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إنهــا الدولــة التــي یلتقــي فیهــا االبتــكار �الثقافــة، اإلمــارات العر��ــة المتحــدة هــي وجهــة ســ�اح�ة محبو�ــة، �مــا أنهــا تحتضــن �عضــًا مــن أهــم الجامعــات فــي 
منطقة الخلیج العر�ي. إّن اإلمارات هي الوجهة المثال�ة أل� طالب دولي �احٍث عن تجر�ٍة تعل�م�ٍة فر�دٍة وذات جودٍة عال�ة.

تشرف وزارة التر��ة والتعل�م في دولة اإلمارات على النظام التعل�مي فیها و الذ� �قوم على أعلى المعاییر األكاد�م�ة المتمّیزة.

تقــع اإلمــارات فــي الشــرق األوســط، وهــي موزعــة إلــى ســ�ع إمــارات �ح�ــم �ًال منهــا حاكــم مســتقّل، وهــي: أبــو ظبــي، دبــي، الشــارقة، عجمــان، الفجیــرة، رأس 
الخ�مــة، أم القیو�ــن. تقــّدم اإلمــارات بیئــًة ثقاف�ــًة منفتحــًة ومتســامحًة ومتنوعــة، حیــث أّن النســ�ة األعلــى مــن الســ�ان هــم مــن الوافدیــن مــن مختلــف الجنســ�ات 
والتــي �فــوق عددهــا الـــ200 جنســ�ة. �شــ�ل المواطنــون اإلماراتیــون نســ�ة %20 تقر��ــًا مــن التعــداد الســ�اني، ممــا یجعــل اإلمــارات وطنــًا ألعلــى نســ�ة 

مهاجر�ن في العالم وموقعًا مثال�ًا للتحصیل العلمي للطل�ة واخت�ار الح�اة في بیئٍة متعددة الثقافات.

أفغانســتان

إیـران

الكو�ت

المملكــة العر��ــة الســعود�ة

ســلطنة عمــان

الیـــمن

أبــو ظبي

دبي
عجمان

حول اإلمارات العر��ة المتحدة 
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حول �ل�ة المدینة الجامع�ة �عجمان

�ل�ــة المدینــة الجامع�ــة �عجمــان هــي مؤسســة للتعل�ــم العالــي، مرّخصــة مــن وزارة التر��ــة والتعل�ــم – شــؤون التعل�ــم العالــي فــي دولــة اإلمــارات العر��ــة 
المتحــدة. توفــر الكل�ــة بیئــة تعل�م�ــة شــاملة تشجع على ال�حــث العلمي، واالبتــكار والتطو�ــر الشــخصي، �مــا تقــدم للطل�ــة المعرفــة، الفــرص والدعــم الــالزم 

لمساعدتهم في تحقیق أهدافهم الشخص�ة، لكي یتم�نوا من تقد�م مساهمات فعالة في المجتمع وأن �ص�حوا قادة متمیز�ن في مجاالتهم.

جم�ع برامجنا معتمدة من قبل لجنة االعتماد األكاد�مي التا�عة لوزارة التر��ة و التعل�م - شــؤون التعل�م العالي، حیث توفر الكل�ة أكثر من 14 برنامجًا 
أكاد�م�ــًا فــي تخصصــات متنوعــة مثــل طــب جراحــة األســنان، الصیدلــة، إدارة األعمــال، القانــون، اإلعــالم، التعل�ــم علــى مســتو�ي ال��الور�ــوس و الدراســات 
العل�ــا، وتطــرح هــذه البرامــج �اللغتیــن العر��ــة واإلنجلیز�ــة. إّن واحــدة مــن أهــم نقــا� قوتنــا تكمــن فــي فر�قنــا الم�ــون مــن أعضــاء هیئــة التدر�ــس والموظفیــن 
المؤهلیــن، المتنوعیــن والمتفانیــن فــي عملهــم .تقــدم الكل�ــة تعل�مــًا عالــي الجــودة وتحــرص علــى �قــاء جم�ــع برامجهــا األكاد�م�ــة معاصــرة، تتناســب مــع الثــورة 

الصناع�ة والتطور التكنولوجي السر�ع الذ� �شهده العالم لكي تتماشى مع المعاییر العالم�ة.

تعــّد �ل�ــة المدینــة الجامع�ــة �عجمــان مــن المؤسســات القالئــل فــي منطقــة الخلیــج العر�ــي التــي لهــا عضو�ــة فــي برنامــج ت�ــادل الطل�ــة الدولییــن (ISEP)  وهــي 
منظمــة مقرهــا واشــنطن، عاصمــة الوال�ــات المتحــدة األمر���ــة، تت�ــح للطل�ــة متا�عــة دراســتهم فــي أكثــر مــن 300 مؤسســة للتعل�ــم الجامعــي فــي جم�ــع أنحــاء 
العالــم فــي إطــار هــذا البرنامــج. �اإلضافــة إلــى ذلــك، فــإّن الكل�ــة عضــٌو فــي (AACSB) وهــي منظمــة دول�ــة غیــر ر�ح�ــة، تر�ــط بیــن المعلمیــن، والطل�ــة، 

وأصحاب األعمال لتحقیق هدف مشترك وهو: تحسین جودة التعل�م في قطاع األعمال حول العالم.

�ل�ــة المدینــة الجامع�ــة �عجمــان تضــم أعضــاء هیئــة تدر�ــس وطل�ــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، حیــث أّن حرمهــا الجامعــي �ضــّم أكثــر مــن 50 جنســ�ة 
تحت سقف واحد، ولذلك تهدف الكل�ة إلى تجهیز الطل�ة لسوق العمل الدولي من خالل توفیر تجر�ة تعل�م�ة شاملة و�یئة ذات مستو� عالمي.

حول �ل�ة المدینة الجامع�ة

14 
البرامج األكاد�م�ة

2,450
الخر�جون

2,500
الطل�ة

50
الجنس�ات

لقد صنف نظام نجوم �یو اس �ل�ة المدینة الجامع�ة �عجمان �مؤسسة �أر�عة نجوم من خمس نجوم. و تظهر هذه التصن�فات التزام الكل�ة المستمر 
�التمیز في التدر�س وال�حث والخدمات الطالب�ة والمساهمات في المجتمع.ولقد توصلت وحدة  �یو اس المعلومات�ة إلى تقی�م أر�عة نجوم للمؤسسة 

من خالل جمع دقیق ومستقل للب�انات وتحلیل مقای�س األداء على النحو المعمول �ه في منهج�ة نجوم  �یو اس. ولقد شمل التقی�م ثمان�ة فئات 
في الكل�ة والتي تضمنت التدر�س ، والتوظیف ، والتدو�ل ، والتطو�ر األكاد�مي ، والمرافق ، وفترة البرنامج ، والمسؤول�ة المجتمع�ة ، والشمول�ة.

�اإلضافة إلى ذلك ، تضمن التقی�م  عدة مؤشرات في �ل فئة ، تم اخت�ارها بناًء على المعاییر العالم�ة وأفضل الممارسات.
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حفل التخرج - �ل�ة المدینة الجامع�ة �عجمان

مجلس األمناء

مرح�ًا ��م في �ل�ة المدینة الجامع�ة �عجمان
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البرامج األكاد�م�ة المطروحة

برامج ال��الور�وس
ال��الور�وس في جراحة األسنان
ال��الور�وس في إدارة األعمال

• إدارة الموارد ال�شر�ة �اللغتین العر��ة واالنجلیز�ة
• إدارة الموارد ال�شر�ة

• التسو�ق
• إدارة نظم المعلومات

• المال�ة والمحاس�ة
• إدارة الض�افة والس�احة

ال��الور�وس في القانون �اللغتین العر��ة واالنجلیز�ة

ال��الور�وس في العالقات العامة واإلعالن �اللغتین العر��ة واالنجلیز�ة
• اإلعالن

• العالقات العامة

برامج الدراسات العل�ا
الماجستیر في إدارة األعمال

• إدارة الجودة الشاملة
الماجستیر في القانون

• القانون الخاص
• القانون العام

دبلوم الدراسات العل�ا المهني في التدر�س

مر�ز التعز�ز الوظ�في
(ACCA) جمع�ة المحاسبین القانونیین المعتمدین •

(BTEC) دبلوم مجلس إدارة األعمال وتكنولوج�ا التعل�م •
• إدارة األعمال

• الس�احة والسفر
Qualifi شهادة ال
• أمن المعلومات 
OTHM شهادة ال

• إدارة المشار�ع والخدمات اللوجست�ة
• إدارة سلسلة االمدادات
الدورات التدر�ب�ة المهن�ة

برنامج اللغة االنجلیز�ة الم�ثف

البرامج االكاد�م�ة المطروحة
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البرامج األكاد�م�ة المطروحة

أ.  برامج ال��الور�وس

الشهادة / التخصص

��الور�وس في جراحة األسنان

��الور�وس إدارة األعمال في
�افة التخصصات التي تدرس

�اللغة االنجلیز�ة

��الور�وس إدارة األعمال –
إدارة الموارد ال�شر�ة �اللغتین

العر��ة واالنجلیز�ة

- نس�ة ال تقل عن 70% في مسار
النخ�ة أو المتقدم

-نس�ة ال تقل عن 75% في المسار
العام

��الور�وس العالقات العامة
واإلعالن �اللغتین
العر��ة واالنجلیز�ة

نس�ة ال تقل عن %60

��الور�وس في القانون

- نس�ة ال تقل عن 75% في مسار
النخ�ة

- نس�ة ال تقل عن 80% في المسار
العلمي/المتقدم

- نس�ة ال تقل عن 85% في المسار
األدبي/العام

أحد اخت�ارات اللغة االنجلیز�ة التال�ة:
• اإلمسات في اللغة االنجلیز�ة (1100)

• التوفل الدولي (61)
• التوفل الكتابي (500)

• اآلیلتس األكاد�مي (5.0)
اخت�ار اإلمسات في اللغة العر��ة (800)
اخت�ار اإلمسات في الر�اض�ات (900)

اجت�از اخت�ار اإلمسات في مادتین 
من المواد العلم�ة (900)

( أح�اء، ��م�اء أو فیز�اء )

أحد اخت�ارات اللغة االنجلیز�ة التال�ة:
• اإلمسات في اللغة االنجلیز�ة (950)

• التوفل الكتابي (450)
• التوفل الدولي (51)

• اآلیلتس األكاد�مي (4.5)
اخت�ار اإلمسات في اللغة العر��ة (1000)

متطلب اللغة االنجلیز�ة / العر��ة متطلب الثانو�ة العامة
الوثائق المطلو�ةالر�اض�ات / الك�م�اء/ الفیز�اء/ األح�اء

• الشهادة الثانو�ة العامة (أو ما   
  �عادلها) موثقة من وزارة التر��ة 

  والتعل�م في اإلمارات.

• للمناهج غیر الوزار�ة أو من خارج   
  اإلمارات: الشهادة األصل�ة المصدقة 

  مع معادلة الدرجة العلم�ة الصادرة 
  عن وزارة التر��ة والتعل�م في 

  اإلمارات.

• الشهادة األصل�ة الخت�ار اللغة 
  االنجلیز�ة/ العر��ة/ الر�اض�ات /

 الك�م�اء/ الفیز�اء / األح�اء.

• نسخة عن جواز السفر سار� المفعول
• نسخة عن الهو�ة اإلمارات�ة سار�ة 

  المفعول.
• نسخة عن اإلقامة في دولة اإلمارات 

  سار�ة المفعول.
• نسخة عن خالصة القید للمواطنین 

  اإلماراتیین.
• 4 صور شخص�ة حدیثة (�ق�اس 

  صورة جواز السفر) على خلف�ة ب�ضاء
• المقابلة الشخص�ة.  

 متطل�ات إضاف�ة لبرامج.
  العلوم الصح�ة:

• شهادة الل�اقة الصح�ة.
• شهادة اإلنعاش القلبي الرئو� لطل�ة 
  جراحة األسنان یتم تجدیدها �ل سنتین

• الطل�ة غیر الحاصلین على المعدل المطلوب في اخت�ار �فاءة اللغة االنجلیز�ة، سیتم وضعهم في أحد المستو�ات المطروحة في برنامج اللغة االنجلیز�ة الم�ثف 
  بناًء على آخر نتیجة لهم في اخت�ار �فاءة اللغة االنجلیز�ة.

• �م�ن لغیر الناطقین �اللغة العر��ة التسجیل في مادة المقدمة في اللغة العر��ة �بدیل إلخت�ار اإلمسات في اللغة العر��ة وال تحتسب ضمن الساعات المعتمدة للبرنامج.  

• طل�ة برنامج اللغة االنجلیز�ة الم�ثف، بإم�انهم تسجیل مساق إلى ثالثة، حسب مستواهم. یتم اخت�ار المساقات التال�ة من برنامج التعل�م العام حصرًا: مقدمة في 
  تقن�ة المعلومات، الر�اض�ات، الثقافة اإلسالم�ة، مهارات التعلم، مجتمع اإلمارات.

أحد اخت�ارات اللغة االنجلیز�ة التال�ة:
• اإلمسات في اللغة االنجلیز�ة (950)

• التوفل الكتابي (450)
• التوفل الدولي (51)

• اآلیلتس األكاد�مي (4.5)
اخت�ار اإلمسات في الر�اض�ات (800)

اخت�ار اإلمسات في اللغة العر��ة (1000)

أحد اخت�ارات اللغة االنجلیز�ة التال�ة:
• اإلمسات في اللغة االنجلیز�ة (1100)

• التوفل الدولي (61)
• التوفل الكتابي (500)

• اآلیلتس األكاد�مي (5.0)
اخت�ار اإلمسات في اللغة العر��ة (600)
اخت�ار اإلمسات في الر�اض�ات (600)

- نس�ة ال تقل عن 80% في مسار
النخ�ة

- نس�ة ال تقل عن 85% في المسار
العلمي/المتقدم

أحد اخت�ارات اللغة االنجلیز�ة التال�ة:
• اإلمسات في اللغة االنجلیز�ة (950)

• التوفل الكتابي (450)
• التوفل الدولي (51)

• اآلیلتس األكاد�مي (4.5)
اخت�ار اإلمسات في اللغة العر��ة (1000)

اخت�ار اإلمسات في الر�اض�ات (600)

- نس�ة ال تقل عن 70% في مسار
النخ�ة أو المتقدم

-نس�ة ال تقل عن 75% في المسار
العام
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متطل�ات القبول

ب. برامــج الدراســات العل�ــا

الشهادة/التخصص

المؤهالت العلم�ة

متطلب اللغة االنجلیز�ة/العر��ة

الوثائق المطلو�ة

دبلوم الدراسات العل�ا المهني في التدر�س
الماجستیر في القانون 

• شهادة ال��الور�وس والسجل الدراسي (أو ما �عادلهما) األصلیین والمصدقین من وزارة التر��ة والتعل�م للشهادات 
الصادرة داخل اإلمارات.

• معادلة الدرجة العلم�ة األصل�ة الصادرة عن وزارة التر��ة والتعل�م في حال �انت الشهادة من خارج اإلمارات.
• الشهادة األصل�ة لمتطلب اللغة االنجلیز�ة/العر��ة.

• نسخة عن جواز السفر سار� المفعول.
• نسخة عن الهو�ة اإلمارات�ة سار�ة المفعول.

• نسخة عن اإلقامة في اإلمارات سار�ة المفعول.
• نسخة عن خالصة القید للمواطنین اإلماراتیین.

• نسخة عن شهادة الم�الد.
• 4 صور شخص�ة حدیثة (�ق�اس صورة جواز السفر) على خلف�ة ب�ضاء.

• المقابلة الشخص�ة لطل�ة الماجستیر في إدارة األعمال. 

أحد اخت�ارات اللغة االنجلیز�ة التال�ة:
• اإلمسات في اللغة اإلنجلیز�ة ( 950 )

• التوفل الدولي (51)
• التوفل الكتابي (450)

• اآلیلتس االكاد�مي (4.5)

اخت�ار اإلمسات في اللغة العر��ة (1250)

یجب أن ��ون مقدم الطلب حاصًال على درجة ��الور�وس معترف بها و التي تم الحصول علیها في مجال ذ� صلة، 
�معدل تراكمي ال �قل عن 3.0 من 4.0 أو ما �عادله ، من مؤسسة معتمدة من قبل وزارة التر��ة والتعل�م- شؤون 

التعل�م العالي في دولة اإلمارات (أو ما �عادلها).

القبول المشرو� 1:
 • ان ��ون الطالب حاصًال على درجة ��الور�وس معترف بها �معدل تراكمي ال �قل عن 2.5 من 4.0 أو ما �عادله .

 • أن �قوم الطالب �التسجیل في تسع الساعات المعتمدة �حد أقصى من المساقات و التي تعتبر جزء من برنامج 
   الدراسات العل�ا خالل فترة القبول المشرو� و الحصول على معدل تراكمي ال �قل عن 3.0 من 4.0 ، أو ما �عادله، 

   في هذه المساقات و اال سیتم فصله من البرنامج.

القبول المشرو� 2 :
 • أن ��ون الطالب حاصًال على درجة ��الور�وس معترف بها �معدل تراكمي ال �قل عن 2.0 من 4.0 أو ما �عادله. 

   وأن �قوم �التسجیل في تسع الساعات المعتمدة �حد أقصى من المساقات والتي تعتبر جزء من برنامج الدراسات العل�ا.
 • هذه المساقات لن یتم احتسابها من ضمن برنامج الدراسات العل�ا

 • یجب أن �حصل الطالب على معدل تراكمي ال �قل عن 3.0 من 4.0 ، أو ما �عادله، في تسع الساعات المعتمدة 
   من البرنامج التحضیر� وذلك لإللتحاق في برنامج الدراسات العل�ا واال سیتم فصل الطالب من البرنامج.
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متطل�ات القبول

الوثائق المطلو�ة

أحد اخت�ارات اللغة االنجلیز�ة التال�ة:
• إمسات في اللغة اإلنجلیز�ة (1400)

• التوفل الكتابي (550)
• التوفل الدولي (79)

• اآلیلتس االكاد�مي (6.0)

ب. برامــج الدراســات العل�ــا

الشهادة/التخصص

المؤهالت العلم�ة

متطلب اللغة االنجلیز�ة/العر��ة

الماجستیر في ادارة األعمال

• شهادة ال��الور�وس والسجل الدراسي (أو ما �عادلهما) األصلیین والمصدقین من وزارة التر��ة والتعل�م للشهادات 
الصادرة داخل اإلمارات.

• معادلة الدرجة العلم�ة األصل�ة الصادرة عن وزارة التر��ة والتعل�م في حال �انت الشهادة من خارج اإلمارات.
• الشهادة األصل�ة لمتطلب اللغة االنجلیز�ة/العر��ة.

• نسخة عن جواز السفر سار� المفعول.
• نسخة عن الهو�ة اإلمارات�ة سار�ة المفعول.

• نسخة عن اإلقامة في اإلمارات سار�ة المفعول.
• نسخة عن خالصة القید للمواطنین اإلماراتیین.

• نسخة عن شهادة الم�الد.
• 4 صور شخص�ة حدیثة (�ق�اس صورة جواز السفر) على خلف�ة ب�ضاء.

أن ��ون مقدم الطلب حاصًال على درجة ��الور�وس معترف بها و التي تم الحصول علیها في مجال ذ� صلة، 
و�معدل تراكمي ال �قل عن 3.0 من 4.0 أو ما �عادله  ، من مؤسسة معتمدة من قبل وزارة التر��ة والتعل�م- شؤون 

التعل�م العالي في دولة اإلمارات (أو ما �عادلها).

القبول المشرو� 1:
 • أن ��ون الطالب حاصًال على درجة ��الور�وس معترف بها مع درجة امسات 1250 في اللغة االنجلیز�ة أو ما �عادله  

 ( CBT 197 ، iBT 71 ) 530 في اخت�ار مع�ار� أخر معتمد من هیئة االعتماد االكاد�مي مثل التوفل �معدل   
   اواألیلتس األكاد�مي �معدل 5.5.

 • یتوجب على الطالب ان �ستوفي المتطل�ات المذ�ورة في فترة القبول المشرو� و اال سیتم فصله:
    - الحصول على درجة االمسات في اللغة االنجلیز�ة �معدل 1400 أو ما �عادله  في نها�ة أول فصل دراسي للطالب.

    - التسجیل �ما ال یز�د عن ست ساعات معتمدة من برنامج الماجستیر في إدارة األعمال في الفصل الدراسي األول 
   ( فصلیین دراسیین قصیر�ن)، غیر متضمة برنامج اللغة االنجلیز�ة الم�ثف.

    - أن �حصل على معدل تراكمي ال �قل عن 3.0 من 4.0 أو ما �عادله في ست الساعات المعتمدة التي قام 
        �التسجیل بها في برنامج الدراسات العل�ا.

القبول المشرو� 2:
  أن ��ون الطالب حاصًال على درجة ��الور�وس معترف بها �معدل تراكمي ال �قل عن 2.5 من 4.0 أو ما �عادله.

 • التسجیل �حد أقصى في تسع الساعات المعتمدة في برنامج الماجستیر في إدارة األعمال خالل فترة القبول المشرو� 
   والحصول على معدل تراكمي ال �قل عن 3.0 من 4.0 أو ما �عادله  في هذه المساقات واال سیتم فصل الطالب.

القبول المشرو� 3: 
 • أن ��ون الطالب حاصًال على درجة ��الور�وس معترف بها �معدل تراكمي ال �قل عن 2.0 من 4.0 أو ما �عادله. 

   وأن �قوم �التسجیل في تسع الساعات المعتمدة �حد أقصى من المساقات والتي تعتبر جزء من برنامج الدراسات العل�ا.
 • هذه المساقات لن یتم احتسابها من ضمن برنامج الدراسات العل�ا.

 • یجب أن �حصل الطالب على معدل تراكمي ال �قل عن 3.0 من 4.0 ، أو ما �عادله، في تسع الساعات المعتمدة 
   من البرنامج التحضیر� و ذلك لإللتحاق في برنامج الدراسات العل�ا واال سیتم فصل الطالب.
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194

120

120

120

129

120

120

129

126

126

2200

999

999

999

1029

999

908

1029

999

999

88,000

29,970

29,970

29,970

30,870

29,970

27,240

30,870

29,970

29,970

الرسوم الدراس�ة

أ. برامج ال��الور�وس

البرنامج

العلوم الصح�ة

إدارة األعمال

��الور�وس القانون

��الور�وس في
العالقات العامة

واإلعالن

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

��الور�وس

االنجلیز�ة

االنجلیز�ة

االنجلیز�ة

االنجلیز�ة

العر��ة واالنجلیز�ة

االنجلیز�ة

االنجلیز�ة

العر��ة واالنجلیز�ة

العر��ة واالنجلیز�ة

العر��ة واالنجلیز�ة

5 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

جراحة األسنان

التسو�ق

المال�ة والمحاس�ة

إدارة الموارد ال�شر�ة

إدارة الموارد ال�شر�ة

إدارة نظم المعلومات

إدارة الض�افة والس�احة

قانون

العالقات العامة

اإلعالن

الرسوم السنو�ةمدة البرنامجلغة التدر�سالتخصصالدرجة العلم�ة
(10 مساقات/درهم)

الساعات
المعتمدة

رسوم الساعة
المعتمدة/درهم

.(VAT) 5% تخضع الرسوم أعاله لضر��ة الق�مة المضافة •
• الرسوم الدراس�ة ال تتضمن رسوم التسجیل، أو األنشطة الطالب�ة، أو الكتب الدراس�ة.

• تحتفظ الكل�ة �حقها في ز�ادة الرسوم الدراس�ة و إضافة رسوم على الخدمات وغیرها من الرسوم دون إشعار مسبق.

(40 ساعة معتمدة)
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الرسوم الدراس�ة

ب. برامج الدراسات العل�ا

رسوم الساعةمدة البرنامجلغة التدر�سالتخصصالدرجةالبرنامج
المعتمدة/درهم

الساعات
المعتمدة

الرسوم
الدراس�ة

الكاملة/درهم

ماجستیر القانون

ماجستیر
إدارة األعمال

دبلوم 
الدراسات العل�ا 

المهني في التدر�س

ماجستیر

ماجستیر

القانون العام

القانون الخاص

الرسالة العلم�ة *

العر��ة

العر��ة

العر��ة

58,080

58,080

83,490
 (المساقات مع الرسالة)

 24-18
شهرًا متضمنة
الرسالة العلم�ة

 24-18
شهرًا متضمنة
الرسالة العلم�ة

6 أشهر

12-24 شهرًا

• الدراسات اإلسالم�ة
• اللغة العر��ة

• اللغة االنجلیز�ة
• العلوم

• الر�اض�ات
• الدراسات االجتماع�ة

• تقن�ة المعلومات

15,000 (رسوم مخفضة)**فصالن دراس�ان

24

24

9

2420

2420

25,410

.(VAT) 5% تخضع الرسوم أعاله لضر��ة الق�مة المضافة •
• الرسوم الدراس�ة ال تتضمن رسوم التسجیل، أو الكتب الدراس�ة.

• تحتفظ الكل�ة �حقها في ز�ادة الرسوم الدراس�ة و إضافة رسوم على الخدمات وغیرها من الرسوم دون إشعار مسبق.
* في حال احتاج الطالب لتمدید الرسالة العلم�ة، ین�غي عل�ه سداد مبلغ وقدره 7,623 درهم عن �ل تمدید (مدة �ل تمدید هي 6 أشهر).

** هذه المنحة لفترة محدودة فقط.

إدارة الجودة الشاملة

العر��ة

االنجلیز�ة

24

36181565,340

دبلوم عالي

ماجستیر

-
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رسوم أخر�

برامج ال��الور�وس

رسوم طلب االلتحاق والقبول

رسوم طلب االلتحاق والقبول (الطل�ة الدولیین)

رسوم التسجیل

رسوم التسجیل

رسوم األنشطة الطالب�ة

رسوم األنشطة الطالب�ة

رسوم تحو�ل الساعات المعتمدة

رسوم التسجیل المتأخر

برنامج اللغة االنجلیز�ة الم�ثف

المستو� األول

المستو� الثاني

المستو� الثالث

برنامج اللغة اإلنجلیز�ة الم�ثف لبرامج �اللغة العر��ة 

المستو� األول 

المستو� الثاني

رسوم إجراءات اإلقامة

رسوم ضمان اإلقامة

رسوم مختبرات الحاسوب

رسوم المخبر والع�ادة لكل فصل في السنة األولى إلى الثالثة

رسوم المخبر والع�ادة لكل فصل في السنة الرا�عة والخامسة

رسوم المخبر اإلنتاجي لكل فصل في السنة الرا�عة والخامسة

رسوم التدر�ب خالل الفصل الص�في األول من السنة الرا�عة والخامسة

رسوم التدر�ب خالل الفصل الص�في الثاني من السنة الرا�عة والخامسة

رسوم السحب واإلضافة 

رسوم إعادة اإلمتحان (��الور�وس) 

إضافة تقدیر غیر الم�تمل 

رسوم التخرج 

رسوم السجل الدراسي 

رسوم اعادة اصدار �طاقة جامع�ة 

رسوم نسخة أو بدل فاقد من الشهادة 

رسوم تغییر تخصص 

رسوم تظلم 

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي (الخر�ف والر��ع) (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي ص�في (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي (الخر�ف والر��ع) (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي ص�في (غیر مستردة)

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل مساق

�حتو� البرنامج على 3 مستو�ات

مدة المستو� فصل دراسي واحد (180 ساعة دراس�ة)

مدة المستو� فصل دراسي واحد (135 ساعة دراس�ة)

مدة المستو� فصل دراسي واحد (90 ساعة دراس�ة)

�حتو� البرنامج على مستو�ان

مدة المستو� فصل دراسي واحد (112 ساعة دراس�ة)

مدة المستو� فصل دراسي واحد (90 ساعة دراس�ة)

 -

قابلة لالسترداد عند إلغاء اإلقامة و�ناًء على تأكید قسم العالقات العامة

و�عد استكمال سنة دراس�ة واحدة في الكل�ة.

��الور�وس جراحة األسنان

��الور�وس جراحة األسنان

��الور�وس جراحة األسنان

��الور�وس جراحة األسنان

��الور�وس جراحة األسنان (لكل فصل دراسي)

��الور�وس جراحة األسنان (لكل فصل دراسي)

لكل طلب 

لكل مساق

التفاصیلالمبلغ/درهمالعنصر

1500
3000
550
330
275
110
330
220

-
6050
4840
4235

-
4538
4235
2000
5000

715
4400
6600
3300
4400
4400

33
330

1100
1375

83
55

550
550
220
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رسوم أخر� 
برامج الدراسات العل�ا

رسوم طلب االلتحاق والقبول

رسوم التسجیل (ماجستیر القانون)

رسوم التسجیل(ماجستیر القانون)

رسوم التسجیل(ماجستیر إدارة األعمال)

رسوم تحو�ل الساعات المعتمدة

رسوم التسجیل المتأخر

رسوم إجراءات اإلقامة

رسوم ضمان اإلقامة

رسوم السحب واإلضافة 

رسوم إعادة اإلمتحان (الدراسات الع�ا) 

إضافة تقدیر غیر الم�تمل (الدراسات الع�ا)  

رسوم التخرج 

رسوم السجل الدراسي 

رسوم اعادة اصدار �طاقة جامع�ة 

رسوم نسخة أو بدل فاقد من الشهادة 

رسوم تظلم 

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي (الخر�ف والر��ع) (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي ص�في (غیر مستردة)

لكل دورة فصل�ة (غیر مستردة)

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل مساق

-

قابلة لالسترداد عند إلغاء اإلقامة و�ناًء على تأكید قسم العالقات العامة الخارج�ة و�عد

استكمال سنة دراس�ة واحدة في الكل�ة.

لكل طلب 

لكل مساق

التفاصیلالمبلغ/درهمالعنصر

3300
550
330
275
330
220

2000
5000

33
550

1650
1375

83
55

550
220
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الطل�ــة المنقولــون

برامج الدراسات العل�ابرامج ال��الور�وسالمتطل�ات

ین�غي أن تكون المؤسسة التعل�م�ة التي ینتقل 
منها الطالب معتمدة من قبل وزارة التر��ة والتعل�م 

– شؤون التعل�م العالي في اإلمارات

ین�غي على الطل�ة المنقولین من المؤسسات 
التعل�م�ة األخر� أن ��ون لدیهم معدل تراكمي
الطل�ة الحاصلون على معدل تراكمي أقل من 
المطلوب سیتم إدخالهم في تخصصات غیر 
التخصصات السا�قة وسیتم تحو�ل المساقات 

التا�عة لبرنامج التعل�م العام فقط

�م�ن تحو�ل المساقات التي أكملها الطالب في 
مؤسسات تعل�م�ة أخر� في البرنامج المناسب 

في �ل�ة المدینة الجامع�ة �عجمان في حال 
انط�قت علیها المعاییر التال�ة

ین�غي على الطل�ة تزو�د قسم القبول برسالة من 
المؤسسة التعل�م�ة السا�قة تفید �أن لغة التدر�س 

هي اللغة االنجلیز�ة في حال �انت المساقات 
المحولة تدرس �اللغة االنجلیز�ة في الكل�ة

ینطبق �ل ما ذ�ر أعاله على الطل�ة الدولیین 
الراغبین في االنتقال من مؤسسات تعل�م�ة خارج 
اإلمارات، إضافة إلى تزو�د قسم القبول �السجل 

الدراسي األصلي مصدقًا من الجهات التال�ة (في 
البلد الذ� تت�ع له المؤسسة التعل�م�ة):

• وزارة التر��ة والتعل�م 
• وزارة الخارج�ة

• السفارة اإلمارات�ة
�ما أن عمل�ة تحو�ل المساقات خاضعة لموافقة 
وزارة التر��ة والتعل�م – شؤون التعل�م العالي في 

اإلمارات

ین�غي أن ��ون المعدل التراكمي 2.00 وما فوق
أن تكون نس�ة النجاح في �ل مساق �معدل C وما فوق

ین�غي أن ��ون المعدل التراكمي 3.00 وما فوق
أن تكون نس�ة النجاح في �ل مساق �معدل B وما فوق

• على الطالب أن �قدم السجل الدراسي األصلي 
  الذ� یبین الساعات المعتمدة المنجزة والدرجات 

  التي حصل علیها إلى جانب وصف مفّصل 
  للمساقات إلى قسم القبول في الكل�ة

• سیتم احتساب المساقات ذات الدرجة
  وما فوق فقط

• ین�غي أن ��ون �ل مساق مؤلفًا من 3 ساعات 
  معتمدة، ولكن �م�ن أن یتم جمع مساقین أو أكثر 
  لمعادلة مساق واحد بثالث ساعات معتمدة، وذلك 

  �عد موافقة القسم األكاد�مي المختص`
• ین�غي أن ��ون محتو� المساق مطا�قًا لمحتو� 

  المساق المعادل له والمطروح في الكل�ة بنس�ة ال 
  تقل عن %75 - %80

• ال یتم احتساب ما یز�د عن %50 من مجموع 
  الساعات المعتمدة لكل برنامج. ال �م�ن احتساب 

  الخبرة في مجال العمل، والتدر�ب المیداني، 
  ومشروع التخرج �ساعات معتمدة قابلة للتحو�ل

• على الطالب أن �قدم السجل الدراسي األصلي 
  الذ� یبین الساعات المعتمدة المنجزة والدرجات 

  التي حصل علیها إلى جانب وصف مفّصل 
  للمساقات إلى قسم القبول في الكل�ة

• سیتم احتساب المساقات ذات الدرجة  
  وما فوق فقط

• ین�غي أن ��ون �ل مساق مؤلفًا من 3 ساعات 
  معتمدة، ولكن �م�ن أن یتم جمع مساقین أو أكثر 
  لمعادلة مساق واحد بثالث ساعات معتمدة، وذلك 

  �عد موافقة القسم األكاد�مي المختص
• ین�غي أن ��ون محتو� المساق مطا�قًا لمحتو� 

  المساق المعادل له والمطروح في الكل�ة بنس�ة ال 
  تقل عن %75 - %80

• ال یتم احتساب ما یز�د عن 25% من مجموع 
  الساعات المعتمدة لكل برنامج. ال �م�ن احتساب 
  الخبرة في مجال العمل، والرسالة العلم�ة �ساعات 

  معتمدة قابلة للتحو�ل

(2.0) C(3.0) B

الطل�ة المحولین
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CEC حول مر�ز التعز�ز الوظ�في

قامــت �ل�ــة المدینــة الجامع�ــة �عجمــان بتأســ�س مر�ــز التعز�ــز الوظ�فــي فــي مــارس مــن العــام 2012 والــذ� یهــدف ل�ص�ــح مر�ــزًا تدر�ب�ــًا �ســتقطب الطل�ــة 
والموظفیــن علــى حــد ســواء. �قــدم المر�ــز شــهادات ومؤهــالت مهن�ــة عالم�ــة مرموقــة والتــي ترتكــز علــى التعلــم، وٕاثــراء األنشــطة الالصف�ــة �الر�اضــة، 

والثقافة، والز�ارات المیدان�ة من أجل تش�یل مهنیین مؤهلین. إن من إحد� ر�ائز القوة لد� المر�ز هي احتواؤه على مجموعة متنوعة من الطل�ة.

تنصــّب جهــود مر�ــز التعز�ــز الوظ�فــي علــى التطو�ــر المهنــي، والمهــارات التدر�ب�ــة األساســ�ة، لز�ــادة المهــارة والكفــاءة الفرد�ــة. المســاقات متوفــرة لمختلــف 
الفئــات، الطل�ــة، والموظفیــن، والمــدراء فــي القطاعیــن الح�ومــي والخــاص. �م�ــن للمر�ــز أن �الئــم دوراتــه التأهیل�ــة لتناســب احت�اجــات مجموعــة معینــة 

من ناحیتي المحتو� والمدة.

تشــمل البرامــج المطروحــة فــي مر�ــز التعز�ــز الوظ�فــي علــى شــهادة مجلــس إدارة األعمــال وتكنولوج�ــا التعل�ــم (BTEC)، وشــهادة جمع�ــة المحاســبین 
الدولییــن المعتمدیــن (ACCA) و شــهادة �وال�فــا� (QUALIFI)، و شــهادة دبلــوم OTHM المســتو� 7 فــي إدارة المشــار�ع والخدمــات اللوجســت�ة/إدارة 

7  في إدارة الموارد ال�شر�ة، والدورات التدر�ب�ة المهن�ة. PGD  �سلسلة االمدادات والمستو

برامــج مر�ــز التعز�ــز الوظ�فــي معتمــدة دول�ــًا مــن المملكــة المتحــدة و هــذه المؤهــالت غیــر معتمــدة او معتــرف بهــا مــن قبــل وزارة التر��ــة و التعل�ــم – شــؤون 
التعل�م العالي في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة.

یولــي المر�ــز اهتمامــًا �بیــرًا �التنم�ــة المهن�ــة المســتدامة �اعت�ارهــا مفتاحــًا أساســ�ًا للنمــو واالرتقــاء. یوفــر نطاقــًا واســعأ مــن البرامــج التدر�ب�ــة والــدورات 
القصیــرة، �اإلضافــة إلــى ورش عمــل مصممــة بنــاًء علــى المهــارات وذلــك لمســاعدة تطو�ــر وٕانمــاء الموظفیــن، �مــا �قــدم حلــوًال خالقــة للمشــاكل المتصلــة 

ببیئة العمل، عالوة على تحضیر المدراء لمواجهة التحد�ات الیوم�ة �فعال�ة أكبر.

5
البرامج األكاد�م�ة

200
الخر�جون

22
الجنس�ات
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البرامــج المطروحــة

جمع�ــة المحاســبین الدولییــن المعتمدیــن (ACCA) هــي أكبــر تجمــع للمحاســبین المحترفیــن فــي العالــم، 
�مــا أنهــا علــى مــّر 110 ســنوات تعــّد األكثــر خبــرة، وابتــكارًا، وتمیــزًا فــي هــذا المجــال. �ضــم البرنامــج مــا 

�فوق 362,000 طال�ًا وطال�ة.

BTEC
برنامــج المؤهــالت العمل�ــة ذات الجــودة العال�ــة لشــهادات مجلــس إدارة األعمــال وتكنولوج�ــا التعل�ــم 
راســخة فــي ســوق العمــل الحق�قــي. تتمحــور برامــج BTEC حــول التعلــم مــن خــالل العمــل، وهــذا �عنــي 
أن الطل�ــة �مارســون مــا تعلمــوه �شــ�ل م�اشــر، حیــث أنهــم وخــالل دراســتهم، �عملــون علــى سلســلة مــن 
المهــام الدراســ�ة الموضوعــة وفقــًا لتصــورات مبن�ــة علــى الح�ــاة العمل�ــة، و�طــورن المعرفــة العمل�ــة 
والمهــارات التــي ی�حــث عنهــا أر�ــاب العمــل والجامعــات. فطل�ــة هــذا البرنامــج ســوف �قومــوا بتطبیــق  
المهن�ــة  ح�اتهــم  أو  الجامع�ــة  ح�اتهــم  فــي  تقدمهــم  خــالل  دائــم  �شــ�ل  دراســتهم  خــالل  ماتعلمــوه 

المستقبل�ة.

تــم تصم�ــم الشــهادات التأهیل�ــة لتلبــي احت�اجــات ��ــار المــدراء، والمــدراء المتوســطین، لتم�ینهــم مــن 
إدارة أعمالهــم، ولتســهیل عمل�ــة تقدمهــم نحــو مســتو�ات أعلــى فــي مؤسســاتهم. ین�غــي علــى المــدراء 
أن ینتبهــوا للمشــاكل، وأن ��ونــوا قادر�ــن علــى تحلیــل النتائــج والعواقــب المحتملــة، ومــن ثــم تقر�ــر 
��ف�ــة االســتجا�ة. ل�ــس مــن الضــرور� أن ��ونــوا خبــراء فــي �افــة مجــاالت إدارة األعمــال، إنمــا هــم 
�حاجــة إلــى امتــالك وعــي عــام �مــا هــي المرافــق والخدمــات المتخصصــة الموجــودة، و�یــف بإم�انهــم 

المساعدة في الق�ام بذلك الدور.

QUALIFI شهادة ال

�ضــم مر�ــز التعز�ــز الوظ�فــي حقی�ــة متكاملــة مــن الــدورات التدر�ب�ــة المهن�ــة والمصممــة خص�صــًا 
لتلبــي احت�اجــات الطل�ــة المرت�طــة �متطل�ــات ســوق العمــل. تقــوم دوراتنــا بتطو�ــر المهــارات األساســ�ة 
لــد� الطل�ــة ضمــن المجــال الــذ� اختــاروه، و�نــاء المهــارات الشــخص�ة والتواصل�ــة. �مــا أنهــا تحّســن 
الفعال�ــة الشــخص�ة وترفــع مــن أداء الفر�ــق. �ســتط�ع الطل�ــة مــن خــالل االنضمــام إلــى هــذه الــدورات، 

ز�ادة م�انتهم المهن�ة �ش�ل ملحو� في قطاع العمل على المستو� الدولي.

الدورات التدر�ب�ة المهن�ة

سلســلة  اللوجســت�ة/إدارة  والخدمــات  المشــار�ع  إدارة  فــي   7 المســتو�   OTHM دبلــوم  تصم�ــم  تــم 
االمــدادات لتلب�ــة احت�اجــات المهنییــن العاملیــن. عنــد االنتهــاء مــن الدبلــوم ( مدتــه 6 شــهور) ، �حــق 
للمتعلمیــن الحصــول علــى شــهادة معتــرف بهــا دولً�ــا صــادرة مــن المملكــة المتحــدة البر�طان�ــة . عــالوة 
علــى ذلــك, �حصــل المتعلمیــن علــى أهل�ــة متا�عــة درجــة الماجســتیر مــن المملكــة المتحــدة فــي فتــرة 

زمن�ة و مدتها 4 أشهر فقط.

OTHM شهادة ال

ACCA
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توفر �ل�ة المدینة الجامع�ة �عجمان لطلبتها حافالت مر�حة وم��َّفة من وٕالى الحرم الجامعي، وهي تغطي اإلمارات الشمال�ة ودبي.

1518

2266

1760

4290

4290

3036

759

1133

880

2145

2145

1518

عجمان

دبي

الشارقة

الذید

فلج المعال

أم القیو�ن

الرسوم �الدرهم/فصلاإلمارة
(4 شهور)

الرسوم �الدرهم/ص�في (6 أساب�ع)

رســوم المواصالت

.(VAT) 5% تخضع الرسوم أعاله لضر��ة الق�مة المضافة •
• تحتفظ الكل�ة �حقها في ز�ادة الرسوم الدراس�ة و إضافة رسوم على الخدمات وغیرها من الرسوم دون إشعار مسبق.
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