل

 امالع نشسساطاتهم مني اإليقاف وإعطاء سسسبب منطقي يوضسسح تحسسسن أداءهم الدراسسسي في المسسستقبل، ويقوم المسسسجل شسسرحت

لطالب فرصة المنح العام رئيس القسسم بيلك يقوم برخبار المسسجل  اقتنا في حال وبتوجيه الطلب إلى رئاسسة القسسم المعني 

 الدراسية. االختبارسجيل في الفصل الدراسي القادم، و يعاد الطالب في هيه المرحلة إلى فترة الت

 فصل الطالب نهائيا

هى يلك الفصسسسسسل بمعدل إيا كان لدى الطالب إنياراً أكاديمياً في بداية فصسسسسسل  ما، بعد إعادة قبوله في الكلية مرةً واحدة، وأن

ساعة منجزة، سوف يقصل من  48و  1.899ساعة منجزة، أو  33و  1.699ساعة منجزة، أو  18و  1.499 تراكمي

 . الكلية نهائياً ولن يقبل مرةً أخرى

 فترة الدراسة 

 :ة في برنامج البكالوريوس هي كاآلتيدراسة في الكليللفترة وأطول أقل  .أ

صول ف 7مكن للطالب أن يتخرج بعد يفصول دراسية منتظمة، و 8هي في برنامج البكالوريوس أقل فترة دراسة  .1

على درجات عالية فيها من خالل الدراسسسسسة في الفصسسسسل الصسسسسيفي وفي الحاالت الخاصسسسسة التي يحصسسسسل الطالب 

سنوات على أن  ، يمكنه3.5أكثر عن بمجمو  تراكمي  شهادة خالل ثالثة  كمل يإكمال متطلبات الحصول على ال

 متطلبات البرنامج. جميع

 8فصسسسسل دراسسسسسي نظامي لكافة التخصسسسسصسسسسات في البرنامج والتي تتطلب في العادة  14 أطول فترة دراسسسسسة هي .2

 فصول دراسية نظامية من أجل التخرج.

ول فصسسسس 8فصسسسسول دراسسسسسية في كافة البرامج واليق يكون في العادة  4أقل فترة دراسسسسسة للطالب المنقولين هي  .3

 نظامية من أجل التخرج.

 احتسسسابمكن مد على عدد السسساعات المعتمدة المنقولة والموافق عليها ويأطول فترة دراسسسة للطالب المنقولين يعت .4

 أعاله. 3.18هيه الفترة كنسبة من أطول فترة للدراسة الميكورة في فقرة 

 :ة في برامج الدراسات العليا هي كاآلتيدراسة في الكليلل الحد األعلى .ب

 .خاصفي القانون ال ماجستيرالماجستير في القانون العام والأربعة سنوات لبرنامجي  .1

 سنتان لبرنامجي الماجستير في إدارة األعمال، والدبلوم المهني في التدريس. .2

 الشهادات الدراسية 

يل الكلية، وسدد يمكن للطالب اليق أنهى جميع المتطلبات الدراسية العامة والخاصة للبرنامج المسجل فيه والميكورة في دل

 الدراسسسي السسسجلنسسسخة  ، التقدم بطلب رسسسمي للحصسسول علىلمدينة الجامعية بعجمانلدى كلية اجميع االلتزامات المالية  

 .ية، وسوف يستلم الشهادات في التاريخ اليق يحدده المسجل العام للكلالرسمية من الكلية الجامعيةالشهادة و

  السجل الدراسي

ة التي على كشسسف المسسساقات الفصسسلية للطالب والتقديرات والمعدالت الفصسسلية والتراكمييحتوق السسسجل الدراسسسي  .1

 وحتى تاريخ إصدار السجل الدراسي.خالل فترة دراسته تحصل عليها 

ً إما رسسسمي السسسجل الدراسسسييكون  .2 ف كشسسعلى  اً مطبوع السسسجل الدراسسسي رسسسمياً إيا كانيكون . أو غير رسسسمي ا

 .العام و توقيع المسجللها الجامعية بعجمان والختم الرسمي  كلية المدينة رسمي يحمل اسم

 المدينة نتائج الطالب الدراسسسسسية في كلية للجهة التي طلبته للتحقق منالسسسسسجل الدراسسسسسي بالبريد مباشسسسسرة يرسسسسسل  .3

 .الجامعية بعجمان

ى مؤسسة ، أو إل مؤسسة توظيفأو هيئة حكومية، أو يتم في العادة إرسال السجل الدراسي إلى كلية أو جامعة،  .4

 فقط يتم إرسال نسخة رسمية إلى الطالب مباشرة. االستثنائيةتوفر الدعم المالي، و في الحاالت 

سي من أجل  .5 سجل الدرا لكلية ال تحمل ختم اوالشخصي للطالب فقط  االستخدامتكون النسخة غير الرسمية من ال

 ويتم إرسالها إلى الطالب بشكل مباشر.
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 : مالحظة

 اعتمادصسسسسسول على تلتزم كلية المدينة الجامعية بعجمان بالتأكيد من أن كافة الطالب سسسسسسينهون البرنامج اليق بدأوه بعد الح

 .البرنامج ،وحتى لو تم إغالق الكلية ألسباب غير منظورة

 ملفات الطالب

عالي والبحي  نة الجامعية بعجمان تعليمات وإجراءات وزارة التعليم ال مدي ية ال ية العلمي في دولة اإلتتبع كل مارات العرب

ائق والبيانات حتوق على الوثيالمتحدة فيما يتعلق بملفات الطالب المسسسجلين لديها، وتحتفظ الكلية بملف خاص لكل طالب و

 :اآلتية

 البيانات الشخصية للطالب. 

  بالمساقات المحولة من جامعة أو كلية أخرىقائمة. 

 السجل الدراسي للطالب في الكلية. 

 انات التسجيل والسحب واإلضافة في كل فصل.بي 

  بيانات عن اإلنيارات األكاديمية التي أستلمها الطالب، والتوقف عن الدراسة، والفصل. 

 .تدوين إكمال الدرجة للطالب المتخرج 

 

 مالحظة:

ً يعتبر سجل الطالب دائم مج من برامج الكلية في برناوتحتفظ به الكلية طوال المدة التي يكون فيها الطالب مسجالً ، وفعاالً  ا

 .وإلى عدة سنوات بعد تخرجه، حسب القوانين المتبعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 البسياسة حفظ ملفات الط

لى ملف الطالب ع االطال صالحية  تتبع كلية المدينة الجامعية بعجمان سياسة حماية المعلومات الطالبية، وال تمنح .1

ون الموافقة معلومات من ملف الطالب الدراسي الدائم، د ةتقوم الكلية برفشاء أي ، و الق شخص غير مخول بيلكأل

 الخطية من الطالب المعني.

لبات على ملف الطالب الدراسي، واليين يكون لديهم متط لألشخاص المفوضين في الكلية فقط باالطال  سمحي .2

فيي من أجل تن الدرجات المكتسبة من قبل الطالب،على المعلومات حول المواد الدراسية و  لالطال معينة 

 ة.المهني واالستشارةإكمال الدراسة، واإلرشاد، ومسؤولياتهم اإلدارية و مساعدة الطالب في التسجيل، 
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 شروط التخرج

 شروط التخرج العامة

نهي جميع ية أن ييجب على الطالب المسسسسسجل في برنامج البكالوريوس، أو الدبلوم العالي، أو الماجسسسسستير في الكل .1

  .المتطلبات الدراسية المتعلقة بالتخصص والميكورة في دليل الجامعة

ً يصسسسبح الطالب مرشسسسح .2 أن بلنيل شسسسهادة التخرج عندما يشسسسهد رئيس القسسسسم بناء على طلب المرشسسسد األكاديمي،  ا

وصسسسسي عليه ي وبناءً ، من أجل التخرج العامةمتطلبات وال التخصسسسسصسسسسيالبرنامج جميع متطلبات الطالب قد أكمل 

 .حسب التخصص المناسبة شهادةمنح الطالب البرئيس القسم 

في التسسسجيل.  ومكتب القبول قبل من  ةالمحدد فترةالمالية للكلية خالل ال االلتزاماتكافة  سسسدادلب ايجب على الط .3

يد يتم تسسسد حجز شسسهادات التخرج وكشسسف درجات الطالب حتى حالة عدم دفع جميع المسسستحقات المالية سسسوف يتم

 الرسوم غير المدفوعة والقروض.

 شروط التخرج الخاصة ببرنامج البكالوريوس

 إنهاء جميع متطلبات البرنامج المسجل فيه. .1

 .2.0أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عن  .2

 مسجل فيه.أن ال يكون راسباً في مساق من مساقات المتطلبات العامة أو المساقات اإلجبارية للبرنامج ال .3

سية السابقة إيا كان الطالب في آخر فصل له من الدراسة )فصل التخرج(، وإيا كان قد تحصل في الفصول الدرا .4

يل في مساق في مساق من المساقات االختيارية لبرنامج البكالوريوس المسجل فيه، يمكنه التسج Fعلى تقدير 

 قة مدير القسم على يلك.اختيارق آخر إيا كان هيا المساق متوفر في فصل التخرج  وبعد مواف

ي المساقين إيا كان الطالب في آخر فصل له من الدراسة )فصل التخرج( ومتبقي له مساقان للتخرج، يمكنه أخ .5

ي دولة اإلمارات المتبقيين في جامعة أو كلية أخرى معترف بها من قبل التعليم العليم العالي والبحي العلمي ف

 المساقات في التوصيف، وبعد موافقة مدير القسم على يلك.العربية المتحدة، شريطة أن يتطابق 

 في التربية مهنيشروط التخرج الخاصة ببرنامج الدبلوم ال

ساعة  24يشترط لتخرج الطالب في هيا البرنامج أن يكون قد أكمل بنجاح جميع متطلبات البرنامج )

 (. 4.0من  3.0معتمدة( وحصوله على معدل تراكمي ال يقل عن )

 التخرج الخاصة ببرنامج الماجستير في القانون )ألعام والخاص(شروط 

 ساعة معتمدة(. 24أن ينهي الطالب بنجاح جميع المساقات اإلجبارية واالختيارية المطلوبة ) .1

 نقاط. 4.0من  2.0ساعات معتمدة( بمعدل ال يقل عن  9أن يجتاز الطالب بنجاح مناقشة الرسالة العلمية ) .2
 ز الرسالة العلمية عن ستة أشهر من تاريخ إكمال المساقات.أن ال تزيد مدة إنجا .3
 أن يستكمل الطالب جميع اإلجراءات اإلدارية التي طلبت منه عند القبول. .4
 نقاط. 4.0من  3.0أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عند التخرج عن  .5
 سنوات. 4أن ال تتعدى فترة الدراسة عن  .6
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 والخصومات والمنح الدراسية الرسوم

 الرسوم الدراسية

 :مضافة% ضريبة القيمة ال5غير شاملة  الموضحة في الجدول اآلتيكلية الرسوم الدراسية ال طبقت

 قبول والتسجيلرسوم ال

 تدفع مرة واحدة وغير قابلة لالسترداد درهم 1500  طلب االلتحاق للطالب المستجد في برامج البكالوريوسرسوم 

 تدفع مرة واحدة وغير قابلة لالسترداد درهم 3000 الدبلوم أو الماجستيرطلب االلتحاق في برنامج رسوم 

 تدفع مرة واحدة وغير قابلة لالسترداد درهم 3000 طلب االلتحاق للطلبة األجانب رسوم 

 لفصل الدراسي األول أو الثانيل درهم 500 رسوم التسجيل

 الصيفيالدراسي لفصل ل درهم 300 رسوم التسجيل

 الدراسيةالرسوم 

 األعمال إدارةالرسوم الدراسية لبرنامج البكالوريوس في 
باللغة  -الضيافة والسياحة(  إدارة)جميع االختصاصات ما عدا 

 اإلنجليزية
 لكل ساعة معتمدة درهم 908

 األعمال إدارةالرسوم الدراسية لبرنامج البكالوريوس في 
 اإلنجليزيةاللغة ب -الضيافة والسياحة(  إدارة)تخصص 

 لكل ساعة معتمدة درهم 825

ج وبرنامالرسوم الدراسية لبرنامجي البكالوريوس في القانون 
باللغة )دارة الموارد البشرية إ -البكالوريوس في إدارة األعمال 

 العربية(
 لكل ساعة معتمدة درهم 935

ة الرسوم الدراسية لبرنامج البكالوريوس في العالقات العام
 (العربيةواإلعالن )باللغة 

 لكل ساعة معتمدة درهم 908

 لكل ساعة معتمدة درهم 990  مهني في التدريسدبلوم الالالرسوم الدراسية لبرنامج 

 )جميع التخصصات( معتمدةلكل ساعة  درهم 1650 الماجستير في إدارة األعمال الرسوم الدراسية لبرنامج

 الماجستير في القانون العام أو الرسوم الدراسية لبرنامج
 الخاص

 لكل ساعة معتمدة درهم 2200

 الخاص الماجستير في القانون العام أو لبرنامج الرسالة العلمية
23100 

 درهم
 

 الماجستير في القانون العام أو الخاص لبرنامج درهم 6930 تمديد مناقشة الرسالة

 أخرىرسوم 

 رسوم إعادة إختبار )إختبارأول، إختبار ثاني، أو منتصف( 
 لبرامج البكالوريوس باللغة العربية واإلنجليزية درهم 300

 غة اإلنجليزيةلبرامج الماجستير في القانون باللغة العربية وإدارة األعمال بالل درهم 500

 االمتحان النهائي رسوم إعادة
 لبرامج البكالوريوس باللغة العربية واإلنجليزية درهم  1000

 غة اإلنجليزيةلبرامج الماجستير في القانون باللغة العربية وإدارة األعمال بالل درهم 1500

 لفصل الدراسي األول أو الثانيل درهم 250 الطالبية األنشطةرسوم 

 الصيفيالدراسي لفصل ل درهم 100 الطالبية األنشطةرسوم 

  درهم 300 رسوم تحويل الساعات المعتمدة

 مساق لكل درهم 200 رسوم التأخر في التسجيل

 الفصل الدراسي األول أو الثاني درهم 300 واإلنترنترسوم مختبرات الحاسوب 

  درهم 2000 التأشيرة استخراجرسوم 

 كليةالتأشيرة أو عند استكمال سنة دراسية واحدة في ال ءالغاعند  تسترد درهم 5000 تأمينات التأشيرة

 لكل طلب درهم 30 رسوم السحب واإلضافة

  درهم 1250 رسوم التخرج

  درهم 75 رسوم السجل الدراسي

  درهم 50 رسوم بدل فاقد لبطاقة الطالب

  درهم 500 رسوم بدل فاقد للشهادة

  درهم 500 رسوم تغيير تخصص

  درهم 200 )الدرجات(رسوم تظلم 

 البرنامج التأسيسي

  درهم 825 رسوم الساعة الدراسية

  درهم 4400 ساعات دراسيةII (9 )مهارات االتصال باللغة العربية 

 (مستويات 3يتضمن ) اإلنجليزيةرسوم التسجيل في برنامج اللغة 

 ساعة دراسية( 180فصل دراسي واحد ) درهم 5500 األولالمستوى 

 ساعة دراسية( 135فصل دراسي واحد ) درهم 4400 المستوى الثاني

 ساعة دراسية( 90فصل دراسي واحد ) درهم 3850 المستوى الثالي
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 (يتضمن مستويين)ة( * * لبرنامجي الموارد البشرية والعالقات العامة واإلعالن )باللغة العربي اإلنجليزيةرسوم التسجيل في برنامج اللغة 

 ساعة دراسية( 112فصل دراسي واحد ) درهم 4125 األولالمستوى 

 ساعة دراسية( 90فصل دراسي واحد ) درهم 3850 المستوى الثاني
 

نشورة دون إنيار مالحظة: قد تتقاضى الكلية رسوماً ألق خدمات إضافية، وتحتفظ إدارة الكلية بحق زيادة الرسوم الدراسية الم

 .الوضع االقتصادق في السوق% كحد أقصى، وحسب 30مسبق، بنسبة 

مبلغ المتبقي، على أن معلومات أخرى: على الطالب دفع ثلي المبلغ اإلجمالي عند التسجيل بالفصل الدراسي، وتسليم شيكان إثنان بال

 يكون تاريخ الشيك الثاني قبل موعد االمتحان النهائي وحسب التقويم األكاديمي ليلك الفصل.

 

 الرسوم استردادسياسة 
 .قابلة لالستردادغير  طلب االلتحاقرسوم  .1

 الرسوم الدراسية:  .2

 شسسيكات الفصسسل الدراسسسي سسسوف يسسسترد جميع المبالغ النقدية اليق دفعها واللب قبل بدء الطإيا إنسسسحب ا

 .المؤرخة التي قدمها للكلية

 .ال ترد المبالغ في الفصول الصيفية 

  لي من الدراسي، سوف يدفع ثلي المبلغ أإلجما الفصلاألسبو  األول من بدء  خاللب الالطإيا إنسحب

درهم للفصسسل أألول أو  500رسسسوم تسسسجيل المسسساقات التي سسسجل فيها، ولن يسسسترد رسسسوم التسسسجيل )

درهم للفصسسسسل الصسسسسيفي(،  وال رسسسسسوم األنشسسسسطة الطالبية، وسسسسسوف ترد له الشسسسسيكات  250الثاني، و 

 .المؤرخة التي قدمها للكلية

  ي لرسوم الفصل الدراسي، سوف يدفع المبلغ أإلجمالألسبو  األول من بدء بدء ا بعدب الالطإيا إنسحب

، و درهم للفصل أألول أو الثاني 500تسجيل المساقات التي سجل فيها، ولن يسترد رسوم التسجيل )

دمها درهم للفصل الصيفي(،  وال رسوم األنشطة الطالبية، ولن يسترد الشيكات المؤرخة التي ق 250

 للكلية. 

  كليةمن ال مالي استرداديفقد حقه بأق  انضباطية،الطالب أو فصله من الكلية ألسباب إي تم إيقاف . 

 الخصومات والمنح الدراسية
 للطلبة: تيةكلية الخصومات الدراسية اآلالتوفر 

  ية.% على الرسوم الدراسية للفصل األول فقط لموظفي الدوائر الحكومية المحلية واالتحاد15خصم 

  سية لألخوة واألخوات أو األزواج اليين يدرسون في الكلية ومسجلي20خصم ن % على الرسوم الدرا

 في نفس الفصل الدراسي.

  شريطة أن ال يقل المعدل10منحة التفوق وهي خصم سة،  سية طول فترة الدرا  % على الرسوم الدرا

ي لحسسساب المعدل وأن ال تقل عدد السسساعات المسسسجلة في آخر فصسسل دراسسس 3.5التراكمي للطالب عن 

 %.80ساعة معتمدة ونسبة الحضور عن  15التراكمي عن 

  على الرسوم الدراسية طول فترة الدراسة، شريطة أن ال10منحة االحتياجات الخاصة وهي خصم % 

وأن ال تقل عدد السسسسسساعات المسسسسسسجلة في آخر فصسسسسسل دراسسسسسسي  3.5يقل المعدل التراكمي للطالب عن 

 %.80ساعة معتمدة ونسبة الحضور عن  15لحساب المعدل التراكمي عن 

 .خصومات أخرى يحددها مكتب التسجيل حسب الحالة 
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 الطالبيةخدمات ال
تؤمن الكلية أن طالبها هم مركز اهتمامها وتوفر لهم عدة خدمات وأنشطة طالبية بما يتناسب وعادات وتقاليد دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة.

 الوظيفي طلبة للتعزيزال كتبم

في كلية المدينة الجامعية بعجمان الخدمات  مكتب الطلبة للتعزيز الوظيفي التابع لقسسسسسسسسم شسسسسسسسؤون الطلبةيوفر  .1

، و يسسسعى جاهداً من أجل تناسسسب تخصسسصسساتهم للطالب والخريجين للحصسسول على وظيفة والمشسسورات الالزمة

 االختيارالمناسب والثقة بالنفس والقدرة على  القرار التخايبتدريبهم على القدرة  الطلبةوضع األهداف و مساعدة 

 والتنافس في إدارة مهنهم ومتابعة دراساتهم.

، الموظفين، والخريجين، وإلنجساز مهمتسه من خالل العمسل مع الطالبمكتسب الطلبسة للتعزيز الوظيفي يسسسسسسسسعى  .2

 ، ويوفر الخدمات اآلتية للطالب:أعضاء الهيئة التدريسيةو

 العمليةخبرات النصائح من يوق ال. 

 تطوير المهارات األساسية للنجاح.  

 فرص التفاعل المباشر داخل وخارج الكلية. 

 العمل طتطوير خط، وستشارات الوظيفيةاال. 

 الطلبةأدوات التقييم لإلرشاد حول رغبات العمل وميول  استخدام. 

 .البحي عن الوظائف إلكترونيا 

  دولةمع بعض الشركات الرئيسية في التوفير عالقات. 

 فيها. المشاركة حثهم علىو ،معارض التوظيف استضافة 

 في الدولة نشرات للتعرف على الوظائف المتاحة. 

 كلية.الغبون بتوظيف خريجي رالبحي و التقدم بطلب التوظيف لدى أصحاب العمل اليين ي 

  طلبات التوظيف.، والسيرة الياتية لكتابةإرشادات 

  مقابالت العمل.في إرشادات 

  المنظمة.ورش العمل 

  مقابالت العمل داخل الكلية.بالسماح 

 .إيجاد الفرص الوظيفية من خالل تحديي قائمة أصحاب العمل 

 .الدخول إلى قائمة عناوين أصحاب العمل 

   تحديي دليل الخريجين على موقع الجامعة بشسسسسسسكل مسسسسسسستمر من أجل توفير معلومات التواصسسسسسسل للزمالء

 ظفين في مختلف المؤسسات.السابقين و التعرف على الخريجين المو

 .تنظيم لقاءات الخريجين من أجل المحافظة على التواصل و تبادل الخبرات بينهم 
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 .القيام بدعوة بعض الخريجين للقاء الطالب اليين لم يتخرجوا بعد من خالل ورش عمل 

 ألعضاء الهيئة التدريسية والموظفين: الخدمات اآلتية المكتب وفري .3

  الهيئة التدريسية والموظفين مدركين لنشاطات المركز.العمل على جعل أعضاء 

 لمركز العمل على جعل أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين يشاركون في تشجيع الطالب على التفاعل مع ا

 ومصادره.

 حاب الطلب من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين توفير أسمائهم كمراجع للطالب في حال طلب يلك أص

 العمل.

 ألصحاب العمل:الخدمات اآلتية  لمكتبا وفري .4

  كلية.الدعوة أصحاب العمل من أجل عرض عناوين تواصلهم على طالب و خريجي 

 يقوم المركز بتنظيمها. تيدعوة الشركات والمؤسسات للمشاركة في معارض التوظيف ال 

  الجامعي.كلية داخل الحرم الإتاحة الفرص أمام أصحاب العمل لتقديم معلومات للطالب و خريجي 

  مع طالب داخل الحرم الجامعي وضسسسسسسسع جداول لزيارات الشسسسسسسسركات التي ترغب في إجراء مقابالت عمل

 كلية.الوخريجي 

 مركز.تشجيع أصحاب العمل على نشر الفرص الوظيفية المتاحة لديهم بالدوام الكامل أو الجزئي داخل ال 

 والخريجينللطالب السير الياتية  لىتمكين أصحاب العمل من الحصول ع. 

 ياإلرشاد الطالب
ية، الطالب على فهم و حل المشسساكل الدراسسس ةسسساعدتوفر الكلية مسسستشسسارين متخصسسصسسين في اإلرشسساد الطالبي من أجل م

 و ،الوظيفية، والشسسسخصسسسية. الهدف هو مسسسساعدة الطالب على تخفيف التوتر وزيادة فرص النجاح الشسسسخصسسسي والدراسسسسيو

 القرارات الهامة في الحياة.  واتخاي ياتيتحسين التطور ال

 إرشاد الطالب الجدد

الحياة الدراسية  ن على التكيف معيو الطالب غير التقليديأالمنقولين،  أو صمم البرنامج اإلرشادق لمساعدة الطالب الجدد،

بيعة الكلية ط و اإلجتماعية في الكلية، والغاية األولية من البرنامج اإلرشسسسسسسسادق في الكلية هو مسسسسسسسساعدة الطالب على فهم

ئيسسسسسة كمشسسسسرو  وأهدافها الر ،واألهداف الرئيسسسسسية للكلية ، ناصسسسسر مجتمع الكليةعو قيم و ،والفرص التعليمية المتاحة لهم

اد األكاديمي، البرنامج  والمشاركة في اإلرش اختبارلسماح للطالب بالمشاركة في البرنامج اإلرشادق ادراسي، كما يسعى 

 ل و النشاطات في الحرم الجامعي والميزات األخرى التي تقدمها الكلية.وإعالمهم برجراءات التسجي

 المكتبة
الب في انجاز تضم الكلية مكتبة تحتوق على جميع الكتب الدراسية، والمراجع، والمجالت، والصحف التي يحتاجها الط

تساعد سيب . كما يوجد في المكتبة عدة أجهزة حوا(Online Library)، إضافة إلى كتبة اليكترونية وتفيي البحوي

 الطالب على البحي والدراسة.

 ردهة المطاعم
ية خالل توجد في الحرم الجامعي للكلية قاعة للمأكوالت بها مطعمان يقدمان جميع أنوا  األغيية والمشسسسسسسسروبات الصسسسسسسسح

 .أوقات الدوام الجامعي

 استراحة الطالبات
 الستراحة الطالبات حيي يتمكًن فيها من الحصول على الخصوصية.توفر الكلية قاعة مغلقة 
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 استراحة الطلبة
 تقدم الكلية قاعة بلياردو خاصة الستراحة والتقاء الطلبة.

 الرعاية الصحية

افية من خالل كلية عيادة طبية للطالب اليكور واإلناي من أجل حاالت الطوارئ ويتم توفير الخدمات الطبية اإلضسسسال توفر

 مع المركز الطبي المحلي. قيةاتفا

 المواصالت

من دبي و، الشارقةوكلية خدمة المواصالت في حافالت نقل مكيفة لكافة الطالب تنقلهم من مختلف مناطق عجمان، التوفر 

 إلى الحرم الجامعي.و

 األنشطة الرياضية

ف قسسسم المرافق الرياضسسية، وباإلضسسافة إلى يلك ينظم ويشسسر يتوفر داخل الكلية صسسالة رياضسسية متعددة األغراض و بعض

المناطق  وعلى األحداي الرياضية في الكلية و يعمل على تطوير التعاون مع المؤسسات األخرى في عجمان  شئون الطلبة

 المحيطة من أجل المنافسات الرياضية المختلفة. 

 أنشطة الطالب اإلجتماعية والثقافية

من كلية، الي جتماعية والثقافية واألنشطة الترفيهية فعلى كافة برامج الطالب االشئون الطلبة قسم ويشرف ينظم  .1

ة ممارسسسسسسسسة هواياتهم من خالل البرامج واألنشسسسسسسسطفي  وقدراتهم اهتماماتهممسسسسسسسساعدة الطالب على تطوير  أجل

من وقت  تفادةاالسإلضافة إلى على تطوير مواهبهم المتعددة وقدراتهم با طالبهالمساعدة  الكلية تسعىو ،المتعددة

 علمية.والفراغ من خالل تشكيل أندية طالبية ثقافية 

لطالب في جو ودق و يكون لكل قسسسم دراسسسي  نادق الغرض منه تجميع ا االلتقاءكما تشسسجع الكلية الطالب على  .2

إهداء الكتب حاضسسرات وومشسساركتهم في إنجاز أهدافهم الدراسسسية، و لهيه الغاية تقوم األقسسسام الدراسسسية بتنظيم الم

 ية.دعم األنشطة الرياضية الجماعوبالمناسبات الوطنية   واالحتفالالمفيدة وإقامة المعارض الثقافية 

ير المهارات تؤكد الكلية على مشاركة الطالب في األندية بفعالية من أجل تأسيس العالقات الشخصية بينهم، وتطو .3

 القيادية و تعزيز البرنامج الدراسي الكلي.

 دار العبادة

 لليكور وآخر لإلناي، إضافة إلى مسجد في حديقة الجامعة.تضم الكلية داخل الحرم الجامعي مصلى 

 مجلس الطالب

 رأق الطالب، و ينتخب مجلس الطالبيعبر عن كمنبر خاص  استخدامهالغرض الرئيسي من مجلس الطالب هو  .1

 سنويا بواسطة الطالب أنفسهم.

دينة الجامعة إجراءات كلية الموضسسسسمن القوانين المتبعة في اإلمارات العربية المتحدة يقوم مجلس الطالب بالعمل  .2

 بعجمان.

 :مجلس الطالب عدة أنشطة منهاشمل ي .3

  برامج، وأهداف غالبية الطالب.و، اهتماماتكلية في التعرف على المساعدة 

  شسسسسسسكل على تحقيقها ب سسسسسسساعدةللمكلية البرامج، وأهداف غالبية الطالب لإلداريين في و، اهتماماتإيصسسسسسسال

 مناسب.

  واحتياجاتهم المختلفةعلى توفير األنشطة والبرامج  للطالب بما يتناسب  كليةالمساعدة. 
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 سياسة منشورات الطالب

كافة  مول تو ،وسسسسسسسائل اإلعالم خالل العملية التعليمية اسسسسسسستخداممن النقاشسسسسسسات الحرة و المسسسسسسسؤولة مع  اً كلية جوال توفر

ال أن و متطابقة مع المعايير ومبادئ المسسسسسؤولية الصسسسسحفية، وتراعي الكلية في أن تكون المنشسسسسورات منشسسسسورات الطالب

نشسسورات تطبق سسسياسسسة الم .غير أخالقية، أو مواد تخدش الحياء بأق شسسكل من األشسسكالأو تحتوق على عبارات تشسسهيرية، 

ا، و يكون وتطويره باختيارهايقوم الطالب  تيلعند تحديد المواد التي يمكن أن تنشسسسسسسسر على موقع الكلية اإللكتروني وا

 المطلقة في قبول أو رفض أق مواد مشكوك فيها من منشورات الطالب. ةالصالحي لمدير التسويق في الكلية

 الزوار

 .أق مكان في الحرم الجامعي بدون إين مسبق من اإلدارةال يسمح بدخول الزوار إلى 

 تغيير العنوان

بررسال هيه  قسمالفي الكلية فوراً، و يقوم  القبول والتسجيل إعالم قسميجب على الطالب عند تغيير عناوينهم أو أسماءهم 

 المعلومات إلى األقسام األكاديمية و اإلدارية المختصة.

 حقوق والتزامات الطالب

 السلوك األكاديمي للطالب

 علىمن أجل التأكد  مسسسجلين فيها بدون اسسستثناءالطالب ال جميععلى ق لدى الكلية سسسياسسساتها وقواعدها الخاصسسة التي تطب

 ، وهيه السياسات والقواعد هي:على الحقوق المتساويةلهم حصو

ن جميع طالبها بغض النظر عن الجنس، أو الدين، أو االنتماء بي كافة الممارسسسات واألعمال تطبق بشسسكل متسسساو   .1

  .العرقي

ت .2 يه يقومون  ألفت ية المدينة الجامعية بعجمان من أفراد يتفاعلون مع اآلخرين لغاية النفع المتبادل للكل، وعل كل

 بتطوير الثقافة مع األخي بمعايير السلوك واألهداف المميزة. 

السسيق يعمسسل على إيجسساد الظروف التعليميسسة والثقسسافيسسة لتطوير  االختيسسارالكليسسة هي نظسسام مبني على مفهوم حريسسة  .3

 لطالب وأعضاء المجتمع.ا

 واسسسسسسستقالليتهمحريتهم الشسسسسسسخصسسسسسسية، و هممن حق الطالب في كلية المدينة الجامعية بعجمان المحافظة على نمط .4

 .حقوق اآلخرين احتراموكرامتهم مع 

وبما أن كافة  ،أفراد مسسستقلينصسسبحوا أن يمن أجل طاقاتهم و مهاراتهم  فرص التعلم للطالب وتطويرالكلية توفر  .5

، معتقدات، وقيم مختلفةو، واتجاهات، واهتماماتمهارات، وفأنهم يمتازون بقدرات،  ونهم أفراد مسسسسسستقل الطالب

 .حريتهم الشخصية أو أق حقوق أخرى كليةلل ونوعليه ال يفقد الطالب المنتسب
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لة إتبسا  القوانين كمواطنين أو مقيمين فيعلى جمع طالب كليسة المسدينسة الجسامعيسة بعجمسان يجسب  .6 رات مااإل دو

 كلية.الالعربية المتحدة عند حصولهم على فرصة التعليم في 

ت العربية اإلمارادولة في  ةن المتبعوانييتحمل الطالب مسسسؤولية أنفسسسهم و المسسسؤولية تجاه زمالءهم بموجب الق .7

 المتحدة و سياسات الكلية.

 البحقوق الط
 :تيتشمل حقوق ومسؤوليات الطالب على سبيل المثال ال الحصر اآل

 كطالب داخل الكلية. امتيازاتهحق ممارسة  .1

لطالب، و عن والتوصية بالتحسينات في السياسات، األنظمة، و اإلجراءات التي تؤثر على راحة ا االستعالمحق  .2

شكل فعال من خالل  ستخدامتتم ممارسة هيا الحق ب سبة والمتوفرة من خالل مكتب شؤون ا ا لطالب الطرق المنا

 لكلية.أو األقسام األخرى في ا

و في في حال تطبيق عقوبة تأديبية عليه كفرد أو كعضسسسسسسس باالعتراضله بالتعبير عن رأيه وحقه  االسسسسسسسستما حق  .3

 المجموعة.

 .يحق للطالب حجب معلوماته عن أق شخص في حالة االستقاللية المادية .4

  البومس وليات الط التزامات

 يجب على كل طالب منتسب في كلية المدينة الجامعية بعجمان:

منتجة قافية ثالمحافظة على بيئة أكاديمية  من أجلبتطبيق القواعد واألنظمة المتبعة وسسسسسسسسياسسسسسسسسات الكلية  االلتزام .1

 ومنظمة.

 لية.برتبا  تشريعات السلوك العام والتصرف المقبول المتناسب مع التطلعات التعليمية في الك االلتزام .2

 .الكليةوممتلكات  حقوق اآلخرين باحترام االلتزام .3

 االنضباط

 لية:الميكور أدناه سوف تطبق عليه العقوبات التأديبية المتبعة في الكالسلوك الطالب أق من  ارتكابفي حال  

 .ألق نو   كانالغش الدراسي أو السرقة األدبية  .1

دريسسسسسسسسية أو وتهم باطلة ضسسسسسسسد الكلية أو أحد أعضسسسسسسساء الهيئة الت بادعاءاتتقديم معلومات خاطئة للكلية أو القيام  .2

 الموظفين فيها.

 اسسسسسستخدامإسسسسسساءة  ، أوقانونياً في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيازة المواد الممنوعةأو التخريب، أو ، اإلتالف .3

 رم الجامعي.المكتبات ومواد المختبرات و معداتها أو الممتلكات الخاصة في الح مثلممتلكات الكلية 

 وثائق الكلية وسجالتها أو بطاقة الطالب. استخدامالتزوير، أو سوء  .4

 نالموظفي خر في الكلية. يعتبر أق تهديد كالمي إساءة، أو فعل جسدق ضدآاإلساءة الجسدية أو الكالمية لشخص  .5

 من الكلية.الطالب إليقاف  كلية سبب كاف  الأو الطالب في 

 اإلمارات العربية المتحدة.دولة أق فعل عدواني أو ممنو  بموجب القانون المتبع في ارتكاب  .6

عي، أو في مواد مخدرة، أو مواد ممنوعة داخل الحرم الجامأو توزيع، أو حيازة مشروبات كحولية، أو ، استخدام .7

 ارجه.داخل الحرم الجامعي أو خكان أق نشاط تقوم الكلية برعايته أو يتعلق بأقسامها سواء 

8.  ً دارية أو على المسسسسسؤوليات التعليمية للكلية أو اليق يخل بالوظائف اإل السسسسسلوك غير المنضسسسسبط اليق يؤثر سسسسسلبا

 مل على األنشطة اإلجتماعية والتعليمية.تالخدمية في الكلية و تش

 اإلمارات العربية المتحدة أو القوانين في إمارة عجمان.دولة األفعال التي تخرق القانون في  .9

ير سيؤدق إلى تعريض أعضاءها للخطر أو يهدد قد منصب معين أو منتخب في أقسام الطالب،  استخداماءة إس .10

 العمل في الكلية.

 السلوك غير المسؤول أو الضار. .11

 لعب القمار داخل الحرم الجامعي أو داخل ممتلكات الكلية. .12
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ط ترعاه و في أق نشاأممتلكات الكلية حيازة األسلحة التي تسبب األيى لألخرين داخل الحرم الجامعي أو ضمن  .13

 الكلية أو في أق مركبة تملكها الكلية.

 ثار ضارة على الطالب اآلخرين.آالمشاكل الشخصية التي تعيق التعليم ويات  .14

 أق إخالل باألنشطة التعليمية المستمرة في الكلية والتي تتطلب أعمال تأديبية. .15

ن من شسسسخص بسسسسبب الشسسسكوى م االنتقامللعمل في الكلية، أو التحرش الجنسسسسي بموظف، طالب، أو متقدم بطلب  .16

 أو عدم التعاون في التحقيق بحادثة التحرش الجنسي. التحرش الجنسي،

 العقوبات التأديبية 

 :تيةيمكن للكلية تطبيق أحد أو أكثر من العقوبات التأديبية اآل

 اإلنيار الشفوق أو الكتابي. .1

 .للطالب الممنوحة االمتيازاتخسارة  .2

 .للطالب الممنوحة وضع الطالب تحت المراقبة التأديبية مع خسارة أو بدون خسارة االمتيازات .3

 اسة تلقائياً.في حال مخالفة الطالب شروط المراقبة التأديبية، أو ارتكاب مخافة أخرى، سوف يتم إيقافه عن الدر .4

 إيقافه عن الدراسة لفترة معينة. .5

 الطرد من الكلية. .6

 التدخين 

على هيا يمنع  ة قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة بخصسسسسسسسوص التدخين في األماكن العامة المغلقة، وبناءً تتبع الكلي

ائر كما ال يسسسمح يسسسمح في المناطق الخارجية فقط والتي يتوفر فيها منفضسسات السسسجالكلية و التدخين منعاً باتاً داخل منشسسآه

 بالتدخين خارج مداخل أق مبنى.

 المضايقاتسياسة التفرقة و

ي التعلم و بيئة تعلم أمنة وتعمل على توفير الفرص المتسسسسسسسساوية ف طالبهاتوفر كلية المدينة الجامعية بعجمان ل .1

لون، الأو المعتقدات، أو على أساس العرق،  قةالتوظيف و لن يتم التغاضي عن أق سلوك عنصرق أو يشكل تفر

 اإلعاقة.الجنس، أو أو العمر، أو الدين، أو البلد، أو 

أو ، معتقداتهأو وتعرف على أنها فعل أو تعبير كالمي يوجه إلى عرق شسسسخص،  ،المضسسسايقة هي نو  من التمييز .2

ل على بهدف التأثير على قدرة يلك الشسسسسسخص للحصسسسسسو جنسسسسسسه، أو إعاقته،أو عمره، أو دينه، أو بلده، أو لونه، 

 الضرر.التهديد أو إلحاق  وأالوظيفة أو الدراسة أو بهدف التخويف 

 ، سسسسسسوفكما هو محدد أعاله داخل الحرم الجامعي للكلية أق شسسسسسخص يتورط بالتمييز العنصسسسسسرق أو المضسسسسسايقة .3

 .المتبعة في الكلية يخضع لإلجراءات التأديبية

 الطالب واعتراضاتتظلمات 

ارسسسات الممكلية، وتسسستخدم للتأكيد بأن كافة الالطالب على كافة الطالب في  واعتراضسساتتطبق سسسياسسسة تظلمات  .1

ات جيدة وضعت هيه السياسة للمساعدة على الحفاظ على عالق، ويزيواألعمال واقعية وتطبق بأسلوب ليس فيه تم

يا إ هامع الطالب و من أجل التعامل مع التظلمات بشسسسسسسسكل فعال وللتعرف على المشسسسسسسسكلة عن قرب وإيجاد حل ل

 كانت أكاديمية أو غير يلك وبمشاركة الطالب الكاملة.

 .واالعتراضاتالتظلمات  في السريةالكلية  تتبع .2

 اإلدارة. العقاب، أو المضايقة من الكلية أوأو يمكن للطالب التقدم بشكوى أو تظلم دون التخوف من التدخل،  .3

 :إجراءات تقديم الشكوى .4

 ،جود وحال  عليه لمناقشسسسستها ،وفي ىالمشسسسستك إلىتقدم  الشسسسسكوى التي يتم تقديمها حسسسسسب اإلجراءات المتبعة

 شكوى ضد مدرس على سبيل المثال يجب أن يتم عرض كل نقطة منها على المدرس قبل إكمال اإلجراءات

 الالحقة.
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   على يجب تقديم الشسسكوى كتابياً من قبل الطالب للمسسسؤول المشسسرف األ ، مرض   في حال عدم التوصسسل لحل

ليه عية بعجمان، والتي يمكن الحصسسسول درجة كما هو موضسسسح في الجدول التنظيمي في كلية المدينة الجامع

ً يمن مكتب شؤون الطالب والمكاتب األخرى ضمن الحرم الجامعي و يكون القرار في هيه المرحلة نهائ  .ا

 

 تظلم غير أكاديمي

  النمويج المناسسسب والمتوفر لدى مكتب شسسؤون الطالب يجب أن يحتوق التظلم على موضسسو اسسستخداممن خالل  .1

م حدوثه تتظلم واحد ويحتوق التظلم الكتابي على جمل واضحة ومختصرة ومع اإلشارة إلى الخطأ التي يزعم أنه 

 لتظلم:امحاولة لحل و تاريخ الحادثة و القضايا المتعلقة والحل المطلوب، ويتم إتبا  الخطوات التالية في 

 بعد  الخطوة األولى. يقوم المتظلم بمناقشسسسسة طبيعة التظلم مع مصسسسسدر المشسسسسكلة خالل فترة خمسسسسسة أيام

المتظلم  وتقوم الكلية أو عضسسو الهيئة التدريسسسية برعالم الطرف ،تاريخ إدراك المتظلم لحدوي المشسسكلة

 بقرارها حول المشكلة شفوياً خالل فترة خمسة أيام.

  تبة و لدى المشرف األعلى مر االعتراضالثانية. في حال عدم رضا المتظلم عن القرار يمكنه الخطوة

تابياً ك وبعدها يصسسسسدر المشسسسسرف قراراً ى، يكون يلك كتابياً و خالل خمسسسسسة أيام بعد قرار الخطوة األول

 تصريح المتظلم الكتابي. الستالمخالل الخمسة أيام الالحقة 

 ق حال ب ثة. في  ثال نه  ،اء المتظلم غير راض  الخطوة ال الل لدى لجنة تظلم الطالب وخ االعتراضيمك

 قرار الخطوة الثانية عن طريق مكتب شسسسسؤون الطالب ويجب على اللجنة عقد اسسسسستالمخمسسسسسة أيام من 

لقسسسم والتأكد من اإلجراءات المتبعة ودراسسسة الحقائق وتقديم توصسسية خطية لرئاسسسة ا لالسسستما جلسسسة 

 المعني.

 سسسسسسسسة أيام لقرار الخطوة الثالثة ويكون كتابياً خالل خم اعتراضبعة. يمكن للمتظلم تقديم الخطوة الرا

تظلم. كما مع الطرف الم واالجتما ويقدم لعميد الكلية ويقوم العميد أو من ينوب عنه بمراجعة القضسسسية 

 .االعتراض استالميقوم العميد بتقديم قرار كتابي خالل سبعة أيام بعد 

تظلم ال عتبرالطرف المتظلم بالوقت المحدد في كل خطوة من الخطوات ي التزامفي حال عدم محدودية الوقت.  .2

 ً ف المتظلم إلى الكلية أو أحد أعضسسسساءها بالوقت المحدد يتم تقديم الطر التزاموفي حال عدم  ي،وبشسسسسكل تلقائ الغيا

 الخطوة التالية وبشكل تلقائي.

 ألق خطوة عند طلب يلك كتابياً.يمكن للعميد التفويض بتمديد الفترة الزمنية  .3

 التظلم األكاديمي العام

 كلية.العدم رضا الطالب أو شعوره بالظلم  من قرار أكاديمي معين في و تظلم الطالب األكاديمي ه .1

ل وفي حال عدم التمكن من ح مع األطراف المعنية ، نشسسسسسؤهايشسسسسسجع الطالب المتظلم على حل المشسسسسسكالت لدى  .2

ب على بالحوار مع المدرس أو الموظف يتم اللجوء إلى إجراء التظلم الرسمي، ويج المشكالت بشكل غير رسمي

 الطالب في هيه المرحلة طلب النصيحة من مدير شؤون الطالب حول اإلجراء المناسب.

شهر من حدوييمكنه لطالب اليق لديه تظلم أكاديمي ا .3 شة المسألة مع لجنة الكلية المعنية خالل  سألة التي  مناق الم

 ت التظلم وبعدها يمكن للطالب التحدي مع رئاسة القسم.سبب

ام يق ةي حالإال ف اً،ر قرار الكلية خالل خمسسسسسسسسة أيام من الحوار أو النقاش مع الطالب ويكون القرار نهائيصسسسسسسسدُ ي   .4

الطالب  خمسسسة أيام من القرار بتقديم النمويج المناسسسب والمتوفر في مكتب القسسسم أو مكتب شسسؤون الطالب خالل

 رئاسة القسم لمراجعته.إلى 

 القرار.  واتخاييكون لدى رئاسة القسم فترة خمسة أيام للتحقيق  .5

ً  اً أق قرار يتخي من قبل رئاسسسسسة القسسسسسم يخص واحد .6 ويتم توزيع  أو كل األطراف المعنية يجب أن يتم تدوينه كتابيا

 نسخ عنه للطالب والمحاضر.

ينه، واليق القرار وتقديم القضسسسسية للعميد أو من يقوم بتعيعلى  لالعتراضخمسسسسسة أيام  يلك يكون لدى الطالب بعد .7

 يقوم بمراجعة التظلم من ناحية السياسات واإلجراءات فقط.
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دار ويجب إصسس من ينوب عنه أوقبل تاريخ تقديمه للعميد  االعتراضن منسسسخة  اسسستالميجب على كافة األطراف  .8

 قرار العميد أو الشخص المعين بالنيابة عنه خالل خمسة أيام.

سسسسة على أق قرار صسسسادر من مكتب العميد لدى لجنة تظلم الطالب وخالل خمسسسسة أيام، وفي جل االعتراضيمكن  .9

 قيق.ومراجعة الدالئل قبل جلسة التح االطال يمكن لجميع األطراف تقديم دالئل ويمكن للجنة ، والتحقيق

يتم يكر  تكون كافة قرارات لجنة تظلم الطالب كتابية ويتم تقديم نسسسسسسسسخ عنها لكافة األطراف المعنية ويجب أن .10

ً أسباب هيا القرار في الملف المخصص ويكون القرار نهائي ً وملزم ا  لكافة األطراف. ا

له في أق خطوة من الخطوات  التزامفي حال عدم  .11 بالوقت المحدد   ال غيام يعتبر التظل الميكورة أعالهالمتظلم 

ً تيتم نقل التظلم الميكورة أعاله بشكل تلقائي، و في حال تخلف عضو الكلية في أق خطوة من الخطوات  إلى  لقائيا

 و يمكن لعميد الكلية التفويض بتمديد فترة أق خطوة من الخطوات عند الطلب. ،الخطوة التالية

 

 بعجمانكلية المدينة الجامعية  الئحة انضباط الطلبة في

 (1المادة )

 دورها. تسمى هيه الالئحة "الئحة انضباط الطلبة في كلية المدينة الجامعية بعجمان" ويعمل بها من تاريخ ص

 (2المادة ) 

 تسرق أحكام هيه الالئحة على جميع الطلبة المسجلين في الكلية.

 (3المادة ) 

 المعاني المخصصة لها مالم تدل القرينة على غير يلك: الالئحةحيثما وردت في هيه  تيةللكلمات اآل

 الكلية: كلية المدينة الجامعة بعجمان

 الرئيس: رئيس الكلية

 )رؤساء االقسام(. المجلس: مجلس الكلية

منتصف، االمتحان جميع االختبارات المحددة في توصيف المساق )اختبار أول، اختبار ثاني، اختبار ال: ويشمل ختباراال

 .النهائي(

االمتحانات واتخاي  اللجنة االمتحانية: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من قبل الرئيس أو نائبه لالشراف ورقابة على سير

 االجراءات القانونية الالزمة في أحداي أق أمر يخل بسير االمتحانات.

 ق مخالفة يرتكبها الطلبة.أو نائبه للتحقيق في ا: هي اللجنة التي يتم تشكيلها من قبل رئيس الكلية ط الرئيسيةلجنة االنضبا

داخل  تكبها الطلبةللتحقيق في اق مخالفة ير القسمهي اللجنة التي يتم تشكيلها من قبل رئيس ط الفرعيه: لجنة االنضبا

 .القسم المعني

 المخالفة: هي أق سلوك مخالف للواقع ولألنظمة والتعليمات المعمول بها داخل الكلية.

 (4)المادة  

 يشكل بالكلية لجان خاصة للتحقيق في مخالفات الطلبة على النحو األتي: .1

 الرئيسية االنضباط ةلجن .أ

 :إن كانت المخالفة بين طلبة تتكون لجنة التحقيق من 

 عضو لجنة التحقيق

 شؤون الطلبة

 :إن كانت المخالفة بين طالب وموظف تتكون لجنة التحقيق من 

 عضو لجنة التحقيق

 شؤون الطلبةممثل من قسم 

 ممثل من قسم شؤون الموظفين

 :إن كانت المخالفة بين طالب وعضو هيئة التدريس تتكون لجنة التحقيق من 
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 عضو لجنة التحقيق

 ممثل من قسم شؤون الطلبة

 رئيس القسم اليق ينتمي إليه عضو هيئة التدريس

 ممثل من قسم ضمان الجودة

 

الضرورة  ي حالةفطلبة في الكلية ومرافقها، ويجوز للرئيس أو نائبة ويلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها ال

 تشكيل أكثر من لجنة للتحقيق.

  تكون مدة لجنة االنضباط في الكلية سنة واحدة قابلة للتجديد. .2

 يتولى شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى اللجنة للتحقيق فيها.  .3

 لجنة االنضباط الفرعية .4

 يحق للرئيس أو نائبه تشكيل لجنة فرعية.      

 ال يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة تابعة للكلية.  .5

فصل دراسي واحد أو لفي جميع االحوال إيا كانت العقوبة الصادرة بحق الطالب من فئة االنيار النهائي أو الفصل من الكلية   .6

 هائي من الكلية، يرفع القرار الى مجلس الكلية  للنظر فية. أكثر أو الفصل الن

، وايا لم يستأنف ةويلك عن طريق تعبئة استمار يحق للطالب االستئناف في أق من قرارات لجان االنضباط في الكلية أو القسم .7

 هائياً. الطالب قرار العقوبة خالل سبعة ايام من تاريخ صدورها يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقة ن

  يراعى ضم عنصر نسائي في تشكيل اق من لجان االنضباط في الكلية أو القسم. .8

 للرئيس أو نائبه تشكيل أكثر من لجنة إيا اقتضت الضرورة ليلك. .9

 (5المادة )    

 ليها في هيهتعتبر األعمال التالية مخالفات تُعرض الطالب اليق يرتكب أيا منها للعقوبات التأديبية المنصوص ع

 التعليمات:

  لطالب، أو ما أعلن عنه، المنصوص عليها في دليل ا األفعال المخلة بأنظمة الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو المنشآت الجامعية .1

ضي األنظمة أو أق من االعمال االخرى التي تق ،االمتنا  المدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس النظرية أو العلمية

  بة عليها، وكل تحريض يؤدق إلى هيا االمتنا  .والتعليمات بالمواظ

عليا، أو اإلخالل الغش، أو الشرو  فيه، أو المساعدة عليه في االمتحانات أو البحوي ومشاريع التخرج ورسائل الدراسات ال .2

  .بأنظمة االمتحانات والهدوء الواجب توافره فيها

  .المتعارف عليهاعدم االلتزام بالمظهر الالئق، والتقاليد الجامعية  .3

لكلية أو العاملين ااالساءة الى سمعة  هأق فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو االخالق أو مخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأن .4

ماعي يخل بالقواعد جالطالب خارج الحرم الجامعي، أو االشتراك في أق نشاط  هفيها، بما في يلك أق فعل من هيا القبيل يرتكب

  .هلنافية في الكلية، او التحريض عليالتنظيمية ا

 المشاركة في أق تنظيم داخل الكلية أو مرافقها من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الكلية.  .5

 استعمال مباني الكلية لغير االغراض التي اعدت لها أو استعمالها دون إين خطي مسبق.  .6

 عدم التقييد بطبيعة االنشطة الموافق عليها مسبقاً.  .7

ت التي من شأنها توزيع النشرات أو اصدار جرائد أو مجالت الحائط باالقسام أو مرفق الكلية أو جمع التواقيع أو التبرعا .8

 االخالل باالمن والنظام الجامعي أو االساءة إلى الوحدة الوطنية. 

 ية.قتضية المحاضرات أو الندوات أو االنشطة التي تقام داخل وخارج الكلاالخالل بالنظام واالنضباط اليق ت .9

  لزائرين في الكلية.أق إهانة أو اساءة أو اعتداء يرتكبة الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أق من العاملين أو الطلبة أو ا .10

 اتالف أو محاولة اتالف ممتلكات الكلية المنقولة وغير المنقولة.  .11

  لوثائق الجامعية أو استعمال مستندات مزورة في أق اغراض جامعية .التزوير في ا .12

 إعطاء وثائق أو بطاقات جامعية للغير قصد استعمالها بطريقة غيرمشروعة . .13

 سرقة أق من ممتلكات الكلية أو المساعدة في يلك.  .14

اخرين  د الطلبة أو اشخاصالتحريض أو االتفاق مع الطلبة أو اشخاص اخرين على ارتكان اعمال عنف  أو مشاجرات ض .15

 داخل الكلية او مرافقها. 

  الدعوة إلى افكار سياسية أو طائفية أو إقليمية أو الترويج لها داخل الحرم الجامعي . .16

  مخالفة أنظمة وتعليمات الكلية. .17

 أق أفعال يقوم بها الطالب ولم ترد اعاله وتضعها لجان االنضباط كمخالفة.  .18
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 (6المادة )    

 تحدد العقوبات على المخالفات التي يرتكبها الطالب على النحو التالي :

 .لفت النظر مشافهة، أو كتابة .1

 انيار نهائي. .2

 من قاعة التدريس واستدعاء االمن الجامعي عند الضرورة ليلك.  اخراج .3

 حرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المساقات التي اخل بالنظام فيها.  .4

 حرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو اكثر من االنشطة الطالبية التي ارتكبت المخالفة فيها . .5

ً  انياره .6  . كتابة أو شفويا

 . تم اتالفهتغريم بما اليقل عن قيمة ما  .7

تي تم ال ساقاتللمفي مساق أو اكثر من مساقات الفصل اليق وقعت فية المخالفة، وتغريمة الرسوم المقررة  التسجيلإلغاء  .8

 إلغاؤها. 

 راسب في مقرر أو أكثر .الطالب  اعتبار .9

 فصل مؤقت من الكلية لفصل دراسي واحد او أكثر  .10

 فصل نهائي من الكلية. .11

 ها .إلغاء قرار منح الشهادة إيا تبين أن هناك تزويراً أو سرقة علمية أو احتياالً في متطلبات الحصول علي .12

 اط أو المجالس يات العالقة. أق عقوبات أخرى قد توصي بها لجان االنضب .13

 (7المادة )

 عليمات. ( من هيه الت6يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة )

لدخول إلى الكلية افي حال إيقا  عقوبة الفصل المؤقت من الكلية تسحب البطاقة الجامعية من الطالب المفصول ويمنع من 

 أو مرافقها خالل مدة الفصل اال برين مسبق من شؤون الطلبة. 

 (8) المادة    

 جهات التالية:تقوم اللجان بتبليغ قرارات فرض العقوبات التأديبية الصادره بحق الطالب الى ال

 رئيس القسم المعني 

 لوضع القرارات في لوحة االعالناتشؤون الطلبة 

 المدير المعني 

 الجهة الموفد منها إن وجدت 

 قسم التسجيل في حال فصل الطالب

 (9المادة )    

ا الفصل الصيفي إيا فصل الطالب تأديبياً مدة فصلين دراسيين أو أكثر ووقع بينهما فصل صيفي فال يحق له التسجيل في هي .1

 حكما، وال يعد الفصل الصيفي ضمن عدد الفصول التي تشتملها العقوبة. 

 ى .في أق جامعة اخر الفصلال تحسب للطالب المفصول فصال مؤقتا أق مساقات يدرسها خالل مدة  .2

 (10المادة )    

 اليحق للطالب المحال إلى لجنة االنضباط أن ينسحب من الدراسة قبل إنتهاء التحقيق  معه. .1

 توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضو  المخالفة التي ارتكبها . .2

 (11) المادة   

ا تستدعي مثل هيه للكلية الحق بمالحقة أق من الطلبة قضائياً وفقا للقوانين النافية ويلك في الحاالت التي يرى أنه

 اإلجراءات. 

 (12المادة )   

ة منظورة لدى جهات للكلية االستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هيه التعليمات، حتى لو كانت المخالف

قانون في دولة اإلمارات توقيع عقوبة تأديبية بحق أق من الطلبة ال يمنع من مالحقتة قضائياً وفقاً ألحكام ال أخرى كما أن

 العربية المتحدة. 
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 (13) المادة   

 لى أق من موادها .يبت مجلس الكلية في األمور التي لم يرد فيها نص في هيه التعليمات ويحق له التعديل أو اإلضافة ع

 (14) المادة   

  تعليمات االمتحانات النهائية

لطلبة الخلوية وإغالقها. ايقوم كل مراقب بالتأكيد على تعليمات االمتحانات بما يتعلق بالغش قبل بداية االمتحان واستالم هواتف  .1

 .حيي تعتبر حيازة الهاتف وان كان مغلقا محاولة للغش

 .البدء باالمتحان يقوم كل مراقب لالمتحان بمعاينة البطاقة الجامعية قبل .2

انات ويلك بعد التأكد الطالب اليق اليوجد إسمه في الكشف لن يسمح له بدخول القاعة إال بموافقة كتابية من رئيس لجنة اإلمتح .3

 .من ممثل قسم القبول والتسجيل بأن الطالب مسجال بالمساق

 .اإلمتحان ( دقيقة على بدء60)  لن يسمح للطالب بالخروج من قاعة اإلمتحان قبل مضي .4

 .اإلمتحان ( دقيقة على بدء15لن يسمح للطالب بدخول قاعة اإلمتحانات بعد مضي ) .5

ساعة  24 خالل اإلمتحانات في حالة حدوي حالة غش يقوم مراقب االمتحان بكتابة تقرير محضر غش وتسليمه لرئيس لجنة .6

 .من وقو  الحالة

 .زمةفي حالة وجود حاالت من يوق االحتياجات الخاصة يرجى مراجعة رئيس القسم المعني، إلتخاي اإلجراءات الال .7

 .لكلية اعلى الطالب مراجعة الئحة االنضباط من خالل موقع ا لجامعة االلكتروني ولوحات االعالنات الداخلية في  .8

 

 (15) المادة    

 اإلمتحانات مخالفات

حان، أو تعمد اإلخالل إخالل الطالب بنظام االمتحانات، أو مخالفة اإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول عن قاعة االمت .1

 . بالهدوء واإلصرار على يلك

 .التلبس او الشرو  في ارتكاب أق نو  من أنوا  الغش أثناء أداء االمتحانات .2

 .ب آخر ألداء االمتحان عنهدخول طالب أو شخص ال ينتمي للجامعة مكان طال .3

 .تسجيل الطالب بيانات غير حقيقية على دفتر اإلجابة أو قائمة الحضور .4

 .المسموح بها ، ماعدا اآللة الحاسبةحيازة أو استعمال الهاتف النقال أو أية أجهزة الكترونية أثناء أداء اإلمتحانا .5

 (1/15) المادة

 االمتحانات العقوبات التأديبية عن مخالفات

 ( سالفة اليكر. 6تطبق يات العقوبات المنصوص عليها في المادة )

 (2/15المادة )

تحقيق والتحرق إيا اساء الطالب التصرف عند ضبطه في حالة غش يحول إلى لجنة االنضباط في القسم المعني ليقوم بال

ها لمجلس الكلية االمتحانية لرفعواستجوابة واالستما  للشهود واإلطال  على البيانات ورفع توصياتها لرئيس اللجنة 

 التخاي قرار بشأنها وايقا  واحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في هيه التعليمات.

 (3/15)مادة ال

الب معلماً إيا ثبت أنه إيا لم يمثل الطالب أمام لجنة التحقيق برغم إبالغه يجوز أن يصدر الحكم علية غيابياً ويعتبر الط

 وعد التحقيق .مأو إيا تم لصق البالغ على لوحة إعالنات الكلية قبل ثالثة أيام على األقل من  رفض استالم البالغ

 (16) مادةال

واألمن في  أن يتولى اختصاصات لجنة التأديب في حالة حدوي اضطراب، أو إخالل بالنظامنائبه لرئيس الجامعة أو 

 ة تهديد تستدعي البت السريع.الكلية ينتج عنه عدم انتظام الدراسة فيها، أو وقو  حال

 (17) مادةال



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

41 
 

ى سنة من تاريخ أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الجامعة بعد مض أو نائبه يجوز لرئيس الجامعة

 صدوره.

 (18) مادةال

 يُصدر رئيس الكلية أو من نائبه القرارات الالزمة لتنفيي أحكام هيه الالئحة.
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 التعليم العام برنامج  .1

 لبرنامج التعليم العامهداف التعلم أ  1.1

 تعريف الطلبة بمجاالت الثقافة اإلسالمية واألخالق والقيم الشخصية.  .1

 تمكين الطلبة من النقاش والكتابة والتحليل بأسلوب علمي.  .2

ونية والعروض إكساب الطلبة مهارات استخدام الحاسوب والتطبيقات المكتبية، وإعداد النصوص والجداول اإلليكتر .3

 التقديمية. 

 تنمية مهارات الطلبة على حل المشاكل في المجالين األكاديمي والعملي. .4

 إكساب الطلبة مهارات التعلم األكاديمي والتطور الياتي.  .5

 المعرفة العامة والعمل بكفاءة في المجتمعات الحديثة. تعزيز مهارات الطلبة في  .6

 تطوير قدرات الطلبة على االبتكار وإنشاء المشاريع الصغيرة. .7

 مخرجات التعلم لبرنامج التعليم العام  1.2

 بعد إنهاء برنامج التعليم العام يصبح الطالب قادراً على أن :     

 يشرح بأسلوب ثقافي وأخالقي. .1

 بطريقة مقنعة وبلغة سليمة.يناقش ويكتب  .2

 يوظف مهارات تقنية المعلومات للتطوير المهني.  .3

 يحل المشاكل بطريقة مبتكرة وعلمية. .4

 يطبق مهارات التعلم وأساليب البحي العلمي. .5

 يحول االبتكار إلى مشرو  ريادق.  .6
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 مساقات برنامج التعليم العام  1.3

 

 باللغة العربية()الموارد البشرية إدارة  -البكالوريوس في إدارة األعمال نامج رلبعليم العام تمساقات برنامج ال

  

 س.م المتطلب السابق ساقاسم الم ساقرمز الم م

1 CISA 101  3 ال يوجد    في تقنية المعلوماتتطبيقات 

2 ENGA 101 3 ال يوجد 1 لغة إنجليزية 

3 ENGA 102 3 1لغة إنجليزية  2 لغة إنجليزية 

4 MTHA 101 3 ال يوجد بادئ الرضياتم 

5 ENVA 201 3 ال يوجد ةمبادئ علم البيئ 

6 SCI 101 3 ال يوجد العلم والحياة 

7 ISLA  101  3 ال يوجد سالميةاإلالثقافة 

8 ACS 101 3 ال يوجد مهارات االتصال باللغة العربية 

9 SSSA 101 3 ال يوجد مهارات التعلم 

10 UAEA 201  3 ال يوجد اإلمارات العربية المتحدةدراسة مجتمع 

11 MGT 310 االبتكار وريادة األعمال 
ECOA 201 

ساعة  60وإنهاء 
 معتمدة

3 

 ساعة معتمدة 33=  المجموع
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  باللغة العربية قانوننامج الرعليم العام لبتمساقات برنامج ال
 

ساقرمز الم م ساقاسم الم   س.م المتطلب السابق 

1 CISA 101  في تقنية المعلوماتتطبيقات  3 ال يوجد 

2 ENGA 101 1 لغة إنجليزية  3 ال يوجد 

3 ENGA 102 2 لغة إنجليزية 1لغة إنجليزية    3 

4 SRMA 101 3 ال يوجد مناهج البحي العلمي للقانون 

5 SOCA 101  3 ال يوجد مقدمه في علم االجتما 

6 ENVA 201 ةمبادئ علم البيئ  3 ال يوجد 

7 ISLA  101  سالميةاإلالثقافة  3 ال يوجد 

8 SSSA 101 3 ال يوجد مهارات التعلم 

9 HUMA 201 لتفكير الناقدا  3 ال يوجد 

10 UAEA 201 3 ال يوجد دراسة مجتمع اإلمارات العربية المتحدة 

11 MGT 310 االبتكار وريادة األعمال 
ECOA 201 

ساعة  60وإنهاء 
 معتمدة

3 

ساعة معتمدة 33لمجموع = ا  
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  عالقات العامة واالعالنمساقات برنامج التعليم العام لبرنامج ال
 

 س.م المتطلب السابق ساقاسم الم ساقرمز الم م

1 CIS 101 في تقنية المعلومات مقدمة   (E) 3 ال يوجد 

2 ENGA 101 1 لغة إنجليزية  3 ال يوجد 

3 ENGA 102 2 لغة إنجليزية  3 1لغة إنجليزية  

4 HUMA 201 3 ال يوجد التفكير الناقد 

5 ENVA 201 3 ال يوجد ةمبادئ علم البيئ 

6 SCI 101 3 ال يوجد العلم والحياة 

7 ISLA  101  3 ال يوجد سالميةاإلالثقافة 

8 PSYA 101 3 ال يوجد دخل إلى علم النفس العامم 

9 SSSA 101 3 ال يوجد مهارات التعلم 

10 UAEA 201 3 ال يوجد دراسة مجتمع اإلمارات العربية المتحدة 

11 MGT 310 االبتكار وريادة األعمال 
ECOA 201 

ساعة  60وإنهاء 
 معتمدة

3 

 ساعة معتمدة  33المجموع = 
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 توصيفات برنامج التعليم العام   

ورة بعد عنوان معتمدة لكافة مساقات البرنامج، المتطلبات لكل مساق ميكمالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات 

 المساق مباشرة، إن وجد:

1.4.1 CISA 101  تطبيقات في تقنية المعلومات 

اط يلك بمكوناته هيا المساق هو مقدمة لعلوم الحاسوب، يتم التركيز في هيا المساق على فهم فكرة عمل الحاسوب وارتب

المجدولة وتصميم  . كما يتناول هيا المساق استخدام البرمجيات في معالجة النصوص وبناء البيانات المادية والبرمجية

المستخدمة لإلدخال  قواعد البيانات والعروض التقديمية. يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأهميته ويتناول أهم المعدات

المقترنة باستعمال  ولوجيا المعلومات والمجتمع، والمشكالتواإلخراج والمعالجة والتخزين، كما يتناول العالقة بين تكن

ائل الخصوصية الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي سرية المعلومات وأمنها، كما سيتم التعرف على مس

ت وعرض لبياناالمقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف إلى فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية منها وتأمين البرامج وا

جيات مفاهيم قضايا وأخالقيات الحاسوب ثم يستعرض المساق البرمجيات العامة وتطبيقاتها، حسب أحدي البرم

 اإللكترونية.

2.4.1  ENGA 101   لغة انجليزيةI 

This course is designed to develop oral and written communication skills. It assists 

students with building new skills and refining previous English skills. The course 

presents a variety of grammatical structures in a functional manner that would help 

promote the learner’s communicative competence, improves fluency, and expands 

familiarity with common vocabulary. It also provides learners with basic English skills 

such as listening, reading and writing while also encouraging speaking in the 

classroom context. 

3.4.1  ENGA 102   لغة انجليزيةII 

(Prerequisites: ENGA 101) 

This course aims at developing the students’ communication standard by building on 

the previously acquired skills in ENGA 101. The variety of the grammar elements 

presented through this course will enhance the students’ written standard and push 

their communicative competence to a higher degree. Besides, this course helps 

students improve their listening skills and enrich their vocabulary, which gives them 

more self-confidence when trying to communicate in English. On another level, this 

course improves the students’ reading skill through in-class and assigned readings 

to be done outside the classroom.  

4.4.1  SMRA 101  مناهج البح  القانوني 

، ويركز بصورة حيي التعريف العام بمناهج البحي العلمي ومفهومه من النظرية للبحي القانوني األصوليتناول هيا المساق 

وضو  البحي خاصة على البحي القانوني بمفهومه الخاص ومناهجه وأركانه. كما يتناول المساق الطرق العلمية الختيار م

ضوعية في ية والموالقانوني، وجمع المادة البحثية وإعداد خطة البحي، إضافةً  إلى تسليط الضوء على الجوانب الشكل

باسلوب من شأنه  الكتابة القانونية،  وكيفية استخدام المصادر والمراجع وطرق االقتباس والتدوين، وفقاً لألصول العلمية

 تنمية المهارات لدى الطالب في الصياغة والتحليل واعداد البحوي والدراسات المستقبلية.

5.4.1 SOCA 101  مقدمة في علم االجتماع 

يا المساق الى مفهوم علم االجتما  وميادينه، ويقارن ما بين علم االجتما  والعلوم االجتماعية االخرى، ويشرح يتطرق ه

المنهج العلمي وطرق البحي في الدراسات اإلجتماعية، وكيلك الى مفهوم الثقافة والجماعات االنسانية، والتنشئة 
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لضبط اإلجتماعي ووسائطه،  والمشكالت االجتماعية والسلوك اإلجتماعية، والعمليات الثقافية واإلجتماعية، ويصف ا

 المنحرف، وأخيرا يتطرق إلى النظم االجتماعية المختلفة 

6.4.1 ENVA 201   علم البيئة 

لجو  في العالم، انتاج ايتناول هيا المساق مفهوم البيئة والنظام البيئي، مشكلة استنزاف الموارد وصيانتها، اسباب كواري 

لى اهمية النباتات عالتلوي البيئي، اسبابه، مكوناته وتوزيعه، اشكال التلوي ومخاطره، كيلك يركز هيا المساق  الغياء،

الفلزية في النظام  والحيوانات البرية والبحرية وحمايتها، واخيرا يلقي هيا المساق الضوء على اهمية الطاقة والمعادن

 البيئي والتصحر بكل تفاصيله.

7.4.1 ISLA 201  الثقافة اإلسالمية 

ا، كالربانية، يتضمن هيا المساق: معنى الثقافة بنحو عام، ومفهوم الثقافة اإلسالمية، مع بيان أهميتها، وخصائصه

 .واإليجابية، والعموم والشمول، والوسطية، وغيرها

د(، ومجاالتها الرئيسية االجتهاويتناول بيان المصادر األساسية للثقافة اإلسالمية )القرآن، والسنة، واإلجما ، والقياس، و

ياسي(. والنظام الس )العقائد، والعبادات، واألخالق(، ثم يشرح أهم النظم اإلسالمية )نظام األسرة والنظام االقتصادق،

سالم إلى إقرار ويبرز الدور الحضارق لإلسالم، من خالل بيان أثر الحضارة اإلسالمية في الحضارة الحديثة، وسبق اإل

  .سانحقوق اإلن

، العولمة( وبيان كيفية ويوضح أهم التحديات الفكرية المعاصرة التي تواجه الثقافة اإلسالمية، مثل )االستشراق، العلمانية

 مواجهتها.

8.4.1  SSSA 101   مهارات التعلم 

ة الالزمة من يهدف المقرر إلى تنمية الجانب العقلي والسلوكي من الجوانب الشخصية، ويدعمه بالكفايات األكاديمي

ية الطالب ، مهارات إدارة وتطوير اليات ، كما يسعى إلى تأكيد وترسيخ مفاهيم أساسية في بناء وتطوير وصقل شخص

فكار الخالقة قبل وإدارة وتنظيم الوقت والتأكد من طرح األومنها اكتساب المعرفة وصناعة التميز والتخطيط للمست

، وكيفية استخدام  واالتصال الناجح وإدارة الخالف ، وكل ما يقود إلى اإلبدا  وكيفية المياكرة والتحضير لالختبارات

 المكتبة وكتابة البحي العلمي.

9.4.1  HUMA 201  التفكير الناقد 

متلكون القدرات النقدية ي  التفكير، التفكير الناقد واإلبتكارق والكشف عن الطلبة اليين يتناول هيا المساق مدخل إلى أنوا

 وتنمية التفكير واستراتيجيات التفكيرالناقد واإلبتكارق.

10.4.1  UAEA 201   دراسة مجتمع اإلمارات 

والمقومات  يتناول هيا المساق دراسة المجتمعات اإلنسانية عموما ويتناول على وجه الخصوص السمات العامة     

وعي والعمومي الرئيسية لمجتمع دولة  اإلمارات العربية المتحدة والموقع الجغرافي والسكان ونموهم والتركيب الن

ألسرق والقبلي اللسكان. ويتناول الجوانب األسرية والنظام  للسكان، وكيلك يتطرق الى الجانب االقتصادق والجغرافي

ة النفط وبعدها إضافة وطبيعة الحكم في المجتمع القبلي، كما أن المساق يتناول طبيعة الخدمات المقدمة للمجتمع قبل مرحل

 ي.إلى دراسة دور المؤسسات الثقافية والتربوية واإلعالمية وما تقدمه من خدمات للمجتمع اإلمارات

11.4.1  MTHA 101   مبادئ الرياضيات 

يضا استخدامات . كما يوضح ابأنظمة المعادالت الخطية والعمليات على المصفوفات والنهاياتيعرف هيا المساق الطالب 

 كالً من المشتقات والتكامالت والمتواليات والبرمجة الخطية وتطبيقاتهما االقتصادية.

12.4.1 SCI 101   العلم والحياة 

قة وتطور العلوم التي تناول هيا المساق العديد من الموضوعات أهمها الخلية، التغيية، البيئة، التلوي، االنقراض، الطاي

حاضر من بيئة وتلوي خبرته المعرفية عن مفهوم العلم والحياة االنسانية ومتطلباتها في الوقت ال رفع على تساعد الطالب

 واستخدام الطاقة بأفضل شكل ممكن.
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13.4.1  PSYA 101  المدخل الى علم النفس العام 

ومحاولة تطبييق  يتضمن هيا المساق شرحاً وافياً عن المبادئ األساسية لعلم النفس من حيي نشأته وتطوره و فروعه

 تلك المبادئ في الحياة اليومية والعملية.

الدافعية التركيز على التعلم، وويضيف هيا المساق بتعريف الطالب عن أهم المدارس في مجال علم النفس مع 

 واالدراك.

ية وسبل اضافة للتعرف على الشخصية والياكرة وماهو الجهاز العصبي وتعريف اليكاء وماهية االمراض النفس

ق معالجتها . ويضيف كيلك معلومات مهمة حول تحديد جوانب القوة والضعف في أق شخصية وماهي الحقائ

 .ض االستفادة منها في معرفة نقاط الخلل وتحويلها إلى نقاط قوةوالقدرات التي يملكها الشخص لغر

14.4.1  MGT 310  االبتكار وريادة األعمال 

ي إتبا  منهجية لتعزيز قدراتهم ف ،يهدف هيا المساق إلى تعريف الطالب بمبادئ االبتكار واإلبدا  وإنشاء المشاريع

تصاد المعرفة في البحي واالستكشاف، وتمكينهم من تحويل الفكرة إلى مشرو  عمل وإدارته بنجاح والمساهمة في بناء اق

 من تحديد الفكرة . كما يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على إنشاء مشرو  صغير ابتداءً دولة األمارات العربية المتحدة

شاريع وعمل دراسة جدوى ووضع خطة العمل، وتعريفهم على اإلجراءات والخطوات الالزمة لتأسيس الم واألهداف

 الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

15.4.1  ACS 101  مهارات االتصال باللغة العربية 

ة والكتابة والتحدي اللغة العربية من القراءيتضمن هيا المساق تدريس المهارات األساسية التي يحتاج إليها الطالب في 

األدب العربي واالستما ، ويلك من خالل التدريب على نصوص مختارة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، و

تحدي والكتابة يهدف هيا المساق إلى تنمية قدرات الطالب المعرفية في مهارات االتصال المتعلقة بالشعره ونثره، و

عن كتابة والقراءة،المستوى اليق يكون فيه قادراً على االستيعاب والتحدي والتما  والقراءة، واالرتقاء به إلى واالس

تغطي في وطريق الجمع بين المستويين المعجمي والبالغي، بحيي تشمل مجموعة النصوص المختارة مفردات متنوعة، 

مالء والترقيم رى تتعلق بمهارة الكتابة مثل قضايا في اإلالوقت نفسه بعض القضايا النحوية والصرفية المبسطة، وأخ

 واستعمال المعجم، وبعض األخطاء الشائعة في اللغة والنحو والصرف، واألساليب.
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 القانون في البكالوريوس برنامج. 2

 رسالة البرنامج 1.2

لمجتمع في دولة في القـانون تخريج كوادر قانونية مؤهلة تلبي حاجة ا تستهدف الكلية من طرح برنامج البكالوريس

رات العربية المتحدة. اإلمارات واإلسهام في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التعليم القانوني في دولة اإلما

لكلية والمجتمع روابط ما بين اكما يستهدف البرنامج  المساهمة في تطوير وتحسين مستوى مهنة القانون من خالل بناء 

 .المحلي

 أهداف البرنامج  2.2

 يهدف برنامج  القانون إلى تحقيق األهداف التالية:  

لعلوم االنسانية اإعداد نوعية من الخريجين تمتاز بارتفا  مستوى ثقافتها القانونية والثقافة العامة في بعض  .1

 االساسية لفهم القانون.

اون الخليجي عامة المتزايدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خاصة ودول مجلس التعتلبية احتياجات المجتمع  .2

 من خريجي العلوم القانونية.

مهام في تشجيع البحي العلمي واعداد نوعية من الطالب من يوق المهارات البحثية الموهلين للنهوض بال .3

 لمختلفة.االقانونية والمهن القانونية  المجاالت القانونية المختلفة: القضاء، المحاماة واالستشارات

لى حل المسائل عتأهيل الطالب تأهيالً وظيفيا وتنمية المهارات المهنية لدى الدارسين ويلك بتطوير قدراتهم  .4

 المعروضة، وإيجاد بدائل لهيه الحلول.

مجتمع ت التطوير مهارات الطالب الفكرية وتنمية الوعي في دراسة النصوص التشريعية لمواجهة احتياجا .5

 وتطلعاته.

 مخرجات التعلم للبرنامج  3.2

 بنهاية دراسة الطالب للبرنامج سيكون قادرا على ان :

 .يعّرف القانون ويحدد مصادره وخصائصه .1

 .يشرح المبادئ والنظريات القانونية األساسية في فرو  القانون المختلفة .2

 .المساندة يقارن بين القانون والشريعة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية .3

 .يفسر نصوص القانون وفقاً لقواعد التفسير السليمة .4

النظم القانونية  يستنبط السمات الجوهرية للنظام القانوني في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعالقته مع .5

 .المختلفة

 .يطبق النصوص القانونية النظرية على مختلف القضايا .6

  .ةيقيّم النصوص التشريعية واألحكام القضائي .7

 يصوغ األبحاي والميكرات والعقود القانونية وفق القواعد القانونية الصحيحة. .8

 القانون بكالوريوس الخطة التفصيلية لبرنامج   4.2

 ساعة 129 عدد الساعات المعتمدة :

 ساعة معتمدة 33 : العام التعليممتطلبات 

 ساعة معتمدة 90 المتطلبات االجبارية :                  

 ساعات معتمدة 6 المتطلبات االختيارية :
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 مساقات برنامج البكالوريوس في القانون 5.2

 ( ساعة معتمدة90متطلبات اإلجبارية )ال 1.5.2

 

 اسم المساق رمز المساق التسلسل
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

1 LAW 101 3 المدخل لدراسة القانون - 

2 LAW 108  3 الفقه اإلسالميالمدخل لدراسة - 

3 LAW 116 3  مبادئ القانون التجارق LAW  102 

4 LAW 219 3 النظم السياسية والقانون الدستورق - 

5 ECOA 201  3 مبادئ االقتصاد الجزئي - 

6 LAW 227  3 القانون اإلدارق - 

7 LAW 232 3 يزيةجلمصطلحات قانونية باللغة اإلن 
LAW   101 

ENGA 102 

8 LAW 102 3 لاللتزام  اإلرادية رالمصاد LAW  101 

9 LAW 122 3 قانون الجزاء العام LAW  101 

10 LAW 409  3 األحوال الشخصية LAW  108 

11 LAW 203 3 لاللتزام اإلراديةالمصادرغير LAW  102 

12 LAW 204 3 لتزاماال أحكام LAW  203 

13 
LAW  230 العربية  القانون الدولي العام  باللغة

 3 وباللغة اإلنجليزية 
LAW  101 

ENGA 102 

14 LAW 311  3 قانون اإلجراءات المدنية LAW  203 

15 LAW 307 3 قانون العمل والتأمينات االجتماعية LAW  203 

16 LAW 223 3  الجرائم الواقعة على األشخاص LAW  122 

17 LAW 317 3 األوراق التجارية والعمليات المصرفية LAW  116 

18 LAW 217 3 الشركات واإلفالس LAW  116 

19 LAW 305 3 العقود المسماة LAW  204 

20 LAW 414 3 أحكام اإلثبات LAW  311 

21 LAW 324 3  الجرائم الواقعة على األموال LAW  223 

22 LAW 312 3 التنفيي الجبرق LAW  311 

23 LAW 415 3 القانون الدولي الخاص LAW  311 

24 LAW 304 3 المنظمات الدولية واإلقليمية LAW  230 

25 LAW 325 3 المواريي والوصايا والوقف -  

26 LAW 210 3 أصول الفقه LAW  108 

27 LAW 426   3 الداخليالتدريب العملي 
ساعة  90بعد إنجاز 

 معتمده

28 LAW 425 3 قانون اإلجراءات الجزائية LAW  324 

29 LAW 306 3 الحقوق العينية األصلية والتبعية - 

30 LAW 424  0 الخارجيالتدريب العملي 
ساعة  90بعد إنجاز 

 معتمده

31 LAW 431 3 بحي التخرج 
ساعة  105انهاء  بعد

 دراسية
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 ( ساعات معتمدة6) ةالمتطلبات االختياري 2.5.2

 يختار الطالب مساقين من قائمة المساقات اآلتية:

 

 توصيفات برنامج البكالوريوس في القانون 6.2

 

 توصيفات المتطلبات االجبارية  1.6.2
مالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات معتمدة لكافة مساقات البرنامج، المتطلبات لكل مساق ميكورة بعد عنوان 

 المساق مباشرة، إن وجد:

LAW 101  المدخل لدراسة القانون 

لقانون المختلفة يتناول المساق دراسة النظرية العامة للقانون من حيي تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية وفرو  ا 

ومصادره الرسمية والتفسيرية، ونطاق تطبيق القانون من حيي المكان والزمان، ثم دراسة تفسير القاعدة القانونية. كما 

يتناول هيا المساق دراسة الشخصية القانونية من حيي أهميتها وأنواعها واالثار المترتبة على اكتسابها. كما يتضمن دراسة 

 ق من حيي التعريف بالحق وأركانه وأنواعه    وأطرافه ووسائل حمايته وإثباته.النظرية العامة للح

LAW 108   المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي 

يتناول المساق التعريف بالفقه اإلسالمي، وبيان خصائصه، ثم شرح مصادر التشريع اإلسالمي النصية )كالقرآن والسنة 

واالستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وسد اليرائع واالستصحاب..(، ومناقشة واإلجما ، ..(، واالجتهادية )كالقياس 

 تطور الفقه اإلسالمي عبر العصور المختلفة، والتعريف بالقواعد الفقهية ودراسة بعض نمايجها.

LAW 116   مبادئ القانون التجاري 

 ( LAW 102)المتطلب السابق:

ق وخصائصه وعالقته بغيره من القوانين كالقانون المدني ودراسة تطوره يتناول هيا المساق التعريف بالقانون التجار

ودراسة األعمال التجارية وتمييزها عن االعمال المدنية والتاجر والمتجر. اضافة الى دراسة عامة الحكام العقود التجارية 

 .وعقد النقل ودراسة خاصة لبعض العقود التجارية  مثل الرهن التجارق والوكالة بالعمولة والسمسرة

LAW 219   النظم السياسية والقانون الدستوري 

التعريف وحقوق المواطن وواجباته. ، سلطاتها، اـم فيهـنظام الحك، الدولةل شكيتناول هيا المساق دراسة الدولة وأركانها و

انين. دراسة دستورية القووالرقابة على ، وتعديله وانتهاؤهة تفسيربالدستور من حيي أساليب وضعه ومصادره وأنواعه و

 .التنظيم الدستورق للسلطات االتحادية وفقا لدستور دولة اإلمارات

 التسلسل
 رمز

 المساق
 اسم المساق

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

1 LAW 413 3 قواعد التحكيم الداخلي والخارجي LAW 312 

2 LAW 308 3 علم اإلجرام وعلم العقاب LAW 223 

3 LAW 220 3 الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية LAW 116 

4 LAW 221 3 قانون الملكية الفكرية LAW 116 

5 LAW 427  3 التشريعات الجزائية الخاصة LAW 425 

6 LAW 328 3 المالية العامة والتشريع الضريبي ECOA 201 

7 LAW 211 3 قانون حماية المستهلك LAW 101 

8 LAW 419 3 القانون البحرى والجوق LAW 218 
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ECOA  201   مبادئ االقتصاد الجزئي 

الطلب والعرض  مقدمة في تحليل المبادىء والمشاكل على مستوى الوحدة االقتصادية أو المنشأة. المقرر يوضح نظريات

ت درجات مختلفة من الى االنوا  المختلفة للمرونة، يناقش تكاليف االنتاج وتعظيم الربح للمنشأة الفردية تح باالضافة

 .المنافسة ،التسعير وتطوير الموارد

LAW 227   القانون االداري 

 ( LAW 101)المتطلب السابق:

إلدارق, الموظف ايتضمن دراسة: التعريف بالقانون اإلدارق ومصادره وعالقته بفرو  القانون االخرى، أساليب التنظيم 

عامة، والوسائل القانونية العام وتنظيم عالقته بالدولة, نشاط اإلدارة في تنفيي القوانين, الضبط اإلدارق ونظام المرافق ال

 دارق واالموال العامة.لإلدارة؛ القرار اإلدارق والعقد اإل

LAW 232  مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 

 ( LAW 101  ،ENGA 102)المتطلب السابق:

المختلفة. كما يتضمن  يتناول هيا المساق التعريف ببعض المصطلحات القانونية باللغة اإلنجليزية المتعلقة بفرو  القانون

 .من بنود بعض العقود المحررة باللغة اإلنجليزيةالمساق دراسة بعض النصوص القانونية ونمايج 

LAW 102   المصادر االرادية لإللتزام 

 ( LAW 101)المتطلب السابق:

وسائل التعبير عن  اإلرادة المنفردة( من حيي: تعريف العقد, –يتناول المساق دراسة المصادر اإلرادية لاللتزام )العقد 

 لتعريف بها وتطبيقاتها.ااالرادة، عيوب الرضا، أركان العقد، مراتب العقد، أسباب انقضاء العقد. وكيلك االرادة المتفردة: 

LAW 122   انون الجزاء العام ق 

 ( LAW 101)المتطلب السابق:

لشرو  فيها، يتناول هيا المساق التعريف بالقانون الجزائي والنظرية العامة للجريمة وأركانها وصورها وأحكام ا

يا المساق دراسة هباإلضافة إلى أحكام المسؤولية الجزائية وصورها المتمثلة بالفاعل والمتدخل والمحرض . كما يتضمن 

سباب اإلباحة وانقضاء فييها وأسباب التشديد والتخفيف وموانع العقاب وأالنظرية العامة للعقوبة من حيي التعريف بها وتن

وأنوا  التدابير  يتضمن المساق التعريف بالتدبير االحترازق وبيان ماهيته وخصائصه وتميزه عن العقوبة العقوبة. كما

 .االحترازية وقواعد تطبيقها

LAW 409   األحوال الشخصية 

 (  LAW 108)المتطلب السابق:

الزواج، من حيي  يتناول هيا المساق بيان أهمية األسرة وكل ما يتعلق بتنظيمها، ابتداء من الخطبة ووصوالً إلى عقد

الزواج وطرق  تعريفه ومشروعيته وحكمه وأركانه وشروطه وآثاره، وبيان المحرمات من النساء، وانتهاء بانحالل عقد

رتب على يلك من آثار، أو الفرقة التلقائية أو التفريق القضائي، وما يتإنهاء العالقة الزوجية، سواء بالطالق أو الخلع 

 كالعدة، وثبوت النسب، والحضانة، والرضا .

LAW 203   المصادر غير اإلرادية لإللتزام 

 (  LAW 102)المتطلب السابق:

ن خالل بحي والقانون، ويلك ميتناول المساق المصادر غير اإلرادية لاللتزام، وهي الفعل الضار والفعل النافع 

 .المسؤولية عن اإلضرار الشخصي والمسؤولية عن فعل الغير
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LAW 204  احكام اإللتزام 

 (  LAW 203)المتطلب السابق:

كيفية التنفيي ويتضمن هيا المساق دراسة كل ما يتعلق بااللتزام المدني والطبيعي من حيي آثاره، أوصافه، انقضاؤه 

لدعوى غير ااالختيارق والجبرق لاللتزام. كما يتضمن المساق دراسة الوسائل المشروعة لحماية التنفيي عن طريق 

الشرط . ودعوى الحجر، وبيان أوصاف االلتزام االجل والمباشرة، ودعوى الصورية، ودعوى عدم نفاي التصرفات

  .اسباب انقضاء االلتزاموالتضامن بين المدينن والتضامن بين الدائنين والتزام البدلي وااللتزام التخييرق وحوالة الدين و

LAW 230   باللغة االنجليزية(  القانون الدولي العام( 

 ( LAW 101 ،ENGA 102)المتطلب السابق:

لدراسة مصادر  يتناول هيا المساق بالدراسة تحديد مفهوم القانون الدولى العام ونشأته وتطورة، كما يتعرض المساق

قانون الدولى العام، وأيضا القانون الدولى العام وأشخاصة، والنظام القانوني للمسئولية الدولية، والطبيعة الخاصة لقواعد ال

حلية، وكيلك النظام القانوني يتضمنه من المياه الكائنة داخل إقليم الدولة أو المياه الساالنظام القانوني الدولى للمياه بما 

 . سية أو القضائيةللعالقات الدبلوماسية والقنصلية وأساليب التسوية السلمية للمنازعات الدولية سواء التسوية السيا

LAW 311   قانون االجراءات المدنية 

 (  LAW 203)المتطلب السابق:

ارات العربية تضمن دراسة هيا المساق التعريف بقانون اإلجراءات المدنية ودراسة التنظيم القضائي في دولة اإلمت

ة قواعد المتحدة، ودراسة تشكيل المحاكم  واختصاصاتها وضمانات القاضي  ورده صالحيته واعوان القضاة، دراس

رية األحكام فيها، كما تتناول هيه المادة دراسة نظ وإجراءات التقاضي من تاريخ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم

 .القضائية وطرق الطعن فيها العادية وغير العادية

LAW 307  قانون العمل والتأمينات االجتماعية 

 (  LAW 203)المتطلب السابق:

ق والتزامات يتضمن هيا المساق دراسة التعريف بقانون العمل وبيان خصائصه ونطاق تطبيقه، دراسة عقد العمل وحقو

د العمل، حقوق أطراف عقد العمل، اإلجازات وأنواعها، التعريف بالدعاوق والنزاعات العمالية وخصائصها، انتهاء عق

 العامل عند انتهاء العقد واآلثار المترتبة عليه. 

LAW 223 الجرائم الواقعة على االشخاص 

 ( LAW 122)المتطلب السابق:

ختلفة، وظروف تهدف دراسة هيا المساق إلى بيان وشرح الجرائم التي تقع على األشخاص، وهي جرائم القتل بصوره الم

بدن كاإليياء التشديد وتخفيف العقوبات، كما يتضمن المساق دراسة األحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على سالمة 

 والضرب والجرح.

LAW 317 األوراق التجارية والعمليات المصرفية 

 ( LAW 116)المتطلب السابق:

األحكام المتعلقة يتناول هيا المساق التعريف باألوراق التجارية وكيفية إنشاء الورقة التجارية وشروطها وأنواعها و

ابات والعمليات المساق التعريف بالعمليات المصرفية وأنوا  الحسبالتداول والوفاء والضمان والتقادم. كما يتناول 

 والخدمات المصرفية.

LAW 217  الشركات واإلفالس 

 ( 16LAW 1)المتطلب السابق:
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 ط انعقادها ،يتناول هيا المساق األحكام العامة للشركات من حيي تعريفها وتطورها، تكوين الشركة، أركانها وشرو

ل والشركات الشخصية المعنوية للشركة،  وإدارتها وتصفيتها . كيلك تتضمن دراسة  شركات األشخاص وشركات األموا

س فيما يتعلق يات الطبيعة المختلطة, وكيلك دراسة الشركات األجنبية . كما يتضمن هيا المساق دراسة احكام اإلفال

فالس لح البسيط وشروطه وعن رد االعتبار وجرائم اإلبصدور الحكم وآثاره وإدارة موجودات المفلس وعن الص

 والتصفية ويتضمن البحي الصلح الواقي من االفالس وشروطه.

LAW 305   العقود المسماة 

 (  LAW 204)المتطلب السابق:

ق من حيي ماهية هيه العقود المسماة في إطار قانون المعامالت المدنية االتحاد يتناول هيا المساق دراسة معمقة الحكام

حيي تعريف كـل  العقود وخصائصها وأركانها. كما يتضمن المساق دراسة بعض العقود الرئيسية كعقد البيع وااليجار من

ه اليق يقرره القسم أخرى وعلى الوج منها وبيان أركانها وآثارها وأسباب انقضائها. كما يتناول المساق دراسة أية عقود

 العلمي كعقد التأمين أوعقد الوكالة أو المقاولة.

 

LAW 414   أحكام االثبات 

 (  LAW 311)المتطلب السابق:

دة واليمين واإلقرار يتناول هيا المساق دراسة األحكام العامة في اإلثبات وأدلة اإلثبات وهي: األدلة الكتابية والشها

 والمعاينة والخبرة وقوتها القانونية، وحجيتها في اإلثبات.والقرائن 

LAW 324  الجرائم الواقعة على األموال 

 ( LAW 223)المتطلب السابق:

قة بصورها المختلفة بالجرائم الواقعة على األموال وتشمل :  جرائم السر المساق دراسة األحكام المتعلقة  ا يتناول هي

 م الملحقة بها.االحتيال والجرائم الواقعة على الشيكات وجرائم اساءة االئتمان والجرائالمشددة والمخففة وجرائم 

LAW 312  التنفيذ الجبري 

 (  LAW 311)المتطلب السابق:

التنفيي، إشكاالت  يتناول التعريف بالتنفيي الجبرق، قاضي التنفيي واختصاصاته، احكام وشروط اإلسناد التنفييية، محل

 لتنفيي.ي وانتهاء بتوزيع حصيلة ااجراءات واحكام الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلنالتنفيي، 

LAW 415 القانون الدولي الخاص 

 (  LAW 311)المتطلب السابق:

يتضمن هيا المساق دراسة محورين أساسين، األول: دراسة أحكام قانون الجنسية في دولة اإلمارات من حيي شروط 

ية دولة اإلمارات، فقد جنسية اإلمارات، والمركز القانوني لألجانب. والمحور الثاني: دراسة قواعد تناز  اكتساب جنس

القوانين التي تحكم العالقات القانونية يات العنصر األجنبي من خالل بيان ماهية التناز ، وقواعد اإلسناد واإلحالة 

بي الواجب التطبيق، وموانع تطبيقه. وكيلك يشتمل هيا المساق على والتكييف، وضوابط اإلسناد التي تحدد  القانون األجن

 دراسة تناز  االختصاص القضائي الدولي وحاالت االختصاص الدولي لمحاكم اإلمارات.

LAW 304  المنظمات الدولية واإلقليمية 

 (  LAW 320)المتطلب السابق:
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سة القواعد العامة ونشأتها وتطورها، مع التركيز على درا يتناول هيا المساق دراسة المنظمات الدولية من حيي تعريفها

لية وسلطاتها، مع دراسة للتنظيم الدولي والشخصية القانونية للمنظمة الدولية وأنوا  المنظمات الدولية ودور المنظمة الدو

 ج العربي.ل الخليلدو واسعة لهيئة األمم المتحدة وبعض المنظمات االقليمية خاصة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون

LAW 325  المواري  والوصايا والوقف 

وأركانه  يتضمن هيا المساق دراسة األحكام الخاصة بالميراي في الشريعة اإلسالمية من حيي ضرورته وشروطه   

إضافة و غيرها، وأسبابه وموانعه، وكيلك تحديد الورثة من الرجال والنساء سواء بطريق الفرض أو العصبة أو الرحم أ

أركانها، وكيلك إلى أحكام العول والرد. كما يتناول الوصية الشرعية من حيي تعريفها ومشروعيتها وحكمها وشروطها و

وشروطه  الوصية الواجبة قانوناً وأحكامها، إضافة إلى دراسة موضو  الوقف من حيي تعريفه ومشروعيته وحكمه،

 . وأركانه، وأنواعه ومبطالته

LAW 210   الفقهاصول 

 (   LAW 108)المتطلب السابق:

ه، ونشأته وطرق يتناول هيا المساق التعريف بعلم الفقه وعلم أصول الفقه، وبيان موضو  علم أصول الفقه والغاية من

كم الشرعي وأقسامه التأليف فيه، ثم يتناول دراسة أنوا  األدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ثم يتناول الح

لنصوص "دالالت ا، والمحكوم فيه والمحكوم به والمحكوم عليه، ثم ينتقل إلى شرح طرق استنباط األحكام من اوأنواعه

لة والترجيح بينها، األلفاظ على األحكام"، ثم يبيّن بالتفصيل متعلقات األدلة واألحكام، وأهمها: النسخ، وتعارض األد

 .ببعض واالجتهاد والتقليد واإلفتاء، مبيناً عالقات بعضها

LAW 426  التدريب العملي الداخلي 

 ساعة معتمدة (  90)المتطلب السابق: انهاء  

ن خالل جلسات ميتناول هيا المساق تدريب الطالب على كيفية رفع الدعوى المدنية والجزائية واجراءات سير الخصومة 

ملية تقتضي استخدام تتم في المحكمة الداخلية )المحاكمة الصورية( بالكلية. يتم تدريب الطالب على التعامل مع قضايا ع

لمصادر المختلفة االقانون، واستشارة األساتية المتخصصين، والرجو  إلى الطالب لمعلوماته القانونية في مختلف فرو  

حيفة دعوى أو عقد صللقانون، من أجل تقديم رأق القانون في الحاالت الميكورة، وصياغة ميكرة أو استشارة  قانونية أو 

ية ل محاكمة صورأو بحسب ما يطلب منه بواسطة المشرف على تدريس هيا المساق. يتم اختيار موضو  معين لك

لطلبة بهيا اويجرق التركيز على هيا الموضو  اليق يمكن أن يكون في القانون العام أو الخاص ويتم تعميق معرفة 

 .الموضو 

LAW 425  قانون االجراءات الجزائية 

 (   LAW 223)المتطلب السابق:

ألدلة والتحقيق الة استقصاء الجرائم وجمع تتناول هيه المادة التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مرح

تحريكها واألصول االبتدائي ومن ثم دراسة تفصيلية للدعوى الجزائية من حيي القواعد القانونية المتعلقة برقامتها و

 . لجزائيةاواإلجراءات الجزائية في التحرق واالستدالل والتحقيق االبتدائي والمحاكمة وسبل الطعن في الحكام 

LAW 306  الحقوق األصلية والتبعية 

 (  LAW 305)المتطلب السابق:

لخصائص يتناول هيا المساق التعريف بالحقوق العينية االصلية وخصائصها. دراسة تعريف حق الملكية من حيي ا

لمتفرعة كيلك الحقوق اووالنطاق والقيود الواردة عليه وأسباب كسب الـملكية. ودراسة الملكية الفردية والملكية الشائعة، 

مثلة في الرهن عن حق الملكية وتحديد شروطها وأحكامها. كما يشمل هيا المساق دراسة الحقوق العينية التبعية المت

 .  التأميني والرهن الحيازق وحقوق االمتياز العامة والخاصة
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LAW 424   التدريب العملي الخارجي 

 ساعة معتمدة ( 90)المتطلب السابق: بعد انجاز 

يابة العامة والمختبر الخارجي هو زيارة الطالب من مستوى السنة الرابعة للمحاكم االتحادية بكافة أنواعها، النالتدريب 

ة تلك الجنائي والطب الشرعي والسجون وغيرها وحضور عدد من جلسات تلك المحاكم، وإجراء المناقشات مع قضا

ية التي تم قبوله لتزم الطالب بالحضور الى الجهة الخارجالمحاكم. ويكون التدريب يوم الخميس فقط من كل أسبو  حيي ي

 .بها ويعود الطالب الى الكلية لتتم متابعته من قبل المشرف الداخلي

LAW 431  بح  التخرج 

 ساعة معتمدة( 105)المتطلب السابق: بعد انجاز 

الوريوس في القانون والحصول على البكيتناول هيا المساق تهيئة الطالب لمرحلة الدراسات العليا بحيي ال يمكنه التخرج 

ة المناقشة ويتولى ما لم ينجز بحي التخرج في مجال القانون وفقاً لتخصصه في الفصل الدراسي النهائي، وينال قبول لجن

عمال أعضو هيئة التدريس اإلشراف على الطالب ويساعده الختيار موضو  بحثه ويوجهه في خطوات البحي وينظم 

 .إلنجازه، ومن ثم مناقشته حسب األصولاإلشراف تمهيدا 

 توصيفات المتطلبات االختيارية  2.6.2

عد عنوان ورة بمالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات معتمدة لكافة مساقات البرنامج، المتطلبات لكل مساق ميك

 المساق مباشرة، إن وجد:

LAW 413   قواعد التحكيم الداخلي والخارجي 

 (  LAW 312السابق:)المتطلب 

ق طرق اختيار يعالج هيا المساق تعريف التحكيم كأسلوب بديل لحـل المنازعات، وانواعه، ومزاياه. كما يبين المسا

كيم، وامكانية المحكمين، والقواعد المتعلقة باتفاق التحكيم من حيي: صوره، اركانه وإجراءاته، وإصدار قرار التح

 ة الطعن فيه.االعتراض على تنفييه ، وامكاني

LAW 308   علم اإلجرام وعلم العقاب 

 (  LAW 223)المتطلب السابق:

إلجرام والعقاب وكيلك دراسة صلة علم ا يتناول هيا المساق التعريف بعلم اإلجرام والعقاب وبيان تطوره التاريخي ،

ول هيا حبقانون العقوبات وعوامل السلوك اإلجرامي الفردية منها والجماعية والنظريات المختلفة التي وضعت 

 الموضو  .

LAW 220   تجارة االلكترونية   لالجوانب القانونية ل 

 (  LAW 116)المتطلب السابق:

لكترونية خاصة المتعلقة يتناول المساق التعريف بالتجارة اإللكترونية، أهميتها، القواعد القانونية التي تحكم التجارة اإل

 . بانعقاد العقود بوسائل االتصال الحديثة مع نمايج على هيه العقود االلكترونية 

LAW 221   الملكية الفكرية 

 (   LAW 116)المتطلب السابق:

منحها، وحقوق  يتناول هيا المساق التعريف بحق الملكية الفكرية وتحديد عناصره، والتعريف ببراءة االخترا  وشروط

ديدة. وشروطها وامتيازات صاحب االخترا ، ودراسة العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية واألصناف النباتية الج

ائصة ومضمونه اق حقوق المؤلف من حيي التعريف بحق المؤلف، وخصوتسجيلها والحماية القانونية لها، ثم تناول المس

لفكرية في اوطبيعة حق المؤلف، ووسائل حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ثم يتناول المساق حقوق الملكية 

 .اتفاقية التريبس
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LAW 328   المالية العامة والتشريع الضريبي 

 (  ECOA 201)المتطلب السابق:

ة اإلمارات العربية المتحدة يتناول هيا المساق دراسة ماهية علم المالية العامة وكيفية اعداد وتنفيي الموازنة العامة في دول

نفقات العامة وانواعها واقسامها الرئيسية: النفقات العامة وااليرادات العامة. حيي يحتوق هيا المساق على شرح لماهية ال

عريفها واقسامها من تة التي تحكمها، كما يبحي المساق التعريف بااليرادات المختلفة من حيي واثارها والقواعد القانوني

ة على الدخل، ضرائب ورسوم وقروض عامة. كما يتناول المساق شرح القواعد القانونية التي تتعلق بالضريبة كالضريب

 . االعفاءات المقررة من ضريبة الدخل، التهرب الضريبي، االزدواج الضريبي

LAW 427   التشريعات الجزائية الخاصة 

 (  LAW 425)المتطلب السابق:

قتصادية ، والجرائم اال تتناول هيه المادة الجرائم المستحدثة التي تمخضت عن الثورة التكنولوجية كالجرائم اإللكترونية ،

خرى مستحدثة على وجرائم المخدرات، جرائم غسل األموال، جرائم االتجار في البشر . باإلضافة إلى دراسة أية جرائم أ

الجتها بالقوانين مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تتطلب مجابهتها بالتجريم والتشريع ويلك  من خالل مع

 .العقابية الخاصة

LAW 211   قانون حماية المستهلك 

 (  LAW 211)المتطلب السابق:

إلمارات العربية المتحدة الحديثة المتعلقة بحماية المستهلك في دولة ا يتناول هيا المساق دراسة أهم التشريعات اإلقتصادية

عار وحماية وبيان قواعدها وآثارها ويعرف الطالب بمفهوم المستهلك العادق والمستهلك االلكتروني وقوانين األس

 .المستهلك ومظاهر الحماية المتعلقة بالتشريعات اإلقتصادية العامة والخاصة

419 LAW   القانون البحري والجوي 

الحقوق العينية يتضمن دراسة: التعريف بالقانون البحرق والجوق وخصائص كل منهما، شرح المفهوم القانوني للسفينة و

نقل وعقد إيجار التي ترد عليها، أشخاص المالحة البحرية والجوية، ثم دراسة أحكام عقود  استغالل السفينة كعقد ال

الركاب والبضائع. حقوق وااللتزامات الناشئة عن كل منها وكيلك دراسة عقد النقل الجوق الخاص بالسفينة والتامين وال

 .حوادي البحريةيتضمن المساق كيلك دراسة االحكام القانونية الخاصة بدعوى المسؤولية في النقل الجوق والبحرق وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

58 | P a g e  
 

 (باللغة العربية) رد البشريةالمواإدارة  –األعمال إدارة في  برنامج البكالوريوس. 3

 رسالة البرنامج 1.3

المطلوبة من اجل  تتمثل رسالة برنامج البكالوريوس في ادارة االعمال في تزويد الطالب بالمهارات والمعرفة والقدرات

ي أق مكان في العالم. ففاعلين و مسؤولين و خلوقين لالنخراط في القوى العاملة الحديثة و  اعدادهم ليكونوا قادة و مدراء

ن قطاعات الدولة و يعمل هيا البرنامج على اعداد الخريجين للعمل في مختلف انوا  الوظائف في قطا  األعمال وغيره م

المثل للموارد لى تنمية مهارات االستخدام ااالخرى، وكيلك تؤهلهم الستكمال الدراسات العليا. و يركز البرنامج ع

، وتعزيز القيم البشرية المتاحة على مستوى المنظمة، الشركة، الدولة، وصنع واتخاي القرارات وتشخيص وحل المشكالت

 ختلفة.األخالقية ، والمسؤولية االجتماعية، والعمل على تحقيق النجاح في مجتمعات يات ثقافات متعددة و م

 البرنامجأهداف   2.3

 يهدف هيا البرنامج  الى إعداد الخريجين ليتمكنوا من:

ي مجال ادارة اتاحة الفرصة للدارسين في البرنامج للدراسة العلمية التي تعزز قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم ف .1

 الموارد البشرية. 

 التواصل بشكل فعال في بيئات االعمال المختلفة. .2

 اقتدار.وم كامل بكيفية ادارة راس المال البشرق في المنظمات بحرفية امداد سوق العمل بخريجين على إلما .3

 وارد البشرية. مواجهة اخر التطورات والمستجدات في بيئة ومجال المتهيئة المجال امام الدارسين في البرنامج ل .4

 القرارات الضرورية في مجال ادارة رأس المال البشرق. تنمية القدرات الفعالة في صناعة  .5

   مخرجات التعلم للبرنامج   3.3

 بعد ان يتخرج الطالب من هيا البرنامج يصبح قادرا على ان:

 يشرح الدور االستراتيجي للموارد البشرية في المنظمة. .1

 يتواصل بشكل فعال خطيا وشفهيا وباستخدام التكنولوجيا. .2

 يطبق النشاطات المختلفة في ادارة الموارد البشرية بطريقة  فعالة في المنظمة. .3

 يحلل ويشخص المشكالت والقضايا المتعلقة في الموارد البشرية بشكل دقيق. .4

 يتخي قرارات مناسبة تتصف بالفاعلية والمنطقية واالخالقية. .5
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 باللغة العربية()إدارة الموارد البشرية  -البكالوريوس في إدارة األعمال الخطة التفصيلية لبرنامج  4.3

 س.م متطلبات التخرج م

 33 متطلبات التعليم العام االجبارية 1

 48 متطلبات البرنامج اإلجبارية 2

 39 متطلبات التخصص االجبارية 3

 3 متطلبات التخصص االختيارية 4

 123 مجموع ساعات متطلبات التخرج

 باللغة العربية()إدارة الموارد البشرية  -البكالوريوس في إدارة األعمال  مساقات برنامج 5.3
 

 مســــاقــــات المواد األساسية 1.5.3

 

 م رمز المساق اسم المساق س.م المتطلب السابق

ENGA 102 3 مبادئ المحاسبة ACCE 101 1 

ACCE 101 3  المالية المتوسطةالمحاسبة ACCA 202 2 

 MGT 101 3 في ادارة االعمالمقدمة  3 ال يوجد

MTHA 101, CISA 

101,ENGA 102 
 STATE 102 4 اإلحصاء في االعمال التجارية 3

MGT 101 3 ادارة السلوك التنظيمي MGT201 5 

MGT101 3 اخالقيات االعمال MGT202 6 

CISA 101,STAT 102 3 البحي العلمي في إدارة األعمال مناهج RES201 7 

MGT 201 3 سياسة و استراتيجية االعمال MGT401 8 

 ECOA201 9 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 ال يوجد

ECOA 201 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECOA202 10 

ECOA 201 3 اإلدارة المالية FINA301 11 

ACS 101, CISA 101 3 االتصاالت اإلدارية MGT301 11 

ENG 102, CISA 101 3 نظم المعلومات اإلدارية SYSE 303 13 

ECOA 201 3 االدارة الدولية MGTA 304 14 

STATE 102، ECOA 

201,SYSE 303 
 MGTA 402 15 إدارة العمليات 3

ECOA 201 3 مبادئ التسويق MKTA 302 16 

 ساعة معتمدة 48لمجوع = ا
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 اقــــات مواد التخصصــــمس 2.5.3

 

 م رمز المساق اسم المساق س.م المتطلب السابق

MGT 101 3 إدارة الموارد البشرية HRMA 201 1 

201HRMA 3 التخطيط في إدارة الموارد البشرية HRMA 301 2 

HRMA 201 3 تحليل وتصميم الوظائف HRMA 302 3 

HRMA 201 3 ادارة التعيين واالختيار HRMA 310 4 

201HRMA 3 تدريب وتطوير الموارد البشرية HRMA 311 5 

201HRMA 3 المسار الوظيفي تخطيط HRME 312 6 

HRMA 201, ENG 102 3 إدارة االداء والحوافز والتعويضات HRMA 350 7 

201HRMA 3 إدارة الصحة والسالمة المهنية HRMA 351 8 

201HRMA 3 قانون العمل LAW 401 9 

HRMA 201,MGTA 

304, ENG 102 
 HRME 402 10 إدارة الموارد البشرية الدولية 3

HRMA 201, ENG 102 3 إدارة الموارد البشرية في قضايا معاصرة HRME 410 11 

 HRMA 494 12 التدريب الميداني 0 ساعة دراسية 90هاء إن بعد

HRMA 201, RES 

201,STAT 102,SYSE 

303 

HRMA مشرو  التخرج 3  499  13 

 14  مساق حر 3 

 ساعة معتمدة 39المجموع = 

 

 يختار الطالب مساق واحد من المساقات األتية: -ساعات معتمدة(  3التخصص االختيارية ) متطلبات  3.5.3

 م رمز المساق اسم المساق س.م المتطلب السابق

201HRMA 3 العالقات االنسانية HRMA 352 1 

201HRMA 3 إستراتيجية التفاوض وادارة المنازعات HRMA 403 2 
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 باللغة العربية()إدارة الموارد البشرية  -البكالوريوس في إدارة األعمال برنامج توصيفات  6.3

 

 ألساسيةاالمواد توصيفات  1.6.3

ورة بعد عنوان مالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات معتمدة لكافة مساقات البرنامج، المتطلبات لكل مساق ميك

 المساق مباشرة، إن وجد:

ACCE 101   مبادئ المحاسبة  

 (  ENGA 102)المتطلب السابق:

The significance of accounting and the challenges it presents. Extensive coverage 

and review of major concepts followed by practical exercises. 

ACCA 202   المحاسبة المالية المتوسطة 

 ( ACCE 101)المتطلب السابق:

ق القبض، يتناول هيا المساق تعريف المحاسبة المالية وإطارها، وكيلك عرض مفهوم النقدية، والمدينون، وأورا

 واإلستثمارات المتداولة والطويلة األجل والمطلوبات وحقوق الملكية.

MGT 101  مقدمة في إدارة األعمال 

 ، التنظيم،القيادة والرقابة.نظرة عامة على الوظائف اإلدارية األساسية، التركيز على التخطيط

STATE 102  االحصاء في األعمال التجارية          

 (  MTHA 101, ENGA 102)المتطلب السابق:

Business Statistics is the science of collecting, organizing, and summarizing data to 

provide information, stated in numerical form, for the purpose of making objective 

business decisions. Topics include methods of sampling, classifying, analyzing, and 

presenting numerical data; frequency distribution, averages, dispersion, times series 

analysis, correlation, and forecasting for business purposes. 

MGT 201  إدارة السلوك التنظيمي 

 (  MGT 101)المتطلب السابق:

يفية قيادة الناس كيتطرق هيا المساق الى طرق ومداخل مختلفة يعرف الطالب من خاللها على كيفية ادارة االشياء وكيلك 

 .لفني والتقنيلجانب ابطريقة فعالة وكيلك التركيز على اهتمام المدراء بالجانب البشرق باالضافة الى اهتمامهم با

MGT 202  اخالقيات األعمال 

 ( MGT 101)المتطلب السابق:

في المؤسسات ومنظمات االعمال  يتناول هيا المساق مفهوم وأهمية ومصادر وأساسيات أخالقيات العمل وكيفية أرسائها

واالنضباط الوظيفي وصوره ويوضح الفرق بين القيم واألخالق والعوامل التي تؤثر في أخالقيات العمل وعناصر 

ومفهوم وأنماط المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال ودور الحكومات في تعزيزها. كما يبين هيا المساق للطالب 

ال الفساد االدارق وآليات مكافحته والفرق بين أوضا  ومرتكزات ومعايير الحوكمة في مفهوم ومظاهر وأنوا  وأشك

الوطن العربي والعالم وعالقتها بأخالقيات العمل. كما يتيح هيا المساق للطالب الفرصة لتقييم مفهوم الثقافة التنظيمية 

المصرفية والتمويلية التي تلتزم بالمعايير  وأهميتها وخصائصها وأنواعها وعالقتها بأخالقيات العمل وتحليل األعمال

األخالقية وأهمية األخالقيات في البحي العلمي والمنافسة بين المؤسسات ويوضح عالقتها بالبيئة وخدمة المجتمع 

  والصحة العامة.
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RES 201 في إدارة األعمال  أساليب البح  العلمي  

 (  CISA 101, STATE 102, ECOA 201)المتطلب السابق:

ملية ومشكلة البحي يتناول هيا المساق البحي العلمي في إدارة األعمال ونظم المعلومات ونظريته، وأيضا استراتيجية وع

 ام.العلمي المقترحة من خالل جمع البيانات وتحليلها والترميز وكتابة تقرير البحي القطا  الخاص والع

MGT 310 االبتكار وريادة األعمال 

 ( ECOA 201)المتطلب السابق:

ي إتبا  منهجية لتعزيز قدراتهم ف ،يهدف هيا المساق إلى تعريف الطالب بمبادئ االبتكار واإلبدا  وإنشاء المشاريع

تصاد المعرفة في البحي واالستكشاف، وتمكينهم من تحويل الفكرة إلى مشرو  عمل وإدارته بنجاح والمساهمة في بناء اق

 من تحديد الفكرة ما يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على إنشاء مشرو  صغير ابتداءً دولة األمارات العربية المتحدة. ك

شاريع واألهداف وعمل دراسة جدوى ووضع خطة العمل، وتعريفهم على اإلجراءات والخطوات الالزمة لتأسيس الم

  الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

MGT 401  واستراتيجية األعمال  سياسة 

 (   MGT 201)المتطلب السابق:

يلك يشرح هيا يتناول هيا المساق التعريف بالمؤسسة واهم سماتها واهدافها، وتطور النظريات والمفاهيم الحديثة لها. ك

كيلك جدولة والمساق المفهوم االستراتيجي الدارة سياسات االعمال الخاصة بالتخطيط والتنظيم في المؤسسات التجارية، 

 .نتاج الحديثةوحساب مستلزمات االنتاج، وإدارة المشاريع، وضمان الجودة الشاملة،  وتخطيط الطاقة االنتاجية، ونظم اال

ECOA 201  مبادئ اإلقتصاد الجزئي 

الطلب والعرض  والمشاكل على مستوى الوحدة االقتصادية أو المنشأة. المقرر يوضح نظريات مقدمة في تحليل المبادىء

ت درجات مختلفة من باالضافة الى االنوا  المختلفة للمرونة، يناقش تكاليف االنتاج وتعظيم الربح للمنشأة الفردية تح

 المنافسة ،التسعير وتطوير الموارد.

ECOA 202    ي مبادئ االقتصاد الكل 

 (  ECOA 201)المتطلب السابق:

لكلية على المستوى الطالب سيكونوا قادرين على فهم تحليل المبادىء والمشاكل  و المؤشرات و المتغيرات االقتصادية  ا

متغيرات االقتصادية يفحص علم االقتصاد الكلي وفق النظريات االقتصادية ويحلل و يفسر ويقدر ال االقتصاد الكلي.المقرر

جمة عن الخلل في الكلية ودور الحكومات سواء كان جدور اشرافي او تدخلي  كما يدرس المقرر الظواهر لالقتصادية النا

 التوازن االقتصادق.

FINA 301  اإلدارة المالية 

 (  ACOA 101:)المتطلب السابق

ير المالي وموقعه في يركز المساق على المفاهيم االساسية في مجال اإلدارة المالية وشرح العناصر األساسية لوظيفة المد

الموازنة التقديرية والهيكل التنظيمي والمسؤوليات التي يتحملها واألنشطة التي يمارسها من خالل قائمة التدفق النقدق 

 المتداولة والموازنة الرأسمالية.لمخاطرة، وإدارة األصول والقيمة الحالية للنقود، والعائد وا

MGT 301 اإلتصاالت اإلدارية 

 (  ACS 101, CISA 101 )المتطلب السابق:

يركز هيا المساق على تنمية مهارات الطالب في اعداد وكتابة  مختلف أنوا  الرسائل والتقارير التجارية بالطرق العلمية 

ق الى شرح مفهوم االتصال الفعال وطبيعته ومكوناته وأنواعه وعناصره ونمايجه الصحيحة، ويتطرق هيا المسا

 .  وخصائصه، باالضافة الى اهمية استخدام احدي التقنيات في عملية االتصال



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

63 | P a g e  
 

 SYSE 303نظم المعلومات االدارية 

 ( ENG 102, CISA 101)المتطلب السابق:

The course provides an overview of Management Information Systems (MIS) in 

business. It provides students with a framework for the uses information technology 

in business. Topics include MIS concepts, software, databases, information systems 

(IS), the strategic use of IS, the development of IS, and social and ethical issues 

associated with MIS. 

MGTA 304 اإلدارة الدولية 

 (  ECOA 201)المتطلب السابق:

 لية، والسياسة الماليةيركز هيا المساق على مفهوم إدارة األعمال والتجارة الدولية، وتحليل بيئة االعمال التجارية الدو

ة، التمويل الدولي، الدولية، واالستيراد والتصدير، وكيلك االستراتيجيات الوظيفية المتخصصة )الموارد البشرية الدولي

 دولية.والتوجه العام الدارة االعمال ال النشاطات التجارية الدولية، التسويق الدولي، البحي والتطوير(،

MGTA 402   إدارة العمليات 

 (  STATE 102, ECOA 201, SYSE 303)المتطلب السابق:

والتخطيط  يتناول هيا المساق التقنيات المستخدمة ألداء وظيفة العمليات وتطوير المنتج وترتيب مصنع اإلنتاج

 لإلحتياجات المادية ونظام التصنيع الفعال في القطا  الخاص و بعضاً منه في القطا .

MKTA 302  مبادئ التسويق 

 (  ECOA 201)المتطلب السابق:

ويقية و مراحل تطور يهدف هيا المساق الى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية في مجال التسويق، التعرف على البيئة التس

لى إلقاء الضوء على علم التسويق، كما يتناول اليات تقسيم السوق والعالقة بين التسويق وسلوك المستهلك. ويهدف أيضا ا

 .نترنتسويقي وإعطاء لمحة عامة حول التسويق الدولي والتسويق عبر شبكة االالبحوي التسويقية والمزيج الت

 توصيفات مواد التخصص  2.6.3

ال توجد له ساعات مالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات معتمدة لكافة مساقات البرنامج، عدا التدريب الميداني ف

 مباشرة، إن وجد:معتمدة. المتطلبات لكل مساق ميكورة بعد عنوان المساق 

HRMA 201  ادارة الموارد البشرية 

 (  MGT 101)المتطلب السابق:

لموارد لوكيفية التخطيط االسسسسسستراتيجي  يتناول هيا المسسسسسساق مفهوم وأهمية إدارة الموارد البشسسسسسرية في المؤسسسسسسسسسسسسة ،

مكافأتها، الى البشرية، وتحليل الوظائف ، وكيفية استقطاب واختيار الموظفين، وتدريب الموارد البشرية، وتحفيزها و

اللتزام بقوانين اجانب تقييم األداء، وتخطيط المسار الوظيفي وتمكين العاملين، والحفاظ على أمنهم وسالمتهم، وأهمية 

 مل المحلية و العالمية.الع

HRMA 301  التخطيط في إدارة الموارد البشرية 

 (  HRMA 201)المتطلب السابق:

واعداد وتنفيي لعاملة للقوى ااهمية التخطيط في إدارة الموارد البشرية، وكيفية التخطيط اإلستراتيجي يتناول هيا المساق 

يا المساق كيلك يركز ه .القرارات اإلستراتيجية المطلوبة للموارد البشرية  وتقييم الخطط اإلستراتيجية في المنظمة وإتخاي

ءات ، وفي على كيفية المحافظة على توازن العرض والطلب في القوى العاملة وتامين احتياجات المنظمة من الكفا

 ..د البشريةالمواري التوظيف، واالختيار والتعيين وإدارة الفائض فإدارة تصميم وتطوير البرامج في التخطيط وال
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HRMA 302   تحليل وتصميم الوظائف 

 (  HRMA 201)المتطلب السابق:

المعلومات  ومصادر االساليب والطرق في تحليل وتصميم الوظائف في المؤسسات العامة والخاصة،يتناول هيا المساق 

ة في جمع المعلومات اهمية المصداقي علىهيا المساق . كيلك يركز المطلوبة في عملية التحليل في ادارة الموارد البشرية

قيق للوظائف عن الوظائف من خالل االستبيانات والمقابالت ومصادر المعلومات الثانوية وعالقة يلك في الوصف الد

الموظفين الى  واحتياجاتتقييم األداء والرواتب والتعويضات وتصميم وفي  عملية االستقطاب واالختيار والتعيينوفي 

 .عادة هيكلة الوظائف وتصنيفهاوا التدريب

HRMA 310   إدارة التعيين واالختيار 

 (  HRMA 201)المتطلب السابق:

تنوعة في استقطاب المساق على اهمية التوظيف االستراتيجي في ادارة الموارد البشرية، والطرق واالساليب الم يركزهيا

الوصف الوظيفي  يوق الكفاءات والمؤهالت الممتازة، وتعيينها في المكان المناسب، كما يتطرق هيا المساق الى اهمية

 .تاحة في المؤسسةدمين للشواغر الماسها يتم اختيار افضل المتقالدقيق قبل التعيين من اجل وضع معايير واضحة على اس

HRMA 311   تدريب وتطوير الموارد البشرية 

 (  HRMA 311)المتطلب السابق:

ضال عن أهميته في يركز هيا المساق على المفاهيم االساسية للتدريب واساليبه والتخطيط له، وتنفيي وتقييم برامجه، ف

همية التخطيط اتعزيز األداء الكلي للمؤسسة، واألداء الفردق والجماعي فيها. كما يتضمن هيا المساق التركيز على 

ل برامج التدريب يرمهارات العاملين فيها وفي كافة المستويات، وتكاماالسترايجي لبرامج التدريب في المؤسسات، وتطو

 الوظائف االخرى للموارد البشرية.مع 

HRME 312   تخطيط المسار الوظيفي  

 (   ENGA 101, ENGA 102, HRMA 201)المتطلب السابق:

This course focuses on the essential views of careers and career planning. The 

model of career management presents the active problem-solving approach to 

work life and how people can collect information, gain insights into themselves 

and their environment, and develop appropriate goals and strategies to obtain 

useful feedback regarding their efforts. Topics in this course include career 

context and stages, models, applications, occupations, job stress, and career 

strategic planning. 

HRMA 350 دارة األداء والحوافز والتعويضات ا 

 (  HRMA 201)المتطلب السابق:

يا المساق أسس تصميم هيتناول هيا المساق المفاهيم األساسية لتقييم أداء العاملين ومعايير األداء ومقاييسه، كما يعرض 

خرى يتناول هيا نظام تقييم أداء الموظفين على نحو متكامل مع أداء المؤسسة واألداء الفردق والجماعي. من ناحية ا

رد البشرية  في ساليب والخطوات في إدارة الحوافز ضمن إطار إدارة المواالمساق المفاهيم األساسية والنظريات واأل

 .فرددولة االمارات، وطرق تصميم نظم الحوافز المختلفة، واثرها على االداء الكلي للمؤسسة وال
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HRMA 351   ادارة الصحة والسالمة المهنية  

 (  HRMA 201)المتطلب السابق:

ين االمن والسالمة يركز هيا المساق على اهمية برامج السالمة المهنية في مكان العمل، واالجراءات االحترازية، وقوان

لصحة والسالمة. كيلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودفاعها المدني في الحفاظ على بيئة من العمل يسودها االمن وا

 .وسائل النقل ين و وعيهم ودرايتهم في عوامل الخطروالمواد الخطرة وسالمةيركز هيا المساق على اهمية دور الموظف

LAW 401   قانون العمل 

 (   LAW 302)المتطلب السابق:

ق والتزامات يتضمن هيا المساق دراسة التعريف بقانون العمل وبيان خصائصه ونطاق تطبيقه، دراسة عقد العمل وحقو

عقد العمل، حقوق  وأنواعها،  التعريف بالدعاوق والنزاعات العمالية وخصائصها، إنتهاء جازاتأطراف عقد العمل، ، اإل

 واآلثار المترتبة عليه.  العامل عند إنتهاء العقد

HRME 402 ادارة اموارد البشرية الدولية 

 (   ENGA 101, ENGA 102, HRMA 201, MGTA 304)المتطلب السابق:

This course provides the concepts, tools, and techniques that are needed to 

effectively manage an internationally diverse workforce. It also focuses on the roles 

and activities of the HR department in managing a global workforce. Students 

explore ways to manage the cultural and ethnic differences that occur as a result of 

international global diversity. 

HRME 410  قضايا معاصرة في إدارة الموارد البشرية 

 (HRMA 201)المتطلب السابق:

This course includes special topics in current developments within the field of 

human resource management, namely assessing and managing conflict, and 

negotiation. Students will explore assessing and managing conflict in the 

workplace. This course will also cover various methods for handling conflict and 

consider how students might apply them to both hypothetical and real-life 

conflicts. 

HRMA 494  التدريب الميداني 

 ساعة من متطلبات البرنامج( 90)المتطلب السابق:أن يكون الطالب قد انهى 

ية، واالشراف يتناول هيا المساق تدريب الطلبة عمليا في المؤسسات العامة والخاصة في مجال ادارة الموارد البشر

خالل فترة التدريب،  والعملي اثناء التدريب، كما يقوم الطالب بتقديم تقارير عن طبيعة المهام التي قام بها االكاديمي

تقارير من قبل المشرف باالضافة الى المهارات التي اكتسبها والصعوبات التي واجهها اثناء فترة التدريب، ومناقشة هيه ال

 االكاديمي.

HRMA 499 مشروع التخرج 

 (   HRMA 302,303, 350, 351السابق:)المتطلب 

يركز على يي حيتضمن هيا المساق البحي الرئيسي للتخرج في برنامج ادارة االعمال، تخصص ادارة الموارد البشرية، 

سبل وضع والمفاهيم األساسية والنظريات واألساليب والخطوات في تصميم استراتيجيات إدارة الموارد البشرية، 

علىى أخالقيات  استراتيجيات مختلفة، وصياغة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف اإلستراتيجية.  كيلك يشمل التركيز

 راسة قضايا وتطبيقات للموضو  .األعمال التجارية ، والثقافة ، والقيم ، ود
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 متطلبات التخصص االختيارية   3.6.3

HRMA 403  اختياري(إستراتيجية التفاوض وإدارة المنازعات( 

 (  HRMA 201)المتطلب السابق:

نوا ،  يتناول هيا المساق مفهوم واهمية استراتيجية التفاوض وادارة المنازعات في المؤسسات من حيي اال

يلك والمراحل، والمهارات بهدف الوصول الى حلول لالزمات بما يرضي االطراف المتنازعة، كواالسباب، 

 .خطوات التفاوض، واساليبه، وغير يلك من المواضيع المهمة في التفاوض

ي التعامل مع كيلك يتناول هيا المساق ادارة االزمات، والنمايج الفاعلة الدارة االزمات، واالسلوب العلمي ف

 .لموضو باالضافة الى االدوات واالرشادات االساسية الدارة االزمات وامثلة تطبيقية في هيا ا االزمات.
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 نبرنامج البكالوريوس في العالقات العامة واإلعال. 4

 رسالة البرنامج 1.4

رفة والقدرات تنطلق رسالة برنامج البكالوريوس في العالقات العامة واالعالن من  تزويد الطالب بالمهارات والمع

ل وفي أق مكان المطلوبة من أجل اعدادهم ليكونوا قادة ومدراء فاعلين ومسؤولين في وظائف علمية ومهنية في االتصا

مختلفة ووكاالت للعمل في قطا  العالقات العامة في المنظمات الفي العالم، ويعمل هيا البرنامج على إعداد خريجين 

ل وحل المشكالت اإلعالن وكيلك تؤهلهم إلستكمال الدراسات العليا،ويركز البرنامج على تنمية مهارات اإلتصال الفعا

ي تحكمها المنافسة وقياس وتحليل الرأق العام وفهم السلوك اإلنساني والعمل على تحقيق النجاح للمنظمات المختلفة الت

 .الشديدة

 أهداف البرنامج  2.4

 يهدف هيا البرنامج إلى إعداد الخريجين ليتمكنوا من:

 .اكتساب المهارات العملية بشكل فعال في العالقات العامة واإلعالن .1

 اإللمام بالمهارات العلمية التي يتطلبها سوق العمل .2

 .اإلعالم المختلفةتطوير المهارات الضرورية للعمل بكفاءة مع وسائل  .3

 استخدام المهارات الخاصة بالتواصل بشكل فعال مع الجمهور. .4

 .ة الشريفةسحل المشكالت وتفسير الرأق العام بمهنية وممارسة أسس المناف .5

   مخرجات التعلم للبرنامج   3.4

 بعد أن يتخرج الطالب من هيا البرنامج يصبح قادراً على أن:

 .وعملياً مع الجماهير من خالل برنامج العالقات العامة واإلعالنيتواصل بشكل فعال نظرياً  .1

 .يطبق مختلف النظريات والمفاهيم اإلتصالية على أرض الواقع .2

 .يحلل ويفسر إتجاهات الرأق العام في الميدان .3

 .يوظف مهارات العالقات العامة واإلعالن بنجاح للدخول في سوق العمل .4

 العمل المتعلقة بالعالقات العامة واالعالن. يمارس التفكير الناقد في حل مشاكل .5

 الخطة التفصيلية لبرنامج البكالوريوس في ادارة العالقات العامة واالعالن 2.4

 تخصص العالقات العامة

 مساق 11 ساعات معتمدة 33 مساقات التعليم العام 1

 مساق 13 ساعة معتمدة 39 متطلبات البرنامج اإلجبارية 2

 االختياريةمتطلبات البرنامج  3

 مساق 11مساقات من  4
 مساقات 4 ساعة معتمدة 12

 مساقات 10 ساعة معتمدة 30 مساقات التخصص اإلجبارية 4

 مساقات 4 ساعة معتمدة 12 مساقات التخصص االختيارية 5

 مساق 42 ساعة معتمدة 126 المجمو  6
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 تخصص اإلعالن

 

 بكالوريوس ادارة العالقات العامة واالعالن  مساقات برنامج 5.4

 

  البرنامج االجباريةمتطلبات   1.5.4

 ساعة معتمدة( 39مساقا بواقع  13متطلبات البرنامج اإلجبارية )

 ت
رقم 

 المساق
 عملي نظري اسم المساق رمز المساق

الساعات 

 المعتمدة

المستوى 

 الدراسي
سابق متطلب  

1 101 COM االول 3 - 3 مهارات االتصال ----- 

2 102 COM االول 3 - 3 اللغة العربية لإلعالم ----- 

3 201 ECOA الثاني 3 - 3 مدخل إلى االقتصاد ----- 

4 202 POL الثاني 3 - 3 مدخل إلى العلوم السياسية COM 101 

5 101 SOCA  الثاني 3 - 3 مدخل إلى علم االجتما ----- 

6 204 ADV الثاني 3 2 2 التصوير الفوتوغرافي CIS 101 

7 201 RES الثاني 3 - 3 مناهج البحي العلمي CIS 101  

STA 301  

8 206 COM الثاني 3 - 3 الترجمة ENGA102 

9 207 ADV الثاني 3 2 2 التصوير  التلفزيوني COM 101 

10 208 PRA الثاني 3 - 3 مقدمة في العالقات العامة COM 101 

11 209 ADV الثاني 3 - 3 مقدمة في اإلعالن PRA 208 

12 301 STA الثالي 3 - 3 إحصاء تطبيقي CIS 101 

13 401 COM الرابع 3 - 3 الراق العام 
PRA 208 

ADV 209 

 

 

 

 مساقات 11 ساعات معتمدة 33 مساقات التعليم العام 1

 مساق 13 ساعة معتمدة 39 متطلبات البرنامج اإلجبارية 2

 متطلبات البرنامج االختيارية 3

 مساق 11مساقات من  4
 مساقات 4 ساعة معتمدة 12

 مساقات 10 ساعة معتمدة 30 مساقات التخصص اإلجبارية 4

 مساقات 4 ساعة معتمدة 12 مساقات التخصص االختيارية 5

 مساق 42 ساعة معتمدة 126 المجموع 6
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 متطلبات البرنامج االختيارية  2.5.4

 ساعة معتمدة( 12مساق بواقع  11مساقات يختارها الطالب من بين  4)  

 

رقم  ت

 المساق

رمز 

 المساق
 عملي نظري  اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المستوى 

 الدراسي
 متطلب سابق

1 210 HIS    الثاني 3 - 3 تاريخ دول الخليج العربي UAEA201 

2 101 LAW الثالي 3 - 3 مدخل الى القانون ----- 

3 303 ENV   الثالي 3 - 3 مصادر الطاقة المتجددة COM 101 

4 304 COM الشبكات االجتماعية 
2 2 3 

 ADV204 الثالي

ADV 207 

5 305 ADV  الثالي 3 2 2 أساسيات التصميم ADV204 

6 309 ADV  الثالي 3 2 2 فن الجرافيك ADV204 

7 101 MGT الثالي 3 - 3 أسس االدارة ----- 

8 304 LAW   الرابع 3 - 3 المنظمات االقليمية والدولية COM 101 

9 403 PRA   الرابع 3 - 3 مجتمع المعلومات COM 101 

10 412 PRA   الرابع 3 - 3 تنظيم المعارض والمهرجانات PRA 208 

11 405 ADV الرابع 3 2 2 الوسائط المتعددة ADV207 

 

 متطلبات التخصص اإلجبارية  3.5.4

 ساعة معتمدة( 30مساقات بواقع  10)

 

 المسار األول : العالقات العامة:

رقم  ت

 المساق

رمز 

 المساق
 عملي  نظري اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المسنوى 

 الدراسي
 متطلب سابق

1 301 PRA الثالي 3 - 3 تنظيم وإدارة العالقات العامة PRA 208 

2 302 PRA الثالي 3 2 2 الكتابة للعالقات العامة PRA 208 

3 303 PRA  إنتاج المواد اإلعالمية فى

 مجال العالقات العامة
 ADV204 الثالي 3 2 2

ADV 207 

4 304 PRA الثالي 3 - 3 البروتوكول واالتيكيت PRA 208 

5 305 PRA  العالقات العامة عبر اإلنترنت

(E) 
 ADV204 الثالي 3 2 2

ADV 207 

6 401 PRA  الرابع 3 2 2 العامةحمالت العالقات PRA 302 
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7 402 PRA  تنظيم األحداي الخاصة في

 العالقات العامة
 PRA303 الرابع 3 - 3

8 411 PRA  العالقات العامة وإدارة

 األزمات
 PRA301 الرابع 3 - 3

9 404 PRA  تدريب ميداني في العالقات

 العامة

ساعة  90

 تدريب
 ----- الرابع 3

10 405 PRA  في العالقات مشرو  تخرج

 العامة
 RES201 الرابع 3 4 1

 

 المسار الثاني : اإلعالن:

رقم  ت

 المساق

رمز 

 المساق
 عملي نظري اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المستوى 

 الدراسي
 متطلب سابق

1 201 ADV 
تطبيقات الحاسب اآللي في 

 الثاني 3 2 2 اإلعالن 

ADV204 

ADV 207 

2 301 ADV  اإلعالنيةكتابة النصوص 
 الثالي 3 2 2

ADV 209 

ADV 207 

3 302 ADV  الثالي 3 2 2 اإلعالن المطبو ADV 201 

4 303 ADV الثالي 3 - 3 إدارة اإلعالن ADV 209 

5 401 ADV اإلعالن اإللكتروني (E)   2 2 3 الرابع ADV 201 

6 402 ADV الرابع 3 2 2 استراتيجيات اإلبدا  اإلعالني ADV 301 

7 403 ADV الرابع 3 2 2 اإلعالن اإلياعي والتليفزيوني ADV 201 

8 411 ADV تخطيط الحمالت اإلعالنية 
2 2 3 

 ADV 301 الرابع

ADV 303 

9 412 ADV ساعة تدريب 90 تدريب ميداني في اإلعالن  ----- الرابع 3 

10 406 ADV الرابع 3 4 1 مشرو  تخرج في اإلعالن 

RES201 

أن يكون 

أنهى الطالب 

ساعة  108

 معتمدة

 

 متطلبات التخصص االختيارية  4.5.4

 ساعة معتمدة( 12مساقات بواقع  4مساقات يختار من بينها الطالب  9)
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 المسار األول : العالقات العامة:

رقم  ت

 المساق

رمز 

 المساق
 عملي نظري  اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المستوى 

 الدراسي
 متطلب سابق

1 306 PRA  الثالي 3 - 3 أخالقيات العالقات العامة PRA 208 

2 307 PRA ة المتكاملةياالتصاالت التسويق 
3 - 3 

 PRA 208 الثالي

ADV 209 

3 308 PRA التسويق المباشر 
3 - 3 

 PRA 208 الثالي

ADV 209 

4 309 PRA  الثالي 3 - 3 العالقات العامة الدولية PRA 208 

5 406 PRA  االجتماعيالتسويق 
 الرابع 3 - 3

PRA 208 

ADV 209 

6 407 PRA الرابع 3 - 3 ادارة سمعة المنظمات PRA 208 

7 408 PRA  الرابع 3 - 3 فن اإلقنا PRA 208 

8 409 PRA الرابع 3 - 3 االتصال التنظيمي PRA 208 

9 410 PRA  بحوي التسويق 
3 - 3 

 PRA 208 الرابع

ADV 209 

 

 اإلعالن: المسار الثاني :

رقم  ت

 المساق

رمز 

 المساق
 عملي نظري اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المستوى 

 الدراسي
 متطلب سابق

1 304 ADV  الثالي 3 2 2 التسويق اإللكترونى ADV201 

2 310 ADV  الثالي 3 2 2 إنتاج اإلعالن التلفزيونى ADV201 

3 306 ADV  الترويج اإلعالنى

 والمعارض 
 ADV209 الثالي 3 - 3

4 307 ADV  الثالي 3 2 2 إعالنات الطرق ADV201 

5 308 ADV  االتصاالت التسويقية

 المتكاملة
 ADV209 الثالي 3 - 3

PRA208 

6 407 ADV  الرابع 3 - 3 سلوك المستهلك ADV306 

7 408 ADV الرابع 3 - 3 مهارات العرض والتقديم COM101 

8 409 ADV  الرابع 3 - 3 إقتصاديات اإلعالن ADV303 

9 410 ADV الرابع 3 - 3 الحمالت اإلعالنية الدولية ADV301 
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 نبرنامج البكالوريوس في إدارة العالقات العامة واإلعالتوصيفات  6.4

 البرنامج االجباريةمواد توصيفات   1.6.4

ورة بعد عنوان المتطلبات لكل مساق ميكمالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات معتمدة لكافة مساقات البرنامج، 

 المساق مباشرة، إن وجد:

ECOA  201  مدخل الى االقتصاد  

 ( COM 101)المتطلب السابق:

لية السوق يتضمن هيا المساق مواضيع مهمة وحيوية تمكن الطالب من فهم االقتصاد والمشكلة االقتصادية وكيلك فهم ا

ي، وكيلك من خالل دراسة وتحليل نظرية الطلب والعرض ودراسة المرونة بانواعها المختلفة ويلك على المستوى الجزئ

والنقدية ,التجارة  الدخل القومي ,البطالة ,التضخم , السياسة المالية دراسة وتحليل مواضيع  مهمة على المستوى الكلي مثل

 الخارجية وميزان المدفوعات وكيلك دراسة النظم االقتصادية المختلفة.

POL 202       مدخل الى العلوم السياسية  

 ( COM 101)المتطلب السابق:

العلوم  التعريف بمفهوم علم السياسة وتطورها التاريخي وموضوعاتها وعالقاتها بسائريتناول هيا المساق 

السياسية  االجتماعية األخرى، فضالً عن تحديد مفهوم نظرية الدولة والسلطة السياسية وأسباب خضو  السلطة

لرأق العام وأهميته يان دور اللقانون .عالوة على شرح مفهوم األحزاب السياسية وعالقاتها باألنظمة السياسية ، ثم ب

 .وطرق قياسه ، مع ايضاح لمفهوم جماعات المصلحة ووظائفها ووسائلها

SAT  301      إحصاء تطبيقي  

 ( CIS 101)المتطلب السابق:

حويلها الى عملية جمع و تنظيم و تلخيص البيانات وت وأهميته في,التعريف بعلم االحصاء يتناول هيا المساق 

نمية قدرات تمعلومات رقمية  تمكن مستخدميها من اتخاي قرارات سليمة في مجال عملهم .ويهدف هيا المساق إلى 

والتشتت،  توصيف البيانات وعرضها و حساب التوزيع التكرارق ومقاييس النزعة المركزيةالطالب المعرفية في 

تطبيق الفعال من ال نحدار والتباين و االرتباط بين عدة متغيرات احصائية وتفسيرها. وكيلك تمكين الطالبوتحليل اال

 .ع كاق وغيرهاللمقاييس االحصائية في مجال ادارة األعمال من خالل اختبار العينات وحدود الثقة وتطبيقات مرب

SOCA  101   مقدمة في علم االجتماع  

 ( COM 101)المتطلب السابق:

الجتماعية االخرى يتطرق هيا المساق الى مفهوم علم االجتما  والمنهج العلمي ويقارن ما بين علم االجتما  والعلوم ا

تلفة واخيرا يتطرق وكيلك الى مفهوم الثقافة والجماعات االنسانية  ويصف الشخصية االجتماعية والنظم االجتماعية المخ

 .لمنحرفالى المشكالت االجتماعية والسلوك ا

CIS  204       تطبيقات الحاسب االلي 

 ( CIS 101)المتطلب السابق:

This course introduces the Mac operating system, explains some of the image and 

video design concepts, and how to deal with images and video software. These 

include Adobe Photoshop and Final Cut Pro X programs. Students explore essential 

graphics and video design skills. 

 

RES  201      أساليب البح  العلمي في العالقات العامة واإلعالن  

 (  CIS 101, SAT 301)المتطلب السابق:
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وعملية ومشكلة  ونظريته، وأيضا استراتيجيةيتناول هيا المساق البحي العلمي في إدارة األعمال ونظم المعلومات 

 .لخاص والعامالبحي العلمي المقترحة من خالل جمع البيانات وتحليلها والترميز وكتابة تقرير البحي القطا  ا

COM  102    اللغة العربية لإلعالم 

يتناول بيان تعريف اللغة ووظيفتها وأصلها وأهمية اللغة العربية وخصائصها وكيفية حمايتها، و يتناول هيا المساق

وق في وسائل مفهوم اإلعالم ووظائفه وأهدافه وعناصر العملية اإلعالمية وصلة وسائل اإلعالم باللغة والواقع اللغ

 اإلعالم. ويبين دور اإلعالم في تعليم اللغة. 

درس مشكلة ويتناول التعريف باللغة اإلعالمية، من حيي مستويات التعبير اللغوق وأهم سمات اللغة اإلعالمية. وي

 اللهجات العامية في اإلعالم، ويضرب لها أمثلة، ويقترح لها حلوالً. 

 ت للعالج.مقترحاثم يتناول العالقة بين اإلعالم واإلعالن ببيان مفهوم اإلعالم وأهميته وسمات لغته ومشكالته و

ضعف األداء اللغوق  وأخيراً يبحي في األخطاء اللغوية الشائعة، فيبين األسباب والنمايج ويضع الحلول المناسبة، وكيلك

 .في وسائل اإلعالم من حيي مظاهر هيا الضعف وأسبابه ومقترحات عالجه

COM  206    لترجمة ا 

 ( ENGA 102)المتطلب السابق:

رة على الترجمة إلى تهيئة الطالب بحيي يكون متمكناً من اعداد المحرر المترجم بجمع ما بين القد يهدف هيا المساق

هاراته موالتحرير في وقت واحد.ويضيف هيا المساق المعرفة الكبيرة للطالب في مجال الشؤون الخارجية ويعزز 

بر الوكاالت العالمية عيقات العملية على األخبار وقدراته وأدواته في إستعراض القواعد النظرية للترجمة والتحرير والتطب

إدخال التعديالت  واإلقليمية. وكيلك يمكنه من تكيف األخبار المترجمة إلى اللغة المحلية ونشرها بطريقة مفهومة بعد

 .المطلوبة عليها

ADV 207       التصوير الرقمي 

 ( COM 101)المتطلب السابق:

لعلمية والفنية الفوتوغرافي ( والتصوير التلفزيوني واآلسس ا(يتناول هيا المساق فن التصوير الضوئي والصحفي  

يوضح ألية  للتصوير ، كما يشرح فكرة عمل الكاميرا وأجزاء الكاميرا  وأنواعها وأنوا  العدسات أيضآ ، كما

لتخزين ونظم ااالضاءة والصوت ودقة الصورة ووسائط التصوير الضوئي وإنتاج الصور واللمادة الفلمية واستخدام 

 .التصوير الرقمي

PRA  401       الرأي العام 

 (: PRA 208, ADV 209)المتطلب السابق

وء المدن و يتناول هيا المساق التعريف بظاهرة الرأق العام باعتبارها من مظاهر السلوك الجمعي التي نشأت مع نش

يهدف  وتطورت من خالل ما أصاب الحياة المعاصرة من متغيرات عديده طبعت مالمح الحضارة االنسانية السائده، 

رأق العام وفق اب االهتمام به و األنوا  التي يصنف لها الهيا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم الرأق العام و أسب

مل تكوين معايير محدده تتعلق بعناصر الزمن وحجم الجمهور المشارك فيه وقوة التأثير والتأثر والوقوف على عوا

نظريات ى فهم الرأق العام المختلفه و بخاصة منها وسائل االعالم حيي يمكن للطالب من خالل يلك أن يكون قادرا  عل

موضوعية مثل  تفسير السلوك التي تتناول ظاهرة الرأق العام وبالتالي القدرة على قياس الرأق العام من خالل أدوات

 .المضمون واستطالعات الرأق العام االستفتاء أو المسح أو تحليل

COM  101    مهارات االتصال  

أنماط الشخصيات المختلفة ومهارات االتصال المتنوعة يتناول هيا المساق موضو  االتصال البشرق وعوائقه وبيان 

والمهمة لفهم االنسان والتعامل معه بنجاح؛ باعتبار االنسان أنماط متعددة من الشخصيات واألطبا  واألمزجة والميول، 

ب الطالب ويكسب مهارات وفنون تمكنه من اتقان التواصل مع اآلخرين بنجاح في بيئات الحياة ال مختلفة وليلك يُدرَّ

كمفاتيح لتحقيق التميز والريادة، حيي يبين له ظواهر الرسائل االتصالية التي تصدر من االنسان وبيان مدلوالتها وخفايا 

 .هيه الرسائل التي يحتاج الى التنبه لها كلغة الجسم والصوت وما شابهها وطرق التحاور واالقنا  المختلفة مع بني البشر
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PRA  208       مقدمة في العالقات العامة  

 (  COM 101)المتطلب السابق:

ونشأته كما  يتناول هيا المساق وصف العالقات العامة ومفهومها إضافة إلى تزويد الطالب بمراحل هيا المفهوم وأهدافه

لى الرأق ق عيوضح هيا المساق األهمية واألسباب الموجبه للتعرف بعمق على وظائف اإلدارة العامة. ويركز هيا المسا

مجال اإلتصال  العام وتقسيمه وإمكانية التوصل إلى الطرق المناسبة لقياس الرأق العام وتحديد دور العالقات العامة في

وضح هيا ومكوناته والوسائل المستخدمة في مجال اإلتصال الجماهيرق مع العاملين والمساهمين والمجتمع المحلي، وي

 .قات العامة ووضع األنظمة الخاصة ألجهزة العالقات العامةالمساق كيفية ممارسة نشاط العال

ADV 209      مقدمة في اإلعالن  

 ( PRA 208)المتطلب السابق:

هتمام بهيا النشاط يتناول هيا المساق التعريف باإلعالن برعتباره شكل من أشكال اإلتصال والعوامل التي ساعدت في اإل

حوي التسويق التي والمراحل التي يمر بها وعالقة يلك بالمستهلك برعتباره الهدف األساسي لإلعالن وعالقة ب اإلتصالي

ئل اإلعالن تجرى على عينات من المجتمع  كونها محرك أساسي لنجاح اإلعالن في توجهاته المختلفة، كما يوضح وسا

م اليق تحدده ة مما يتيح للطالب التعرف على هيا العلالمستخدمة وصيغ تحرير اإلعالنات وأنوا  الرسائل اإلعالني

عالنية مجموعة نمايج ونظريات وتفسره بحوي تجريبية ميدانية مما يساعد على فهم وتنسيق طبيعة الحمالت اإل

ية ومعرفة ومستلزمات نجاحها والوسائل المستخدمة فيها وهيا يعطيه القدرة على صياغة وتصميم الرسائل اإلعالن

روط نجاحها، كما األساسية المكونة لها وكيفية عمل وكاالت اإلعالن المتخصصة وطبيعة الحمالت اإلعالنية وش األجزاء

ن التي يتحرك في أن الطالب يتعرف بشكل واضح على المبادئ األخالقية التي تحكم النشاط اإلعالني والضوابط والقواني

 .ضوئها في عدد من الدول العربية واألجنبية

MGT 310      االبتكار وريادة األعمال 

 ( ECOA 201)المتطلب السابق:

ا  منهجية البحي لتعزيز قدراتهم في إتب ،يهدف هيا المساق إلى تعريف الطالب بمبادئ االبتكار واإلبدا  وإنشاء المشاريع

ة في دولة واالستكشاف، وتمكينهم من تحويل الفكرة إلى مشرو  عمل وإدارته بنجاح والمساهمة في بناء اقتصاد المعرف

 الفكرة واألهداف . كما يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على إنشاء مشرو  صغير ابتداًء من تحديداألمارات العربية المتحدة

وعمل دراسة جدوى ووضع خطة العمل، وتعريفهم على اإلجراءات والخطوات الالزمة لتأسيس المشاريع الصغيرة 

 .والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 مواد التخصص االجباريةتوصيفات  2.6.4

PRA  301     تنظيم وادارة العالقات العامة  

 ( PRA 208)المتطلب السابق:

مة إلى جماهيرها هيا المساق تعريف الطالب بمفهوم العالقات العامة ورسالتها  وأهدافها ونقل صورة المنظ يتانول

يطية في العالقات ليكون دليل عمل للقائمين على العالقات العامة ويمكن هيا المساق من التعرف على العملية التخط

يا المساق عملية افة إلى اتخاي قرارات فاعلة. ويوضح هالعامة وربط التنظيم بالتخطيط من الناحية التطبيقية، اض

امة الفاعلة إضافة تصميم الهيكل التنظيمي وأساليب تقييمه ونمايجه المختلفه ويعرف هيا المساق ماهي العالقات الع

 .إلى تحديد وشرح عملية الرقابة على المستويات في الوظائف اإلدراية المختلفة

PRA  402      تنظيم االحدا  في العالقات العامة  

 ( PRA 303)المتطلب السابق:

يتناول هيا المساق  أهمية صناعة األحداي الخاصة وتنظيمها كأداة   يتم من خاللها جني األرباح للمنظمة  كما يتناول 

وكيلك يبين أهمية تنظيم األحداي الخاصة ألجل تسويق الدولة ’ أهمية هيه الصناعة في الترويج السياحي وجيب السياح 
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اسبات رياضية آو سياسية  أو ثقافية ويتناول أهمية امتالك شركات سواء كانت تلك المن’ على المستوى الخارجي 

العالقات العامة المتخصصة في تنظيم األحداي الخاصة  الخبرة والدراية العميقة في  السوق ومتطلباته واحتياجاته وقادرة 

لمؤسسات والشركات والجهات على تنظيم األحداي الخاصة وتقديم الحلول الشاملة والمتكاملة في مجال إدارة المناسبات ل

 .الحكومية

PRA  302    الكتابة للعالقات العامة 

 ( PRA 208)المتطلب السابق:

ات األسلوب السليم يتناول هيا المساق الخطوات التنفييية لكتابة العالقات العامة وأهميتها وخطواتها وأسس الكتابة ومتطلب

 ب من خاللها.والعناوين في النصوص المكتوبة والقوالب الفنية التي تكتلها وقواعد الكتابة الصحيحة وأنوا  المقدمات 

الصور والرسوم  كما يوضح مزايا البيانات اإلخبارية وأهميتها وأنواعها وطرق كتابتها والخصائص الشكلية وقواعد استخدام

 وكيفية تقييم كفاءة البيانات واستخدامها  .

طرق قياس فعاليتها العامة وأهميتها وأهدافها ووظائفها وعناصرها األساسية و كما يسعى الى  تعريف  إعالنات العالقات

 .عالقات العامة، ويوضح اإلستراتيجية اإلبداعية في إعالن العالقات العامة وبيان الجوانب القانونية  للكتابة لل

PRA  411     العالقات العامة وادارة االزمات  

 ( PRA 301)المتطلب السابق:

لك الحفاظ على ييمثل هيا المساق جهدا باتجاه التعريف باساليب مواجهة االزمات من قبل جهاز العالقات العامة ومن 

ن اثارها السلبية على سمعة المنظمة  والعمل على ضمان بقائها  وبالتالي التحوط لالزمات ومحاولة احتوائها او التقليل م

ين الخاصة باالزمة درات الطالب المعرفية في فهم االزمة وتداعياتها والمضامالمنظمة ، ويهدف هيا المساق الى تنمية ق

االزمة وخصائصها  ياتها واالساليب المؤدية الى نشوء االزمات مثل االسباب االنسانية واالسباب االدارية وبيان سمات

يب حلها والتعامل االزمات واسال ومتطلبات احتوائها ، ويسعى المساق الى ان يكون الطالب قادرا على التخطيط لمواجهة

 . معها بشكل فعال كيلك متطلبات ومبادئ نجاحه

PRA  303    انتاج المواد االعالمية في مجال العالقات العامة  

 ( CIS 204, ADV 207)المتطلب السابق:

مراسم والفعاليات العامة كاليتناول هيا المساق تعريف المفاهيم المتعلقة برعداد وإنتاج المواد اإلعالمية للعالقات 

طوات إعداد خوالبروتوكوالت، وعناصر بناء وتصميم مطبوعات العالقات العامة واالسس الفنية لها، ويسعى الى شرح 

القات العامة، وعالقة وإنتاج المواد المسموعة )اإلياعية(، إضافة إلى إعداد وإنتاج المواد المرئية )التلفزيونية(، للع

الل تكنولوجيا قات العامة ومجاالت استخدام اإلعالم الجديد واإلعالم التفاعلي وطرق توظيفه من خاالنترنت بالعال

 .االتصال لتحقيق اهداف العالقات العامة

PRA  304    البروتوكول واالتيكيت  

 ( PRA 208)المتطلب السابق:

ى شوؤن يتناول هيا المساق تعريف مفهوم البروتوكول الرسمي والدبلوماسي ونشأته وتطوره والجهات التي تتول

لتحدي واإلنصات االبروتوكول الرسمي والدبلوماسي القديم والمعاصر وبطاقات الزيارة .ويسعى الى تنمية مهارات أداب 

لوماسية القنصلية يشرح أيضآ األسبقيات في مجال البعثات الدبوالتعامل والمجامالت في المجال الرسمي والدبلوماسي، و

سها.كما يتناول واالسبقية بين الدول وإهداء األوسمة ومنحها وأنوا  وطرق أعداد المأدب وقواعد رفع األعالم وتنكي

لمؤتمرات الدولية ا تصنيفات المالبس الرسمية لكال الجنسين نساء ورجال في المحافل الدولية ويشرح إمتيازات الوفود في

 .و حصانتها ويوضح أساليب وقواعد اإلتكيت المتبعة في تنظيمها  

PRA  305    العالقات العامة عبر االنترنت 

The objective of this course is to provide an overview of how people in the Public 

Relations (PR) field use visual communications to meet various organizational 
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objectives. Students explore how memorable visual messages with text have the 

greatest effect to inform, educate and persuade individuals. The course will help 

students navigate through the vast amount of visual stimulation by introducing them 

to the principles of visual literacy. It also involves discovering why some images are 

remembered while most are not through the critical examination of visual 

communications in newspapers, magazines, television, film, and new media. 

 

Students learn how to interpret visual representations from these theoretical 

perspectives and how to apply these theories strategically in the work they produce.  

They will actively apply these principles while getting hands-on experience in the 

techniques and contemporary applications in visual media---specifically print and 

electronic publication production as they apply to the PR profession. Practical 

coursework involves learning to use some of the standardized industry software, 

including Adobe InDesign CS6, Adobe Photoshop CS6, and the WordPress to 

produce fliers, logos, brochures, and portions of websites.   

PRA  404    لتدريب الميداني في العالقات العامة ا 

 (ساعة دراسية 90بعد انهاء )المتطلب السابق:

 االشراف االكاديميالخاصة بالعالقات العامة، والشركات يتناول هيا المساق تدريب الطلبة عمليا في المؤسسات العامة و

التدريب، باالضافة الى  والعملي اثناء التدريب، كما يقوم الطالب بتقديم تقارير عن طبيعة المهام التي قام بها خالل فترة

 .المشرف االكاديمي المهارات التي اكتسبها والصعوبات التي واجهها اثناء فترة التدريب، ومناقشة هيه التقارير من قبل

PRA  405     العالقات العامةمشروع التخرج في  

 ( جميع مقررات التخصص عدا التدريب الميداني )المتطلب السابق:

اسة العالقات من خالل هيا المساق بتقديم مشرو  تخرج في مجال العالقات العامة،  ويكون هيا المشرو  در الطالب يقوم 

قع على االنترنت العامة في منظمة معينة من المنظمات العامة او الخاصة في دولة االمارات العربية  المتحدة أو تصميم مو

لطالب بتنظيم اة مثل المجلة والنشرة واألدلة اإلرشادية، وقد يقوم لمؤسسة ما، أو انتاج مجموعة من المطبوعات الداخلي

 .معرضا أو حدثا خاصا.

PRA  401    حمالت العالقات العامة 

 (PRA 401)المتطلب السابق:

العامة، ومن يلك  مجموعة من المعارف النظرية والتطبيقية  يات الصلة بحمالت العالقاتيسعى هيا المساق إلى تقديم 

استخدام وسائل شرح وتطبيق الخطوات المنهجية التي تعتمد عليها حمالت العالقات العامة: كالتخطيط، والتنظيم، و

في تحديد الجمهور ة االتصال المتعلق يهدف هياالمساق إلى تنمية قدراتالطالب المعرفيةفي مهاراتواإلعالم والترويج، 

ليق يكون فيه االمستوى واالرتقاءبه إلى  المستهدف، وجدولة الحملة، والتقييم، وكتابة التقارير الخاصة بالحملة

الوسائل اكثر  الكامل العداد وتصميم وتنفيي حملة كاملة ومعرفة نقاط القوة والضعف مثل أق قادراعلى االستيعاب

طالب من تخطيط لة في وسائل االتصال الجماهيرية ام الخاصة . كما يسعى هيا المساق إلى تمكين الفعالية في الحم

مالت من وتصميم وإنجاز حمالت العالقات العامة نظريا وتطبيقيا وتناول بعض االخطاء السابقة لنمايج من ح

 .منظمات مختلفة

ADV  301    كتابة النصوص االعالنية 

دراسة كيفية إعداد المادة التحريرية لرسائل اإلعالن من أجل تكوين رأى عام مستهدف وأيضا إعداد المادة 

التحريرية المستهدفة لوسائل اإلعالن المختلفة مع تحديد أبعاد صياغة المضمون ومحتوياته وآثار الكتابة والصياغة و 
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المستهدف ومراعاة اختالف الجمهور والوسائل مع تطبيقات  فعاليتها على مراحل التأثير النفسي واالتصالي للجمهور

 .عملية يعدها الطالب

 ADV 201    تطبيقات الحاسب االلي في االعالن 

 (CIS 204: )المتطلب السابق

 غراض االعالنية,استخدام برامج الصور والفيديو المتقدمة في انشاء اعمال فنية يمكن استخدامها في االيتناول هيا المساق 

ي التصمميات فيلك حيي يتعلم الطالب كيفية االستفادة من الطرق الكثيرة للتحكم في االلوان والنصوص واالعمال الفنية 

وسائل  . كما يدرب الطالب على استخدام(Adobe Illustrator CC)التي يقوم بانشائها بواسطة برنامج االليستريتور

 عديدة يعبر بها عن افكار ابداعية ويخرجها في صورة عروض تقدمية. 

فترافكتس كما يتم التعرف على كيفية استخدام ادوات انشاء الصور المركبة والرسوم المتحركة بواسطة برنامج ا

(Adobe After Effects CC ) لب وملفات الصوت والفيديو ويدرب الطا والصورباالضافة الى معالجة النصوص

الم ونشرها على شبكة استخدام ادوات التطبيق السابق ليعبر بها عن افكار ابداعية واظهارها في انتاج الفيديو واالفعلى 

 . االنترنت

ADV  402     استراتيجيات االبداع االعالني 

 ( ADV 301)المتطلب السابق:

ية االبتكارية يدرس الطالب في هيا المساق معنى اإلبدا  والتفكير االبتكارق من حيي المراحل التي تمر بها العمل

ار اإلقناعية المؤثرة ومكوناتها واالستراتيجيات االبداعية فى مجال اإلعالن وكيفية تصميمها وإعدادها مع استخدام االوت

النية ابتكارية تطبيقية ليصبح الطالب قادرا على إعداد وتحليل رسائل إعمن خالل خطوات عملية وبحثية تتضمن مراحل 

 .من خالل مجموعات عمل

ADV  302    االعالن المطبوع 

 ( ADV 201)المتطلب السابق: 

ة وتطورها إلعالن المطبو  بعد التعرف على مقدمة تاريخية للطباعايهدف هيا المساق أن يدرس الطالب كل أشكال 

ئد ومجالت(، وتقنياتها وصوال إلى التطبيقات الحديثة فى مجال اإلعالن المطبو  ويشمل يلك اإلعالن الصحفي )جرا

راسة عناصر دواإلعالنات الخارجية الثابتة والمتحركة، اإلعالنات الترويجية المطبوعة في مراكز الخدمة الياتية 

الورق واالحبار  التصميم في كل منها وأساسيات التصميم لها بما في يلك عملية فصل األلوان والطرق الطباعية وانوا 

 .اوالخامات والتقنيات الطباعية وتدريب الطلبة على يلك على نمايج تطبيقية من خالل مجموعات عمل

ADV  403     االعالن االذاعي والتلفزيوني 

 ( ADV 201)المتطلب السابق:

زات كل منهم مقدمة لدراسة تطور اإلياعة والتليفزيون وخصائصهما ومكونات اإلعالن فى كل منهما والتعرف على ممي

طرق إعداد وتصميم كوسائل إعالنيه جماهيرية والتطرق الى تقنياتهم الحديثة وأثرها على اإلعالن كما تتعرض الدراسة ل

ة عمليا على يلك من تليفزيوني بأنواعهم المختلفة والوسائل الفنية المرتبطة بيلك مع تدريب الطلباإلعالن اإلياعي وال

 .خالل مجموعات عمل في أماكن اإلعداد

 PRA 401     االعالن االلكتروني 

This course introduces students to use of the Internet by different organizations to 

achieve goals for advertising purposes to communicate with buyers directly, raise 

visibility, and increase sales. It shows students how they can leverage Web-based 

content to get the right information to the right people at the right time for a fraction of 

the cost of big-budget campaigns. Students learn to evaluate, develop, and execute 
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Internet-based advertising and promotional campaigns with an exploration of Internet 

advertising and marketing issues and ideas. Most weekly classes will consist of a 

discussion of Internet advertising and marketing issues along with hands-on lab and 

multimedia sessions. 

ADV  303     ادارة االعالن 

 ( ADV 209)المتطلب السابق:

دراسة علمية  يتعرف الطالب من خالل هيا المساق على المفهوم العام لعلم اإلدارة وبخاصة إدارة اإلعالن من خالل

عالقة اإلدارة وإدارية متكاملة لما يجرى داخل المنشآت المتخصصة فى المجال مع دراسة إدارة خطط النشاط االعالني 

تها الميزانيات المستخدمة وادارة القرارات والمعايير التى حدد بتحقيق االهداف واالستراتيجيات للرسائل والوسائل

 .ودراسة الجدوى االقتصادية داخل المنشآت االعالنية واالعالمية

ADV 411     تخطيط الحمالت االعالنية 

 

 ( ADV 301, ADV 303)المتطلب السابق:

اتيجيات الحمالت يقوم هيا المساق بتعريف الحمالت اإلعالنية ودراسة مكوناتها ونمايج اتجاهات الجمهور وتحليل استر

عداد المخصصات اإلعالنية وعملية التخطيط ودراسة المزج بين الوسائل فى ضوء عالقتها بالجمهور المستهدف وكيفية إ

 .لقبلية والبعدية وتقويم الحمالت لضمان نجاحهاالمالية والجدولة الزمنية ودراسة االختبارات ا

 ADV  412   تدريب ميداني في االعالن  

 ساعة دراسية( 90)المتطلب السابق:بعد انهاء 

خاصة والوكاالت الفي المؤسسات العامة والخاصة يتم اكتساب الطالب مهارات عملية من خالل مجموعات عمل تتدرب 

ن خالل مفى مساق إنتاج اإلعالن المطبو  ومساق اإلعالن المسمو  والمرئي ويلك تقوم بتطبيق ما درسته االعالن، ب

ية واختيار ورشة عمل للتدريب على التصميم والتصوير لألعمال والتدريب على األسس الفنية واكتساب المهارات التنفيي

 الخامات المناسبة وعمل بروفات طباعية.

لمهارات التي اكتسبوها هام التي قاموا بها خالل فترة التدريب، باالضافة الى اويقوم الطالب بتقديم تقارير عن طبيعة الم

 .والصعوبات التي واجهوها اثناء فترة التدريب، ومناقشة هيه التقارير من قبل المشرف االكاديمي

 ADV  406   مشروع التخرج في االعالن  

 (جميع مقررات التخصص عدا التدريب الميداني)المتطلب السابق:

الل مجموعات عمل خيتناول هيا المساق قيام الطالب بتجربة التخطيط والتصميم والتنفيي لحملة إعالنية متكاملة من 

باختيار  تحاكى ما يحدي في سوق االعالن عمليا حيي العمل جماعي من خالل فريق عمل متكامل يمر به الطالب

وصول إلى لومات واستطالعات الرأى وتحليلها والعنوان مشرو  التخرج والمرور بالتحضير والبحوي وجمع المع

عة بتطبيقها ثم مؤشرات ودالالت وتحدد استراتيجية إعالنية وتصميمات تتضمن أفكار ابتكارية مدروسة تقوم المجمو

 .عرضها امام لجنة التقييم  

PRA   404    تدريب الميداني في العالقات العامة ال 

 ساعة دراسية( 90انهاء  )المتطلب السابق:بعد

االشراف االكاديمي الخاصة بالعالقات العامة، والشركات يتناول هيا المساق تدريب الطلبة عمليا في المؤسسات العامة و

الى  التدريب، باالضافة والعملي اثناء التدريب، كما يقوم الطالب بتقديم تقارير عن طبيعة المهام التي قام بها خالل فترة

 المشرف االكاديمي. المهارات التي اكتسبها والصعوبات التي واجهها اثناء فترة التدريب، ومناقشة هيه التقارير من قبل
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 توصيفات مواد التخصص االختيارية  3.6.4

 PRA  406  التسويق االجتماعي  

 ( PRA 208, ADV 209)المتطلب السابق:

يي يساعد هيا ، حتعريف الطالب بمفهوم التسويق االجتماعي ومقارنته بمفاهيم تسويقية اخرى  يهدف هيا المساق  الى

فهوم التسويق المساق على تنمية قدرات الطالب المعرفية في هيا المجال .وتتضمن هيه المادة المواضيع التالية: م

تيجات التخطيط التسويق االجتماعي، استرااالجتماعي ،عالقة التسويق االجتماعي بالتسويق التجارق، نظريات ونمايج 

ق االجتماعي في في حمالت التسويق االجتماعي، اساليب االقنا  وبناء الرسالة في حمالت التسويق االجتماعي، التسوي

 .المنظمات غير الحكومية غير الربحية ، والتسويق السياسي

PRA 306    خالقيات العالقات العامةا  

 (  PRA  208)المتطلب السابق:

 عامة،والتشريعاتيتناول هيا المساق مفهوم العالقات العامة وأخالقياتها , وأهمية األخالقيات في مؤسسات العالقات ال

لمختلفة التي تواجه اوالقوانين المتعلقة المنظمة لهيه المهنة كما يتناول األسس السليمة للتعامل مع المشكالت والحاالت 

,  المؤسسات , ويفسر مواثيق الشرف المنظمة لمهنة العالقات العامة ونشأتها وتطورها وفوائدها وخصائصها

لعالقات العامة المهنية وعواملها إضافة إلى المواثيق األخالقية لوالمتغيرات التي تؤثر على االلتزام باألخالقيات 

 .وارتباطها بالتنظيمات المهنية 

PRA 307     االتصاالت التسويقية المتكاملة  

 ( PRA 208, ADV 209)المتطلب السابق:

ن التنسيق المبنى على والتي تتضمتعتمد الدراسة لهيا المساق على المفهوم الحديي لعملية االتصاالت التسويقية المتكاملة 

مبيعات كما تشمل التكامل بين كل أنشطة اإلعالن والنشر والبيع الشخصي واإلعالن والتسويق المباشر ووسائل تنشيط ال

 .مان تكاملهاعالقة كل هيه األنشطة بالتخطيط والتنظيم وقياس الفعالية والتقييم القابل لتطوير تلك األنشطة لض

 

PRA 407     ادارة سمعة المنظمات 

 ( : PRA 208)المتطلب السابق

رة السمعة ، كما يتناول هيا المساق كيفية إدارة السمعة االستراتيجية للمنظمات من حيي االتصاالت والتكنيكات إلدا

يط لها والتخطويسعى الى اكساب الطالب مهارات إدارة القضايا والمخاطر واألزمات والطرق السليمة والحديثة في  ح

 .الناجح  للتعامل معها

PRA  308   التسويق المباشر  

 ( PRA 208, ADV 209)المتطلب السابق:

لى األهداف و أساليبه إضافة إ يتناول هيا المساق التعريف بمفهوم التسويق المباشر من حيي خصائصه و عيوبه

المجال ليكون  في هيا معرفيةالرئيسية للتسويق المباشر حيي يهدف هيا المساق أيضاً إلى تنمية قدرات الطالب ال

عد على نمو التسويق قادراً على التمييز بين التسويق المباشر و اإلعالن العام و كيلك يتعرف على العوامل التي تسا

ية. و اإلضافة إلى معرفة مراحل استخدام التسويق المباشر في اإلستراتيجية التسويقالمباشر و تطوره ب

 .باشرلتمكين الطالب من ادراك أهمية وكيفية استخدام قاعدة البيانات في مجال التسويق الميهدفأخيراً 

PRA 309   العالقات العامة الدولية 

 ( PRA 208)المتطلب السابق:

يتناول هيا المساق تعريف الطالب بمفاهيم العالقات الدولية في مجال مخاطبة الجمهور الداخلي للمنظمة الدولية إضافة 
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وكيلك تعريف الطالب بخصوصيات العالقات العامة ومجاالتها وشرح العناصر األساسية التي .إلى جمهورها الخارجي

ير بالجماهير والتواصل معهم لكي يكونوا قادرين على التعامل مع ترتكز عليها المنظمات في إيصال رسالتها في التأث

يضيف هيا المساق مهارات التعامل مع اآلخرين من خالل تعميق مفهوم الثقافات المختلفة  المنظمة بشكل إيجابي.

ويمكن هيا المساق إلى فهم واسع في مجال استخدام األساليب الحديثة في مجال العالقات العامة ودور عمليات  للجماهير .

 .اإلتصال في دعم وتعزيز العالقات العامة وتحديد أنوا  االتصال الجماهيرق

PRA 408      فن االقناع   

 ( PRA 208)المتطلب السابق:

ة والتعامالت اإلقنا  كمهارة من مهارات االتصال الهامة لمختلف وظائف الحيا التعريف بمفهوميتناول هيا المساق 

وضيح األدوات التي تاالنسانية وكمهارة قيادية وادارية وتسويقية ال غنى عنها وكيك بيان القدرة على التأثير من خالل 

م محركات االقنا  قراءة أفكارهم وفهتساعد على اقنا  اآلخرين بالحجة والبيان وترسيخ مفهوم المصداقية وزر  ثقتهم و

 . والتأثير وطرق استخدامها لتحقيق فعالية الحوار وكفاءته واكساب الطالب مهارات االقنا  المتعددة

PRA 409    االتصال التنظيمي  

 ( PRA 208)المتطلب السابق:

ى شرح األعمال. كما يركز عليسعى هيا المساق لشرح وتحليل أشكال وأنماط االتصال التنظيمي في منظمات 

استخدام  اسية،مختلف المعارف النظرية والتطبيقية المتعلقة باالتصال التنظيمي. ومن يلك مثال: المفاهيم األس

ات في المنظمة، نمايج ومستويات االتصال التنظيمي، مصادر المعلوم التكنولوجيات الحديثة في االتصال التنظيمي،

 .طرق إدارة الخالفات طرق االتصال داخل المنظمة،

PRA 410    بحو  التسويق  

 ( PRA 208, ADV 209)المتطلب السابق:

الى تنمية  اهدافه حيي يهدف هيا المساق يتناول هيا المساق التعريف بمفهوم بحوي التسويق من حيي اهميته ,

ه من خالل تنفيي خطواتوقدرات الطالب المعرفية في هيا المجال بحيي يكون قادرا على تصميم البحي التسويقي 

لى مجتمع الدراسة . عجمعه للبيانات االولية والثانوية عن طريق استخدام االستبيان واعتماده على العينات وتعميمها 

 .ن قادرا على كتابة البحي التسويقي بشكل منظم ومنسقواخيرا ليكو

ADV 304    التسويق االلكتروني 

 ( COM 101)المتطلب السابق:

لعملية من خالل ايسعى هيا المساق إلى إكساب الطالب أحدي المهارات للتعامل مع شبكة اإلنترنت والقيام بالتطبيقات 

ى دراسة أنوا  تصميم وتنفيي أشكال لخدمة اإلعالن لصالح مؤسسات أو منتجات أو عالقات تجارية محددة مع التطرق إل

 .امل فى هيا المجالتصميمها وتنفييها مع تعريف الطالب بأخالقيات التعهيه التطبيقات والبرامج الجرافيكية المتعلقة ب

ADV 310      انتاج االعالن التلفزيوني 

فنية بعد دراسة أنوا  هيا المساق يدرس الطالب األسس المرتبطة بتصوير اإلعالن التليفزيوني بكافة أشكاله وقوالبه ال فى

اج وعمل الكاميرات ووحدات اإلضاءة وعالقة تقنيات التصوير سواء التصوير الداخلي أو الخارجي ودراسة اإلخر

 .ريب عليهاالمونتاج لتحقيق األهداف االتصالية لإلعالن والتد

ADV 407     سلوك المستهلك  

 ( ADV 306)المتطلب السابق:

يهدف هيا المساق إلى اإللمام التام بالدراسات السيكولوجية للمستهلكين والمتلقين قبل اإلعداد للعمليات االتصالية حيي يتم 

دراسة كل الجوانب المختلفة لسلوك المستهلكين والعوامل المؤثرة فيها وانوا  اإلدراك ودراسة االتجاهات والدوافع 

الل دراسة هيه النظريات وارتباطها باإلعالن وعمليات اتخاي القرارات وكيفية واالحتياجات وعالقتها بالغرائز من خ
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 .استخدام األوتار اإلقناعية للتأثير اإليجابي مع دراسة وتحرير نمايج

ADV 408     مهارات العرض والتقديم 

 ( COM 101)المتطلب السابق:

إلعالمي يهدف هيا المساق إلى إكساب الطالب مجموعة من المهارات االتصالية المرتبطة بنجاحه في العمل ا

يب ونظريات وخصوصا فى مجال اإلعالن حيي تتطرق الدراسة الى لغة الحديي واإللقاء واإلنصات والتعبير وأسال

قديم لضمان احداي تقنياتها فى مجال العرض والتالتأثير واإلقنا  كما يتدرب الطالب على استخدام وسائل االتصال و

 .االقنا  وتحقيق أهداف االتصال

ADV 306   الترويج االعالني  والمعارض 

 ( ADV 209)المتطلب السابق:

لمؤثرة في ايتعرف الطالب من خالل هيا المساق على الدراسات الترويجية وما يتعلق بالمزيج الترويجي والعوامل 

بيعات من خالل االستراتيجيات وعالقتها باألنشطة االتصالية لإلعالن والنشر والبيع الشخصي وتنشيط المصياغة هيه 

حالت الخدمة عمليات تخص إدارة نوافي العرض وإقامة المعارض والمهرجانات وكل الوسائل الداعمة لمعارض البيع بم

 .الياتية

ADV 409    قتصاديات االعالنا   

 (  COM 101)المتطلب السابق:

راسة األسس ديتناول هيا المساق كل ما يتعلق بالعوامل االقتصادية المرتبطة بعمليات اإلعالن ويلك من خالل 

ارتباطية بين  النظرية االقتصادية وتطبيقاتها قبل اختيار الوسائل وتخطيط الحمالت من خاللها حيي هناك عالقة

تتعلق بدراسة الجدوى  يدها قبل اتخاي القرارات والتطبيقاتالتكلفة والعائد من العمليات االعالنية يجب دراستها وتحد

 .الفنية والتي يتم ترجمتها في النهاية الى دراسات  جدوى اقتصادية

ADV 307    اعالنات الطرق  

لى وسائل النقل عيتم في هيا المساق تناول كل ما يتعلق بوسيلة اإلعالنات الخارجية سواء الثابتة أو تلك الموجودة 

ها كما يعالج المقرر لالمتحركة وطرق تصميمها وتنفييها وكيفية إدارتها بما في يلك دراسة القوانين والتشريعات المنظمة 

ع دراسة الخامات مسمياتها المختلفة مع دراسة وتحليل لنمايج عالمية ومحلية دراسة لكل أنوا  اإلعالنات الخارجية بم

 .والطرق الطباعية المتبعة فى تنفييها

ADV 410    لحمالت االعالنية الدوليةا   

 ( ADV 301)المتطلب السابق:

الت الدولية الحمالدولي واالعالن الدولي من منظور مفاهيمي تطبيقي ويناقش االعالن يدرس الطالب فى هيا المساق 

يرات المتعلقة بنوعية لإلعالن بمفاهيمها الواسعة والقابلة لنشر األفكار دوليا مع تطبيقها محليا )لكل دولة طبقا للمتغ

ع دراسة وتحليل ألمثلة المتلقين( بعد دراسة تسويقية وترويجية وثقافية واجتماعية وعالقتها بسلوك المستهلكين المحليين م

 .  الحمالت الدوليةمن تلك 

ADV 307   االتصاالت التسويقية المتكاملة   

 (  PRA 208, ADV 209)المتطلب السابق:

من التنسيق المبنى على تعتمد الدراسة لهيا المساق على المفهوم الحديي لعملية االتصاالت التسويقية المتكاملة والتي تتض

مبيعات كما تشمل الشخصي واإلعالن والتسويق المباشر ووسائل تنشيط الالتكامل بين كل أنشطة اإلعالن والنشر والبيع 

 .مان تكاملهاعالقة كل هيه األنشطة بالتخطيط والتنظيم وقياس الفعالية والتقييم القابل لتطوير تلك األنشطة لض

 



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

82 | P a g e  
 

 توصيفات مواد البرنامج االختيارية  4.6.4

LAW  101  مدخل لدراسة القانون 

فرو  القانون ودراسة النظرية العامة للقانون من حيي تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية يتناول المساق   

سير القاعدة المختلفة ومصادره الرسمية والتفسيرية، ونطاق تطبيق القانون من حيي المكان والزمان، ثم دراسة تف

مترتبة على اكتسابها. كما أهميتها وأنواعها واالثار الدراسة الشخصية القانونية من حيي  القانونية. كما يتناول هيا المساق

 .إثباتهوأطرافه ووسائل حمايته ,يتضمن دراسة النظرية العامة للحق من حيي التعريف بالحق وأركانه وأنواعه 

HIS  201   تاريخ دول الخليج العربي   

 (  UAEA 201)المتطلب السابق:

يليني والفرثيوني هوية السكان القدماء في الخليج خالل العصر الحجرق والعهد الهيهدف هيا المساق إلى تعريف الطلبة 

ة واإلمارة العيونية وتاريخ العرب في الخليج خالل فترة اإلسالم والفتوحات اإلسالمية، و يوضح مفاهيم تكوينات القرامط

لعثمانيون ودور برتغاليون والصفيون وافي الخليج. كما يتيح المساق للطالب تفسير الصرا  على الخليج خالل فترة ال

طالب لكسب المهارة إنجلترا في الخليج وتحليل طبيعة اإلنسان وبداية التكوين السياسي في الخليج. كما يؤهل المساق ال

اسية واقتصاد حتى االستقالل ومناقشة التطورات السي 1820الكافية لوصف تاريخ الخليج )الساحل المتصالح( من عام 

 .ي الخليج في القرن العشرينالنفط ف

LAW 304  المنظمات الدولية واالقليمية   

 ( COM 101)المتطلب السابق:

لقواعد العامة يتناول هيا المساق دراسة بالمنظمات الدولية من حيي تعريفها ونشأتها وتطورها، مع التركيز على دراسة ا

سلطاتها، مع دراسة وأنوا  المنظمات الدولية ودور المنظمة الدولية وللتنظيم الدولي والشخصية القانونية للمنظمة الدولية 

 .خليج العربيواسعة لهيئة األمم المتحدة وبعض المنظمات االقليمية خاصة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول ال

ENV  303  مصادر الطاقة المتجددة   

 ( COM 101)المتطلب السابق:

حيي طرق تقليدية   ويبين موارد وتحوالت  الطاقة  من يتناول هيا المساق التعريف بمصادر الطاقة المتجددة وأهميتها .

المياه والطاقة لتحويل الطاقة والطلب على الطاقة. ويتناول الطاقة االحفورية ، والطاقة الشمسية  وطاقة الرياح و

 العربية المتحدةإلمارات اواالقتصاد والبيئة ويتناول الطاقة المتجددة في دولة ، ودراسة الطاقة  الحيوية.والطاقة النووية 

 .وتاريخها ووتطبيقاتها ، واهميتها

 PRA  403   مجتمع المعلومات   

 ( COM 101)المتطلب السابق:

ؤشرات يتناول هيا المساق فكرة شاملة عن مفهوم مجتمع المعلومات ونشأته وأهم نظرياته. ويبين للطالب خصائص وم

قوماتها وتقييم مجتمع المعلومات.كما يتيح المساق للطالب الفرصة لتحليل أهمية تقسيمات صناعة المعلومات ومتطلباتها وم

ع المعلومات. كما لتمييز تأثير ودورالمكتبات في مجتم  مات. كما يعد الطالأهم التوجهات العربية والدولية لمجتمع المعلو

كاديمية للمكتبات جودة برامج المكتبات الرقمية بنظام التعليم المفتوح وجودة األداء في األقسام األيتيح للطالب أختبار 

 .والمعلومات

 ADV 404تنظيم المعارض والمهرجانات 

 (PRA 208)المتطلب السابق:

نشأة وتطور مفهوم المعارض وتنو  دالالت أسم المعرض وتاريخ وخصائص األسواق التعريف بيتناول هيا المساق 

أنوا  المعارض وأسباب أختالف والمعارض العربية واالجنبية. ويهدف المساق إلى تنمية قدرات الطالب المعرفية في 

امة المعارض والمهرجانات. ويسعى المساق الى تمكين الطالب تصنيفاتها وأهم العوائق واألخطاء التي يجب تجنبها عند أق
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ل كيفية إدارة المهرجانات يمن تحديد مبررات وأهمية المعارض بالنسبة للمنظمين والشركات وللزوار وللدول وتحل

مهرجانات واألحداي في نظام السياحة وعالقة المجتمع المضيف بالزائرين وكيفية مشاركة المجتمعات ثقافتها من خالل ال

واألهمية اإلقتصادية للمعارض والمهرجانات وطبيعة السعة المكانية والطاقة اإلنتاجية للمهرجان واالرتقاء بالطالب الى ان 

 .يكون قادرا على تقييم الفكرة واالستراتيجيات الرئيسية ونتائج المشاركة بالمعارض

COM  304 الشبكات االجتماعية 

 ( CIS 204)المتطلب السابق:

المجتمع  يتناول هيا المساق طرق اإلتصال الحديي في المجتمعات وتأثير خصائص الشبكات اإلجتماعية في تقوية روابط

تمع ويتطرق السياسية واإلجتماعية واألقتصادية لإلعالم الجديد وتفاعلها مع المجوتواصل أجياله. كما يوضح الجوانب 

ً لألدوار السلبية لتلك الجوانب. ويعرف مز يات كل منها ايا شبكات التواصل اإلجتماعية المختلفة وإيجابيات وسلبايضا

 .الم التقليدقوسمات الصحافة اإللكترونية وطرق الرقابة عليها ويوضح ايضاً خصائص اإلعالم الجديد التي تميزه عن اإلع

ADV 305   اساسيات التصميم   

 ( CIS 204)المتطلب السابق:

ديي للتصميم. كما أهمية ووظيفة والعوامل المؤثرة والخامات واألدوات المستخدمة والتيار الحالتعريف بيتناول هيا المساق 

قياس أبعاد يتيح المساق للطالب إستخدام أنوا  ومساحة وحركة وطبيعة الخط ويميز بين القيمة الضوئية واللونية له و

ة. كما يعد المساق الكتابة العربية والزخرفة اإلسالميالخطوط وقيمتها اللونية والمقارنة بين الخط المستقيم والمنكسر في 

باين األلوان الطالب لمناقشة سيكولوجية إدراك اللون والمعاني المرتبطة باأللون وتأثيراتها على التصميم، وتوافق وت

القتها بالفضاء وعالقتها بفن الجرافيك )فن الدعاية واإلعالن(. كما يؤهل المساق الطالب ليقيم أنوا  تكوينات الشكل وع

ع التنويع م)السالب والموجب( وعالقة الخط ومبادئ تكوين الشكل والمصمم الطباعي والمجتمع ويثمن عالقة وحدة الشكل 

ممارسة هية وهيا المساق يتيح للطالب الفرصة لوأنماط التوازن بين أشكال العمل الفني وأنوا  اإليقا  في التصميم. 

يراعي يج صميم نموتنوعة بصورة تمكنهم من تحقيق أهدافهم الشخصية وأفكارهم الفنية بتالمهارات وتطبيقها بأساليب م

 . فيه عناصر التصميم والزمن بوصفه وحدة أساسية لبناء عناصر التصميم

ADV 405  الوسائط المتعددة   

 ( CIS 204)المتطلب السابق:

افة إلى مجاالت يتناول هيا المساق التعريف بمفهوم الوسائط المتعددة من خالل الخصائص المختلفة لعناصرها وأنواعها، إض

وظيف المكونات استخدام وطرق تقديم الوسائط المتعددة. ويهدف هيا المساق إلى تنمية قدرات الطالب المعرفية في كيفية ت

امج اإلنتاج ا يسعى المساق إلى تمكين الطالب من التميز بين خصائص ومعايير برالمادية النتاج الوسائط المتعددة وكم

رامج الوسائط والتأليف لتكوين التطبيقات المختلفة، كما يؤهله لتصميم وتقييم خطوات ومراحل ومعايير إنتاج وأختيار ب

 .المتعددة

ADV 409    فن الجرافيك   

 ( ADV 306)المتطلب السابق:

. كما يتيح هومجاالت تطبيقه وأسس نجاحالتصميم الجرافيكي وأهميته وتاريخ نشأته التعريف بمفهوم يتناول هيا المساق 

والمرئية  ما بين أنوا  المطبوعات وأنوا  التصميم الجرافيكي، وما بين العناصر التصويرية مييزالمساق للطالب الت

لب ليقيم تقسيم سبنسر والعالئقية والتطبيقية وبين المبادئ االساسية والمساندة في التصميم الجرافيكي. كما يؤهل المساق الطا

شعار أو شارة  عالقة الشبكات بالتوازن، ويتيح للطالب تصميمللعمل الفني،ويعده لتخطيط الشبكة المناسبة ويحدد أهمية و

 .بأستخدام التصميم الجرافيكي

MGT 101    أسس االدارة   

 ( ADV 306)المتطلب السابق:



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

84 | P a g e  
 

 .نظرة عامة على الوظائف اإلدارية األساسية، التركيز على التخطيط، التنظيم،القيادة والرقابة

 

 

 

 

  



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

85 | P a g e  
 

 العام القانونبرنامج الماجستير في . 5

 ر ية البرنامج ورسالته 1.5

 ر ية البرنامج

في مجال علوم  تنبثق رؤية ورسالة الرنامج من رؤية ورسالة القسم التي تركز على فكرة التميز والمعاصرة واالبدا 

 القانون العام والقدرة على المنافسة في السوقيين المحلي واالقليمي .

 رسالة  البرنامج

د البشريه وتأهيلها؛ نشر المعارف وتعزيز وتقوية البحي العلمي الهادف والمثمر في مجال القانون العام في تنمية الموار

 لتلبية حاجة المجتمع على الصعيدين الوطني واالقليمي. 

 أهداف البرنامج  2.5

 يسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف العامة التالية:

 سهام في تطوير النصوص التشريعية في دولة االمارات.تنمية قدرة الطالب على اإل -1

تعاون سد العجز في أعضاء هيئة تدريس في فرو  القانون من الجامعات اإلماراتية خاصة، ودول مجلس ال -2

 الخليجي عامة.

خل ساتهم العليا داتشجيع الطلبة المتميزين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون أو مايعادله على مواصلة درا -3

 الدولة .

 ايجاد دور اكاديمي مهم  للكلية على كافة المستويات العلمية واألكاديمية المحلية  -4

 واإلقليمية والعالمية.

 تطوير البحي العلمي في كافة فرو  القانون العام. -5

 مخرجات التعلم للبرنامج  3.5

 بنهاية دراسة الطالب للبرنامج سيكون قادرا على ان :

 الماجستر في القانون العام ليكون الخّريج قادراً على أن:يسعى برنامج 

 يبيّن المعارف والمفاهيم الرئيسة في مختلف فرو  القانون العام. -1

 يربط بين دراساته القانونية وبين قضايا المجتمع. -2

 يفّسر النصوص التشريعية ويحللها. -3

 يحلل األحكام القضائية ويقيّمها. -4

 مجال تخصصه. يُعّد بحثاً علمياً متعمقاً في -5

 الماجستير في القانون العامالخطة التفصيلية لبرنامج  4.5

وهي ثالثة وثالثون )  بعد أن ينهي الطالب بنجاح متطلبات الدرجة العلمية عامتمنح الكلية درجة الماجستير في القانون ال

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 33

 

 ( ساعة معتمدة. 18المساقات اإلجبارية )  -

 ارية المطروحة. ( ساعات معتمدة.حيي يختار الطالب مساقين من مجموعة المساقات اإلختي 6المساقات اإلختيارية )  -

 ( ساعات معتمدة. 9الرسالة العلمية وتعادل )  -
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 ( ساعة معتمدة 18المساقات اإلجبارية )  -1

 عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

LAW641 3 القانون الدستورق والنظم السياسية 

LAW671 3 القانون اإلدارق 

LAW631 3 القانون الجنائي 

LAW651 3 القانون الدولي العام باللغة اإلنكليزية 

LAW672  3 التشريعات المالية واالقتصادية 

LAW680 3 مناهج البحي القانوني 

 18 المجمو  

 اإلجبارية من قسمين:يتكون كل مساق من المساقات 

ع المتخصصة يشمل القسم األول دراسة عامة يتم تحديد مفرداتها في توصيف المساق ويحال فيها الطالب إلى المراج

 بتوجيه من مدرس المساق دون أن يتلقى فيها تدريساً خاصاً.

ص ويعتمده القسم المخت أما القسم الثاني فيشمل دراسة متعمقة ألحد موضوعات المساق يطرحه مدرس المساق ويقره

 مجلس الكلية، ويتلقى فيه الطالب محاضرات بواقع ثالي ساعات أسبوعياً طوال مدة الفصل الدراسي.

 ( ساعات معتمدة 6المساقات اإلختيارية )  -2

 

 عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

LAW661 3 نظام الحكم في اإلسالم 

LAW652 3 قانون حماية البيئة 

LAW632 3 الجرائم المستحدثة 

LAW653 3 حقوق اإلنسان 

LAW633 3 قانون اإلجراءات الجزائية 

 15 المجمو  

 

 ( ساعات من المساقات اإلختيارية المطروحة. 6يختار الطالب المساقات اإلختيارية بواقع ) 

 ( ساعات معتمدة9رسالة الماجستير ) -3

ملخصاً باللغـة  ، ويلك باللغة العربية على أن تتضمنالعاميعد الطالب "الرسالة العلمية" في أحد موضوعات القانون 

سـاعداً من غير قسم االنجليزية، ويعين له مشرفاً من قسم القانون العام. ويجوز، عند االقتضـاء أن يعين له مشرفـاً م

 18اقات اإلجبارية )المسلـة العلميـة" إال بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة القـانون العام. وال يجوز تسجيل " الرسـا

 ساعة معتمدة(.

 ويتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس قسم القانون العام.

 العام الماجستير في القانونتوصيفات برنامج  5.5

ورة بعد عنوان لكافة مساقات البرنامج، المتطلبات لكل مساق ميك مالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات معتمدة

 المساق مباشرة، إن وجد:
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LAW 641  القانون الدستوري والنظم السياسية 

إلمارات  ق لدولةاالمنهج العام: يتضمن دراسة مبادئ القانون الدستورق والنظم السياسية المعاصرة ، والنظام الدستور

 .العربية المتحدة، والحقوق والحريات العامة

لقانون الدستورق والنظم السياسية ويتم امن موضوعات  -أو أكثر –المنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة لموضو  

على  متحدة، الرقابةتحديده في ضوء المعايير التي يعتمدها مجلس الكلية. مثل نظام الحكم في دولة اإلمارات العربية ال

 .دستورية القوانين ،نمايج من الحقوق والحريات العامة

LAW 671  القانون االداري 

ق وتطبيقاته في دولة اإلدارق المركزق والالمركز المنهج العام: يتضمن دراسة المبادئ العامة للقانون اإلدارق ،التنظيم

مة، األموال العامة، اإلمارات العربية المتحدة، الضبط اإلدارق ،المرافق العامة، وسائل اإلدارة العامة، الوظيفة العا

  رها.القرارات اإلدارية، العقود اإلدارية ،والرقابة على أعمال اإلدارة من حيي ماهيتها وأنواعها وآثا

العقد , القرار اإلدارق :منهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضو  أوأكثر من مواضيع القانون اإلدارق مثلال

ماية اإلدارية للبيئة, العقود الرئاسية اإلدارية, الحالضبط  اإلدارق، الوظيفة العامة,  التأديب الوظيفي،  الرقابة اإلدارق,  

 ت العقود اإلدارية الدولية.اإلدارية االلكترونية, التحكيم في منازعا

LAW 631  القانون الجنائي 

ية ، وطرق اإلثبات المنهج العام:  يتضمن دراسة النظرية العامة للجريمة والعقوبة ، واألحكام العامة للخصومة الجنائ

 الطعن في األحكام الصادرة فيها .و

ون الجنائي مثل المسؤولية الجنائية القانمن موضوعات  –و أكثر أ –منهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضو  ال

 مي.لألشخاص المعنوية القصد الجنائي الخاص والمساهمة الجنائية في التشريعات الوطنية والتشريع اإلسال

LAW 651  القانون الدولي العام باللغة االنجليزية 

قواعده. كيلك تحديد  يتناول هيا المساق دراسة التعريف بالقانون الدولي العام المعاصر ومصادره  وطبيعة المنهج العام:

مسئولية الدولية أشخاص القانون الدولي والتعريف بحقوقهم وواجباتهم. ثم التركيز على المعاهدات الدولية، نظرية ال

 الحياد الدولي. القانونية  المنظمة لحاالت الحرب وقواعد وأساليب حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية والقواعد

 المنهج الخاص: 

لقانون الدولي العام يتم تحديده في ضوء المعايير التي امن موضوعات  -أو أكثر –يتضمن دراسة معمقة لموضو  

 حقوق اإلنسان.دولي ليعتمدها مجلس الكلية. مثل القانون الدولي اإلنساني, القانون االقتصادق الدولي, القانون ال

LAW 672   التشريعات المالية واالقتصادية 

ع االشارة إلى أهم مالمنهج العام : ويتضمن دراسة موضوعات المالية العامة للدولة ، والتشريعات المالية واالقتصادية 

 ال االقتصادق والمالي .القوانين السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في المج

من موضوعات التشريعات المالية واالقتصادية  يتم تحديده  –أو أكثر  –المنهج الخاص: ويشمل دراسة معمقة لموضو  

 في ضوء المعايير التي يعتمدها مجلس الكلية .

LAW 680   منهج البح  القانوني 

هومه العام العلمي في مفيتناول هيا المساق محورين أساسيين،المحور االول يتضمن التعريف العام بمناهج البحي 

عدادالبحي إوأهميته وأهدافه وعوائقه والمحورالثاني ويتحدي عن البحي القانوني بمفهومه الخاص ومراحل وخطوات 

وتعريف الطالب على استخدام المصادر والمراجع في الصفحات ويتناول بشكل متخصص تعليم الطالب طرق 

ب الشكلية كتابة األوراق البحثية وأيضا تسليط الضوء على الجوانومصادرالبحي القانوني وكيفية استعمالها في 

د البحوي والدراسات والموضوعية في الكتابة القانونية باسلوب منشانه تنمية مهارات الطالب في الصياغة والتحليل واعدا

 المستقبلية.
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LAW 661   نظام الحكم في االسالم 

سالمية، أحكام الوصية مقررات: المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، أصول الفقه، الثقافة اإل الهدف منه مراجعةالمنهج العام: 

 والميراي والوقف.

 

الحديي وفي النظام  المنهج الخاص: يتضمن هيا المساق التعريف بالدولة القانونية ونشأتها، وبيان مقوماتها في الدستور

ديثة وفي النظام ية. وكيلك تدرج القواعد القانونية في الدولة الحاإلسالمي، ودراسة مصادر الدستور األصلية والتبع

صائصه، وكيلك اإلسالمي، وخضو  اإلدارة للقانون فيهما، وبيان أساس نظام الحقوق والحريات في الفقه اإلسالمي وخ

 ئية.ضادراسة ضمانات تحقيق الدولة القانونية الحديثة، من خالل الفصل بين السلطات، وتنظيم الرقابة الق

LAW 652    قانون حماية البيئة 

ن، والحماية اإلدارية المنهج العام: ويتضمن التعريف بقانون حماية البيئة، وعناصر البيئة المختلفة التي يحميها القانو

 العامة التي تختص بحماية البيئة.والجنائية للبيئة، والجهات 

انون حماية البيئة ، مثل حماية البيئة قمن موضوعات  -أو أكثر –معمقة لموضو   ويتضمن  دراسة: المنهج الخاص

يئي والتلوي باإلشعا  البحرية والبرية والجوية من التلوي، المخاطر البيئية والوقاية منها, تشريعات حماية التنو   الب

 دور السلطات  العامة في الوقاية من المخاطر البيئيةالنووق, 

LAW 632   الجرائم المستحدثة 

شخاص واألموال المنهج العام:ويتضمن دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات ، وبصفة خاصة الجرائم الواقعة على األ

 و  محل الدراسة في المنهج الخاص.، على أن يتحدد هيا المنهج بما يتوافق والموض

ثه  ، على سبيل ضوعات الجرائم المستحدمن مو –و أكثر أ –المنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة لموضو  

معلوماتيه ، جريمة ال المثال،الجرائم المستحدثة ، في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثة،اتفاقيةدايست لمكافحة جرائم

 .غسل األموال، التصرف غير المشرو  في األعضاء البشرية

LAW 653    حقوق االنسان 

سائل وأساليب يشمل التعريف بالحق وأقسامه، وتقسيمات حقوق اإلنسان، ومراحل تطورها التاريخي، و المنهج العام :

ت العامة المنصوص حمايتها في الشريعة اإلسالمية والمواثيق اإلقليمية والدولية مع اإلشارة إلى أهم الحقوق والحريا

 عليها في دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة.

انون حقوق اإلنسان يتم تحديده في ضوء قمن موضوعات  -أو أكثر –:ويتضمندراسة معمقة لموضو  المنهج الخاص

مساواة بين المعايير التي يعتمدها مجلس الكلية, مثل الحق في التعليم, الحق في الصحة, الحق في الخصوصية, ال

 عالم متغير.حق الشعوب في تقرير مصيرها، القانون الدولي لحقوق اإلنسان في  الجنسيين,

LAW 633    قانون االجراءات الجزائية 

مراحل الدعوى الجنائية المنهج العام:  يتناول التعريف بقانون اإلجراءات الجزائية ، والدعاوى التي تنشأ عن الجريمة ، و

 .، وأسباب انقضائها ، وسلطات مأمورق الضبط القضائي ، والحكم الجنائي وطرق الطعن في األحكام 

انون اإلجراءات الجزائية ، يتم تحديده في قمن موضوعات  -أو أكثر –المنهج الخاص: ويتناول دراسة معمقة لموضو  

إلجراءات الجنائية، ضوء المعايير التي يعتمدها مجلس الكلية: قاعدة استعادة األدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة في ا

 ، شرعية األدلة المستمدة من الوسائل العلمية.المقارنة ، مشروعية الدليل، المواد الجنائية

LAW 699  12.11  رسالة الماجستير 

 

ملخصاً باللغـة  يعد الطالب "الرسالة العلمية" في أحد موضوعات القانون العام، ويلك باللغة العربية على أن تتضمن

سـاعداً من غير قسم االنجليزية، ويعين له مشرفاً من قسم القانون العام. ويجوز، عند االقتضـاء أن يعين له مشرفـاً م

 18اقات اإلجبارية )المسلـة العلميـة" إال بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة القـانون العام. وال يجوز تسجيل " الرسـا

 ساعة معتمدة(.

 ويتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس قسم القانون العام
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 ويتم تقييم الطالب وفقاً للبند الحادق عشر في الجزء الخاص  بالبرنامج في هيه الوثيقة.

 الماجستير في القانون الخاص برنامج. 6

 ر ية البرنامج ورسالته 1.6

 ر ية البرنامج

في مجال علوم  تنبثق رؤية ورسالة الرنامج من رؤية ورسالة القسم التي تركز على فكرة التميز والمعاصرة واالبدا 

 القانون الخاص والقدرة على المنافسة في السوقيين المحلي واالقليمي .

 رسالة  البرنامج

د البشريه نشر المعارف وتعزيز وتقوية البحي العلمي الهادف والمثمر في مجال القانون الخاص في تنمية الموار

 وتأهيلها؛ لتلبية حاجة المجتمع على الصعيدين الوطني واالقليمي. 

 أهداف البرنامج  2.6

 يسعى البرنامج إلى تحقيق األهداف العامة التالية:

جلس من الجامعات اإلماراتية خاصة، ودول مالخاص ريس في فرو  القانون سد العجز في أعضاء هيئة تد -1

 التعاون الخليجي عامة.

ساتهم العليا داخل تشجيع الطلبة المتميزين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون أو مايعادله على مواصلة درا -2

 الدولة .

 على كافة المستويات العلمية واألكاديمية المحلية  ايجاد دور اكاديمي مهم  للكلية -3

 واإلقليمية والعالمية.

 تنمية قدرة الطالب على اإلسهام في تطوير النصوص التشريعية   في دولة االمارات. -4

 تطوير البحي العلمي في كافة فرو  القانون الخاص. -5

 مخرجات التعلم للبرنامج  3.6

 قادرا على ان : بنهاية دراسة الطالب للبرنامج سيكون

 يسعى برنامج الماجستر في القانون الخاص ليكون الخّريج قادراً على أن:

 يبيّن المعارف والمفاهيم الرئيسة في مختلف فرو  القانون الخاص. -1

 يربط بين دراساته القانونية وبين قضايا المجتمع. -2

 يفّسر النصوص التشريعية ويحللها. -3

 يحلل األحكام القضائية ويقيّمها. -4

 يُعّد بحثاً علمياً متعمقاً في مجال تخصصه. -5

 الماجستير في القانون الخاصالخطة التفصيلية لبرنامج  4.6

لعلمية وهي ثالثة تمنح الكلية درجة الماجستير في القانون الخاص بعد أن ينهي الطالب بنجاح متطلبات الدرجة ا      

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 33وثالثون ) 

 ( ساعة معتمدة. 18المساقات اإلجبارية )  -

يارية حيي يختار الطالب مساقين من مجموعة المساقات اإلخت( ( ساعات معتمدة 6المساقات اإلختيارية )  -

 )المطروحة. 

 ( ساعات معتمدة. 9الرسالة العلمية وتعادل )  -
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 ( ساعة معتمدة 18المساقات اإلجبارية )  -1

رمز ورقم 

 المساق
 عدد الساعات  المتطلب السابق المساق إسم

LAW611 3 ال يوجد القانون المدني 

LAW621 3 ال يوجد القانون التجارق 

LAW614 3 ال يوجد القانون الدولي الخاص 

LAW613 3 ال يوجد قانون اإلجراءات المدنية والتجارية 

LAW624 3 ال يوجد عقود التجارة الدولية باللغة اإلنكليزية 

LAW680  3 ال يوجد مناهج البحي القانوني 

 يتكون كل مساق من المساقات اإلجبارية من قسمين:

ع المتخصصة يشمل القسم األول دراسة عامة يتم تحديد مفرداتها في توصيف المساق ويحال فيها الطالب إلى المراج

 بتوجيه من مدرس المساق دون أن يتلقى فيها تدريساً خاصاً.

ص ويعتمده الثاني فيشمل دراسة متعمقة ألحد موضوعات المساق يطرحه مدرس المساق ويقره القسم المختأما القسم 

 مجلس الكلية، ويتلقى فيه الطالب محاضرات بواقع ثالي ساعات أسبوعياً طوال مدة الفصل الدراسي.

 ( ساعات معتمدة 6المساقات اإلختيارية )  -2

رمز ورقم 

 المساق
 عدد الساعات  سابقالمتطلب ال إسم المساق

LAW622 3 ال يوجد الـملكيــــة الفـكريـــة 

LAW662 3 ال يوجد فــقــــه المعــامــــالت 

LAW623 3 ال يوجد التحـكيــم الـتجـــارق الدولي 

LAW625 3 ال يوجد عقود التجـــارة اإللكترونيـة 

 ( ساعات من المساقات اإلختيارية المطروحة. 6يختار الطالب المساقات اإلختيارية بواقع )  

 ( ساعات معتمدة9رسالة الماجستير ) -3

ملخصاً باللغـة  يعد الطالب "الرسالة العلمية" في أحد موضوعات القانون الخاص، ويلك باللغة العربية على أن تتضمن

سـاعداً من غير قسم يعين له مشرفـاً ماالنجليزية، ويعين له مشرفاً من قسم القانون الخاص. ويجوز، عند االقتضـاء أن 

 18ساقات اإلجبارية )المالقـانون الخـاص. وال يجوز تسجيل " الرسـالـة العلميـة" إال بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة 

 ساعة معتمدة(.

 .ويتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس قسم القانون الخاص 

 

 خاصبرنامج الماجستير في القانون التوصيفات  5.6

ورة بعد عنوان مالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالي ساعات معتمدة لكافة مساقات البرنامج، المتطلبات لكل مساق ميك

 المساق مباشرة، إن وجد:

LAW 611 القانون المدني 

اإلرادية، والتي تشمل العقد والتصرف غير اإلرادية والتعريف بمصادر االلتزام  يتناول هيا المساقالمنهج العام:

)البيع  ويتناول أيضا أحكام اللتزام وأحكام اإلثبات والعقود المسماة.االنفرادق بالفعل الضار والفعل النافع والقانون
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وتشمل حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنها، وأسباب كسب  والحقوق العينية األصلية، والمقاولة والتأمين(،

 )الكفالة والرهن التأميني والرهن الحيازق وحقوق االمتياز(.  والضمانات الشخصية والعينية ية،الملك

ومنها  المنهج الخاص: ويتضمن دراسة متعمقة لموضو  من موضوعات العقود والمسؤولية المدنية المترتبة عنها

اإللكترونية والعقود  العقود العادية والعقودموضو  عقد البيع واإليجار والتأمين والمقاولة وقواعد حماية المستهلك في 

 المستحدثة في المجاالت التقنية والمجاالت الرياضية كعقد االحتراف الرياضي.

LAW 621 القانون التجاري 

. وأحكام القانون المنهج العام: ويشمل دراسة المبادئ العامة للقانون التجارق، الشركات التجارية األوراق التجارية

 والجوق واالفالس التجارق.البحرق 

التجارق،  المنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة لواحد أو أكثر من موضوعات القانون التجارق، مثل: نظرية العمل

رفي ، النقل شركة الشخص الواحد، مسئولية الناقل البحرق، مسئولية الناقل الجوق، التصادم البحرق، الحساب المص

 ساهمة. المصرفي، الشيك ، الشركة الم

LAW 614 القانون الدولي الخاص 

جانب، تناز  المنهج العام: ويشمل دراسة مختلف مواضيع القانون الدولي الخاص وهي الجنسية، المركز القانوني لأل

 القوانين، تناز  االختصاص القضائي الدولي وتنفيي األحكام األجنبية.

ن الواجب المنهج الخاص: ويتضمن دراسة معمقة لموضو  أو أكثر من موضوعات القانون الدولي الخاص مثل: القانو

إجراءات  التطبيق في مسألة ما والقضاء المختص وكيلك اشكاالتجنسية األشخاص الطبيعية و المعنوية، اإلحالة،

انين في وتاريخ القو خاصة الدولية وموضو  إنكار العدالة ،الخصومة المدنية الدولية والقضاء المستعجل في المنازعات ال

قانون الواجب التطبيق مجال اإللتزامات التعاقدية، القانون الواجب التطبيق على عقود خدمات المعلومات اإللكترونية ، ال

 على عقود إطالق األقمار الصناعية، القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المقابل.

LAW 613  قانون االجراءات المدنية والتجارية 

حيي الزمان،  يتناول هيا المساق التعريف بقانون اإلجراءات المدنية والتجارية و نطاق تطبيقه منالمنهج العام: 

األشخاص اليين لهم  ووالمبادئ األساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وأنوا  المحاكم ودرجتها في دولة اإلمارات، 

لمختلفة ، العمل القضائي من قضاة وأعوانهم، والضمانات المختلفة للقضاة، وقواعد االختصاص القضائي ادور في 

ام واألوامر والدعوى ووسائل استعمالها من طلبات ودفو ، والخصومة القضائية مني بدايتها وحتى نهايتها، واألحك

لتنفييق،، ال موضوعين: خصومة التنفيي والسند وطرق الطعن. كما ويتناول األحكام العامة للتنفيي الجبرق، وتشم

طريق الحجز، ووسائل ووسائل التنفيي الجبرق، وتشمل وسائل التنفيي الجبرق بالحلول ممثلة بالتنفيي المباشر والتنفيي ب

 التنفيي الجبرق باإلكراه ممثلة بحبس المدين ومنعه من السفر . 

تنفيي لألحكام لموضوعات اإلجراءات القضائية للدعوى المدنية وطرق الطعن وال عمقةتالمنهج الخاص: ويتضمن دراسة م

لقضائية االمدنية ومنها على سبيل المثال قواعد االختصاص القضائي واألحكام واألوامر وطرق الطعن والخصومة 

 وأحكام اإلعالن القضائي ،والقضاء المستعجل ،وضمانات التقاضي . 

LAW 624  لدولية باللغة االنجليزيةعقود التجارة ا  

حل صياغة وإبرام عقود المنهج  العام: يتناول هيا المساق دراسة التعريف بعقود التجارة الدولية وطبيعة تلك العقود ومرا

, التزامات أطراف التجارة الدولية, والشروط العامة والخاصة لعقود التجارة الدولية وأسس وأساليب صياغة تلك العقود

 وجزاء مخالفتها.العقد 

قود التجارة الدولية مثل عقد البيع الدولي عمن موضوعات  -أو أكثر –المنهج  الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضو  

 بادئ قانون التجارة الدولية.م -قد النقل الدوليع –للبضائع 

LAW 680  هج البح  القانونيامن 

االول يتضمن التعريف العام بمناهج البحي العلمي في مفهومه العام  يتناول هيا المساق محورين أساسيين،المحور

وأهميته وأهدافه وعوائقه والمحورالثاني ويتحدي عن البحي القانوني بمفهومه الخاص ومراحل وخطوات إعدادالبحي 

وتعريف الطالب على استخدام المصادر والمراجع في الصفحات ويتناول بشكل متخصص تعليم الطالب طرق 
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مصادرالبحي القانوني وكيفية استعمالها في كتابة األوراق البحثية وأيضا تسليط الضوء على الجوانب الشكلية و

والموضوعية في الكتابة القانونية باسلوب منشانه تنمية مهارات الطالب في الصياغة والتحليل واعداد البحوي والدراسات 

 المستقبلية.

LAW 622  الملكية الفكرية والصناعية 

لكية الفكرية وتحديد المنهج العام: ويشمل التعريف بالملكية بوجه عام، أنوا  المال، المادق والمعنوق التعريف بحق الم

خاصة بحماية الملكية عناصره، حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية األدبية والفنية، القواعد القانونية ال

التفاقيات الدولية في هيا الي، المنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، وأهم الفكرية على الصعيدين المحلي والدو

 المجال.

 ، الرسوم دراسة معمقة إلحدى مفردات الملكية الفكرية والصناعية مثل: براءات االخترا ويتضمنالمنهج الخاص :

اية، الحماية القانونية والنمايج الصناعية، العالمة التجارية، االسم التجارق، المصنفات األدبية والفنية المشمولة بالحم

 لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.

LAW 662    فقه المعامالت 

سالمية، أحكام الوصية مقررات المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، أصول الفقه، الثقافة اإل والهدف منه مراجعةهج العام: المن

 والميراي والوقف.

وفقه ة المعاصرة. المنهج الخاص: ويتضمن دراسة شرعية متعمقة للمعامالت المالية وأحكامها، ومنها: المعامالت المالي

شرعية بيع المرابحة وفق اإلسالمية وعقد المقاولة والتوريد في الفقه اإلسالمي، التأمين وأحكامه الالموازنات في الشريعة 

 ما تجريه المصارف اإلسالمية.

LAW 623  التحكيم التجاري الدولي 

الداخلي الصعيدين  المنهج العام: يتضمن عرضاً لماهية التحكيم التجارق وأهميته ودوره في حل المنازعات التجارية على

 ون اإلماراتي.والدولي، إجراءات التحكيم، القانون الواجب التطبيق على التحكيم، وتنفيي أحكام التحكيم في القان

ر المحكمين ، المنهج الخاص: ويشمل دراسة معمقة لموضو  أو أكثر من موضوعات التحكيم مثل: اتفاق التحكيم، اختيا

لتحكيم ، خصومة اءات التحكيم ،، تنفيي قرار التحكيم ، الطعن في قرار االقانون الواجب التطبيق على التحكيم، إجر

 التحكيم ، التعويض في التحكيم. 

LAW 625  عقود التجارة االلكترونية 

 –قواعد اإلثبات في المسائل التجارية  –عقد البع التجارق  –المنهج العام: تتضمن الدراسة مبادئ القانون التجارق 

 الدولية وأهميتها .التعريف بالتجارة 

لتعاقد  االمنهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضو  من الموضوعات التالية : مفهوم  التجارة االلكترونية ، 

 روط العقد وآثاره وطرق الوفاء في التجارة االلكترونية.ش -االلكترونية 

 حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني، التوقيع بات عقود التجارة االلكترونية ،بطاقات الدفع االلكترونية.، اث -

 االلكتروني ، النظام القانوني للعقود االلكترونية.

LAW 699  رسالة الماجستير 

 

ملخصاً باللغـة  يعد الطالب "الرسالة العلمية" في أحد موضوعات القانون الخاص، ويلك باللغة العربية على أن تتضمن

 ً سـاعداً من غير قسم من قسم القانون الخاص. ويجوز، عند االقتضـاء أن يعين له مشرفـاً م االنجليزية، ويعين له مشرفا

 18ساقات اإلجبارية )المالقـانون الخـاص. وال يجوز تسجيل " الرسـالـة العلميـة" إال بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة 

 ساعة معتمدة(.

 .اقتراح مجلس قسم القانون الخاص ويتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الكلية بناء على

 لوثيقة.ويتم تقييم الطالب وفقاً للبند الحادق عشر في الجزء الخاص بالبرنامج في هيه ا
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 في التدريس المهنيبرنامج الدبلوم . 7

 ر ية البرنامج ورسالته 1.7

 ر ية البرنامج

لبرامج التي االختيار األمثل من بين اتتمثل رؤية الجامعة في أن يصبح برنامج الدبلوم المهني في التدريس هو 

ءات العلمية والتربوية تأخي بالمعايير العالمية من حيي التعليم، والقدرة على تطبيق األبحاي العلمية، ورفد سوق العمل بالكفا

 .يات المردود المجتمعي محليا وإقليميا، باإلضافة إلى االلتزام بمعايير االعتماد األكاديمي العالمي

 البرنامجرسالة  

وم بتزويد الطلبة ببرنامج يعتبر الدبلوم المهني في التدريس مؤهالً حديثا يجمع بين الدراسات النظرية والخبرة العملية، ويق

ي التدريس حيي ساعة دراسية معتمدة للخريجين الراغبين ف 24دراسي متكامل من مساقات متعددة، ويتكون البرنامج من 

من دول  دارس الحكومية والخاصة حيي يطلب هيا المؤهل للتوظيف كمعلم في العديديؤهل حامليه للتدريس في الم

لعلوم، المنطقة. وهو مخصص إلعداد مدرسي اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية، والدراسات االجتماعية، وا

 .عليموالرياضيات، واللغة اإلنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات أو أق مجال يو عالقة بالتربية والت

 أهداف البرنامج 2.7

وعلى  يهـدف برنامج الدبلوم المهني في التدريس إلى مساعدة الطلبة في الحصول على معرفة تربوية متخصصة،

 المهارات واالتجاهات األســاسية الالزمــة للتدريس في المرحلتين االساسية والثانوية. من خالل:

واللغة  ،اكتساب مهارات التدريس الحديثة في التخصصات التالية ) الدراسات اإلسالمية ، واللغة العربية  .1

 اإلنجليزية ، والدراسات االجتماعية ، والعلوم ، والرياضيات ، وتكنولوجيا المعلومات ( . 

 اعلية .توظيف الخبرات المكتسبة من دراسة المناهج وطرائق التدريس في مواقف اتصالية تف .2

ت اإلسالمية استخدام استراتيجية حل المشكالت في المواقف التعليمية المرتبطة بالتخصصات التالية ) الدراسا .3

نولوجيا المعلومات ، واللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والدراسات االجتماعية ، والعلوم ، والرياضيات ، وتك

. ) 

 االتجاهات الحديثة يات الصلة بالمنهاج المدرسي .التقييم العلمي والموضوعي عن السياسات و .4

 تطوير مهارات االتصال والتفاعل مع الطالب يوق االحتياجات الخاصة .5

 مخرجات التعلم للبرنامج  3.7

 في نهاية دراسة الطالب للبرنامج سيكون قادرا على أن:

واللغة  ،الدراسات اإلسالمية استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة في تدريس التخصصات التالية )  .1

 يا المعلومات ( العربية ، واللغة اإلنجليزية ، والدراسات االجتماعية ، والعلوم ، والرياضيات ، وتكنولوج

ة العربية ، تطبيق مهارات تقنية المعلومات  في تدريس التخصصات التالية ) الدراسات اإلسالمية ، واللغ .2

 ات ( .جتماعية ، والعلوم ، والرياضيات ، وتكنولوجيا المعلومواللغة اإلنجليزية ، والدراسات اال

 توظيف استراتيجيات إدارة الصف بشكل فعال في الموقف التعليمية . .3

 ية للمتعلمين .الربط بين النظرية التربوية والتطبيق العملي مراعيا الجوانب الفكرية واالجتماعية والنفس .4

 . مداخل واالستراتيجيات والنظريات التربوية الحديثةاقتراح مناهج دراسية مطورة على أساس ال .5

 .عملية التعليميةتقويم العالقات المهنية واالكاديمية بين الطالب والمعلمين وأولياء األمور والمعنيين بال .6
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 في التدريس المهنيالخطة التفصيلية لبرنامج الدبلوم  4.7

 ساعة معتمدة( 21) االجباريةمتطلبات البرنامج  1.4.7

المساق رمز م  المتطلب السابق س.م اسم المساق 

1 EDU 471 ال يوجد 3 المنهاج المدرسي 

2 EDU 472 ال يوجد 3 تكنولوجيا التعليم 

3 EDU 473 ال يوجد 3 علم النفس التربوق 

4 EDU 474 ال يوجد 3 اإلدارة الصفية 

5 EDU 475 
األنظمة والسياسات المطورة للتعليم في 

 االمارات
يوجدال  3  

6 EDU 490 6 التربية العملية 

معتمدة  اتساع 9انهاء 

 من ضمنها المساق

 االجبارق التخصصي

 

 (ساعات معتمدة  3 ) المساقات االجبارية التخصصية 2.4.7

 المساقات السبعة التالية وفقا لتخصصه: واحداً منيختار الطالب 

 المتطلب السابق س.م اسم المساق رمز المساق م

1 EDU 481 ال يوجد 3 اإلسالمية التربية تدريس أساليب 

2 EDU 482 ال يوجد 3 العربية تدريس اللغة أساليب 

3 EDU 483 ال يوجد 3 تدريس اللغة اإلنجليزية أساليب 

4 EDU 484 ال يوجد 3 تدريس الدراسات االجتماعية أساليب 

5 EDU 485 ال يوجد 3 الرياضيات تدريس أساليب 

6 EDU 486 ال يوجد 3 العلوم تدريس أساليب 

7 EDU 487 ال يوجد 3 تدريس تكنولوجيا المعلومات أساليب 

 

  في التدريس المهنيالدبلوم توصيفات برنامج   5.7

مالحظة: الساعات المعتمدة هي ثالث ساعات معتمدة لكافة مساقات البرنامج، المتطلبات لكل مساق 

 مذكورة بعد عنوان المساق مباشرة، إن وجد:

 المواد االجبارية العامة 1.5.7

  EDU 471 المنهاج المدرسي 

المنهج و تطوره  مفهوملعملية التربية وتطورها وعالقتها بالمنهج المدرسي، ادراسة المفاهيم األساسية  المساق هيا يتناول
 إلى أدت التي وتحليل العواملبينهما ، كما يتناول المساق دراسة  والمقارنة للمنهج التقليدق والحديي المفهوم ، ودراسة
 المناهج للمنهج ، التعريف بأنوا  والمعرفية واالجتماعية للمنهج ، األسس النفسية المنهج ، واألسس الفلسفية تطوير

األنشطة ، مفهوم التدريس  المحتوى ، الخبرات وهي : األهداف ، الدراسي المنهج ويتناول عناصر الدراسية وتنظيماتها ،
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كما يتناول المساق دراسة أنوا  المنهج . العامة في التدريس والتقويم واالختبارات المدرسية وتقييم المناهجوالطرائق 

 .لرؤية المستقبلية وتطوير المناهجالمدرسي وتنظيماته ، باإلضافة الى دراسة عملية التخطيط للمناهج وا

EDU 472   تكنولوجيا التعليم 

يعرض هيا المساق أصول تكنولوجيا التعليم المالئمة للتطبيقات التربوية بما في يلك الكمبيوتروغيره من الوسائط 

بعض نمايج المستحدثات التكنولوجية التي تم توظيفها في مجال التعليم، المساق كما يعرض التعليمية وتصميم التدريس. 

عليها االستراتيجيات التعليمية في سعيها للتغلب على ما يقابلها من وأصبحت تمثل أحد الركائز األساسية التي تعتمد 

يركز المساق على المعرفة والمهارات مشكالت نظًرا لما لها من إمكانيات هائلة في تطوير العملية التعليمية. و 

الخبرات العملية من  واالتجاهات الضرورية لتنظيم واستخدام التكنولوجيا في البيئات التعليمية. كما يؤكد المساق على

 .خالل مختبر تقنيات التعليم.  ويتطلب المساق من الطلبة تخطيط وتنفيي وتقويم تقنيات التعليم في االستخدام التربوق

EDU 473  علم النفس التربوي 

: وبخاصة  بالتعلمالنمائية المرتبطة  تعنى هيه المادة بدراسـة سلوك المتعلم والمعلم في مواقف التعلم الصفي والمتطلبـات

ومفاهيمه األساسية ، ونمايجه ، وتعلم المفهوم وحل المشكلة ،  النمو المعرفي كما تتناول األهداف التعليمية ، والتعلم ،

و سيتم تعريف الدارسين بالمفاهيم األساسية لعلم  المعلومات ، والدافعية ، واليكاء ، واإلبدا . وانتقال اثر التعلم ، ومعالجة

لتربوق وتطبيقاته في التعلم والتعليم. كما سيتم التركيز على العالقة بين التدريس وتطبيق أسس علم النفس التربوق النفس ا

البيولوجية و قضايا عقلية للسلوك من مثل , استيعاب وفهم, ياكرة وتعلم, جوانب  السلوكبمضامينه المتعلقة بفهم قاعدة 

كما سيتم  .يل , جوانب اجتماعية في السلوك ، اتصال , معيار وقيادةللسلوك , قلق , حاجة , تحص عاطفية ومحركة

دراسة أحدي االتجاهات العلمية المرتبطة بعملية التعلم ، مكونات الموقف التعليمي والمؤثرات فيه ، أهمية التفاعل بين 

لتربوق وأهميته للعملية التعليمية ، التلميي والمعلم والبيئة التعليمية لعملية التعليم ، نمو المتعلم ، مفهوم علم النفس ا

 .نظريات التعلم ، المعرفية السلوكية ، المجالية ، مبادئ النظرية وتطبيقاتها التربوية ، نمايج التعلم ، استراتيجيات التعلم

EDU 474   االدارة الصفية 

علمي ويلك من خالل تزويدهم بالمعارف  يهدف هيا المساق الى اعداد الدارسين على كيفية ادارة الصف باسلوب

بمفهوم وأهمية إدارة الصف، وتنمية مهارات ضبط وإدارة والمعلومات والمهارات الالزمة ليلك من خالل التعريف 

الصف، ويتناول المساق مفاهيم إدارة الصف وتنظيمه، والعالقات اإلنسانية، والبيئة الصفية، والتفاعل الصفي، 

كما يهدف المساق الى تزويد الدارسين بمهارات ضبط االستراتيجيات المستخدمة في عالجها. والمشكالت الصفية و

السلوك من خالل تنفيي واجبات ومهام المعلم وتطبيق قواعد واليات الضبط وتطوير البيئة التعليمية الفعالة من 

 .ةخالل استخدام االستراتيجيات والمبادىء الحديثة في التعلم التعاوني والمشارك

EDU 475    االنظمة والسياسات المطورة للتعليم في االمارات 

كما يهدف  الى إكساب الدارسين  ر التاريخي لنظام التعليم في دولة اإلمارات ،ويهدف هيا المساق إلى التعريف بالتط

مجموعة من المعارف الخاصة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لترخيص المعلمين والتنمية المهنية لهم. والتعريف 

بنظام التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام ، وتلمس مناحي التطوير التي طرأت على مسيرة التعليم في 

يلك من خالل الوقوف على األسس الفلسفية والمعرفية ، واالجتماعية والنفسية التي بني عليها نظام التعليم في الدولة ، و

 الدولة . 

ويعطي المساق صورة واضحة عن المنهاج المدرسي وتطوره وفق المعايير الوطنية ، ويسعى لتغطية الجهود 

الخاصة والموهوبين ، ومساعي الدولة الحثيثة لرعاية  لرعاية الكبار وتعليمهم ، كيلك الطلبة يوق االحتياجات

 . وتشجيع أبناء الدولة للمضي بالتميز في مجال التعليم

EDU 490    التربية العملية 

وتطبيقاتها العلمية داخل غرفة الصف ،  يتناول هيا المساق تعريف الطلبة بواقع عملية التعلم والتعليم في المدارس ،

ومناقشة المشاهدات الصفية والتدرب على تطبيق عدد من المهارات التدريسية مثل : التهيئة للتدريس ، واستثارة التعلم 

السابق للطلبة ، والتخطيط للدرس ، إدارة النشاط ، توجيه األسئلة ، إدارة المجموعات ، طرق تدريس متنوعة ، طرق 

 متنوعة ، إعداد أوراق العمل ، استثارة الدافعية ، مراعاة الفروق الفردية.  تقويم
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يهدف هيا المساق إلي تمكين الدارسين من ممارسة عملية التدريس الفعلي من خالل تطبيق ما تعلمه في مختلف و

ليها نظريا ، كيلك المساقات حيي يتدرب الدارس على الربط بين النظرية والتطبيق وتطبيق المهارات التي تدرب ع

يسعى هيا المساق إلي تطوير وتحسين مستوى أداء ومهارات الدارسين من المعلمين والعاملين أساساً من خالل تدريبهم 

الخاصة. ويتعرف الطلبه  حتياجاتعلى تطبيق ما تعلموه من معرفه وطرق حديثة في التدريس والتقييم ودمج يوق اال

تتضمنه من تطبيق للمبادئ التربوية والنفسية في مجال التخطيط وتطوير الوسائل التعليمية على طبيعة التربية العملية بما 

 . ثة وتنفيي التدريس بكافة عناصرهواستخدام التقنيات الحدي

 المواد االجبارية التخصصية 2.5.7

EDU  481    أساليب تدريس التربية االسالمية 

يهدف هيا المساق الى التعريف بالتربية االسالمية من حيي مفهوم التربية االسالمية وأهمية تدريسها في هيا العصر، 

اهدافها، مصادرها ، الفرق بينها وبين التربية الحديثة ، تحليل عملية التربية وطرق التدريس. كما يشتمل المساق على 

ريس التربية االسالمية وتحديد عناصر الدرس وأهدافه واختيار المحتوى تدريب وتعريف الدارسين بعملية التخطيط لتد

والنشاطات التعليمية. كما يشمل المساق التعريف والتدريب على أساليب تدريس فرو  التربية االسالمية المختلفة ، 

سالمية وتشمل : القرآن وطرق التقويم التي يمكن استخدامها في تدريس التربية االسالمية. ويضم يلك فرو  التربية اال

الكريم، الحديي الشريف، التوحيد، الفقه، التفسير، التجويد، السيرة النبوية، التهييب والموضوعات الرئيسية في مناهج 

التربية االسالمية للمراحل التعليمية المختلفة. كما سيتم تدريب الدارسين على استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة 

 .يس التربية االسالمية بفروعها المختلفة. وكيلك التقويم في التربية االسالميةفي تدر

EDU  482   أساليب تدريس اللغة العربية 

يتناول هيا المساق دراسة اللغة العربية من حيي أصل اللغة العربية ونشأتها وعوامل نموها وخصائصها وبنيتها 

تزويد الدارس بالمعارف والمهارات  النفسية التي تحكم تعلمها، ويلك من خاللووظائفها ومناهجها وأهدافها والنظريات 

ويتناول دراسة طبيعة اللغة وماهيتها ومهاراتها والعالقات القائمة  ،المتعلقة باألساليب المتبعة في تدريس اللغة العربية

تكامل، نظم اللغة العربية، وظيفة اللغة للفرد طبيعة نتاجات التعلم اللغوق واالستخدام اللغوق من حيي الوحدة والوبينها ، 

والمجتمع ، ظاهرة الضعف في اللغة، أسبابها اقتراحات لعالجها، أساليب تدريس فرو  اللغة ومهاراتها، والنشاطات 

للغة يسعى هيا المساق إلى تعريف الطالب بمناهـج اللغة العربيـة في  المراحل التعليمية المختلفة وفرو  االلغوية.  كما 

العربية التي تمثل وحدة عضوية في النظام اللغوق العام، و أساليب وطـرق تدريس فــرو  اللغة العربية  بأنواعها 

كاإلمالء والنحو والتعبير واألناشيد والخط، وسوف يكتسب الدارس المهارات االدائية في تدريس اللغة العربية باتجاهاتها 

 .يات المناسبة والتطبيق العملي لنقد وتقييم تعليم اللغةالحديثة والمنهج العلمي واالستراتيج

EDU  483   أساليب تدريس اللغة االنجليزية 

This course critically examines the contemporary approaches to English language 

teaching, in comparison with the traditional ones.  Aspects of classroom practice will 

be analyzed, including the role of teachers and learners, classroom management, 

and teaching language skills in both an integrative and separate manner. The issues 

of language learning strategies and cooperative learning will also be covered. The 

course will address the four macro-language skills and their sub-skills:  the teaching 

of vocabulary, reading, writing, speaking, grammar, and texts. Additional focus is on 

the latest approaches, methods, and techniques for teaching the four language skills 

as well as on grammar. It will also cover lesson planning, classroom management, 

and interactive language teaching.   

EDU  484    أساليب تدريس الدراسات االجتماعية 

االجتماعية ويتضمن األساس النظرق تعريفاً لمفهوم الدراسات يتناول هيا المساق األساس النظرق والعملي لطرق تدريس 

مناهج الدرسات االجتماعية من الدراسات االجتماعية والعلوم االجتماعية والمواد االجتماعية والفرق بينهما والتعريف ب

حيي طبيعتها وخصائصها وتحليلها، و الطرق واالساليب المتبعة في تدريس الدراسات االجتماعية وأهم االتجاهات 



 كلية المدينة الجامعية بعجمان
2019 - 2018دليل الكلية   

 

 

97 | P a g e  
 

المعاصرة في تدريسها، إضافة الى  دراسة خصائص معلم الدراسات االجتماعية والمشكالت التي تواجهه وسبل التغلب 

 .يا في تدريس الدراسات االجتماعيةعليها ، وتوظيف التكنولوج

EDU  485   أساليب تدريس الرياضيات 

يتضمن هيا المساق تعريف الدارسين على طبيعة مناهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، 

 المتضمنة فيها.وخاصة الصفوف الثالثة األولى من هيه المرحلة، وتحليل محتواها إلى أوجه التعلم 

يهدف هيا المساق الى تعريف الدارسين بطبيعة الرياضيات وخصائصها وأهداف تدريس الرياضيات في كافة المراحل 

وفق معايير المحتوى الرياضي وتصميم المنهاج وإعداد الخطط الفصلية والدرسية، وطرق وأسـاليب تدريس التعليمية، 

التفكير الريـاضي وحـل المشكالت وعملية التقويم وتوظيف التكنولوجيا في  عناصر المعرفة الرياضية، ويتناول تطوير

عملية التعليم. والتأكيد  على المعرفة العملية من خالل تدريب الطلبة على إعداد حصص نمويجية وتنفييها .  وسوف يتم 

لمشكالت الرياضية، باالضافة تدريب الدارسين على عمليات التخطيط وصياغة األهداف التعليمية واختيار النشاطات وا

 .الى كيفية استخدام األساليب التكنولوجية في تدريس الرياضيات

EDU  486   أساليب تدريس العلوم 

يهدف هيا المساق إلى مساعدة الدارسين على اكتساب المعلومات الوظيفية حول مفهوم وطبيعة العلم وأهميته ووظائفه 

إلى مساعدة الدارسين على اإللمام بأهداف تدريس العلوم والوسائل والنشاطات وعالقته بالفرد و المجتمع، ويهدف 

التعليمية التي يمكن استخدامها في تحقيق هيه األهداف في تدريس العلوم للمراحل التعليمية المختلفة، ويهدف إلى إكساب 

 المعرفة برجراءات التأكد من تحقق األهداف.

ية لطرائق تدريس العلوم والتفكير العلمي ، والتقويم النوعي في تدريس العلوم وتأهيل تتناول هيه المادة الجوانب التطبيق

معلم العلوم .وسوف يتم طرح هيه الموضوعات من الجانبين النظرق والتطبيقي العملي خالل التدريس. كما يركز المساق 

ة والثانوية والمعايير العالمية حول تدريس على تعريف الدارسين بطبيعة العلم وأهداف تدريس العلوم في المرحلة األساسي

كما يركز على تحليل مناهـج العلوم, وكيفية اعداد الخطة الفصلية واليومية, و االتجاهـات الحديثة في تدريس  العلوم،

 .العلوم، ويستعرض طرق تدريس العلوم وكيفية تقويم عملية تعلم الطلبة في العلوم

EDU  487    جيا المعلوماتأساليب تدريس تكنولو 

ق أهم نظريات التعلم والتعليم، وأساليب التقويم في تدريس تكنولوجيا المعلومات، وصياغة أهداف يتطبيتناول هيا المساق 

دروس مقرر تكنولوجيا المعلومات ، وتخطيط دروس مقرر تكنولوجيا المعلومات ، وادارة الصف والمعمل وأسلوب 

التدريس المناسبة لمقررات تكنولوجيا المعلومات مثل التعليم المصغر والتعليم التعامل مع الطالب و استخدام طرق 

التعاوني و استخدام االنترنت والتعلم عن بعد والتعليم المبرمج وتفريد التعليم، ودراسة المشكالت التي تواجه معلم 

دا هادفا وبناء، ويكون التدريس في الحاسب المبتدئ، وكيفية التغلب عليها ، وتقويم وتقييم اساليب تدريس الزمالء نق

 مختبر الحاسوب.

 


