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 :تنبيه
 

إن املعلومات املتعلقة باملتطلبات األكادميية واملساقات والبرامج والرسـوم 
ال تشـكل الدراسية واللوائح التنظيمية واملالية الواردة فـي هـذا الـدليل 

التزاما أو اتفاقا قانونيا بني اجلامعة والطلبة الذين يدرسون أو سيلتحقون 
وحتتفظ اجلامعة بحق تعديل أو إلغـاء أو إضـافة .بها أو اجتاه أي طرف ثالث

أية متطلبات أكادمييـة أو مسـاقات أو بـرامج أو رسـوم دراسـية أو لـوائح 
إشـعار مسـبق للطـرف  مالية وإدارية وغيرها من القـوانني الداخليـة دون

 .اآلخر
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 ل نهيانآصحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 حميد بن راشد النعيميحب السمو الشيخ اص
 عضو الس االعلى لالحتاد حاكم عجمان

 راعي جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
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 اهللا سلمان سعيد عبد معالي الدكتور
 رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

 رئيس الشرف املؤسس لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العالي
 رئيس الشبكة العربية األوربية للبحوث
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 كلمة رئيس اجلامعة

ة جامعـة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيـا، يطيب لي أن أقدم في كلمات موجزة شـبك

م كمنارة تعليمية غير منطية في مسيرة التعليم العـالي، 1988والتي انطلقت في عام 

لقـد . ليس في دولة اإلمارات العربية املتحدة فحسب، بل فـي املنطقـة العربيـة عامـة

متكنت شـبكة جامعـة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيـا بأبعادهـا الثالثـة التعليميـة 

واملعلوماتية واالستثمارية في شق طريقها والتغلب على العديد من الصعاب من خالل 

االلتزام برؤية شاملة تقوم على برنامج عمل دقيق وواضح املعـالم يسـعى إلـى حتقيـق 

ومن منظورنـا، فـإن جامعـة املسـتقبل ترتكـز . هدف نبيل يتمثل في جامعة املستقبل

وكـان مـن نتـائج . حتقيق بيئة اإلبـداع الشـاملةعلى التعليم كنظام مفتوح يؤدي إلى 

تبني هذه الرؤية أن ترسخت شبكة اجلامعة كبيت خبرة يرفد اتمع واملنطقة باخلبرات 

 .املتميزة في شتى ااالت

ومن أهم مزايا التعليم كنظام مفتوح كسـر احلـاجز بـني اتمـع األكـادميي ومجتمـع 

ى اإلفادة من الوسائل التقليدية احملدثـة وعناصـر الفعاليات وفضاء السايبر باإلضافة إل

وتسـخر شـبكة . البيئة االفتراضـية ومنطقـة السـايبر و أدواتهـا التفاعليـة احلديثـة

اجلامعة هـذه األدوات والوسـائل احلديثـة فـي تنظـيم أنشـطتها اتلفـة مـن نـدوات 

بيـق معـايير ومؤمترات تقاربيه ثم تقوم بتقييم مخرجات هذه الفعاليات للتأكد من تط

 .اجلودة

وساهمت شبكة اجلامعة خالل العقدين املاضيني فـي تأسـيس العديـد مـن املشـاريع 

واملؤسسات أذكر منها على سبيل املثال مساهمتها كبيت خبـرة فـي إنشـاء كليتـني 

 .جامعيتني في مسقط وصاللة بسلطنة عمان الشقيقة

العربيـة اخلاصـة  كما كان لشبكة اجلامعـة السـبق فـي تأسـيس رابطـة املؤسسـات

للتعليم العالي والشـبكة العربيـة األوروبيـة للبحـوث، واللتـان أتشـرف برئاسـتيهما 

 .كتتويج للدور الفعال واملتميز لشبكة اجلامعة في تأسيسهما

وللتواؤم مع عصر املعلومات، لم نأل جهدا في دعم شبكة اجلامعة بقواعـد املعلومـات 

ووسائل التواصل عـن بعـد ومختبـرات الوسـائط  )اإلنترانت(وأدواتها من شبكة داخلية
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في إطار بيئة افتراضية فاعلة أثرت البعدين اآلخرين ) اإلنترنت(املتعددة وشبكة خارجية 

 .لشبكة اجلامعة، وهما البعد التعليمي والبعد االستثماري

وباحتفاء شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بذكراها العشرين، فإن التزامهـا 

يق بيئة إبداع شاملة في التعليم العالي يـزداد رسـوخا، فـي ضـوء رؤيـة شـاملة بتحق

تستمد قوتها من خطط تنفيذية وبرامج عمل دقيقة أثمرت إجنـازات طيبـة ملموسـة 

ولم تؤت هذه الرؤيـة الشـاملة ثمارهـا إبـداعا وابتكـارا إال مـن خـالل . على أرض الواقع

لـنظم التعليميـة مـن حولنـا ثـم تكييفهـا التالقح وانتقاء أفضل املزايا في مختلف ا

للمستفيدين واملستخدمني في الدولة واملنطقة، وذلك حتقيق ملفهوم اجلامعة كنظـام 

 .مفتوح تعمل على تسخير خبراتها للنهوض بشتى مناحي احلياة

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

 

 اهللا سلمان سعيد عبد .د

 كنولوجيارئيس شبكة جامعة عجمان للعلوم والت

 رئيس الشرف املؤسس لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العالي

 رئيس الشبكة العربية األوربية للبحوث
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 أعضاء مجلس األمناء
  النعيمي، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد- 

 عجمان، عضو الس األعلى حاكم
 األمناء رئيس مجلس

  سلمان،معالي الدكتور سعيد عبد اهللا -
 الرئيس األعلى جلامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا،

 نائب رئيس مجلس األمناء

 سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، -
 رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان،

 عضو

 دولة األستاذ الدكتور عبد السالم االي -
 سابقا، نائب رئيس مجلس األعيان ورئيس وزراء اململكة األردنية الهاشمية

 عضو

 معالي سعيد محمد الرقباني -
مستشار صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة ورئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة اخليرية ووزير 

 الزراعة والثروة السمكية في دولة اإلمارات العربية املتحدة سابقا،
 عضو

 معالي عبد اهللا بن حميد املزروعي -
 مارات العربية املتحدة سابقا،رجل أعمال ووزير العدل في دولة اإل

 عضو

 األستاذ الدكتور خالد مذكور املذكور، - 
 املستشار في ديوان سمو أمير دولة الكويت،

 عضو

 األستاذ الدكتور فاروق الباز، - 
 مدير مركز تطبيقات االستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية، 

 عضو

 يثم اخلياط،األستاذ الدكتور محمد ه -
 كبير مستشاري املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط،

 عضو
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 األستاذ الدكتور زغلول راغب النجار، -
رئيس جلنة اإلعجاز العلمي بالقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة بالس األعلى للشؤون 

 اإلسالمية في جمهورية مصر العربية،
 عضو

 بن راشد النعيمي،الدكتور علي  -
 مستشار في وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة،

 عضو

 سعادة ثامر سعيد سلمان، - 
 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا،

 عضو

 الدكتور خليفة راشد الشعالي، -
 والتكنولوجيا، عميد كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم

 عضو

 الدكتور أحمد محمد عنكيط، -
 نائب الرئيس للعالقات اخلارجية والشؤون الثقافية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا،

 عضو

 الدكتور بشير محمود شحادة، - 
 نائب الرئيس للمتابعة والتحديث والتطوير بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا،

 عضو

 بدين رزق،الدكتور زين العا - 

 عميد معهد البيئة واملياه والطاقة بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا،

 عضو
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 نبذة تاريخية
إن فكرة إنشاء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا قد جاءت تعبيرا عن االهتمام الكبير الذي أواله 

اإلمارات العربية املتحدة مؤسس دولة  -رحمه اهللا -صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

وبصفة خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما تعد جتسيدا لتوجيهات سموه . للتعليم العالي

بتوسيع نطاق هذا النوع من التعليم لتأهيل كـوادر فنيـة وتقنيـة متخصصـة، قـادرة علـى تلبيـة 

 .احتياجات اخلطط التنموية الطموحة للدولة

 

كامال مع جهود الدولة في التنمية والتطوير، بادر صـاحب السـمو الشـيخ بإدراك تام لكل ذلك، وتو

 3في  4/88حميد بن راشد النعيمي عضو الس األعلى حاكم عجمان بإصدار املرسوم األميري رقم 

، واخلـاص بتأسـيس كليـة عجمـان اجلامعيـة للعلـوم 17/6/1988املوافق 1408من ذي القعدة سنة 

ؤسسة تعليمية جامعيـة حتظـى برعايـة كاملـة مـن سـموه، وتسـهم والتكنولوجيا باعتبارها م

األخرى في الدولة فـي حتمـل جانـب مـن  بجهودها مع مثيالتها من املؤسسات التعليمية اجلامعية

وقد صدر قرار معالي الشيخ نهيان بـن مبـارك آل نهيـان وزيـر . مسؤوليات البناء والتنمية والتطوير

فـي شـأن التـرخيص لكليـة عجمـان اجلامعيـة  94سنة )54(قم التعليم العالي والبحث العلمي ر

 .للعلوم والتكنولوجيا بالعمل في مجال التعليم العالي

 

في شأن حتويل كليـة عجمـان  97سنة) 54(كما صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

 .اجلامعية لتصبح جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وأصبحت بعد ذلك جامعية

وتعتبر اجلامعة عضوا مؤسسا لرابطة املؤسسـات العربيـة اخلاصـة للتعلـيم العـالي وللشـبكة 

 .العربية األوروبية للبحوث

 

 .م انضمت اجلامعة إلى احتاد اجلامعات العربية1999وفي الثالث عشر من إبريل عام 

 

 .رية بالفجيرةمت افتتاح مقر اجلامعة بالفجيرة بالتنسيق مع اجلمعية اخلي 2000وفي أبريل 

 

حتولت جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا إلى شـركة ذات مسـؤولية محـدودة  2008يوينو 3وفي 

مملوكة مناصفة بني سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو الس األعلـى حـاكم عجمـان و 

سـموه  سعيد عبدا هللا سلمان، الرئيس األعلى لشبكة اجلامعة، حتت إشراف مجلس أمناء يرأسه.د

 .عضوا 15ويضم 



  عجمان للعلوم والتكنولوجياجامعة  

 18 



ةياجلامعالدراسات دليل   

 19 

 الرؤية الشاملة للجامعة
حتمي األمم من سـلبيات ..رؤى قابلة للتطبيق...إن األمم ال حتتاج إلى كثرة جامعات، ولكن حتتاج إلى رؤى

من أنا؟ ومن نحن؟ ومن هـو اآلخـر؟ و أيـن هويـة األمـة التـي . العوملة و تتناغم معها في إيجابياتها

 مية واملعلوماتية واالستثمارية وغيرها؟تنتمي إليها املؤسسة التعلي

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا هي مؤسسة تعليميـة معلوماتيـة اسـتثمارية لهـا أهـداف 

محددة وواضحة أبرزها تهيئة بيئة اإلبداع الشاملة وفق معـايير وضـوابط محـددة لضـمان اجلـودة 

ئة التدريس والطلبـة العـاملني إلعطـاء وال شك أن بيئة اإلبداع تطلق العنان ألعضاء هي. ومراقبتها

 .أفضل ما لديهم واإلبداع في مجاالت التدريس والبحث والتدريب واخلبرات واملمارسة

 :ولتحقيق بيئة اإلبداع عمليا البد من توفير العناصر واملقومات التي تؤدي إلى ذلك ومنها

 اجلامعة كنظام مفتوح -
 منطقة السيبر   -

 منهاج امللفات -

 دة والتقييممعايير اجلو -

 النموذج الهرمي لتنفيذ املشروعات -

 

 اجلامعة كنظام مفتوح: أوال

جتمع مزايا النظم التعليمية التقليدية احملدثة والنظم التفاعليـة وتسـتفيد مـن كافـة التقنيـات 

 :احلديثة ومنهجيتنا على أربعة محاور

 كسر احلاجز بني اتمع األكادميي ومجتمع األعمال والفعاليات -

 م التالقح واالنتقاء والتكييف واملواءمةمفهو -

 الوسائل التقليدية احملدثة -

 البيئة االفتراضية -
 

 :كسر احلاجز بني اتمع األكادميي ومجتمع األعمال والفعاليات

فربط أنشطة اجلامعة من خطـط . إن انفتاح اجلامعة على اتمع له مردود إيجابي على كل منهما

ية وخبرات وممارسة بالتطبيق العملي وباملتغيرات على السـاحة احملليـة دراسية وأبحاث ودورات تدريب

والعاملية وباحتياجات سوق العمل سوف يؤدي بال شك إلى مد مجتمع األعمال والفعاليات بخبـرات 

مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية قدما، كما تغذي اجلامعة بعناصر فكرية وتطبيقية تسـاهم 
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الءمة اخلطط الدراسية ملتطلبات اتمع وبالتالي تخريج كوادر تسـاهم في ضبط جودة التعليم وم

 .مباشرة في مجتمع األعمال والفعاليات

وتقوم اجلامعة منذ نشأتها بجهد كبيـر فـي مجـال كسـر احلـاجز بينهـا وبـني مجتمـع األعمـال 

هـا ذوي والفعاليات حيث تنظم الندوات التقاربية لكـل مشـروع أو فكـرة تنـوي تنفيـذها وتـدعو ل

العالقة من رجال األعمال وأهل الفعاليات، ومن خالل تلك الندوات التقاربيـة تتبلـور األفكـار، حيـث 

ترصد وتستخدم في تفعيل مجاالت التعاون بصورة واضحة و مثمرة، كما تسـتخدم نتائجهـا فـي 

ني مـا يـتم ومن هنا يأتي التفاعل اإليجـابي والـتالحم بـ. حتديث وتطوير اخلطط الدراسية باجلامعة

وهذا يؤدي بال شك إلـى تهيئـة بيئـة .تدريسه في قاعات الدراسة وما يتم ممارسته على أرض الواقع

 .اإلبداع الشاملة والتي تسعى اجلامعة لتحقيقها

 

 :مفهوم التالقح واالنتقاء والتكييف واملواءمة

تفاعـل مـع يجب أن يكون التعليم منفتحـا علـى كـل الـنظم التعليميـة السـابقة واحلاضـرة لل

املستجدات العاملية واترعات احلديثة والتطورات التقنية أوال بأول ومن شأن هذا االنفتاح أن يضمن 

تخريج كوادر قادرة على التطوير والتواؤم املسـتمر مـع مسـتجدات العصـر واإلبـداع واالبتكـار فـي 

باإلضـافة إلـى . لتقاليدوفي الوقت نفسه ينبغي احلفاظ على الهوية والثقافة وا. مجاالت التطبيق

ذلك، ولضمان جدوى العملية التعليمية، فال بد من توجيه التعليم وترجمته إلـى أمثلـة تطبيقيـة 

 .تتعلق بالبيئة احمللية تكريسا إلعداد املتعلمني لالنخراط مباشرة في مجتمع األعمال والفعاليات

 :تقاء والتكييف الذي يشملولتحقيق كل تلك املزايا اعتمدت اجلامعة منهاج التالقح واالن

 .التفاعل مع كل ما في العالم من نظم تعليمية وما يتعلق بها من أنشطة:التالقح .1
وهو انتقاء أفضل املزايا في النظم اتلفة وذلك بعد فرز دقيق ملا يجري في العـالم : االنتقاء .2

 .من رؤى وأفكار وتطبيقات
خالصة عملية االنتقاء ودمـج كـل تلـك وهي مواءمة : املواءمة للمستخدمني واملستفيدين .3

العناصر املستخلصة من النظم اتلفة فـي اخلطـط التعليميـة والتدريبيـة مـع مراعـاة 
القيم والعادات والثقافة والتاريخ لتصبح جاهزة للمستفيدين فـي الدولـة واملنطقـة فـي 

 .صورة تكاملية دقيقة
 

 :الطرق التقليدية احملدثة

ملستمر لطرق التعليم التقليدية احملدثة ومبـا يـتالءم مـع مسـتوى الطلبـة تقوم اجلامعة بالتطوير ا

حيث يتم استخدام طرق التعليم املبني على معاجلـة املشـكالت . وحتقيق أهداف اخلطط الدراسية

كما يتم دمج برامج احلاسـب اآللـي والوسـائل السـمعية والبصـرية و مبـا . ودراسات احلالة وغيرها

 .ارجات للعملية التعليمية يضمن الوصول إلى أفضل
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وبالتالي فإن تطوير تلك الطرق تبقي على ميزة التفاعل املباشر بني املدرس والطالب وكذلك الطالب 

والطالب، وهو ما  يكرس مفهوم التحـديث مـع التقيـد باملثـل والقـيم ويعطـي املـدارس الفرصـة 

 .لتصحيح أخطاء الطلبة ومفاهيمهم بالنقاش املباشر

طوير الطرق التقليدية احملدثة عـن طريـق انتقـاء أفضـل مـا يسـتجد مـن طـرق التعلـيم كما أن ت

ونظرياته باإلضافة إلى تطويع وسائل مثل الفيديو و وسائل السمع اتلفة والشفافيات والشرائح 

امللونة والسبورات الذكية وتقنيات دائرة التلفزيون املغلقـة والتعلـيم اإللكترونـي يختصـر الوقـت 

وب لتوصيل املعلومة و يساهم في إعطاء احملاضرات بشكل أفضل و أكثر تركيزا ويثري عمليـة املطل

 .النقاش مبزيد من املعلومات

ولتحقيق ذلك قامت اجلامعة بتأسيس وحدة اخلـدمات األكادمييـة اإللكترونيـة لتسـاعد فـي إنتـاج 

ة باجلامعة بعمل ورش العمـل كما يقوم خبراء التربي.وسائل التعليم احلديثة بطريقة أكثر تفاعلية

التخصصية والدورات التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة استجابة للتطورات 

املتسارعة في املفاهيم التربوية في هذا اال واضعة في االعتبار مستوى الطلبة واحتياجاتهم في 

 .يةضوء التقومي املستمر رجات العملية التربوية والتعليم

 :البيئة االفتراضية

ويشمل مفهوم البيئـة . حتث اجلامعة على استخدام جميع التقنيات احلديثة في التعليم والتواصل

االفتراضية فيما يشمل إتاحة جميـع أنشـطة اجلامعـة مـن خطـط ومسـاقات دراسـية ومصـادر 

يـة ونـدوات معلومات وتعلم و نظم قبـول وتسـجيل الطلبـة و شـؤون إداريـة وماليـة ودورات تدريب

كمـا يشـمل اسـتخدام . تقاربيةوغيرها من خالل الشبكة املعلوماتية الداخلية بأسـلوب تفـاعلي

الوسائط املتعددة واحملاكاة التفاعلية واالنترنت والتواصل عن :وسائل التعليم والتعلم واالتصال مثل

بينها وبـني اجلامعـة فهذه األدوات أصبحت ضرورية للتواصل بني وحدات وكيانات اجلامعة فيما . بعد

 .واملؤسسات التي ترتبط بها من اخلارج

وال شك أن خصوصية جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا حتتم استخدام تلك التقنيات واآلليـات 

وتقوم اجلامعة بالتحديث والتطوير املستمر لشبكتها، حيث قامـت بتأسـيس مراكـز . في التواصل

التسـويق واالتصـال للمسـاهمة فـي إنتـاج واسـتخدام املـواد الوسائط املتعددة التفاعليـة وإدارة 

كما قامت اجلامعة .التلفزيونية" آفاق"التعليمية احلديثة والترويج لها عبر القنوات املتاحة مثل قناة

بتوفير نظام إلكتروني ملكتباتها ميكن اجلميع من الوصول إلى كل مصادر املعلومـات والتعلـيم مـن 

ت اجلامعة أيضا عددا من أجهزة التواصل عن بعد والتي تتيح للجميع عقـد ووفر. كال مقري اجلامعة

االجتماعات واللقاءات والندوات واحملاضرات وغيرها من األنشطة املشتركة بينمـا يتواجـد كـل فـي 

 .مكانه

وال تقتصر أهمية استخدام آليات البيئة االفتراضية على التواصل الكفء بني جميع أعضـاء أسـرة 

وفير الوقت واجلهد والنفقات فقط، وإمنا تتعدى ذلك إلى حتقيق مبدأ مهـم حتـرص عليـه اجلامعة وت
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اجلامعة أال وهو توحيد مدخالت العملية التعليمة وتـوفير الفـرص املتكافئـة جلميـع الطلبـة فـي 

الوصول إلى مصادر املعلومات والتعلم وعقد الندوات التقاربية واحملاضرات املشتركة وتشـكيل فـرق 

عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة دون حتمـل عنـاء بحث و

هذا باإلضافة إلى إمكانية تقومي مخرجات العمليـة التعليميـة علـى مسـتوى . السفر وهدر الوقت

 .اجلامعة ككل لضمان تكاملها وتناغمها

 

 منطقة السيبر: ثانيا

وخـالل . ر  حيث ال حدود مكانية أو زمانية للمعلومـاتتتضافر البيئة االفتراضية مع منطقة السيب

منطقة السيبر تتواصل وحدات جامعة عجمان مع شبكات ومؤسسات وهيئات محليا وعامليـا ممـا 

يؤدي إلى انسياب املعلومات واخلبرات واإلمكانات بسهولة وسرعة وكفاءة في عصـر أصـبحت دقـة 

رؤيتها في التواصل واالطالع على جتارب العلـم  وبذلك تطبق اجلامعة. وسرعة التواصل فيه ضرورية

 .أوال بأول مما يدعم منهاج االنتقاء واملواءمة واالستفادة الفورية من كل ما هو جديد

كما تستخدم آليات البيئة االفتراضية ومنطقة السيبر في نقل الدورات التدريبية وبرامج التعلـيم 

رغـب مـن أفـراد اتمـع حرصـا مـن اجلامعـة علـى املستمر إلى خريجي اجلامعة ومنتسبيها وملن ي

وال شك أن ذلـك يعـزز تهيئـة . مواصلة التميز وكسر احلاجز بينها وبني مجتمع األعمال والفعاليات

 .بيئة اإلبداع و التي تترعرع فيها الكفاءات وتنمو وتزدهر

 منهاج امللفات: ثالثا

شكل يسهل تقييمه وتتبعه فإن اجلامعة لسهولة تناول املوضوعات واملشروعات اتلفة وعرضها ب

 :وهذه امللفات هي. تتبع منهاج امللفات الذي يوضح اجلوانب اتلفة للمشروعات أو املوضوعات

 امللف االستراتيجي

يتناول اجلوانب اإلستراتيجية بشقيها اإلجرائي واملوضوعي ويتولى هذا امللف اإلدارة العليا للجامعة 

الذي يرأسه سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو الس األعلـى  متمثلة في مجلس األمناء

سعيد عبدا هللا سلمان الرئيس األعلى للجامعة ، ومن ثم يقوم اإلداريون .حاكم عجمان وينوب عنه د

 .واألكادمييون بالتنفيذ في إطار الرؤية الشاملة للجامعة وفلسفتها

 مييامللف الفكري األكاد

. كرية واملعايير األكادميية مثل التدريس والبحـث والتـدريب واخلبـرة واملمارسـةيتناول املوضوعات الف

ويعنى هذا امللف بالبرامج األكادميية وما يتعلق بها من مصادر للمعلومات والتعلم ودورات تدريبيـة، 

 .كما يعنى باجلانب اإلبداعي واملتعلق بتلك األنشطة
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 امللف القانوني 

بني امللفات األخرى وينظم العالقات بني جميـع وحـدات اجلامعـة داخليـا  يثبت املعنى ويوجد التوازن

 .ويضطلع خبراء القانون من كلية القانون واملرجعية القانونية بدور عام فيه. وبينها وبني اخلارج

 

 

 امللف التنظيمي واإلداري

ذلـك امللـف اإلجـراءات  ويتناول. التنظيم واإلدارة من آثار وثمرات القانون ويتناغمان مع جميع امللفات

التنظيمية واإلدارية التي تكفل تنفيذ املطلوب من خالل إجراءات منضبطة ومتسلسـلة فـي إطـار 

 .خطط عمل وجداول زمنية دقيقة

 امللف املالي واالستثماري

وهذا من األركان األصلية لرؤية . يتولى هذا امللف مسؤولية ضبط النفقات وتقليصها إلى احلد األدنى

عجمان، حيث يتم حتقيق أفضل درجات اإلجناز بأقـل التكـاليف املمكنـة وفـي أسـرع وقـت جامعة 

 .وحتقيق مبدأ تعدد األغراض وتعدد الوظائف وتعدد االستخدامات

 ملف املعلومات واإلعالم والترويج

يستوعب مخرجات جميع امللفات ويتفاعل معها جيدا ومن ثـم يخرجهـا بلغاتـه ووسـائل تعبيـره 

 .س الوجه املشرف للمؤسسةبشفافية تعك

 املعايير لضمان اجلودة ومراقبتهاملف 

ولكل ملف . يركز على التأكد من حسن التطبيق وضبط اإليقاع والتناغم بني جميع وحدات اجلامعة

أو إجراء معاييره اخلاصة التي يتم من خاللها التأكد من صدق ومعيارية األداء كمـا ينتمـي التطـوير 

 .ويستكمل فيه ما لم يستوف من معايير في امللفات األخرى. األخرى لهذا امللف املعياري في امللفات

 ملف املتابعة والتحديث والتطوير

بعد أخذ باقي امللفات وصبها في املتابعة للتأكد من التنفيذ يأتي التحديث مباشـرة وإذا مـا حـدث 

 .ذلك بشكل جيد فإن التطوير يصبح سلوكا وحتمية

 ة والتقوميمعايير اجلود: رابعا
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وهذه املعايير هي لتقومي األشخاص واملناهج و األداء وغيرها، ولكل من هذه املعـايير تفاصـيل قابلـة 

وحترص اجلامعة على تطبيق معايير اجلودة لتحقيق رؤيتها وأهدافها بالشكل األمثل فيمـا . للقياس

 .يتعلق بأبعادها التعليمية واملعلوماتية واالستثمارية

 ج الهرمي لتنفيذ املشروعاتالنموذ: خامسا

 .حترص اجلامعة على التطبيق التدريجي لألفكار واملشروعات مبا يضمن حسن التطبيق وجودته

 

 :مراحل تطبيق املشروعات

 :مرحلة الفكر:أوال

وتؤخـذ كافـة التجـارب . هي اخلطوة األولى حيث يتم تبـادل اآلراء واألفكـار بحيـرة تامـة ودون قيـود

الجتاهات في االعتبار، ثم تتفاعل األفكار وتتالقح للوصول إلى أفضلها وأنسبها واملدخالت من شتى ا

وبعد التوصل للفكرة املناسبة يصبح القبول بها ملزما للجميع حتى ال . لظروف اجلامعة واملنطقة

 .تتشتت اجلهود، ويجب تطبيق معايير الفكر بااللتزام باملوضوعية واخللق والقيم

 مرحلة الرؤية: ثانيا

بعد استقرار الفكرة وتولد القناعة بها يتم بلورتهـا مبـا يتناسـب مـع الرؤيـة الشـاملة للجامعـة 

وهنا البد من إخضـاع الفكـر ملعـايير اجلـودة واملواءمـة . لضمان التناغم وانتقاء أفضل املزايا بينهما

عة لتسـهيل ويجب صياغة كافة املدخالت في منهاج امللفات الذي تتبعه اجلام. وأخالقيات التعامل

 .احلكم على التجربة ومقارنتها بغيرها

 مرحلة التجريب: ثالثا

بعد إجناز مرحلة الرؤية بوضع الفكرة في أفضل صورة تطبيقية ممكنة يتم جتريبهـا بشـكل عملـي 

على أرض الواقع في حدود ضيقة وقياس مدى جناح التطبيق و الوقوف على السـلبيات واإليجابيـات 

وهنا البد من إخضاع التجريب ملعايير اجلودة في األداء ولضمان عـدم خروجهـا . من الناحية العملية

 .عن النسق العام في خضم املمارسة العملية للمؤسسة

 مرحلة التطبيق: رابعا

هي مرحلة الغرس املعياري في أرض الواقع بعد نضوج الفكرة وتكامل جوانبهـا مـن خـالل املراحـل 

كمـا يجـب اسـتمرار . والذي يعزز اإليجابيات ويقلـل السـلبياتالسابقة مبا يضمن التطبيق املميز 

 .تطبيق معايير اجلودة التي تضمن حسن التطبيق وانسجامه وتكامله مع النسق العام للجامعة
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وفي هذه املرحلة ال ينبغي أن تخرج آراء تشكك في صلب الفكرة وجدواها أو تكرار مـا مت إجنـازه،ففي 

وهدر للوقت واجلهد وتقليل من الفائدة املرجوة، وإمنا يتم التعبيـر هذا السلوك تعطيل لسير العمل 

 .عن الرأي في إطار روح الفريق ومن خالل اآلليات احملددة بهدف التقومي والتطوير املستمر

 جالئل األعمال: خامسا

ا ال شك أن املعاناة وتكرار التطبيق أثناء املراحل السابقة سيكسب التجربة نضجا وخبرة واسـتقرار

كما أن حسن قيـادة الفريـق الـذي . ووضوحا، وهذا ال بد أن يؤدي بالتبعية إلى دقة املمارسة وجودتها

 .يطبق يضمن التناغم واالنسجام واالنتقال إلى مستويات أعلى من أفكار جديدة وإضافات متميزة

 رسالة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وأهدافها

 رسالة جامعية

للعلوم والتكنولوجيا بأبعادها الثالثة التعليمية واملعلوماتية و االسـتثمارية تهدف جامعة عجمان 

إلى رفد اتمع بخريجني متميزين قادرين على التعامل مع التقنيات احلديثة وتطبيقهـا فـي شـتى 

وتوفر اجلامعة للطلبة آليات تعليم وتعلم حديثة منتقاة بعناية . مجاالت احلياة وفي برامج التنمية

 .يفة مبا يتواءم مع عادات اتمع وقيمه ومتطلباتهومك

وتعمل اجلامعة على كسر حاجز بني اتمع األكادميي ومجتمع الفعاليات واألعمال من خالل تطبيق 

التعليميـة : املفهوم املتكامل ملعايير التدريس والبحث والتـدريب واخلبـرات واملمارسـة وفـي األبعـاد

 .واملعلومات واالستثمارية

 داف اجلامعةأه

مساعدة الطلبة على حتقيق التميز على املستوى الشخصي واملهني والقيـادي وذلـك مـن  .1

 .خالل تقدمي برامج أكادميية ومهنية، جتريبية وتطبيقية

مساعدة الطلبة على استخدام املعلومات وممارسة التدريب و إتقـان املهـارات فيمـا يفيـد  .2

 .اتمع ووسط األعمال

 .التي حتفز التفكير اإلبداعي والتعلم املستمر واكتساب املهاراتاستخدام اآلليات  .3

 .التأكيد على أهمية البعد األخالقي وحتمل املسؤولية وتطبيق املعايير في الدراسة والعمل .4

 .تغذية البرامج األكادميية باألنشطة الصفية والالصفية .5

 .م والبحثتهيئة عناصر بيئة اإلبداع الشاملة لدعم عملية التعليم والتعل  .6

تأمني وسائل تطبيق معـايير اجلـودة بتشـكيل الوحـدات واألقسـام الالزمـة لـذلك داخليـا  .7

 .وخارجيا
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تقدمي برامج أكادميية وجتريبية وتطبيقية متميزة كفيلـة بإعـداد اخلـريجني للعمـل فـي أي  .8

 .مكان في العالم والتأكيد على تكاملية العملية التعليمية والبحثية

إلمكانات البحثية وخاصة البحوث التطبيقية وتهيئة البيئة املناسـبة العمل على تطوير ا .9

لإليفاء باحتياجات الطلبة و أعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة للوصول إلـى أعلـى 

 .مستويات اجلودة في األداء

 

 

 أين تقع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا؟

 .ةللجامعة مقران، واحد في عجمان وآخر في الفجير

 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

أبـو ظبـي، ودبـي، والشـارقة، : إن دولة اإلمارات العربية املتحدة احتاد فدرالي مكون من سـبع إمـارات

وتقع الدولة علـى السـاحل الشـرقي  لشـبه اجلزيـرة .وعجمان، ورأس اخليمة، وأم القيوين والفجيرة

 .كيلو متر مربع77700العربية، وتبلغ مساحتها 

معظم هذه األراضي مكون من صحارى تكسوها الرمال تتخللها هنا وهناك واحات ووديان خضراء، و 

 .وقد أنشئت فيها أحدث املدن وأجملها خالل العقود األخيرة

ويبلغ عدد سكان الدولة ما يفوق خمسة ماليني نسمة ويشمل هذا الرقم املواطنني، واملقيمني مـن 

حيـث ) مايو إلى أكتـوبر(ارات العربية املتحدة حار في شهور السنةالعرب واألجانب، ومناخ دولة اإلم

درجة مئوية فيما عدا املناطق الساحلية التي تكون أبرد قليال إال  49تصل درجة احلرارة العظمى إلى 

 .درجة مئوية 35-20أما األشهر املتبقية فتتراوح فيها درجات احلرارة ما بني . أنها مرتفعة الرطوبة

فط أهم الثروات التي متتلكهـا الدولـة حيـث يصـل االحتيـاطي فيهـا مـا يعـادل عشـر ويعتبر الن

االحتياطي العاملي، كما أن بنيتها االقتصادية املتميزة و مراكزها السياحية اجلذابة تضمن لها مـدا 

 .خيل مهمة

 مركز مصادر املعلومات والتعلم

 املكتبات

 تباترسالة املك
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اجلامعة بتحديد مصادر املعلومات والتعلم وحفظها وتنظيمهـا  تساهم املكتبات في حتقيق رسالة

وإتاحتها للمستخدمني مبا يخدم احتياجات أعضـاء هيئـة التـدريس والطلبـة والعـاملني واتمـع 

 .بشكل عام

 أهداف املكتبة

 :ميكن تلخيص األهداف العامة ملكتبات اجلامعة فيما يلي

 .عليهاتوفير وسائل البحث عن املعلومات والتدريب  .1
مساعدة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة املعاونـة لتنميـة مهـاراتهم وحتـديث  .2

 .معلوماتهم مبا يدعم إجراء البحوث األكادميية املتميزة
 .تقدمي املشورة واملساعدة ملستخدمي املكتبات .3
املطويات توفير مصادر التعلم اتلفة مثل الكتب والدوريات والتقارير والرسائل والصحف و .4

 .واخلرائط وبرامج الكومبيوتر والوسائط املتعددة
 .توفير املكان املالئم لالطالع واستخدام مصادر التعلم اتلفة .5
 .توفير تقنيات املعلومات الضرورية ومصادر املعلومات في صورها اإللكترونية .6

 املكتبة التقليدية

ني، وتتمثـل املصـادر التـي تقـدمها تقدم املكتبة في كل من مقري اجلامعة خـدماتها للمسـتخدم

 .املكتبات في الكتب والدوريات والتقارير والرسائل والصحف واملطويات وغيرها

 خدمات البحث

تقدم املكتبات خدمات تسـهيل احلصـول علـى املعلومـات فـي حقـول املعرفـة اتلفـة بتوفيرهـا 

 .من املكتبات األخرىكما توفر املكتبة إمكانية االستعارة . مجموعات من الكتب وغيرها

 املشورة واملساعدة

يقدم العاملون في املكتبات املشورة واملساعدة والتدريب ألعضاء هيئة التـدريس والطلبـة وكافـة  

 .املستخدمني لكيفية االستخدام األمثل ملصادر املعلومات والتعلم اتلفة

 خدمات النسخ والتصوير

 .ة مع مراعاة حقوق الطبع والنشرتوفر املكتبات آالت النسخ للمواد اتلف

 املكتبة الرقمية

 :تشتمل مصادر التعلم املتاحة باملكتبة على

ــة - ــراص املدمج ــة   (CD-ROM)األق ــي متاح ــة وه ــاألقراص املدمج ــوائم ب ــوافر ق ــث تت حي
 .للمستخدمني في جميع مكتبات اجلامعة
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ن خـالل اجلامعـة توفر املكتبات العديد من الكتب فـي صـورة رقميـة مـ: الكتب اإللكترونية -
 .وتعمل املكتبة على زيادة املتاح من تلك الكتب باستمرار

 خدمات اإلنترنت

يتمتع جميع الطلبة وأعضاء التدريس والعاملون باجلامعة بخدمة اسـتخدام اإلنترنـت علـى مـدار 

 .الساعة

 املصادر املتاحة عبر اجلامعة

 .الشتراك فيها في تخصصات مختلفةوتشمل قواعد املعلومات والدوريات التي قامت اجلامعة با

  اإلنترانت

واحدة والتي ميكن من خاللها الوصـول إلـى مصـادر  Intranetمت ربط مقرات اجلامعة بشبكة داخلية 

كما ميكن الوصول إلى كثير من مصادر املعلومات والتعلم مـن . املعلومات والتعلم املتاحة باجلامعة

على محدودية املكان والزمان بتـوفير إمكانيـة الوصـول إلـى  وبالتالي فقد مت التغلب. خارج اجلامعة

 .املصادر واستخدامها من خارج اجلامعة ومن مقريها بعجمان والفجيرة

 عن بعد  االئتمار

والتي تساهم بشكل فعال فـي التواصـل  Video-Conferencingعن بعد  االئتمارآلية اجلامعة توفر 

ويتـيح . تماعات و نقل احملاضرات والندوات واألنشـطة املشـتركةاآلني بني املقرات اتلفة وعقد االج

 .ذلك الفرص املتكافئة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة

 إدارة تكنولوجيا املعلومات

 رسالة اإلدارة

 تقدمي اخلدمات املناسبة جلميع مستخدمي الكومبيوتر باجلامعة -
خـرى وذلـك بتـوفير التوصـيل كسر احلاجز اجلغرافي بني مقري اجلامعـة وبـني املؤسسـات األ -

 .الشبكي بينها

 أهداف اإلدارة

 .تصميم نظم املعلومات املناسبة وصيانتها -

 .صيانة شبكات اجلامعة -
 .تقدمي خدمات تقنيات املعلومات لكليات اجلامعة ومختبراتها -

 .تطوير برمجيات الكومبيوتر مبا يتناسب مع التطبيقات املطلوبة باجلامعة -
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 .ت قبل شرائها للتأكد من توافقها مع نظم اجلامعة التقنيةفحص وتقييم البرمجيا -

وتتمحور استراتيجية إدارة تقنيات املعلومات حول توفير وتطوير آليات اتصال فعالة ومتكاملة عبـر 

ويسـمح هـذا الـربط . الشبكات ومبا يؤدي إلى كسر احلاجز اجلغرافي بني كليـات اجلامعـة وإداراتهـا

 .معة واخلارج وتفعيل البيئة االفتراضية في إطار منطقة السيبرالشبكي بالتواصل بني اجلا

 

 

 

 

 عمادة شؤون الطلبة
تقوم عمادة شؤون الطلبة بدور مساند للعملية التعليمية التي جتري داخل احلرم اجلامعي من خالل 

فاحلياة .املساهمة في صقل شخصية الطالب عبر حزمة من األنشطة التي تلبي ميوله واهتماماته

امعية ال تقتصر على ما يعطى للطالب من محاضرات بـل تتعـداها لتشـمل ممارسـة الهوايـات اجل

وتنـدرج . وتنمية املواهب التي تبرز شخصية الطالب وتعمل علـى مـلء وقتـه بكـل مـا هـو مفيـد

 :األهداف االستراتيجية لألنشطة الطالبية فيما يأتي

 .دمج الطالب باتمع احمللي عبر األنشطة اتلفة .1
 .تنمية شخصية الطالب وصقلها وإغنائها بالقيم واملبادئ و األخالق السامية .2
تكوين شخصية مستقلة ومتميزة لطالب اجلامعة يحمل رؤيتهـا وفلسـفتها فـي احليـاة  .3

 .واتمع
 .استكشاف مواهب الطلبة وإبداعاتهم وتنميتها .4
ليـة التـي تـوفر حتقيق األهداف العلمية التعليمية مـن خـالل النشـاطات العلميـة العم .5

 .للطالب اخلبرة امليدانية قبل انطالقه إلى سوق العمل

 األنشطة الطالبية

تولي عمادة شؤون الطلبة اهتماما كبيرا باألنشطة الطالبية وتوفير كـل مـا مـن شـأنه أن يخـدم 

 .فيهيةاالرتقاء باألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية واألدبية والفكرية والتربوية والتر

وحترص عمادة شؤون الطلبة من خالل طاقمها املتخصص بكافة ااالت على تفعيل األنشطة فـي 

املناسبات واألعياد الدينية والوطنية وفترات املعارض العلميـة التـي تقـام علـى أرض الدولـة، وفـي 

ة سـعيا املناسبات اخلاصة باجلامعة حيث يتحول منتسبو عمادة شؤون الطلبة إلى ورش عمل يومي

 .من اجلامعة لبناء شخصية الطالب و إغنائها

ومع تزايد أعداد الطلبة والتوسع املطرد للكليات في كل عام يجري توسيع وتطوير حقول األنشطة 

 :الطالبية مبا يتناسب والتطور البنيوي للجامعة، وتتمحور هذه األنشطة على الشكل اآلتي
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 النشاط االجتماعي: أوال

الطلبة إلى توثيق العالقات االجتماعيـة بـيم الطـالب بعضـهم بـبعض مـن تسعى عمادة شؤون 

ناحية، وبينهم وبني إدارة اجلامعة و الهيئة التدريسية  فيها مـن ناحيـة أخـرى، إضـافة إلـى توثيـق 

 :الروابط االجتماعية بني اجلامعة واتمع احمللي وذلك عن طريق عدد من األنشطة االجتماعية منها

 .حفالت التعارف -

 .الرحالت الترفيهية -

 .الرحالت العلمية -

 .الندوات التقاربية -

 .العمل التطوعي -

 .رحالت احلج والعمرة -

كما تعني العمادة مبجموعة من األنشطة االجتماعية التي تتم متابعتها بشـكل دائـم ومنهجـي 

 :منها

 .مساعدة الطالب على االندماج و التكييف مع احلياة اجلامعية -

تصاالت واللقاءات مع أولياء أمور الطلبة وتزويدهم بكافة املعلومـات احلرص علة متابعة اال -
 .التي يحتاجونها

 .التعرف على املشكالت التي تواجه الطلبة وإيجاد احللول املناسبة لها -

استطالع آراء الطلبة املتعلقة بكافة الشؤون الدراسية وتبني الصحيح منها ونقلهـا إلـى  -
 .اجلهات املعنية

اجلدد في عملية التسجيل واإلرشاد واإلحاطة باستفساراتهم بالتنسـيق  مساعدة الطلبة -
 .مع عمادة القبول والتسجيل

 .متابعة مفقودات الطلبة وتسليمها ألصحابها -

 .إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك -

 .اإلرشاد النفسي واالجتماعي -

 النشاط الثقافي: ثانيا

مهما من عناصر احلياة الثقافية لدى الطلبـة يحتل النشاط الثقافي مكانه خاصة بوصفه عنصرا 

كما تهتم العمادة بالعمل، من جهة أخرى على تقدمي التسهيالت التـي مـن شـانها أن تـدفع نحـو 

 :مزيد من التفاعل بني الطلبة واتمع، ومن هذه األنشطة

 .تنظيم احملاضرات الثقافية والدورات والندوات الفكرية واألمسيات الشعرية واألدبية -

 .إقامة املعارض اتلفة وعرض األفالم الوثائقية واملسرحيات -

 .تنظيم املسابقات الثقافية إلذكاء روح التنافس بني الطلبة -

 .إصدار النشرات اإلعالمية واالت احلائطية -

 .إقامة مهرجانات الكتشاف مواهب الطلبة و إبداعاتهم -
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 النشاط الرياضي: ثالثا

نشطة في اجلامعة ملا لها من تأثير فعال في تكامل بناء اإلنسان مـن الرياضة هي أحد أهم أوجه األ

الناحيتني البدنية والعقلية، ويزاولها الطلبة في أوقات فراغهم، وهي باإلضـافة إلـى ذلـك تسـاعد 

وتعمل اجلامعة على . الطالب على شحذ طاقاته الكامنة، واكتشاف القدرات واملهارات اتلفة لديه

متكامل يشمل ملعب كرة قدم وحوض سباحة وصاالت كرة سلة وطائرة وطاولـة  بناء مركز رياضي

وتشـرف عليهـا إدارة املرافـق . بلياردو، كما يشمل قاعة لكمال األجسام  ومرافـق ترفيهيـة موازيـة

 .اجلامعية بالتنسيق مع  عمادة شؤون الطلبة، وسيستفيد منها الطالب والطالبات على حد سواء
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 :ةاجلمعيات الطالبي

العنصـر األسـاس ) الثقافية، االجتماعية، والرياضـية( تعد اجلمعيات الطالبية بتشكيالتها اتلفة

الذي يدخل في نسيج عالقة الطالب باجلامعة واتمع لذلك فإن اجلامعة حترص في بداية كـل عـام 

برفـد  دراسي على أن ينتخب الطلبة عددا من زمالئهم لتمثيـل هـذه اجلمعيـات الثالثـة لتسـاهم

األنشطة والكشف عن امليول واملواهب لدى الطلبة وتوظيفها و إبرازهـا، ممـا يفـتح اـال للطلبـة 

وتسـعى اجلمعيـات . املتميزين لصقل إبداعاتهم ومواهبهم في احلقول األدبيـة والعلميـة والفنيـة

 :الطالبية لتحقيق مجموعة من األهداف منها

 .ة اجلامعيةحتقيق األلفة والتعاون بني أفراد األسر -

تشجيع األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنيـة وتنظيمهـا و إيجـاد الوسـائل  -
 .والسبل لتطويرها

 .توثيق الصلة بني اجلمعيات ومثيالتها في اجلامعات األخرى -

 .تنمية روح العمل اجلماعي -

 .تشجيع العمل التطوعي وتنمية روح املسؤولية -

 .اإليجابية والفعالة ضمن اتمع العمل على بناء شخصية الطالب -

 اخلدمات الطالبية: رابعا

تقوم عمادة شؤون الطلبة مبتابعة كافة اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطلبتها واإلشـراف عليهـا 

اإلسكان الطالبي، املواصالت، الرعاية الصحية، مطاعم الطلبـة، املسـاجد، مكاتـب اخلـدمات : مثل

 .األخرى

 مساكن الطلبة

قا من رؤية وفلسفة معالي رئيس اجلامعة في توفير كل ما يؤدي إلى إجناح العملية التعليمـة انطال

وحرصا على راحة الطلبة، مت تأسيس مؤسسة مستقلة تعنـى بتـوفير مسـاكن مريحـة للطلبـة 

، )امليني ماركت(، واإلنترنت، و )الكوفي شوب(التي تقدم ثالث وجبات يوميا، و: حتتوي على جميع املرافق

كاملـاء والكهربـاء وخـدمات الصـيانة : ( والنادي الصحي بأسعار رمزية، إضافة إلى خدمات مجانيـة

والنظافة وصاالت تلفزيونية وغرف للمـذاكرة ومكتـب للثقافـة العامـة مـزودة بالكتـب الشـيقة 

 :ومتتاز املساكن. والصحف اليومية

ؤثثـة بـأجود أنـواع جميع غرف الطالب والطالبات مصممة ومجهزة على احدث النظم و م -
 .األثاث مبا يوفر الراحة التامة للمقيمني

 .ساعة من خالل املشرفني املؤهلني 24اإلشراف على الطلبة متواصل على مدار ال  -

توفير وسائل نقل مريحة من املساكن ألماكن الدراسة والتسوق والرحالت وجميع األنشطة  -
 .خارج السكن
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 يادات الصحيةالع

ممرض وممرضة، ) 14(أطباء و ) 4(كل من مقار اجلامعة حيث يتألف طاقمها من  تتوفر وحدات طبية في

وتقوم هذه الوحدات بالرعاية الصحية وتوفير الكشف الطبي وعالج املرضى باإلضافة إلـى العديـد 

 :من املهام منها

 .إرشادات عامة للمستجدين من الطلبة عند إجراء الفحص الطبي -

د تسـجيله باجلامعـة يشـمل بيانـاتهم الشخصـية إعداد ملف لكل طالـب وطالبـة عنـ -
والتاريخ املرضي وتدوين كل احلاالت املرضية التي قد تصيبهم أثناء العام الدراسي مع سجل 

 .مواعيد الزيارة والعالجات التي تصرف لهم و أية مالحظات أخرى
الغياب  تدقيق الشهادات املرضية التي ترد للعيادات من قبل الطلبة للحصول على عذر عند -

 .عن احملاضرات أو االمتحانات
التوعية الصحية املستمرة للطلبـة كالغـذاء الصـحي واالهتمـام بالنظافـة الشخصـية  -

 .واحلصول على قدر من الراحة والنوم ملزيد من االستيعاب والتفوق

 النقليات

ت اتلفة إذ متتلك املؤسسة أسطوال كبيرا من احلافال. تقوم إحدى مؤسسات اجلامعة بنقل الطلبة

ويقوم على خدماتها طـاقم مـن السـائقني واملشـرفني األكفـاء ، األحجام املزودة بكل وسائل الراحة

حلضور محاضـراتهم فـي ) دبي،الشارقة، عجمان( واملتميزين، للنقل املريح للطلبة من مقر إقامتهم

 16هذا الغرض عبـر رحلة يوميا ل 73مباني اجلامعة بإمارة عجمان،وتقوم املؤسسة بتسيير أكثر من 

خطا،حيث يتم نقل الطلبة إلى األسواق و تأمني مواصالتهم   إلى أماكن األنشطة خـارج اجلامعـة 

وتتقاضـى . كالزيارات والرحالت العلمية والترفيهية وحضور الندوات واحملاضرات واملـؤمترات الطالبيـة

سسـة حـافلتني للطـوارئ عالوة على ذلك،تخصـص املؤ. املؤسسة رسوما رمزية لقاء هذه اخلدمات

 .خلدمة طلبة السكن اجلامعي

 )سمارت سوبر ستور(مؤسسة 

يأتي إنشاء هذه املؤسسة لتوفير اخلدمات األساسية التي حتتاجها الطلبـة داخـل احلـرم اجلـامعي، 

فتوفر هذه املؤسسة جتهيزات مكتبية وكتب عربية و أجنبية و قرطاسية وبرمجيـات حاسـب آلـي 

يد إضافة إلى تقدمي خدمات التصوير الضوئي األبيض واألسـود وامللـون، وبعـدة وتصوير وطباعة وجتل

 .قياسات من خالل استخدام أحدث اآلالت املوجودة في مجال التصوير

كما توفر هذه املؤسسة لطلبتها الكتب الدراسية املقـررة جلميـع التخصصـات بـاللغتني العربيـة 

لسوق احمللي، حيث يتم شراء الكتب من الناشر مباشـرة واإلجنليزية و بأسعار تقل عن مثيالتها في ا

 .وهذا يؤدي إلى تخفيض التكلفة و بالتالي توفيرها بأثمان مناسبة
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 وكالة التوظيف والتدريب

 الرسالة

تسعى وكالة التوظيف و التـدريب إلـى مسـاعدة طلبـة جامعـة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيـا 

وتعمـل . ورسم أهـدافهم الوظيفيـة بشـكل منهجـيوخريجيها على التخطيط حلياتهم املهنية 

التعلـيم واملعلومـات واالسـتثمار  -الوكالة وفق الرؤية الشاملة للجامعة واملتمثلة في ثالثة أبعـاد

وتتجسد في توفير خـدمات ذات نوعيـة جيـدة مـن شـأنها أن تعـزز القـدرات الوظيفيـة للطلبـة 

وتساعدها فـي حتقيـق هـذه املهمـة . احملتملنيواخلريجني، وتقوية قنوات االتصال مع أصحاب العمل 

جمعية اخلريجني جلامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وهي جمعية غير ربحية تهـدف إلـى تعزيـز 

 .التواصل والتفاعل اإليجابي بني اخلريجني والطالب من جهة، وبني اجلامعة ومحيطها من جهة أخرى

 :األهداف

خصص األنسب لرغباتهم و طموحـاتهم؛ مسـاعدة مساعدة الطلبة اجلدد على اختيار الت -

الطلبة واخلريجني على اتخاذ القرار املناسب بخصوص االختيارات املهنيـة وحتديـد األهـداف 

 الوظيفية؛

توفير اإلرشاد الضروري للطلبـة واخلـريجني حـول املهـارات الـالزم تطويرهـا لتلبيـة التغيـر  -

 املستمر في متطلبات سوق العمل؛

 واخلريجني على اكتساب و تطوير استراتيجيات البحث عن فرص العمل؛مساعدة الطلبة  -

 توجيه الطلبة واخلريجني إلى مصادر البحث عن العمل؛  -

 توفير معلومات عن سوق العمل لفائدة اجلامعة للمساعدة على التخطيط األكادميي؛ -

ائف تعزيز عالقات التعاون مع أصحاب العمل وذلـك مـن اجـل تـوفير املعلومـات عـن الوظـ -

 الشاغرة وفرص التدريب املتوفرة لفائدة الطلبة واخلريجني؛

 حتديد خطة تقييم أداء الوكالة وأنشطتها؛ -

 تعزيز أواصر العالقة بني اجلامعة و خريجيها؛ -

 تعزيز التواصل بني اخلريجني، وبني اخلريجني واجلامعة؛ -

 تعزيز دور جمعية اخلريجني داخل اجلامعة وخارجها؛ -

 جني للمساهمة واملشاركة الفعالة في صنع قرارات اجلامعة؛فسح اال للخري -

 .وضع آلية جلمع التبرعات لفائدة جمعية اخلريجني -
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 اخلدمات

 يقوم املركز بتنظيم معارض التوظيف؛

 أنشطة ثقافية واجتماعية؛

 .منتديات وأندية اخلريجني -

 وتقدمي خدمات اإلرشاد املهني للخريجني؛ -

 وظيفية؛دورات حول تطوير املهارات ال -

 اختبارات الشخصية القياسية؛ -

 مشروع احتضان مشروعات اخلريجني -

 :وتقدمي معلومات حول -

 فرص العمل املتوفرة؛ -

 صفحات الويب اخلاصة بأصحاب العمل؛ -

 .صفحة الويب اخلاصة باخلريجني الباحثني عن العمل -
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 نظام الدراسة والبرامج املطروحة في اجلامعة .1

 :نظام الدراسة 1.1

معة نظام الساعات املعتمدة الذي يقوم على حتديد عدد الساعات الدراسية التـي يجـب امتامهـا، والنجـاح تتبع اجلا

فـي أحـد تخصصـات ) البكـالوريوس(فيها وفق املستوى الذي حتدده اجلامعة للحصول على الدرجة اجلامعـة األولـى 

رية واحدة أو ساعتني عمليتـني فـي هي مدة ساعة صفية مخصصة حملاضرة نظ الساعة املعتمدةالكليات علما بأن 

 .األسبوع على مدى خمسة عشر أسبوعاً 

 الكليات والبرامج والتخصصات املعتمدة في اجلامعة  1.2

 برامج البكالوريوس: أوال

 نوع الشهادة الثانوية واحلد األدنى ملعدل العالمات املطلوب للقبول

 الدرجة العلمية الكلية م
عدد 

 الساعات

دل احلد األدنى ملع
العالمات املطلوب 

 للقبول

 علمي %80 199 طبيب في جراحة األسنان طب األسنان 1

2 
الصيدلة والعلوم 

 الصحية

 علمي% 70 150 بكالوريوس في الصيدلة

 علمي% 70 132 بكالوريوس في التمريض

 الهندسة 3

/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
 إلكترونيات

 علمي% 70 142

/ ريوس العلوم في الهندسة الكهربائيةبكالو
 اتصاالت

 علمي% 70 142

/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية
 أجهزة القياس والتحكم

 علمي% 70 142

 علمي% 70 135 بكالوريوس العلوم في هندسة املعدات الطبية

 علمي% 70 169 بكالوريوس العلوم في الهندسة املعمارية

 أدبي/ علمي% 60 133 في التصميم الداخلي بكالوريوس

4 
تكنولوجيا 

 املعلومات

 علمي% 70 140 بكالوريوس العلوم في  هندسة احلاسوب

 علمي% 60 126 بكالوريوس العلوم في  علوم احلاسوب

 126 بكالوريوس العلوم في  نظم املعلومات
% 65/ علمي % 60

 أدبي

تعددة وتطوير بكالوريوس العلوم في  الوسائط امل
 صفحات اإلنترنت

 علمي% 70 126

/ بكالوريوس العلوم في  تكنولوجيا املعلومات
 شبكات وأمن املعلومات

 علمي% 70 123
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 الدرجة العلمية الكلية م
عدد 

 الساعات

دل احلد األدنى ملع
العالمات املطلوب 

 للقبول

/ بكالوريوس العلوم في  تكنولوجيا املعلومات
 قواعد البيانات وأنظمة اإلنترنت

 علمي% 70 123

 إدارة األعمال 5

 أدبي/ علمي% 60 126 بكالوريوس العلوم في  اإلدارة

 أدبي/ علمي% 60 126 بكالوريوس العلوم في  التسويق

 أدبي/ علمي% 60 126 بكالوريوس العلوم في  التمويل

 أدبي/ علمي% 60 126 بكالوريوس العلوم في  احملاسبة

6 
التربية والعلوم 

 األساسية

إعداد معلم في اللغة " بكالوريوس التربية في 
 "راسات اإلسالميةالعربية والد

 أدبي/ علمي% 60 132

إعداد معلم في " بكالوريوس التربية في 
 "الرياضيات والعلوم

 علمي% 60 132

بكالوريوس التربية في  تدريس اللغة اإلجنليزية 
 كلغة أجنبية

 أدبي/ علمي% 60 126

 علمي% 60 118 .بكالوريوس في  تقنيات التعليم

7 
املعلومات 
العلوم واإلعالم و
 اإلنسانية

عالقات عامة / بكالوريوس اآلداب في اإلعالم 
 وإعالن

 أدبي/ علمي% 60 126

اإلذاعة /  بكالوريوس اآلداب في اإلعالم 
 والتليفزيون

 أدبي/ علمي% 60 126

الصحافة /  بكالوريوس اآلداب في اإلعالم 
 املطبوعة واإللكترونية

 أدبي/ علمي% 60 126

التصميم /  داب في اإلعالم بكالوريوس اآل
 اجلرافيكي

 أدبي/ علمي% 60 126

 أدبي/ علمي% 60 126 بكالوريوس اآلداب في اللغة اإلجنليزية والترجمة

/ بكالوريوس اآلداب في اللغة اإلجنليزية والترجمة
 الترجمة لإلعالم

 أدبي/ علمي% 60 126

 دبيأ/ علمي% 60 132 بكالوريوس في القانون القانون 6
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 برامج الدراسات العليا :ثانياً 

 عدد الساعات املعتمدة الدرجة العلمية الكلية م

 36 في هندسة وإدارة املياه اجلوفيةعلوم  ماجستير معهد املياه والبيئة والطاقة 1

 إدارة األعمال 2

 36 )إدارة املوارد البشرية(األعمال ماجستير في إدارة 

 36 )اإلدارة املالية(إدارة األعمال ماجستير في 

 36 )التسويق(ماجستير في إدارة األعمال 

 33 في نظم املعلومات علومماجستير تكنولوجيا املعلومات 3

 36 في العمارة والدراسات احلضرية علوم ماجستي الهندسة 4

 القانون 5
 33 )القانون العام(ستير في القانون ماج

 33 )القانون اخلاص(ماجستير في القانون 

 33 دبلوم مهني في التدريس التربية والعلوم األساسية 6

 57  طب األسنان الترميميفي علوم ماجستير  طب األسنان  7

 33 الصيدلة فيعلوم ماجستير  كلية الصيدلة 8

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ةياجلامعالدراسات دليل   

 39 

 قواعد القبول .1

ية كل عـام دراسـي أعـداد الطلبـة على توصية من مجلس الشؤون العلمية والتعليمية ، قبل بدا حتدد اجلامعة بناء

األول والثاني وذلك في حدود : بفصليه الدراسيني  –الذين ميكن قبولهم في مختلف الكليات العلمية في ذلك العام 

 .اإلمكانات املتاحة

في هذا  توجه املراسالت واألوراق اخلاصة بتقدمي طلبات االلتحاق إلى عمادة القبول والتسجيل باعتبارها اإلدارة اتصة

الشأن إضافة إلى كونها من أكثر الدوائر في إطار التعليم اجلامعي التصاقاً باحلياة الدراسية للطالب ، حيث تستمر 

عالقتها معه من بداية تقدميه طلب االلتحاق باجلامعة إلى حني تسلمه شهادة التخـرج ، وهـي فـي الوقـت نفسـه 

 .اجلامعة من جهة أخرى، وحتدد قواعد القبول فيما يأتي حلقة االتصال بني الطالب من جهة ، وباقي دوائر

 إجراءات القبول العامة 1.1

 شروط قبول الطلبة احلاصلني على شهادة الثانوية العامة من دولة اإلمارات  العربية املتحدة  . أ

ارة أو ما يعادلها من وز%  60أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة مبعدل ال يقل عن  •

 .التربية والتعليم

أن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول اخلاصة بالكلية التي يرغب في االلتحاق بها على  •

أساس مجموع العالمات التي حتددها تلك الكلية حسب ما هو موضح في قائمة البرامج التي 

 .تطرحها اجلامعة

حاق بجميع الكليات إذا اسـتوفى شـروط القبـول التـي تؤهل الطالب لاللت) الفرع العلمي ( شهادة الثانوية العامة 

 .حتددها الكلية املعنية

ع األدبي ( شهادة الثانوية العامة  )1  :تؤهل الطالب لاللتحاق بالكليات التالية%  60، مبعدل ال يقل عن ) الفر

 .كلية إدارة األعمال •

 .كلية املعلومات واإلعالم و العلوم اإلنسانية •

 .كلية القانون •

 :ت التالية التي تطرحها الكليات األخرىوالتخصصا )2

 .بكالوريوس التربية في إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية •

 .بكالوريوس التربية في تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية •

 .بكالوريوس نظم املعلومات •

 .بكالوريوس في التصميم الداخلي •

 دة الثانوية األجنبية شروط قبول الطلبة احلاصلني على شها. ب

 :الثانوية البريطانية )1

) As Level/ A Level( أو املسـتوى العـالي (O Level)مواد في املسـتوى العـادي  7يتوجب على املتقدم أن يكون قد درس 

الرياضيات والعلوم واللغات والدراسـات االجتماعيـة واإلنسـانية، أو : على أن تغطي هذه املساقات أربعة مجاالت هي
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فـي كـل مسـاق،  Cعن  (O Level)ويشترط أال يقل معدل تقدير الطالب في مواد املستوى العادي . نون والتصميمالف

  E.عن  (A Level)وفي املستوى العالي  Dعن  (As Level)وأال يقل تقدير الطالب في املستوى العالي 

 .(Leaving School Certificate)اسة  وشهادة إمتام الدركما يطلب من املتقدم إحضار شهادات التسلسل الدراسي  

 :الثانوية األمريكية )2

يتوجب على املتقدم أن يكون قد اجتاز بنجاح الصف الثاني عشر، وأن يكون قد جنح في ست مواد على األقـل بشـرط 

كمـا . مالرياضيات والعلوم واللغات والدراسات االجتماعية واإلنسانية، أو الفنـون والتصـمي: أن تغطي ااالت اآلتية

 .ويطلب من املتقدم أيضا إحضار شهادة إمتام الدبلوم. SATالـ يشترط أن يكون قد اجتاز امتحان 

 :الثانوية اإليرانية  )3

 .وكشف العالمات اخلاص بها) Pre-University(أن يقدم الطالب شهادة إمتام ما قبل اجلامعة  •

 .اص بهاوكشف العالمات اخلأن يقدم الطالب شهادة الثانوية اإليرانية  •

 .أن يكون الطالب قد درس املسار العلمي، أو املسار األدبي واإلنساني •

 

 :شهادة الكفاءة في اللغة اإلجنليزية  1.2

مينح املتقدم لاللتحاق بالتخصصات التي يتم تدريسها باللغة اإلجنليزية قبوال كـامال إذا كـان حاصـال علـى شـهادة 

فـي  61أو   (Institutional TOEFL)فـي امتحـان التوفـل املؤسسـي  500ل عـن امتحان قياس اللغة اإلجنليزية مبا ال يقـ

 .(Academic IELTS)األكادميي  في امتحان اآليلتس 5أو   (iBT)امتحان التوفل عبر اإلنترنت 

زيـة أما الطلبة املتقدمون غير احلاصلني على احلد األدنى من العالمات املطلوبة في أحد امتحانات قياس اللغة اإلجنلي

 .املبينة في الفقرة السابقة، فيجب عليهم التسجيل في برنامج  اللغة اإلجنليزية املكثف الذي تطرحه اجلامعة

 :القبول املشروط 3.1

الطالب املتقدم لاللتحاق باجلامعة في برنامج ما، واحلاصل على معدل ال يقل عن احلد األدنـى املطلـوب فـي الثانويـة 

له قبوالً مشروطاً ، على أن يتعهد بأنه على علم بفصله من البرنامج في نهاية الفصـل ، ميكن قبو% 60العامة وهو 

الدراسي األول له ، إذا لم يحقق الشروط احملددة من قبل الكلية ، مثل احلصول على تقدير جيد فـي مسـاق مـا وأن ال 

 . 2يقل املعدل الفصلي عن 

 :إعادة قبول الطلبة القدامى 4.1

) دون احتسـاب الفصـل الصـيفي(ن توقفوا عن الدراسة ألكثر من فصلني متتـاليني فـي اجلامعـة ميكن للطلبة الذي

التقدم بطلب إعادة القبول عبر تعبئة االستمارة اصصة لهذا الغرض والتي ميكنهم احلصـول عليهـا مـن عمـادة 

 .القبول والتسجيل

 : يجب توافر الشروط التالية وحتى يقبل طلب إعادة القبول، على مقدم الطلب أن يستجيب للشروط

 .أن ال يكون مقدم الطلب قد تعرض للطرد األكادميي أو السلوكي من جامعة عجمان .1

 .أن يستجيب مقدم الطلب ملتطلبات القبول السارية في تاريخ تقدمي طلب إعادة القبول .2
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إذا كان مقدم الطلب قد انتقل من جامعة عجمان إلى مؤسسة معتمدة أخرى، فعليه  .3
 .طلب انتقال تقدمي

 .وال يُعاد قبول الطالب إال بعد سداد جميع الرسوم الدراسية اجلديدة والعالقة املستحقة للجامعة

 :الطلبة احملولون من مؤسسات تعليمية معتمدة 5.1

ميكن للطالب احملول من مؤسسة تعليم عـالي معتمـدة أن يتقـدم بطلـب معادلـة مسـاقات إلـى عمـادة القبـول 

سلم نسخة رسمية من سجله الدراسي في املؤسسة التعليمية التي انتقل منها مصدقاً حسب والتسجيل، وأن ي

األصول ودليل املؤسسة خالل فترة دراسـته فيهـا أو احملتـوى العلمـي للمسـاقات التـي درسـها مصـدقا مـن تلـك 

 :وتخضع عملية معادلة املساقات للشروط اآلتية. املؤسسة

 .طلوبحتقيق شروط القبول في التخصص امل .1

 .2,00أال يقل معدله التراكمي  عن  .2

أال يقل عدد الساعات املعتمدة للمساق املطلوب معادلته عن عدد الساعات املعتمدة لنظيره في  .3

 .اجلامعة

 .أن يكون جناح الطالب في املساق املطلوب معادلته بتقدير جيد على األقل .1

 .للمحتوى العلمي لنظيره في اجلامعةأن يكون احملتوى العلمي للمساق املطلوب معادلته مكافئاً  .2

ّ يتجاوز عدد الساعات التي تتم معادلتها نسبة  .3 من عدد الساعات املعتمدة للبرنامج الذي % 50أال

 . التحق به الطالب

 :مالحظة

 . تعتمد نتيجة امتحان التوفل املؤسسي فقط في حال مت تأدية االمتحان في جامعة عجمان •

على األقل من عدد ساعات % 50ج للطالب احملول إذا لم ينجح في ال متنح اجلامعة شهادة التخر •

 .اخلطة الدراسية للبرنامج متضمنة أغلبية مساقات السنة الدراسية األخيرة لتخصصه

ميكن للطالب املسجل باجلامعة أن يدرس بعض املساقات في جامة أخرى معتمدة شريطة أن  •

لإلجراءات املتبعة في اجلامعة ملعادلة ويخضع الطالب . يحصل مسبقاً على موافقة الكلية

 .املساقات

 

 

 :الوثائق املطلوبة 6.1

 .والتسجيل  استمارة طلب االلتحاق باجلامعة ويتم احلصول عليها من إدارة القبول .1

أو ما يعادلها من  ،املتحدة من دولة اإلمارات العربية" الثانوية العامة"وثيقة النجاح في شهادة الدراسة  .2

 .األصول طبق األصل عنها، مصدقة حسب ية والتعليم، أو صورةوزارة الترب

 .صورة عن جواز السفر .3

 .شهادة اللياقة الصحية معتمدة من طبيب اجلامعة .4
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 .معتمدة من جهة رسمية) سارية املفعول(شهادة حسن السيرة والسلوك  .5

 .  مكتوب على ظهر كل صورة االسم الكامل 6×4ستة صور شخصية ملونة مقاس  .6

صادر من  (Institutional TOEFL)التوقل املؤسسي : متحان قياس الكفاءة في اللغة اإلجنليزية مثلشهادة ا .7

 Academic)نقطة  أو اآليلتس األكادميي  500يقل عن  جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا مبعدل ال

IELTS)  نقاط 5مبعدل ال يقل عن 

 .وتعليماتها معة وقوانينها ولوائحهاتعهد خطي من الطالب بااللتزام والتقيد بأنظمة اجلا .8

 :مالحظة

 .تعتمد نتيجة امتحان التوفل املؤسسي فقط في حال مت تأدية االمتحان في جامعة عجمان

 

 

 :تصديق الشهادات 7.1

يجب على الطالب أن يقدم نسخة معتمدة من شهادة إمتام الدراسة الثانوية مع بيان مفصل بالدرجات التي حصـل 

 :الدراسة، ويجب أن تكون هذه الوثائق معتمدة من قبلعليها في مواد 

السلطات التعليمية الرسمية في بلد الدراسة مثل وزارة التربية والتعليم، االس التعليمية، الس  •

 إلخ،.. الثقافي البريطاني 

 .وزارة اخلارجية، وسفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة في بلد الدراسة •

 أو

 .اسة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ووزارة اخلارجية بدولة اإلمارات العربية املتحدةسفارة بلد الدر •

 :حجز املقعد 1.8

 4000على الطلبة املقبولني في برامج الهندسة املعمارية، والتصميم الداخلي، والصيدلة، وطب األسنان، دفع وديعة 

السترداد أو التحويل ويجـب دفعهـا قبـل األجـل املبـني فـي وهي غير قابلة ل. درهم حلجز مقعد في أحد هذه البرامج

وتقتطـع هـذه الوديعـة مـن رسـوم الطالـب . رسالة القبول بواسطة البريد اإللكتروني، وإال سـيفقدون مقاعـدهم

وفي حال طلب الطالب تأجيل التحاقه إلـى الفصـل التـالي ومت قبـول طلبـه، فـإن . الدراسية عند التحاقه باجلامعة

 .ول إلى الفصل التاليالوديعة حت

 : الدراسي للطلبة املنتظمني) العبء(النصاب  9.1

هو عدد الساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب ، ويتبع الدراسة فيها أسبوعيا وفقاً لبرنـامج مـنظم علـى مـدار 

لدراسـي سـاعة معتمـدة فـي الفصـل ا) 16(ساعات معتمدة و )  9( الفصل الدراسي الواحد ويكون النصاب ما بني 

 .ساعات معتمدة في الفصل الصيفي)  6( ساعات و )  3( العادي وبني 

سـاعة معتمـدة فـي الفصـل الدراسـي )  21( يحق للطالب زيادة نصابه الدراسي على احلد األعلى املسموح به إلى 

 :ساعات معتمدة في الفصل الصيفي وذلك في إحدى احلالتني التاليتني)  9( العادي وإلى 
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نقطة فأكثر في الفصل الدراسي السابق للفصل الذي يجري ) 3.5(لى معدل تراكمي إذا حصل ع •

 .فيه التسجيل

إذا اقتضت خطته الدراسية مثل تلك الزيادة لغرض التخرج في الفصل الدراسي الذي يجري فيه  •

 ) .بعد موافقة مجلس الكلية ( التسجيل 

 .9فقرة يا في يغطى العبىء الدراسي  للطلبة املنذرين أكادمي: مالحظة

 :العبء الدراسي للطلبة اجلدد 10.1

يسمح للطلبة املقبولني في البرامج التي تُدرّس باللغة العربية بالتسجيل، حسب رغبتهم،  •

 .ساعة معتمدة من اخلطة الدراسية 16ساعات و   9ما بني 

  500معدل يسمح للطلبة املقبولني في البرامج التي تدرس باللغة اإلجنليزية واحلاصلني على  •

ما  -حسب رغبتهم  -نقطة كحد أدنى في امتحان التوفل املؤسسي أو ما يعادله بالتسجيل 

 .ساعة معتمدة من اخلطة الدراسية 16ساعات و   9بني 

نقطة في امتحان التوفل املؤسسي أو  499و  460يسمح للطلبة احلاصلني على معدل ما بني   •

ع برنامج املستوى املتقدم من اللغة اإلجنليزية ساعات معتمدة م 9ما يعادله التسجيل في 

 .املطروح من قبل كلية املتطلبات اجلامعية واإلرشاد األكادميي) ساعات أسبوعيا 9(املكثف 

نقطة في امتحان التوفل املؤسسي أو  479و  450يسمح للطلبة احلاصلني على معدل ما بني  •

ملستوى املتوسط من اللغة اإلجنليزية ساعات معتمدة مع برنامج ا 6ما يعادله التسجيل في 

 .املطروح من قبل كلية املتطلبات اجلامعية واإلرشاد األكادميي) ساعة أسبوعيا 15(املكثف 

 3نقطة في امتحان التوفل التسجيل في  450على أقل من  يسمح للطلبة احلاصلني على  •

ساعة  15(ف التمهيدي ساعات معتمدة شريطة أن يسجلوا في برنامج اللغة اإلجنليزية املكث

 . واملطروح من قبل مركز التعليم املستمر) أسبوعيا

 : مالحظة

 نقطة في امتحان التوفل أو ما يعادله  500ساعة معتمدة قبل احلصول على   15ال يحق للطالب إجناز أكثر من 

يقـوم الطالـب بتسـديد يتم اختيار الطالب للمساقات وإدخالها على احلاسوب من قبـل املرشـداألكادميي ، علـى أن 

الرسوم الدراسية املترتبة على تسجيله للمساقات الدراسية ، وبعد ذلـك ميكـن للطالـب أن يحصـل علـى جدولـه 

الدراسي مبيناً به املساقات الدراسية التي سجلها وأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريسه املسـاقات 

 . وف يحضر فيها وأماكن القاعات الدراسية واملعامل التي س

 .ميكن إلغاء قبول الطالب إذا لم ينه إجراءات تسجيل املساقات في الوقت املسموح به لتسجيل املساقات

 :تسجيل املساقات للطلبة املنتظمني 1.11

بأن يقوموا بعمليـة التسـجيل املكبـر الختيـار املسـاقات ) غير املنذرين أكادميياً ( تشجع الكليات الطلبة املنتظمني 

ساعدة مرشديهم األكادمييني ، خالل فترة التسجيل املبكر املعلنة في التقومي اجلـامعي ، وميكـن للطلبـة املنـذرين مب

أكادميياً والذين لم يتمكنوا من تسجيل املساقات خالل فترة التسـجيل املبكـر أن يسـجلوا مسـاقاتهم أثنـاء فتـرة 

 .التسجل احملددة في التقومي اجلامعي



  عجمان للعلوم والتكنولوجياجامعة  

 44 

 :ات وإضافتهاسحب املساق 12.1

يتوجب على الطالب أن يقوم بعملية السحب واإلضافة خالل الفترة احملددة لذلك في التقومي اجلامعي، وفي خالل هذه 

ويتحـتم علـى الطالـب أن . الفترة يتسنى للطالب االحتفاظ بالرسوم الدراسية للمسـاقات التـي يعتـزم سـحبها

 .راسي العادييسجل على األقل تسع ساعات معتمدة في الفصل الد

يبني التقومي اجلامعي املواعيد املقررة لسحب املساقات دون أثر في السجل الدراسي مع فقدان الطالب للرسوم التـي 

 .سددها

في السجل الطالـب وفقـدان الرسـوم )  W( يبني التقومي اجلامعي املواعيد املقررة لسحب املساقات مع إظهار عالمة 

 .التدخل في حساب املعدل التركمي للطالب واليتأثر بها) W(التي سددها ، علما بأن عالمة 

 :املدة املسموح بها إلمتام الدراسة 13.1

. على الطالب إمتام البرنامج املسجل فيه في مدة ال تتجاوز ضعف عدد الفصول العادية التـي يسـتغرقها البرنـامج

كمـا ال . فصال عاديا 16في مدة أقصاها ) ل عادية فصو 6( فمثال، يجب إمتام برنامج بكالوريوس ميتد على أربع سنوات 

إمتام البرنامج نفسه في مدة تقل عن ستة فصول عادية لبرامج األربع سـنوات، وثمانيـة ) غير املنقول(ميكن للطالب 

 . فصول عادية لبرامج اخلمس سنوات

ــد  ــجيل بع ــول التس ــدد فص ــى لع ــى واألقص ــد األدن ــدد احل ــولني، يح ــة املنق ــبة للطلب ــول وبالنس ــذف الفص ح

 . من احلدود املبينة في الفقرة أعاله) ساعة معتمدة تساوي  فصال واحدا 15(املنقولة /املكتسبة

 :وقف التسجيل 14.1

ً في اجلامعة أن يطلب وقف تسجيله بحد أقصى فصلني متتـاليني أو  يسمح للطالب الذي أكمل فصالً دراسياً واحدا

ال تـدخل  .ر عمادة القبول والتسجيل كتابة واحلصـول علـى موافقتهـاأربعة فصول متفرقة ، بشرط أن يقوم بإخطا

 مدة وقف التسجيل ضمن املدة املسموح بها إلمتام الدراسة

ويحق للجامعة رفض طلب إيقاف التسجيل إذا كان عدد الساعات املنجزة أقل من عدد الساعات املتبقيـة للطالـب 

 .حسب خطته الدراسية

 :إلغاء التسجيل 15.1

ْءً على وثاثق مـزورة  بـدون إسـترداد يحق لل جامعة سحب قبول الطالب و إلغاء تسجيله إذا تبني بأنه قد  مت قبوله بنأ

  الرسوم املدفوعة و بدون إصدار سجل رسمي للطالب  
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 اإلرشاد العام للطلبة اجلدد .3

 :النظام اجلامعي وذلك عن طريقيهدف اإلرشاد العام للطلبة اجلدد إلى تعريفهم على اجلامعة و كياناتها اتلفة و 

لقاء تعريفي مبدئي قبل بداية الفصل الدراسي يجمع الطلبة اجلدد وأولياء أمورهم وأعضاء هيئة  •

التدريس ، والهدف منه التعريف بالنظام اجلامعي ونظام الساعات املعتمدة وخطوات التسجيل 

 .افق اجلامعةوالتعرف على املرشدين األكادمييني باإلضافة إلى التعريف مبر

يقوم جميع الطلبة اجلدد بالتسجيل في الفصل االول من التحاقهم : مساق اإلرشاد اآلكادميي •

باجلامعة بدورة لالرشاد االكادميي وهي ساعة غير معتمدة لتزويدهم بأهم املعلومات عن جامعة 

ملهارات عجمان للعلوم والتكنولوجيا وتعرفهم بالقواعد واألنظمة واخلدمات وتدربهم على ا

كما تعرفهم بطرق . األساسية للنجاح في احلياة اجلامعية مثل إدارة الوقت والتحضير لالمتحانات

 .احتساب املعدل الفصلي واملعدل التراكمي
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 اإلرشاد األكادميي  .4

لـى يعد اإلرشاد األكادميي الركيزة األولى التي يعتمد عليها نظام الساعات املعتمدة وهـو ال يقتصـر فـي وظائفـه ع

التعريف باخلطة الدراسية ومساقاتها فقط ، بل يتعداها إلى توثيق العالقة بني الطلبـة وأوليـاء األمـور مـن جانـب 

 :وينقسم اإلرشاد إلى قسمني. وأعضاء هيئة التدريس من جانب آخر، مبا يحقق األهداف املتوخاة من العملية التربوية

 : اإلرشاد اخلاص 1.4

 :ويهدف إلى

 .ونصحه في أثناء مسيرته التعليمية منذ اختيار تخصصه وحتى تخرجه متابعة الطالب .1

 .إعداد الطالب نفسياً وفكرياً ليتواءم مع البيئة اجلامعية .2

 .مناقشة نتائج الفصل الدراسي السابق .3

 .إعداد وتنظيم اخلطة الدراسية للطالب .4

مع قدرته ونتائجه في مساعدة الطالب في اخيار املساقات في بداية الفصل الدراسي ومبا يتناسب  .5

 .الفصل السابق

 .متابعة التحصيل العلمي للطالب .6

 .متابعة حضور الطالب للمحاضرات .7

 .توطيد التواصل والتعاون بني أسرة اجلامعة وأولياء األمور من خالل شؤون الطلبة .8

 .مساعدة الطالب فيما قد يواجهه من مشكالت خاصة .9

 .اً من أجل رفع مستواهم العلمياللقاء املنتظم مع الطلبة املنذرين أكادميي .10

 : املرشد األكادميي 2.4

هو عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقدمي العون للطالب في أثناء عملية التسجيل كما يتـولى مسـاعدة الطالـب 

وإرشاده في تنفيذ خطته الدراسية وتقدمي النصح له فـي األمـور املتعلقـة بالشـؤون األكادمييـة ومتابعـة حتصـيله 

ويـوزع الطلبـة علـى . واختيار املساقات التي سوف يسجلها ويساعده في حل ما قد يعترضه من مشكالت العلمي

 .املرشدين في القسم العلمي من قبل الكلية
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 تغيير التخصص .5

 :الطالب اجلديد. أ

يجوز للطالب اجلديد التحويل من التخصص املسجل فيه إلى تخصص آخـر وذلـك خـالل فتـرة السـحب واإلضـافة 

 :وتتم إجراءات التحويل عن طريق عمادة القبول والتسجيل وفق الشروط اآلتية . وح بهااملسم

 .توافر الشروط اخلاصة بالقبول في التخصص العلمي املطلوب التحويل إليه .1

 .وجود أماكن شاغرة في التخصص املراد التحويل إليه .2

 .موافقة الكلية احملول منها والكلية احملول إليها .3

 :تظمالطالب املن. ب

 :يحق للطالب املنتظم التحويل من تخصص إلى آخر إذا استوفى الشروط اآلتية

 .املتعلقني بالطالب اجلديد 3و  2الشرطني السابقني رقمي  .1

حسب الشروط ( أن يسمح له آخر معدل تراكمي حصل عليه بالتحويل إلى التخصص املطلوب  .2

 ) .التي تضعها الكلية املطلوب التحويل إليها

 .طلب التحويل خالل فترة السحب واإلضافة في الفصل الدراسي العاديأن يقدم  .3

 .ميكن للطالب أن يغير تخصصه مرة واحدة فقط خالل سنوات دراسته
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 االمتحانات ونظم التقومي .6

 :التقومي العلمي للطلبة

للمقـاييس التـي تضـعها يتم التقومي العلمي للطالب في كل مساق يدرسه في الفصـل الدراسـي الواحـد وفقـا ً 

 :الكلية والتي ترد في توصيف املساق

 :احلد األعلى لتقومي كل مساق ويتم تقسيمها على النحو اآلتي 100تعد العالمة 

 عالمة 40 األنشطة الصفية •

 عالمة 20 امتحان نصف الفصل •

 عالمة 40 امتحان نهاية الفصل •

 .زئية ، الواجبات الفصلية ، األبحاث، اتبرات والتدريباتتشمل األنشطة الفصلية امتحانات السعي، االختبارات اجل

 .احلد األدنى للنجاح في أي مساق يدرسه الطالب في اجلامعة% 60تعد العالمة 

 :التقديرات 1.6

 :توزع تقديرات النجاح في املساق حسب العالمات التي يحصل عليها فيه وفق التقسيم اآلتي

 النقاط الرمز التقدير العالمة م

 4.5 +أ امتياز مبرتبة الشرف 100إلى  95من  1

 4 أ امتياز 94إلى  90من  2

 3.5 +ب جيد جدا ً مرتفع 69إلى  65من  3

 3 ب جيد جدا ً 64إلى  60من  4

 2.5 +ج جيد مرتفع 79إلى  75من  5

 2 ج جيد 74إلى  70من  6

 1.5 +د مقبول مرتفع 69إلى  65من  7

 1 د مقبول 64إلى  60من  6

 صفر هـ راسب 60أقل من  9

 :املعدل الفصلي 2.6

 :هو مقياس يدل على التحصيل العلمي للطالب في الفصل و يحسب حسب القانون األتي

 )عدد النقاط التي حصل عليها في املساق× الساعات املعتمدة لكل مساق درس ( مجموع   

ل الفصلمجموع عدد الساعات املعتمدة التي سجل فيها الطالب خال     
 



ةياجلامعالدراسات دليل   

 49 

 

 

 : مثال توضيحي

 :إذا حصل الطالب في فصل ما على النتائج املبينة في اجلدول اآلتي

 النقاط× عدد الساعات  النتيجة بالنقاط عدد الساعات املعتمدة املساق

 12 4 3 الثقافة اإلسالمية

 12 4 3 اللغة العربية

 6 2 3 1اللغة اإلجنيليزية 

 9 3 3 1فيزياء 

 9 3 3 1الرياضيات 

 6 2 3 اإلحصاء

 54  16 اموع

 :فإن معدله الفصلي يكون كما يلي

12  +12  +6  +9  +9 +6      =54     =3 

                16                           16                    

 

 املعدل التراكمي 3.6

نـذ التحافـه باجلامعـة حتـى زمـن هو مقياس يدل على مستوى حتصيل الطالب فـي جميـع الفصـول الدراسـية م

 :احتساب هذا املعدل ، ويحتسب على النحو اآلتي

 )عدد النقاط التي حصل عليها في املساق× الساعات املعتمدة لكل مساق درس ( مجموع 

 مجموع عدد الساعات املعتمدة التي سجل فيها خالل كل الفصول الدراسية

حتسب املعدل التراكمي له بأخذ العالمة األخيرة التي حصل عليهـا إذا جنح الطالب في مساق رسب فيه سابقا ً ، ي

في ذلك املساق  ، وتهمل األصفار السابقة فيه مهما كان عددها في حساب املعدل التراكمي ، على أن تبقى العالمة 

 .األولى في سجله الدراسي

ي له على أساس آخر عالمـة حصـل إذا أعاد الطالب دراسة مساق ما من أجل حتسني معدله يحسب املعدل التراكم

علـى أن تبقـى العالمـة األولـى ( عليها في ذلك املساق سواء أكانت العالمة النهائية أعلـى أم أدنـى مـن سـابقتها 

 ).بتقديرها ونقاطها في سجله الدراسي 

 ):غير مكتمل(تقدير  4.6

وإذا . ان في مساق ما يعتبر راسبا فيـهإن حضور االمتحان النهائي إلزامي وفي حالة إخفاق الطالب في حضور االمتح

 ".غير مكتمل"تعذر دخول الطالب االمتحان النهائي لسبب قهري ، يعطى تقدير 
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 : األسباب القهرية هي

 .تقرير طبي معتمدة من طرف طبيب اجلامعة •

 .شهادة وفاة أحد أفراد أسرة الطالب •

 .استدعاء الطالب من طرف احملكمة أو الشرطة •

الطالب بطلبه في مدة ال تتجاوز ثالثة أيـام عمـل بعـد تـاريخ االمتحـان ويقـوم الطالـب بتعبئـة يشترط أن يتقدم 

 .النموذج املعد لذلك واملوجود لدى عمادة القبول والتسجيل على أن يرفق معه ما يثبت السبب القهري

سمي وحتويل الطلـب إلـى تقوم عمادة القبول والتسجيل باستكمال البيانات اخلاصة بها ، وختم الطلب بخامتها الر

 .قسم احلسابات ملعرفة إذا ما كانت على الطالب التزامات مالية أم ال

 :يجب أن يكون الطالب مستوفيا ً للشرطيني اآلتيني" غير مكتمل"لكي ينظر القسم اتص في طلب تقدير 

 .من الغياب%  25االنتظام في الدراسة وعدم جتاوز نسبة  . أ

 .35/60منها أي % 60األنشطة الصفية وامتحان نصف الفصل عن  أال يقل مجموع عالماته في . ب

في مساق ما ، أن يزيل هذا التقـدير فـي الفتـرة املوضـحة فـي " غير مكتمل"يجب على الطالب احلاصل على تقدير 

 .التقومي اجلامعي

صـل يجـب عليـه في هذا الف" غير مكتمل"إذا أوقف الطالب تسجيله في فصل دراسي ما ، وكان عليه إزالة تقدير 

 .إزالة هذا التقدير في أول فصل دراسي يعيد تسجيله فيه

 :إعادة االمتحان 5.6

إذا جنح الطالب في جميع متطلبات التخرج فيما عدا مساق واحد وكان راسبا فيه في الفصل األخير قبـل التخـرج ، 

مـن رسـوم هـذا املسـاق % 50دفع  يسمح له بإعادة تسجيله مباشرة بعد النتيجة وإعادة امتحانه النهائي فيه بعد

 .خالل فترة أسبوعني من إعالن النتائج

 :التظلم على عالمة اإلمتحان النهائي 6.6

 .يوماُ ً بعد اعالن النتائج لتقدمي طلب تظلم على نتيجة االمتحان النهائي 15يعطى الطالب فرصة 

يل والتي تقوم بدورها بتحويلـه إلـى الكليـة يقوم الطالب  بتعبئة منوذج التظلم املوجود في عمادة القبول والتسج

 .املعنية التخاذ االجراء الالزم

تقوم الكلية بعد دراسة الطلب واتخاذ الالزم بإبالغ عمادة القبول والتسـجيل والتـي تقـوم بـدورها بـإبالغ الطالـب 

 .بنتيجة دراسة التظلم
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 )Independent Learning(التعلم املستقل  .7
مـن السـاعات املعتمـدة للتخـرج أن يسـجل  50%استكمل متطلبات اجلامعة اإلجبارية ونصاب يحق للطالب الذي 

 :باحلصص املوجهة مبا ال يزيد عن ثالث ساعات معتمدة في الفصل الواحد ، وذلك في احلاالت اآلتية

 .إذا كان يرغب في تعديل خطته الدراسية بدراسة مساق غير مطروح في الفصل الدراسي نفسه .1

 .يرغب في استكمال متطلب تخرج في الفصل الدراسي األخير ذا كان  .2

إذا كان يرغب في االستزادة في رصيده املعرفي في ما يتعلق باجلانب العملي والتطبيقي في تصميم  .3

 .املساق وحتليله وتوثيقه

 :يقيَّم املساق وفقا ملا يلي
من التقييم الكامل % 18تحان على الطالب اجتياز امتحان كتابي قبل نهاية الفصل، وميثل هذا االم .1

شرف  .الذي مينحه الُـمُ

شرف يتحدث فيه بتفصيل عن العمل الذي  .2 في نهاية الفصل، يقدم الطالب تقريرا كتابيا إلى الـمُ

 . من التقييم الكامل% 50وميثل هذا التقرير . أجنزه

ن داخلي غير املشرف .3 تحِ من التقييم % 30وي وميثل هذا االمتحان الشف. يناقش الطالب بحثه أمام ممُ

 . الكامل

ن الداخلي، بعد تقييم عمل الطالب، وتقريره  متحِ ومتنح الدرجة النهاية عن الدراسة اإلشرافية من قبل املشرف والـمُ

 . الكتابي، وعرضه الشفوي، وأجوبته عن األسئلة املطروحة

 :  مالحظة

مرحلـة (مرحلـة الدراسـات اجلامعيـة  ساعات معتمدة كحـد أقصـى مـن املسـاقات اإلشـرافية خـالل 9ميكن نيل 

 .مساقات إشرافية خالل الفصل الواحد 3وال ميكن للطالب التسجيل في أكثر من ). البكالوريوس

 

 : اإلنذار بسبب الغياب .8
إن مواظبة الطالب على حضور احملاضرات النظرية والدروس العملية في مواعيدها في برنامجه الدراسي بحـد أدنـى 

حترص اجلامعة على تطبيقه بالدقة التامة حفاظا ً على مستوى التحصيل العلمي فيها ، ومن هنا  ، أمر إلزامي% 75

 :جاءت أهمية تنبيه الطالب بشأن غيابه وفقاً ملا يأتي

من عدد % 10إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن احملاضرات في أي مساق % : 10اإلنذار بشأن الغياب  .1

 .إنذار أول ساعاته النظرية والعملية يوجه له

 من% 20إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن احملاضرات في أي مساق % :  20بشأن الغياب اإلنذار  .2

 .عدد ساعاته النظرية والعملية يوجه له إنذار ثاني

فأكثر من % 25إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن احملاضرات في أي مساق : الرسوب بسبب الغياب  .3

، ويحسب في " صفر"يعد راسباً في ذلك املساق ، ويعطى عالمة عدد ساعاته النظرية والعملية 

 .معدله الفصلي والتراكمي 

لس الشؤون العلمية والتعليمية احلق في اعتبار الطالب منسحباً من املساق بدون رسوب إذا قـدم طلبـاً موضـحاً  

 .فيه أسباب غيابه بشكل رسمي ، يقبله الس
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 اإلنذار األكادميي .9

ـــذار  ـــه التراكمـــي عـــن يوجـــه ان ـــب إذا قـــل معدل ـــة الفصـــل الدراســـي ) 2(أكـــادميي للطال  نقطـــة بنهاي

 ) .باستثناء الفصل الدراسي األول من خطة الطالب الدراسية والفصل الصيفي ( 

ً ( يسمح للطالب املنذر  ً أكادميياً أوال كحـد أقصـى ويتوجـب ) ساعة معتمدة  15( بتسجيل خمسة مساقات ) إنذارا

 .ساق واحد أو مساقني وذلك حسب معدله التراكميعليه إعادة م

ً أكادميياً ثانياً ( يسمح للطالب املنذر  كحـد أقصـى ويتوجـب ) سـاعة معتمـدة  12(بتسجيل أربعة مساقات ) إنذارا

 ).د(أو مقبول ) هـ(عليه إعادة مساقني على األقل من بني املساقات التي حصل فيها على عالمة راسب 

ً أكادميياً ثالثاً (  يسمح للطالب املنذر  .ساعات معتمدة 9بإعادة ) إنذارا

ً أكادميياً ثالثاً فرصة فصل دراسي واحد لرفع معدله التراكمي إلـى  نقطـة أو أكثـر ، إذا ) 2(يعطى الطالب املنذر إنذارا

 :عجز عن ذلك تتخذ الكلية بحقه أحد اإلجراءات اآلتية

ويشترط أن يحصل الطالب ) لية احملول إليها شرط موافقة الك( حتويل الطالب إلى تخصص آخر  .1

 .نقطة في مساقات اخلطة الدراسية لتخصصه اجلديد) 2(على معدل تراكمي ال يقل عن 

توقيف الطالب عن الدراسة باجلامعة ملدة أقصاها فصلني دراسيني ويسمح للطالب خالل هذه  .2

لك املساقات بنجاح ميكن وبعد اجتياز ت. الفترة بتسجيل مساقات في جامعة أخرى معترف بها

نقطة بعد معادلة ) 2(إعادة تسجيل الطالب في اجلامعة إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل عن 

 .املساقات التي استوفت شروط املعادلة املعمول بها في اجلامعة

 .فصل الطالب من اجلامعة .3

 .نقطة أو أكثر) 2(معدل تراكمي يتمكن الطالب من إزالة االنذار األكادميي في نهاية الفصل إذا حصل على 

 

 متطلبات التخرج .10
 :مينح الطالب الدرجة العلمية إذا استوفى الشروط اآلتية

 .إمتام دراسة مقررات اخلطة الدراسية بنجاح .1

 .إنهاء مدة التدريب العملي املقررة في اخلطة الدراسية .2

 .نقطة) 2(احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن  .3
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 لعلميةتقديرات الدرجة ا .11
 : يتم تقدير الشهادات التي متنحها اجلامعة وفقاً للمعدل التراكمي الذي حصل عليه الطالب بالتقديرات اآلتية

 التقدير النقاط

 امتياز مع مرتبة الشرف 4.5إلى  4من 

 امتياز 4إلى أقل من  3.75من 

 جيد جدا ً 3.75إلى أقل من  2.75من 

 جيد 3.75إلى أقل من  2.25من 

 مقبول 2.25إلى أقل من  2 من

 

 مصادر التعلم .12
تعمل مكتبة جامعة عجمان على مساعدة الطالب وإثراء جتربته التعليمية عبر توفير املصادر واخلدمات التي تـدعم 

. وتقدم املكتبة مواد تعليمية وبحثية في وسائط وأشكال مختلفـة. املقرر اجلامعي وحتسن من أداء الطالب األكادميي

ى الكتب والدوريات الورقية واملواد السمعية البصرية، فإن املكتبة متكن الطالب من الوصـول إلـى املراجـع فعالوة عل

 . اإللكترونية وقواعد البيانات سواء على األقراص املدمجة أو اإلنترنت

التي ميكن  EBSCOو  PROQUESTوتشترك اجلامعة في مئات من الدوريات واالت اإللكترونية عبر قواعد بيانات مثل  

وميكن للطالب استعارة مواد املكتبة ألسبوعني، قـابلني للتجديـد، عنـد . الدخول إليها عبر موقع اجلامعة اإللكتروني

ولالستفسـار . كما ميكن للطالب أن يحجز لنفسه موادا قد يكون استعارها طالب آخر قبله. اإلدالء ببطاقة الطالب

 . أكثر، يرجى مراجعة دليل املكتبة

 

 هيزات تكنولوجيا املعلوماتجت .13
اجلامعة تشجع الطلبة على استخدام جتهيزات تكنولوجيا املعلومات التي تقدمها، والتي توفر لهم مساحة تخـزين 

كما يُنصح . مناسبة على شبكة اجلامعة، وميكن للطلبة استخدام هذه املساحة في أي واحد من حواسيب اجلامعة

 .فالشذاكرة على األقراص املدمجة أو  الطلبة بتخزين بياناتهم احتياطيا

وتـوفر اإلدارة قسـما للـدعم . لقد طورت إدارة تكنولوجيا املعلومات نظام اتصال مرن ومندمج على شبكة اجلامعـة

ويحصل كل طالب علـى اسـم .الفني في كال مقري اجلامعة وفريقا فنيا على استعداد لتقدمي املساعدة عند الطلب

ي لتمكينه من اسـتخدام نظـام التسـجيل اإللكترونـي، وتطبيقـات التعلـيم اإللكترونـي املستخدم وبريد إلكترون

 .انطالقا من موقع اجلامعة على اإلنترنت

جـدول املسـاقات : وميكن لكل طالب مسجل الوصول إلى املعلومات املوجودة في نظام التسـجيل اإللكترونـي مثـل

وميكـن للطلبـة غيـر ... ا الزمنيـة، وأداء الرسـوم إلكترونيـااملسجلة، وكشوف النقط، واملساقات املطروحة وجداوله

 : املنذرين أكادمييا استكمال تسجيل املساقات عبر اخلطوات الثالثة التالية

 إرسال مجموعة املساقات اتارة إلى املرشد األكادميي لتسجيلها في الفصل املقبل .1

 مع شرح سبب رفض بعض املساقاتاستالم قائمة املساقات التي وافق عليها املرشد أو رفضها  .2
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استكمال تسجيل املساقات املوافق عليها على نظام التسجيل اإللكتروني خالل فترة السحب  .3

 واإلضافة

 وميكن للطالب أيضا سحب املساقات وإضافتها خالل فترة السحب واإلضافة باستخدام نظام التسجيل اإللكتروني

 .حة اخلاصة بنظام التسجيل اإللكتروني على موقع اجلامعةميكن للطلبة حتميل دليل االستخدام من الصف

إلدارة التعلـيم بهـدف متكـني ’ مودل’بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا املعلومات، فإن إدارة التعليم اإللكتروني تدير نظام 

 .يةالطلبة من الوصول إلى املعلومات املتصلة مبساقاتهم، والتواصل مع أساتذتهم، وتسليم فروضهم الدراس

 : مالحظة

. على مستخدم جتهيزات تكنولوجيا املعلومات احترام القوانني ذات الصلة املعمول بها فـي دولـة اإلمـارات واجلامعـة

ويعد انتهاكـا لقـوانني اجلامعـة . وقد ينجم عن االستخدام السيئ لهذه التجهيزات إجراءات تأديبية ضد املستخدم

ن دون إذن مسبق، أو نشر كلمة مرور أو أي معلومة سرية متكن  مستخدمني إتالف أو تغيير نظام التشغيل، عمدا أو م

 .غير مرخصني من الدخول إلى شبكة اجلامعة

 

 القرصنة الفكرية .14
إن مصادر التعلم الوفيرة التي تقدمها جامعة عجمان هي للمطالعة ومساعدة الطالب على الفهم والتعرف علـى 

هو نتاج جهده الشخصي، يقيَّم على أساسه مستوى إملام الطالب بإحدى فعلى الطالب تقدمي عمل . أعمال اآلخرين

غير أنه لـيس ممنوعـا اقتبـاس فكـرة أو . فاألستاذ يفترض أنه يقيم عملك أنت وليس عمل غيرك. ارجات التعليمية

ة االستشـهاد االستشهاد بكالم مقتطف من كتاب أو مقال، طاملا أنك تشير إلى املصدر ومتيز الكالم املقتبس بعالم

هذا يعني أن جملـة . وفي العادة، فإن الطالب يقتبس أو يستشهد من أعمال الغير للتأكيد على حجته أو رأيه("..."). 

وال يجوز إقحام كالم الغير إن كان غيـر . أو جمل االستشهاد يجب أن يسبقها أو يعقبها كالم من إنتاجك الشخصي

يُرفـق أي بحـث بقائمـة املراجـع التـي يشـير فيهـا إلـى جميـع املراجـع  لذلك، على الطالـب أن. ذي صلة مبا تكتبه

 .املستخدمة واملستشهد منها في بحثه

وفي هذا الصدد، فقد اقتنت اجلامعة برنامجا متخصصا في . وتـُمنع القرصنة الفكرية منعا باتا في جامعة عجمان

رصنة فكرية، فقـد يترتـب عنهـا مـنح الطالـب وفي حال التعرف على حالة ق. التعرف على األعمال املقرصنة فكريا

ولالطالع أكثر، يرجى مراجعة الئحة القرصنة الفكرية، كما ال يجب . عن املشروع أو الرسوب في املساق كله 0عالمة 

 .التردد في طلب املساعدة من املرشد األكادميي أو األستاذ في املسائل التي قد تنطوي عنها قرصنة فكرية

 

 قواعد السلوك  .15
. لى جميع منتسبي جامعة عجمان التصرف مبا ال يتعارض مع لوائح اجلامعة وقوانني دولة اإلمارات العربية املتحـدةع

ويُنتظر من طلبة جامعة عجمان إعطاء القدوة واملثال احلسن في سلوكهم والعمل على إشاعة السـمعة الطيبـة 

 :جلامعتهم عبر

 .ة منهمالتفاني في دراستهم وإجناز الواجبات املطلوب •

 .املواظبة وااللتزام باحلضور املنتظم خالل فترات التسجيل واحلصص الدراسية واالمتحانات •

 .االلتزام بتقدمي أعمال متثل مجهودهم الشخصي ال مجهود غيرهم •

 .االلتزام بتقدمي بيانات سليمة ودقيقة للكلية أو اإلدارة •
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أعضاء الهيئة التدريسية واملوظفني  االلتزام بالتصرف احلسن والسلوك احملمود في تعاملهم مع •

 .الطلبةوباقي 
 .املواظبة على مراجعة املرشدين األكادمييني •

 .احترام ممتلكات اآلخرين وممتلكات اجلامعة •

 .تقدمي الشكاوى لدى املرشد األكادميي أو عميد الكلية •

 .امعةجتنب الغش والقرصنة الفكرية والسلوك املشني الذي من شأنه اإلساءة إلى سمعة اجل •

 .جتنب استخدام مرافق اجلامعة ألغراض غير تعليمية من دون إذن مسبق •

 .جتنب استخدام وثائق مزورة ألي غرض ذي صلة باجلامعة •

 .جتنب توزيع املنشورات أو جمع التوقيعات داخل احلرم اجلامعي أو سكن الطلبة من دون إذن مسبق •

 .ولني اإلداريني واألكادمييني فيهاااللتزام بقوانني اجلامعة ولوائحها وتوجيهات املسؤ •

 .جتنب التصرف مبا يتعارض مع قيم وثوابت الثقافة اإلماراتية •

. وفي حالة مخالفة اللوائح والتعليمات خالل االمتحانات أو في حالة الغش، على الطالب مغادرة قاعة االمتحان فورا

لبـة، تخـرج بتقريـر عمـا جـرى يُرفـع إلـى رئـيس ويُستدعى الطالب في اليوم التالي للمثول أمام جلنة انضباط الط

 .اجلامعة، مع التوصية بالقرار املناسب

 

 السياسة التأديبية  .16
يعـد ) كما هو مبني في قسـم قواعـد السـلوك(إن انتهاك لوائح أو تعليمات اجلامعة أو إظهار السلوك غير السوي 

 .ير الشفوي والطرد من اجلامعةسوء تصرف، ينجم عنه تعرض صاحبه إلجراء تأديبي يتراوح بني التحذ

في املساق موضوع الغـش، أو رسـوب الطالـب فـي جميـع " هـ"وتتراوح العقوبة في مخالفات الغش بني منح درجة 

 .  املساقات التي سجل فيها خالل الفصل

حفظ نسخة من قرار رئيس اجلامعة ضمن ملف الطالب، كما تتكفل عمادة شؤون الطلبة بإبالغ ولي أمر ال طالب وتـُ

 . بالواقعة

 

 جراءات التظلم .17
وإذا كان لدى الطالب شكوى حول أي جانب . تهدف إجراءات التظلم إلى حل شكاوى الطلبة التي ال تتعلق بالدرجات

ويتكفل . من جوانب حياته في اجلامعة، يتوجب عليه رفعها إلى املرشد األكادميي أو عميد الكلية في أقرب وقت ممكن

وإذا كان الطالب غير راض عـن التسـوية التـي . بالغ األطراف املعنية من أجل حل املشكلة سريعااملرشد أو العميد بإ

حصلت عبر الطرق اإلدارية العادية، ميكنه تقدمي شكوى مكتوبة، خالل ثالثة أسابيع من الواقعـة إلـى عميـد شـؤون 

 .الطلبة

اجتماعـا لالسـتماع إلـى كـال الطـرفني  ويرفع عميد شؤون الطلبة الشكوى إلى رئيس جلنة الـتظلم  الـذي يعقـد

. وعلى ضوء هذا االجتماع، تُقدم جلنة التظلم توصـيتها إلـى رئـيس اجلامعـة الـذي يفصـل فـي الواقعـة. والشهود

 .وتتكفل جلنة التظلم بإبالغ الطرفني بقرار رئيس اجلامعة
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 الرسوم الدراسية واللوائح املالية اخلاصة بالطلبة .18

 :االلتحاقرسوم التسجيل وطلب  1.18

ً مرة واحدة عند تقدمي الطالب طلب االلتحاق، وال  1300رسوم التسجيل وطلب االلتحاق هي  درهم إماراتي، تدفع نقدا

ً من الرسوم الدراسية، وهي غير قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قبول الطالب  .تعتبر جزءا

درهـم  500أخرى معتمدة، يسدد رسـماً قـدره  إذا رغب الطالب في معادلة مساقات درسها في مؤسسة تعليم عالٍ 

غير قابل لالسترداد مقابل معادلة املساقات، ويتم احتساب هذا املبلغ ضـمن رسـوم التسـجيل إذا التحـق الطالـب 

 .بالدراسة في اجلامعة

 :الرسوم الدراسية 2.18

 :رسوم الساعات املعتمدة لبرامج البكالوريوس. أ
ســـب الرســـوم الدراســـية للبـــرامج  التـــي تطرحهـــا اجلامعـــة لنيـــل الدرجـــة اجلامعيـــة األولـــى حتُ

 : وفقاً ملا يلي) البكالوريوس(

 التخصص/ الكلية 
رسوم الدراسة  للساعة 

 املعتمدة الواحدة

 درهم إماراتي    1200 كلية طب األسنان

 درهم إماراتي     1000 كلية الصيدلة والعلوم الصحية

 كليـة الهندسـة

 درهم إماراتي     850 ي هندسة املعدات الطبيةبكالوريوس العلوم ف

 درهم إماراتي     850 إلكترونيات/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية

 درهم إماراتي     850 اتصاالت/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية

 م إماراتيدره     850 أجهزة والتحكم/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية

 درهم إماراتي     900 بكالوريوس العلوم في الهندسة املعمارية

 درهم إماراتي     900 بكالوريوس في التصميم الداخلي

 درهم إماراتي     850 كلية تكنولوجيا املعلومات

 درهم إماراتي     850 كلية إدارة األعمال

 ماراتيدرهم إ     850 كلية التربية والعلوم األساسية

 درهم إماراتي     850 كلية املعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية

 درهم إماراتي     850 كلية القانون

 درهم إماراتي     850 كلية املتطلبات اجلامعية واإلرشاد األكادميي
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 :رسوم الساعات املعتمدة لبرامج الدراسات العليا. ب
سب الرسوم الدراسية للبرامج الت  :ي تطرحها اجلامعة لنيل درجة املاجستير وفقاً ملا يليحتُ

 التخصص املعهد/ الكلية
رسوم الدراسة للساعة املعتمدة 

 الواحدة

 درهم إماراتي   2000 ماجستير في هندسة وإدارة املياه اجلوفية معهد املياه والبيئة والطاقة

 درهم إماراتي   2500 ماجستير في العمارة والدراسات احلضرية كلية الهندسة

 كلية إدارة األعمال

 درهم إماراتي   2000 )إدارة املوارد البشرية(ماجستير في إدارة األعمال 

 درهم إماراتي   2000 )اإلدارة املالية(ماجستير في إدارة األعمال 

 درهم إماراتي   2000 )التسويق(ماجستير في إدارة األعمال 

 درهم إماراتي   2000 ير في نظم املعلوماتماجست كلية تكنولوجيا املعلومات

 كلية القانون
 درهم إماراتي   2000 )القانون العام(ماجستير في القانون 

 درهم إماراتي   2000 )القانون اخلاص(ماجستير في القانون 

 درهم إماراتي     900 دبلوم مهني في التدريس كلية التربية والعلوم األساسية

  طب األسنان الترميميفي علوم ستير ماج طب األسنان 
 ساعة نظرية/درهم 5000

 ساعة عيادات/درهم 7500

 درهم إماراتي   2500 الصيدلة فيعلوم ماجستير  كلية الصيدلة

 :رسوم اتبرات واالستوديوهات والعيادات. ج

علوم يسدد الطلبة املسجلون في البرامج التي تطرحها كلية طب األسنان وكلية الصيدلة وال •

الصحية رسماً مقطوعاً  تبرات التخصص والعيادات كل فصل دراسي كما هو موضح في اجلدول 

 :اآلتي

 الكلية
 طب األسنان

 الصيدلة
 السنة الرابعة واخلامسة السنة األولى إلى الثالثة

 درهم 1500 الرسوم
 مختبر التعويضات السنية العيادات

 درهم 850
 درهم 1500 درهم 2500

 .مع العلم بأن هذه الرسوم ال تشمل رسوم مختبرات مساقات اخلطة الدراسية التي تطرحها كليات أخرى 

يدفع الطلبة الذين يسجلون في برنامجٍ غير البرامج املطروحة من كلية طب األسنان وكلية الصيدلة  •

 .درهم لكل مساق له مختبر 500والعلوم الصحية رسماً قدره 

 

رسماً قدره " التصميم الداخلي"و" الهندسة املعمارية"يسجلون في تخصصيّ يدفع الطلبة الذين   •

 . درهم كرسوم أستوديو في كل فصل دراسي 1000

درهم لكل مساق  800يدفع الطلبة الذين يسجلون في برنامج بكالوريوس اآلداب في اإلعالم رسماً قدره  •

 .له حصة أستوديو إذاعة أو  تليفزيون
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 :رسوم حصص املناقشة. د

 .  درهما 350يدفع الطلبة الذين يسجلون في مساق له حصة مناقشة رسماً قدره 

 :رسم مساق اإلرشاد األكادميي. هـ

درهماً ملساق اإلرشاد األكادميي الذي يدرسه الطالب في أول فصل دراسي يسـجل فيـه  850يدفع الطالب رسماً قدره 

 .باجلامعة

 :رسوم إضافية 3.18

 :ضافية اآلتيةيدفع الطالب الرسوم اإل

 .رسوم الفحص الطبي، تدفع مرة واحدة عند تقدمي طلب االلتحاق  درهم 150

 .رسوم خدمات طالبية لكل فصل دراسي  درهم 200

 .للمساق " غير مكتمل"رسوم تقدمي طلب  درهم 50

 .رسوم إصدار نسخة رسمية من السجل الدراسي درهم 20

 .ن النهائيرسوم طلب تظلم على نتيجة االمتحا درهم 30

 .رسوم إصدار شهادة ملن يهمه األمر درهم 30

 .رسوم إصدار بطاقة الطالب لكل فصل دراسي درهم 10
 

نـع أي . يجب على الطالب سداد الرسوم الدراسية كاملة للمساقات املـراد تسـجيلها وبعـد التسـجيل مباشـرة، ميُ

 . أو موافقة إدارة الشؤون املاليةطالب من دخول قاعات احملاضرات إال بعد سداد هذه الرسوم كاملة 

 .حتتفظ اجلامعة بحق تعديل الرسوم املذكورة أعاله إذا اقتضى األمر ذلك

 

 :استرداد الرسوم الدراسية 4.18

 :سحب وإضافة مساقات دراسية. أ
يحق للطالب خالل فترة السحب واإلضافة سحب مساقات أو إضافتها دون أن يترتب على ذلـك فقـدان أي جـزء مـن 

وإذا رغب الطالب في إضافة مساق أو مساقات خالل الفترة املسموح فيها باإلضافة، يتعني عليـه . لرسوم الدراسيةا

 .دفع رسوم املساق أو املساقات عند تقدميه طلب اإلضافة حتى يُقبل الطلب

ترداد رسـوم إذا سحب الطالب مساقاً في فترة السحب واإلضافة، يحق له بعد انقضاء فترة السحب واإلضـافة اسـ

 .املساق املسحوب أو االحتفاظ بها في رصيده للفصل الالحق

يجوز للطالب سحب مساق أو أكثر بعد انقضاء فترة السحب واإلضافة شريطة أال يقل عدد املساقات املسجلة عن 

سـاق أو وال يحق له في هذه احلالة اسـترداد أي جـزء مـن الرسـوم الدراسـية للم). ساعات معتمدة 9(ثالثة مساقات 

 .املساقات املسحوبة

إذا رغب الطالب باسترداد أي مبلغ من رصيده الزائد عن قيمة الرسوم الدراسية املتوجب عليه سدادها، يتعـني عليـه 

بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة تعبئة منوذج طلب استرداد الرسوم لدى مسؤول حسـابات الطلبـة، وإال يحـتفظ 

 .ب للفصل الالحقباملبلغ الزائد في رصيد الطال
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 :وقف التسجيل للطلبة املنتظمني. ب
يجوز للطالب أن يتقدم إلى إدارة القبول والتسجيل أثناء فترة السحب واإلضافة بطلب وقف التسجيل لفصل واحد 

أو فصلني دراسيني متتاليني على األكثر، وفي هذه احلالة يحتفظ بالرسوم التي كان قد دفعهـا فـي رصـيده للفصـل 

 .أو يستردها بعد مرور أسبوع على تقدمي طلب االسترداد إلى مسؤول حسابات الطلبةالالحق 

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتـاليني علـى 

مـن الرسـوم الدراسـية % 50األكثر خالل األسبوعني التاليني النتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق لـه اسـترداد إال 

 .املستحقة عليه في الفصل الدراسي نفسه

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسـيني متتـاليني بعـد 

اسـية انقضاء فترة أسبوعني على تاريخ انتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق له استرداد أي جـزء مـن الرسـوم الدر

 .املستحقة عليه في الفصل الدراسي نفسه

 :االنسحاب من اجلامعة. ج

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب مـن اجلامعـة أثنـاء فتـرة السـحب 

اسـترداد  واإلضافة، يحق له استرداد الرسوم الدراسية التي دفعها كاملة بعد انقضاء أسبوع واحد على تقدمي طلـب

 .الرسوم إلى مسؤول حسابات الطلبة

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقـف التسـجيل واالنسـحاب مـن اجلامعـة خـالل األسـبوعني 

من الرسوم الدراسية املستحقة عليه في الفصل % 50التاليني النتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق له استرداد إال 

 .الدراسي نفسه

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسـجيل واالنسـحاب مـن اجلامعـة بعـد انقضـاء فتـرة 

أسبوعني على تاريخ انتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق له استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية املستحقة عليه 

 .في الفصل الدراسي نفسه

 :الفصل التأديبي من اجلامعة. د

 .يحق للطالب استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية في حالة فصله تأديبياً من اجلامعةال 

 :احلسومات على الرسوم الدراسية واملنح 5.18

 :الطلبة اجلُدد. أ

نح الطلبة اجلُدد حسماً  على الرسوم الدراسية للمساقات التي يسجلونها في أول فصل دراسي لهم إذا % 20قدره ميُ

 :متطلبات امتحان قياس الكفاءة في اللغة اإلجنليزية في احلاالت اآلتيةاجتازوا بنجاح 

لكلية طب األسنان وكلية ( أو أعلى % 95إذا كانت نسبة النجاح في الثانوية العامة  .1

 )الصيدلة والعلوم الصحية

 )للكليات األخرى( أو أعلى % 90ح في الثانوية العامة إذا كانت نسبة النجا .2

 نالطلبة املنتظمو. ب

أو  4,00رسوم الفصل الدراسـي إذا حصـل علـى املعـدل الفصـلي  من% 20امتياز قدره مينح الطالب املنتظم حسم 

 . ساعة معتمدة على األقل في الفصل السابق 15أعلى شريطة أن يكون قد سجل 
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ادة مـن احلسـم حتتفظ اجلامعة بحق تعديل نسبة النجاح في الثانوية العامة أو املعدل الفصلي املطلوبَني لالسـتف

 .على الرسوم الدراسية

 حسم األخوة. ج

من قيمة رسوم املساقات املسجلة في الفصل لكل منهما فـي حالـة % 5يستحق الطالبان الشقيقان حسماً قدره 

تسجيلهما معاً في الفصل الدراسي، وال يستفيد أي منهما من هذا احلسم إذا لـم يسـجل أحـدهما فـي الفصـل 

 . نفسه

 :األكادميي حسم التميز. د

نح األوائل الثالثة في كل كلية حسماً على الرسوم الدراسية في كل فصل دراسي نظامي، ويتم اختيارهم من بني  ميُ

الطلبة الذين لم يتأخروا في دراستهم واملشهود لهـم بالسـمعة الطيبـة والسـلوك احلسـن والـذين لـم يسـجل 

سـاعة معتمـدة فـي اجلامعـة كحـد  60تهم، وأمتوا بنجاح بحقهم أي خرق للوائح وأنظمة اجلامعة خالل فترة دراس

 : أدنى، وذلك وفقاً لآلتي

نح الطالب احلاصل على املرتبة األولى في كليته حسماً قدره  •  %.100ميُ

نح الطالب احلاصل على املرتبة الثانية في كليته حسماً قدره  •  %.50ميُ

نح الطالب احلاصل على املرتبة الثالثة في كليته حسماً  •  %.40قدره  ميُ

  :مالحظة
 .ال يحق للطالب اجلمع بني حسمني أو أكثر، ويستحق في هذه احلالة احلسم األعلى

 املنح الدراسية 6.18

وعلى الطلبة الراغبني في االستفادة منها تقدمي طلبـاتهم . تقوم اجلامعة بتخصيص عدد من املنح الدراسية سنوياً 

 .إلى جلنة املنح

 الكتب الدراسية 7.18

 .ولى اجلامعة توفير الكتب الدراسية املقررة للطلبة مقابل رسوم تفصيلية وال تشمل احلسوم الكتبتت

 

 

 

 

 



 كلية

املتطلبات اجلامعية 
 واإلرشاد األكادميي

 مقدمة

  لترعى برنامج التربية العام الّذي ميثـل مكونـاً مهمـاً  2005مت إنشاء كلية املتطلبات اجلامعية واإلرشاد األكادميي عام 

 .في مرحلة التعليم اجلامعي ويجعله أكثر مواءمة وثراء، إضافة إلى  متيزه باألصالة واملعاصرة

 رسالة الكلية

لقد مت إنشاء كلية املتطلبات اجلامعية واإلرشاد األكادميي في إطار تطبيـق الرؤيـة الشـاملة والفلسـفة التعليميـة 

ة املتطلبات اجلامعية واإلرشـاد األكـادميي مـن خـالل مـا وتسعى كلي. لشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

تقدمه من متطلبات إلى تنمية قدرات الطالب الفكرية وصقل مهارات التعلم لديه، حيـث تشـجعه علـى البحـث 

 .              والتحليل والتركيب والنقد 

 أهداف الكلية

ى استعمال احلاسوب و التعرف إلى  تزويد الطالب باملعلومات، واملهارات األساسية  التي تعينه عل .1

 .أهم البرمجيات

تطوير مهارات الطالب الهادفة إلى التواصل الفعال مع اتمع اخلارجي باللغتني العربية  .2

 .واإلجنليزية

استثمار الوقت،  واالستعداد لالمتحانات : تنمية وتطوير قدرات ومهارات الطالب األساسية مثل .3

 .واستعمال املكتبة

الب بنظام التدريس املعمول به في شبكة اجلامعة وبنظام الساعات املعتمدة تعريف الط .4

 .واألقسام املتوفرة واخلدمات اصصة له املقدمةوالتخصصات 

توفير املتطلبات اجلامعية اإلجبارية، واالختيارية الكفيلة بتزويد الطالب مبهارات التحصيل  .5

دراسته اجلامعية والنجاح في الكلية التي يختارها، وباملعارف العلمية الضرورية وحتليلها ملتابعة 

 .باإلضافة إلى تنوره مبعارف آخرى

 . تعزيز القيم والعادات احلميدة لدى الطلبة .6
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 وحدات الكلية

 :تضم كلية املتطلبات اجلامعية واإلرشاد األكادميي خمس وحدات

 :وحدة اإلرشاد األكادمييّ 

لطلبة ومساعدتهم في التكيف مع مطالب احلياة األكادميية والنجاح في تتمثل رسالة الوحدة في تلبية احتياجات ا

دراستهم، ومساعدة إدارة اجلامعة، وأعضاء هيئة التدريس، واآلباء في فهـم واسـتيعاب الطلبـة، والتعامـل معهـم 

ليته بفاعلية، وتنمية وتطوير شخصية الطالب، ووظيفته املعرفية واالجتماعية، وصقل عاطفتـه، وتنميـة اسـتقال

كمـا تقـوم الوحـدة مبسـاعدة . وهويته، وتأسيس عالقات صحيحة مع زمالئه عالوة عن تنمية  صـحته الشخصـية

الطلبة في حتقيق التكيف الشخصي واالجتماعي واألكادميي والقدرة على التعامل مع مختلف الصعوبات التي قـد 

 .ة األكادمييةتعترض مسيرتهم األكادميية وتكوين عالقات فاعلة لالستمتاع باحليا

 :وحدة التربية األساسية

تتمثل رسالة وحدة التربية األساسية في كلية املتطلبات اجلامعيـة، واإلرشـاد األكـادميي فـي السـعي إلـى تنميـة 

املهارات اللغوية واالجتماعية التي متكن الطالب من التواصل الفعال مع اتمع اخلارجي مبا يتناسب مع رؤية شـبكة 

رورة احلفاظ على التواصل بني اجلامعة واتمع، والتسلح بالثقافة اإلسـالمية السـمحة التـي متكـن اجلامعة في ض

 .  الطالب من النهوض مبجتمعه، مبرزا دوره احلضاري، واإلنساني 

 :وحدة العلوم األساسية

لـى أسـاس مـن  مساقات تساهم في تطوير معارف الطلبة  العلمية  التـي تقـوم ع تقدميتتمثل رسالة الوحدة في 

 .التكامل بني النظرية والتطبيق، كما تساهم في تطوير قابليتهم في جمع البيانات وحتليلها

 :وحدة تكنولوجيا املعلومات

. تتمثل رسالة الوحدة في تزويد الطالب مبقومات اخللق واإلبداع املتعلقة مبهارات تقنية املعلومـات لتطـوير البـرامج 

املوارد البشرية لوضع األسـس السـليمة إلرشـاد الطلبـة إلبـراز مقـدراتهم اإلداريـة، كما تسعى للتنسيق مع إدارة 

 .والفنية ، واألكادميية، وذلك لوضع اللبنات األولى حلياتهم املستقبلية العملية

 :وحدة اللغة اإلجنليزية

ان للعلوم والتكنولوجيا تسعى وحدة اللغة اإلجنليزية لرفع الكفايات التواصلية، واألكادميية لدى طلبة جامعة عجم

 .لتمكنهم من دراسة تخصصاتهم بنجاح 
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 برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف

ولكـل مـن املسـارين . وللطالـب حريـة اختيـار أحـدهما .  IELTSالتوفل و : لبرنامج اللغة اإلجنليزية املكثف مساران 

ً بـني  .متقدم و متوسط: مستويان  فـي  4.5فـي امتحـان التوفـل أو   499و  480يسمح للطلبة الذين أحـرزوا معـدال

ً بـني . التسجيل في املستوى املتقدم   IELTSامتحان    IELTSفـي  4فـي التوفـل أو  479و  450أما الذين أحرزوا معـدال

 يلخص اجلدول أدناه هذه املعلومات. فيسمح لهم بالتسجيل في املستوى املتوسط

 املستوى
 TOEFL  التوفل

IELTS 
 النترنتعلى ا املؤسسي

 4.5 60 – 54 499 – 480 املتقدم

 4 53 – 45 479 – 450 املتوسط

 

 .وميكن للطالب االنتقال من املستوى املتوسط إلى املستوى املتقدم عند حصوله على املستوى املطلوب

 تنظيم البرنامج املكثف

 مساقات أخرى متطلباته املستوى

 املتقدم
ستقل في مختبر ساعات للتعلم امل 3+ ساعات تدريس  6

 اللغة اإلجنليزية

مساقات من املتطلبات  3باإلضافة إلى 

 اجلامعية

 املتوسط
ساعات للتعلم املستقل في مختبر  3+ ساعات تدريس  12

 اللغة اإلجنليزية

باإلضافة إلى مساقني اثنني من املتطلبات 

 اجلامعية
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 محتوى برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف

 .اإلجنليزية املكثف مبساريه املتقدم و املتوسط على املكونات التاليةيحتوي برنامج اللغة 

 االستماع

يهدف االستماع إلى تعزيز و تطوير كفايات الطلبة لتمكينهم من فهـم اللغـة اإلجنليزيـة فـي البيئـة األكادمييـة و 

فكـار الرئيسـية و التفصـيلية تركز مقدمة االستماع أوالً على مهارات فهـم احملادثـة ، حتديـد األ. البيئة االجتماعية

 .ثم تأتي مرحلة محادثات أطول و أحاديث و تسجيل ما يرد في احملاضرة. والتفاعل مع الزمالء و األساتذة 

 ااطبة

تهدف ااطبة إلى متكني الطلبة من التواصل باللغة اإلجنليزيـة تواصـالً صـحيحاً و بسالسـة و جنـاح فـي بيئـتهم 

ة حيث يطلب منهم طرح األسئلة واإلجابة على أسئلة اآلخرين ، و التعبير باملوافقة أو عدمها، األكادميية و االجتماعي

 .التعبير عن آرائهم بوضوح و مدللني على ذلك ، وتقدمي العروض و املشاركة في النقاشات و الندوات القصيرة

 القراءة

هـارات اتلفـة كفهـم ذلك بتعزيـز و تنميـة امل من أهداف مهارة القراءة متكني الطلبة من أن يصبحوا قراءً جيدين و

و لتحقيـق . عينـة لتحقيـق الهـدفالقراءة بهدف معني الختيار اإلسـتراتيجية املالنصوص ، والسرعة في القراءة ، و

 .، تنوع النصوص للطلبة في أنواعها و أساليبها و أغراضهاذلك

 الكتابة

ا ، كتوليـد هذا املكون إلى اكتساب هـذه اخلطـوات وتنميتهـ لذلك يهدف. الكتابة مهارة و عملية متعددة اخلطوات

 .ويركز أيضاً على صحة اللغة ومناسبة املفردات و السالسة و الربط. املراجعة، والتحريراألفكار وتنظيمها ، و

 املفردات

لغويـة لـدى ويهدف اكتسـاب املفـردات إلـى إثـراء الـذخيرة ال. تعطى املفردات من خالل النصوص واملهارات اتلفة 

 .الطلبة بصورة عامة و املفردات األكادميية اخلاصة بدراستهم اجلامعية

 النحو

ويهدف هذا . في النحو من خالل مواقف تواصلية و بصورة تكاملية من خالل املهارات اللغوية اتلفة  الكفايةتنمى 

هتم بالقواعد الصحيحة في اللغة مـع املكون من البرنامج إلى متكني الطلبة من اكتساب قواعد االستعمال التي ت

 .اكتساب قواعد االستعمال التواصلية املناسبة في التعبير الشفوي و التعبير الكتابي معاً 

 ستراتيجيات أداء االمتحانا

ملا كانت استراتيجيات أداء االمتحان مهمة فقد شملها البرنامج حتى تساعد الطلبة على أداء االمتحان بالسرعة و 

 .الدقة
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 ى يكمل الطالب البرنامج املكثف؟مت

 .يكمل الطالب البرنامج املكثف إذا حصل بنجاح على أحد املعدالت اآلتية

 IELTS التوفل

 Band على االنترنت على احلاسوب املؤسسي

500 173 61 5 

 :برامج التّعليم العام املقدمة

 .املتطلبات اجلامعيةتقوم كلية املتطلبات اجلامعية و اإلرشاد األكادميي بعرض برنامج 

 :ساعة معتمدة، موزعة كاآلتي  30 ساعة من 24يتضمن و

 . ساعة إجبارية 15 

 . ساعات يختارها الطالب ضمن عدد كبير من املساقات االختيارية 9 

 ) :15( املساقات اإلجبارية 

 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املساق

 0 اإلرشاد 010100

 3 إلسالميةالثقافة ا 0102110

 3 مهارات االتصال في اللغة العربية 0102140

 3 اإلحصاء 0103110

 3 علوم البيئة 0103120

 3 تطبيقات احلاسوب 0104110
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 ) :9( املساقات االختيارية 

 رقم املساق اسم املساق عدد الساعات املعتمدة

 0102120 مدخل إلى اإلعجاز في القرآن والسنة 3

 0103130 علميمناهج البحث ال 3

 0112110 مبادئ فن العمارة 3

 0112120 مبادئ فن الديكور 3

 0112130 التكنولوجيا املعاصرة واتمع 3

 0113110 مفاهيم اإلنترنت 3

 0113120 مقدمة في نظم املعلومات 3

 0114110 املفاهيم اإلقتصادية 3

 0114120 تنظيم املشاريع 3

 0115140 مبادئ الرياضيات 3

 0115130 علم النفس العام 3

 0115110 تاريخ العلوم عند املسلمني 3

 0115120 الريادة العلمية 3

 0115150 اللغة العربية – فن الكتابة والتعبير 3

 0115150 اللغة اإلجنليزية – فن الكتابة والتعبير 3

 0115160 مجتمع اإلمارات 3

 0115170 تقنيات التعليم 3

 0117110 ياةالكيمياء في احل 3

 0117120 املبادئ األساسية لعلم التغذية في اإلنسان 3

 0117130 اإلسعافات األولية 3

 0117150 تطبيقات االشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 3

 0118110 أخالقيات العلم والتكنولوجيا 3

 0118120 علم األحياء  العام 3

 0118130 صحة الفم 3

 0118140 امة لعلم األوبئةاملبادئ الع 3

 0118150 مقدمة في عملية إنعاش القلب 3

 0119110 مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية 3

 0119120 تصال السيسولوجيمقدمة في اال 3

 0119130 مجتمع املعلومات 3

 0120110 الثقافة القانونية 3



ةياجلامعالدراسات دليل   

 67 

 :املعامل

هزة اإللكترونية؛ لتوفر للطلبة الدارسني املمارسة واخلبرة في ااالت تضم الكلية عدد من املعامل اهزة بأحدث األج

 :اآلتية

 .معامل تطبيقات احلاسوب •

 .معامل اإلحصاء •

 .معامل اللغة اإلجنليزية •

تستخدم الكلية نظام التعليم اإللكتروني؛ لتوفر للطلبة فرصة الدخول على نظام اجلامعـة مـن أي مكـان وفـي أي 

 .ادة العلمية واإلفادة منهاوقت لالطالع على امل
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 توصيف مساقات متطلبات اجلامعة

 0:       الساعات املعتمدة                   )                     101000( اإلرشاد: مساق

يتضمن مساق اإلرشاد األكادميي نبـذة تاريخيـة عـن اجلامعـة ومراحـل تأسيسـها ومنوهـا، ويعـرّ�ّف الطالـب بنظـام 

اجلامعة ذات الصلة باجلانب األكادميي، كما يتناول املساق العديد من اجلوانـب املهمـة مـن اإلرشـاد  التسجيل وقوانني

املهني واإلرشاد النفسي واالجتماعي، ويعرّف الطلبة بالعديـد مـن املهـارات واألسـاليب الناجحـة فـي إدارة الوقـت، 

دمييـة والشخصـية واالجتماعيـة فـي مسـيرته وترتيب األولويات، والدراسة الواعية وكيفية جتنـب املشـكالت األكا

 .األكادميية

اعات املعتمدة)                      102110( مساق الثقافة اإلسالمية  ساعات 3: السّ

وروافـدها ) القرآن والسنة(ماهية الثقافة ، وعالقتها بالثقافات األخرى، مع بيان مصادرها األساسية : يتضمن املساق 

الربانيـة، (مع شرح خصائصـها التـي متيزهـا )  نبوية، االجتهاد، اللغة العربية، التاريخ اإلسالميالسيرة ال(اإلضافية 

، مـع )اإلميـاني، العبـادي، اخللقـي(، ومجاالتهـا الرئيسـة )الشمول، الوسطية والتوازن، اإلنسانية، الواقعية، اإليجابية

) التبشـير، االستشـراق، التغريـب(ي بأساليبه اتلفة اإلطالع على التيارات الفكرية املناهضة لها مثل الغزو الثقاف

: مع التركيز على إيضاح بعض القضايا الثقافية املعاصرة ، وبيان موقـع وموقـف الثقافـة اإلسـالمية منهـا ؛ مثـل 

 ).العلمانية، العوملة، اإلرهاب(

اعات املعتمدة     )102110 ( والسنةاإلعجاز في القرآن مدخل إلى مساق   ساعات 3: السّ

يتناول املساق مفهوم اإلعجاز في القرآن الكرمي، وأنواعه وضرورته، وموقف العلماء منه، وضوابط  التعامل معـه مـع 

ويتناول كذلك اإلعجاز في السنة النبوية املطهرة من خالل عرض عدد من األحاديث . التركيز على اجلانب العلمي منه

 .ا وفق الضوابط التي اتفق عليها جمهور العلماء والفقهاءالنبوية الصحيحة وتوضيح  أوجه اإلعجاز فيه

اعات املعتمدة )102140 ( مساق مهارات االتّصال في اللّغة العربيّة  ساعات 3: السّ

ز علـى تنميـة مهـارات، . يتضمن املساق التّعريف مبفهوم االتّصال في اللّغة العربيّـة، وعناصـره وأهدافـه كمـا يركـّ

الب في حياته املهنيّـة، واالجتماعيّـة، وذلـك مـن خـالل والتّحدّث، وا االستماع لقراءة، والكتابة التي يحتاج إليها الطّ

ا مختلفةً من اخلطاب، بهدف الوقـوف علـى بعـض  دراسة وحتليل عدد من النّصوص األدبيّة والعلميّة التي متثّل أنواعً

 .اجلوانب اللّغويّة واإلمالئيّة والبالغيّة

                               )102140 (" للناطقني بغير العربية"في اللّغة العربيّة مساق مهارات االتّصال 
اعات املعتمدة  ساعات 3: السّ

يتضمن املساق تعليم الطلبة غير الناطقني بالعربية كيفية التخاطب و التواصل باللغة العربية 

االستماع، : رات اللغوية وهيكما يركز على تنمية املها. ثقافي عربي حقيقي الفصيحة عبر سياق

إليها في حياته املهنية واالجتماعية، إضافة الى القواعد  والتخاطب، والقراءة، والكتابة التي يحتاج 
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واملواقف اليومية،  واحلوارات، والتعبير  والتراكيب األساسية للجملة العربية من خالل احملادثات الشفوية،

 ...الكتابي

اعات املعتمدة                          103110اإلحصاء   ساعات 3: السّ
يتضمن مساق اإلحصاء املفاهيم األساسية لعلم اإلحصاء واستخداماتها في مجال التربية مما يساهم في كيفيـة 

ويشـمل أيضـا معاجلـة املعلومـات بالعالقـات . التعامل مع البيانات من تبويب، وعرض، واستخالص املؤشرات منهـا

كما يتضمن بعض املفاهيم األساسـية فـي االحتمـاالت والتوزيعـات االحتماليـة مثـل توزيـع . يةوالنماذج اإلحصائ

 .)كاوس(

اعات املعتمدة)                            103120( مساق علوم البيئة   ساعات 3: السّ

يناميكيـة التغيـر يغطـي محـور البيئـة د. البيئـة وامليـاه والطاقـة :يتناول هذا  املساق ثالثة محاور رئيسة تشـمل

 السكاني واملوارد الطبيعية والتلوث واالستخدامات البيئية لتقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

ويناقش محور املياه الدورة الهيدرولوجية الطبيعيـة وأسـس جيولوجيـا امليـاه . وحماية البيئية والتنمية املستدامة

أما محور الطاقة فيناقش . رتبطة باملياه في منطقة اخلليج العربي ومقترحات حلهاونوعيتها كما يتناول املشاكل امل

 .مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية وإنتاج واستخدام الطاقة وإدارة مصادر الطاقة وتنميتها املستدامة

اعات املعتمدة                     103130طرائق البحث العلمي   ساعات 3: السّ
ويشـمل ذلـك معرفـة الطـرق البحثيـة العلميـة . ساق إلى تنمية املهارات الالزمة للقيام بعملية البحـثيهدف امل

ويتناول املساق التعرف إلى طبيعة البحث، وتقييم البحث، والنظريات والفرضيات، و تنفيذ البحث امليداني، . املعروفة

 .البيانات وكتابة البحث والقياس، واملصداقية والثقة واالستبيان واملقابلة، و حتليل 

اعات املعتمدة                        104110تطبيقات احلاسوب   ساعات 3: السّ

مع تطور صناعة احلواسيب أصبح من الضروري إملام الطالب مببادئ احلاسوب، ووسائل تقنياته في كل  مناحي احليـاة  

ج  الكلمات، وبرنـامج اجلـداول اإللكترونيـة ، وبرنـامج برنامج معال: وعليه فإن هذا املساق يتضمن أهم البرامج مثل

 . قواعد البيانات، وبرنامج العرض   التقدميى،  وأخرى كثيرة، ومهمة

 ) ساعات  9( املستوى املتقدم : التوفل 105100

دف إلـى كمـا يهـ. يهدف املستوى املتقدم للتوفل إلى تعزيز و تنمية الكفاية اللغوية و استراتيجيات أداء االمتحـان 

ممارستهم للغة بصورة مكثفة وذلك بحثهم علـى أن يصـبحوا متعلمـني مسـتقلني كـي يسـتفيدوا مـن املصـادر 

 .و املصادر اإللكترونية األخرى ) MOODLE( اتلفة املتاحة لهم كمختبر اللغة اإلجنليزية و املودل 

105100 IELTS : ساعات  9( املستوى املتقدم ( 

فبجانـب حضـور .إلى تعزيز و تنمية الكفاية اللغويـة و اسـتراتيجيات أداء االمتحـان  IELTSيهدف املستوى املتقدم 

احملاضرات ، يحفز الطلبة على االستفادة مـن مصـادر الـتعلم اتلفـة املتاحـة كمختبـر اللغـة اإلجنليزيـة و املـودل                    



  عجمان للعلوم والتكنولوجياجامعة  

 70 

 )MOODLE (  للتفاعل الفعال عن طريق تكوين مجموعـات زوجيـة و  كما توفر لهم الظروف. و الشبكة العنكبوتية

 .غيرها ، وسد الفجوة املعلوماتية و أداء العروض و غيرها

 ) ساعات  15( املستوى املتوسط : التوفل105200 

االستماع، وااطبة، والقراءة، والكتابـة بجانـب تركيـزه : يوفر هذا املستوى ممارسة مكثفة في مهارات اللغة األربعة 

كما توفر للطلبة بيئـة تعليميـة ميسـرة للـتعلم . ى املفردات والنحو و استراتيجيات أداء االمتحان بصورة جيدة عل

ً عن القلق  . بعيدا

IELTS 105200 : ساعات  15( املستوى املتوسط( 

بة ممارسة مكثفـة يوفر للطل.االستماع، وااطبة، والقراءة، والكتابة: كفاية لغوية في املهارات األربعة IELTSيتطلب 

ويتم تعلمهم للغة في بيئة تعليمية ميسـرة للـتعلم مسـتفيدين مـن مصـادر . حتى ينموا كفاياتهم التواصلية 

 .و الشبكة العنكبوتية و البرمجيات اتلفة ) MOODLE( التعلم اتلفة كمختبر اللغة اإلجنليزية و املودل 

 ساعات                                                       3: الساعات املعتمدة     )                 112110(مبادئ فن العمارة  

يستعرض هذا املساق املبادئ األساسية لفن العمارة من خالل سلسلة من احملاضرات تسلط الضوءعلى فن العمـارة 

لفرصـة للطالـب لتطـوير من خالل عرض توضيحي باستخدام التقنيات السمعية والبصـرية، كمـا ميـنح املسـاق ا

 .مهاراته في الرسم والتلوين

 ساعات 3: الساعات املعتمدة )    112120(مبادئ التصميم الداخلي 
يتناول املساق مبادئ وعناصر التصميم الداخلي في الوقت احلاضر ، كما مينح املساق الفرصة للطلبه للتعـرف علـى 

 .يشية وأسلوب تطبيق هذه األسسأسس التصميم الداخلي وأثرها في بناء البيئة املع

 ساعات 3: الساعات املعتمدة )112130( التكنولوجيا املعاصرة واتمع 

يهتم هذا املساق بأثر التكنولوجيا احلديثة على اتمع والفرد من حيث بناء الفرد احلديث واتمع وتأثيراته على منـط 

لبيئية للتطور التكنولـوجي والعالقـات بـني األفـراد فـي العمـل احلياة واألبعاد االقتصادية واالجتماعية والصحية وا

 .وخارجه وخاصة دور اإلتصاالت وتقنيات املعلومات في تشكيل هذه العالقات

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                   113110(مفاهيم اإلنترنت 

. ت والتقنيـات األساسـية املسـتخدمة فيهـااستخدام تطبيقات االنترن،يهدف املساق إلى استعراض تاريخ االنترنت 

صفحات الويب وتصميم املواقع اإللكترونيـة، سـرية املعلومـات فـي   تصميم    كذلك يغطي هذا املساق أساسيات

 .االنترنت، الفيروسات
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 ساعات3: الساعات املعتمدة)       113120(مقدمة في نظم املعلومات 

علومـات وكيـف ميكـن للمؤسسـات اسـتخدامها لـدعم النشـاطات يهدف هذا املساق إلى إيضاح مفهوم نظم امل

. اتلفة واملمتدة من النشاطات األساسية اليومية إلى النشاطات التي تهدف لتقوية الوضع التنافسي في السـوق

يركز هذا املساق على موضوعات مختلفة مثل إعادة هندسة عمليات املعاجلة لألعمال، احلوسبة التعاونيـة، التجـارة 

 االلكترونية، أثر نظم 

املعلومات على املؤسسات واتمع، أخالقيات اسـتخدام نظـم املعلومـات، أنـواع نظـم املعلومـات وكيفيـة حتليـل 

 .وتصميم نظم املعلومات

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)              114110(قتصادية املفاهيم اال

يه لكيفية اتخاذ القرارات ، وكيف يتم التفاعل والتعامل معهـا ، يهدف املساق إلى  تزويد الطالب باملفاهيم األساس

وكيف يعمل االققتصاد في اطاره اجلزئي والكلي ، من أجل تزويد الطالب باالطارا لعام  لعرض وتفسير ظواهر العالم 

يات التجـارة ، االقتصاديه اتلفه، وذلك من خالل توضيح املبادئ االقتصاديه، قوى السوق من العرض والطلب، اساس

املستهلكني واملنتجني ، وكفاءة األسواق، السلع العامة، املوارد املشتركة، تكاليف اإلنتـاج ، الشـركات فـي األسـواق 

التنافسية ، االحتكار ، قياس الدخل القومي ، قياس تكاليف املعيشة،  اإلنتاج والنمو،  االدخـار واالسـتثمار والنظـام 

 . للتمويل ، البطالةاملالي ، األدوات األساسية 

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                     114120(تنظيم املشاريع  

هذا املساق يهدف إلى تعريف الطالب باملبادئ األساسية والتقنيات املستخدمة في إنشاء املشاريع التجاريـة أو بـدء 

وبسـرعة .الرئيسية فـي أي اقتصـاد فـي العـالم  ريادة املشاريع وتنظيمها احدى  القوى الدافعة .مشروع و متابعته

وبطبيعة احلال يتم التركيـز حـول   .الفاعل الرئيسي في أي مشروع هو املنظم .متناميه ال سيما في البلدان النامية

ثم تغطي مختلف القضايا . .اخلصائص الرئيسية ألصحاب املشاريع الناجحة ، من الشجاعة واملعرفة وشدة التبصر

عمليـة  --عملية تنظيم املشاريع ) 2(أهمية تنظيم املشاريع، ) 1: مثل   .ملرتبطة بعملية تنظيم املشاريعواملفاهيم ا

بدء املشاريع باعتباره العامـل ) 3(إيجاد وتقييم الفرص التجارية اجليدة ملشروع جديد سلوك املتابعة وقضايا النمو، و 

  .احلاسم في  جناح إنشاء اي مشروع جديد

ت مثل الفرص، والتقيـيم، والتمويـل االسـتثماري، أبحـاث التسـويق، منـاذج األعمـال، اسـتراتيجيات  كذلك موضوعا

 .          التسويق واملبيعات، خطط األعمال، والقضايا القانونية

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                 115110(تاريخ العلوم عند املسلمني 

ماهيـة : لوحدة األولى عبارة عن جوانـب متهيديـة لدراسـة تـاريخ العلـوم، وتشـملا. يتألف املساق من أربعة وحدات

املعرفة اإلنسانية والعلم مبعناه االصطالحي، وأهمية دراسة تاريخ العلوم بشكل عـام والعلـوم العربيـة اإلسـالمية 

المية التي أثرت على العلـوم واجلوانب احلضارية اإلس) قبل نزول رسالة اإلسالم(بوجه خاص، والعلم لدى األمم القدمية 

وتتضمن الوحدة الثانية احلديث عن اإلجنازات الطبية لعلماء احلضارة اإلسالمية وعن أعالم بـارزين . العربية اإلسالمية

نخصص الوحدة الثالثـة لدراسـة إجنـازات علمـاء احلضـارة اإلسـالمية فـي . في امليدان الطبي في إطار هذه احلضارة

اخلوارزمي، وجابر بن حيان، : رياضية إضافةً إلى دراسة سير أعالم بارزين في العلوم الطبيعية مثلالعلوم الطبيعية وال

ً، نتناول في الوحدة الرابعة احلديث عن اجلوانب الزراعية في . واحلسن بن الهيثم، وأبو الريحان البيروني وسواهم وأخيرا

في العصور اإلسالمية  ونختتم الوحدة بإيجاز تأثير اإلجنـازات  احلضارة اإلسالمية وأثر هذه احلضارة على ازدهار الزراعة

 .العلمية للحضارة اإلسالمية على انتقال أوروبا من عصور الظالم إلى عصر النهضة العلمية عبر العصور الوسطى
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 ساعات 3: الساعات املعتمدة)     115120(الريادة العلمية و براءة االختراع 

املعرفـة اإلنسـانية، ونظريـة : الوحدة األولى منها تتضمن املواضـيع التاليـة. دات رئيسةيتضمن هذا املساق أربع وح

وفـي الوحـدة الثانيـة نتنـاول بالدراسـة . املعرفة، والطريقة العلمية، وماهية التفسير العلمي للظواهر احملسوسـة

ذلك بأمثلة واقعية لهذا التأثير حيـث  التأثير اتمعي على العلم وذلك بتبيان األساس النظري لهذا التأثير، ثم نتبع

أما الوحدة الثالثة فتتضمن احلديث عن السـمات . تتضمن هذه األمثلة مجتمعات بشرية عديدة من املاضي واحلاضر

البارزة للعلم املعاصر وامللكية الفكرية وبراءات االختراع، إضافةً إلى املوارد الطبيعية ودور العلم في الكشـف عنهـا 

ً نتناول في الوحدة الرابعة دراسة تأثير العلم على السلوك اإلنساني والعالقة املتبادلة بني العلم . واستثمارها وأخيرا

 .والفلسفة

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                          115130(علم النفس العام  

كمـا  وطرائـق البحـث املسـتخدمة فيـه يتناول املساق التعريف بعلم النفس العام وميادينه النظرية والتطبيقية،

يتناول دراسة اإلحساس واالنتباه واإلدراك والنمو اإلنساني  والتعلم  والتذكر والنسـيان والـذكاء والتفكيـر  وأنواعـه 

 .واالنفعاالت والعواطف والشخصية الصحة النفسية 

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)               115140(مبادئ الرياضيات  

اإلحداثيات الكارتيزية ومعادلـة اخلـط املسـتقيم فـي .اول املساق حل املعادالت اجلبرية من الدرجة األولى والثانية يتن

. مجالها وأنواعها  ومتثيلهـا بيانيـا: الدالة. املتباينات اخلطية ومنظومات املتباينات اخلطية. املستوى ومعادلة الدائرة 

 .تعاريف عامة ، جبر املصفوفات:ات املصفوف. قوانني األسس واللوغاريتمات 

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                        115150(فن الكتابة والتعبير 
حيحة في حياته العلميّـة والعمليّـة،  يّة فنّ الكتابة الوظيفيّة الصّ الب اجلامعيّ بأهمّ يهدف املساق إلى تعريف الطّ

ة، والبرقيّـات، وتدريبه على كيفيّة كتابة مناذج سليمة  ـيرة الذّاتيّـة، واملراسـالت اإلداريـّ من مجاالتها املتنوّعة؛ كالسّ

دات المة ... إضافة إلى التّلخيص، والتّقرير، واحملضر، واملقال...والعقود، واإلنذارات، والتّعهّ على أن يراعى في كلّ ذلك السّ

ً شـفويّاً ... اللّغويّة من األخطاء اإلمالئيّة، والنّحويّة، واألسلوبيّة ائعة، والتّعبير عنهـا تعبيـرا وغيرها من األخطاء الشّ

 .سليماً، خالياً من اللّحن

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                              115160(مجتمع اإلمارات 

ملقومـات يتناول هذا املساق دراسة اتمعات اإلنسانية عمومـاً  و يتنـاول علـى وجـه اخلصـوص السـمات العامـة وا

الرئيسة تمع دولة اإلمارات العربية املتحدة، واملوقـع اجلغرافـي، والسـكان ومنـوهم والتركيـب النـوعي والعمـومي 

و يتنـاول  اجلوانـب األسـرية، والنظـام األسـري . للسكان، وكذلك يتطرق إلى اجلانب االقتصادي واجلغرافـي للسـكان

ا أن املساق يتناول طبيعة اخلدمات املقدمة للمجتمـع قبـل مرحلـة والقبلي، وطبيعة احلكم في اتمع القبلي، كم

النفط وبعدها، إضافة إلى دراسة دور املؤسسات الثقافية والتربوية واإلعالمية ومـا تقدمـه مـن خـدمات للمجتمـع 

 .اإلماراتي
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 ساعات 3: الساعات املعتمدة   )115170(تقنيات التعليم  

 ال تقنيات التعليم واستقراء تطبيقاته الصفية املعاصرة ثم دراسـة اآلجتاهـات يقوم هذا املساق باملسح التاريخي

 .والقضايا املتعلقة باستخدام هذه التكنولوجيا  في عمليتي التعليم والتعلم

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                   117110(الكيمياء في احلياة 

ويتضمن .  ف األساسية املتعلقة مببادئ الكيمياء الالزمة في احلياة اليوميةيهدف هذا املساق إلى تزويد الطلبه باملعار

 .                                            وسماة الكائنات احلية) الكيمياء احلياة واخللية(املساق تطور احلياة من بدايتها 

 ساعات 3: عتمدةالساعات امل)   117120(املبادئ األساسية لعلم التغذية في اإلنسان 
يناقش هذا املساق احملاور األساسية لعلم التغذية وتطبيقاتها في اختيار الغذاء املناسب حيث يتناول املفهوم العـام 

للتغذية وأهميتها لإلنسان بالإلضافة إلى معرف املكونات الغذائية األساسية واملواد غير األساسـية والتعـرف علـى 

جانب آخر، يعنى هذا املساق بدراسة التوجيهات التي تعزز الصحة العامـة ومتكـن  من. احتياجات اإلنسان لكل منها

كما يقدم إجابات واضحة وبسـيطة علـى األسـئلة املتعلقـة مباهيـة علـم التغذيـة، . اإلنسان من مقاومة األمراض

 .وأهمية دراسته لإلنسان وكيفية تغيير منط  حياة الإلنسان

 ساعات 3: الساعات املعتمدة              )    117130(اإلسعافات األوّلية 

يتضمن مساق اإلسعافات األولية دراسة املبادئ األساسية في اإلسعاف األولي  التي تناسب الطالـب اجلـامعي غيـر 

لذا فإن اإلملـام ، املتخصــص، فالغرض األساسي من اإلسعاف األولي هو إنقاذ حياة املصاب أو منع مضاعفات اإلصابة

ألساسية ضروري جدا ألن املسعف هو أول من يتعامل مع املصاب ،وعلى ما يقدمه املسـعف تتوقـف نتـائج باملبادئ ا

 .اإلصابة أو املضاعفات

الساعات                  ) 117150(تطبيقات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 
 ساعات 3: املعتمدة

) جـي بـي إس(املكانيـة، مبـا فـي ذلـك نظـام حتديـد املواقـع العـاملي  للعلوم يتناول هذا املساق العناصر األساسية 

كما يتم تعليم الطلبه كيفية حتديـد أمـاكنهم ). ج آي إس(ونظم املعلومات اجلغرافية ) آر إس(واالستشعار عن بعد 

ل عليهـا وسوف يدرس الطلبه طرق جمع البيانات، وكيفيـة احلصـو. وحتديد اجتاهاتهم باستخدام نظام حتديد املواقع

وطرق معاجلتها في مدى أوسع بكثير من الطيف املرئي،  مبا في ذلك األشعة حتت احلمراء واألشعة فوق البنفسـجية 

وأخيـرا، سـوف يـتعلم الطلبـه كيفيـة التقـاط وتخـزين . ونطاق امليكروويف في مجال الطيف الكهرومغناطيسي

 .غرافية، وفن حتديد وتفسير الصور وتعزيزهاواسترجاع وعرض وتفسير البيانات من خالل نظم املعلومات اجل

 ساعات 3: الساعات املعتمدة        )118110( أخالقيات العلم و التكنولوجيا

يتعلق هذا املساق بدراسة اجلوانب األخالقية الناجمة عن سوء استخدام العلم و التكنولوجيـا املعاصـرة، و اجلوانـب 

ل العلماء، و تلك اجلوانـب املتعلقـة بالتواصـل العلمـي و نشـر البحـوث األخالقية في ممارسة البحث العلمي من قب

 العلمية 
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يبـدأ . وعدم االنضباط السليم في املمارسة األكادميية في مختلف مستوياتها سواء مـن قبـل الطلبـة أو املعلمـني

عـدم االنضـباط فـي املساق بتبيان أهمية احلديث عن اجلوانب األخالقية في العصر الراهن، ثـم ننتقـل إلـى شـيوع  

املمارسة األكادمية سواء كان ذلك يتعلق باملتعلم أو العلم، وبعد ذلك نبني، من خـالل العديـد مـن األمثلـة، ماهيـة 

التطور التكنولوجي وأنه ينمو بصورة غير منضبطة و وجه احلاجة إلى التوجيه القيمي لهـذا النمـو و أخيـرا نعـرج 

ويتنـاول . والنشر العلمي في األوساط العلمية وضرورة االنضباط القيمـي على شيوع عدم االنضناطية في التواصل

 .املساق حاالت واقعية يناقشها الطلبة

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                  118120(األحياء العام  علم

عـن كيميـاء املـادة يهدف هذا املساق إلى تزويد الطلبة مبعلومات عامة عن علم األحياء حيث يتم إعطاء معلومـات 

علـم ، التكـاثر، كما يقدم للطلبة معرفة جيدة عـن االنقسـام اخللـوي .  أنواعها ووظائفها، بنية اخللية احلية، احلية

يتم أيضا تزويد الطلبة بالعالقة األساسية عن النسج احلية و خواصها ودورها في تشكيل األعضـاء . األجنة والوراثة

 .  ساق الى إعطاء الطلبة حملة عن الصحة العامة لإلنسان واألمراض الشائعةكما يهدف امل. والكائنات احلية

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                        118130(صحة الفم 

هذا املساق يحدد مسئوليات األفراد في اتمع جتاه صحة الفم ويتطرق الى إستراتيجيات التثقيف الصحي لالرتقـاء 

ذلك بالتركيز على أهم مسببات أمراض الفم وطرق الوقاية منها ، باإلضافة إلى التأثيرات اإليجابيـة بصحة اتمع و

 .للتغذية الصحية على صحة الفم واألسنان

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)     119110(مهارات االتّصال في اللغة اإلجنليزية 

ال االتصـال فـي بيئـتهم األكادمييـة و حاجـاتهم املهنيـة يهدف هذا املساق إلى تلبية حاجات الطلبة اآلنية في مج

ويحتوي املساق على سبيل املثال ال احلصر على االتصال اإلنسـاني  ومشـكالته، و االتصـال و الثقافـة ، . املستقبلية 

لعرض ، و معرفـة احملادثات الهاتفية ، مهارات املقابلة ، إدارة و املشاركة في االجتماعات، و تدوين املذكرات ، و مهارات ا

ويركـز املسـاق علـى النـواحي العمليـة لتحقيـق . املشاركني ، تنمية انطباعات جيدة ، والكتابة باستخدام االنترنت

 .التفاعل واملشاركة الفاعلة

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)         119120(مقدمة في االتّصال السسيولوجي 

حيـث يهـتم " علم االجتماع اإلعالمـي " جاالته، وفروعه  التي من بينها  يتناول هذا املساق  نشأة علم االجتماع، وم

وذلك من خالل عدة عناصر مـن بينهـا عالقـة الظـاهرة االجتماعيـة . بدراسة وسائل اإلعالم وأهمية وجودها باتمع

 .بالظاهرة اإلعالمية، والدراسة املورفولوجية والفسيولوجية لوسائل اإلعالم

 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                       119130(مجتمع املعلومات 

كما يستعرض خصائص اتمع . يتناول هذا املساق الثورة املعرفية  واملعلوماتية التي يعيشها العالم في كل ااالت

تقبلية للمجتمـع كما يبحث أيضـا فـي التـأثيرات، واألفـاق املسـ. املعوماتي، مقارنا إياها مبا عرفته اتمعات األخرى

 . العربي في ظل الثورة املعوماتية وخارطة السوق املعلوماتية العاملية
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 ساعات 3: الساعات املعتمدة)                  120115(الثقافة القانونية 
مع التأكيد على أحكام العقـد والفعـل " االلتزام"يتناول املساق تعريف القاعدة القانونية وخصائصها ومصادر احلق 

الضار، ثم التعريف بالتاجر والعمل التجاري واألحكام العامة لـألوراق التجاريـة، واملبـادئ العامـة فـي قـانون العمـل 

وحقوق العامل وواجباته وأحكام إنهاء عقد العمل، والتعريف بالقواعد العامة  في قانون العقوبات مع التطبيق على 

وخيانة األمانة والشيك بدون رصيد، يلي ذلـك التعريـف بـالقرار بعض اجلرائم الشائعة كالسرقة واالحتيال والنصب 

 .اإلداري وشروطه وحقوق وواجبات املوظف، وأخيرا القواعد العامة التي حتكم عقد الزواج وحقوق وواجبات الزوجني
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 كلية

التربية والعلوم 
 األساسية

 املقدمة

كلية التربية والعلوم األساسية ذلك في خطط دراسية مستوحاة من  حتققة أجيال الغد، لذا يُعد معلم اليوم خلدم

تعليم ومعلومات واستثمار وفلسـفة تعليميـة ذات منظـور عقـدي وإنسـاني ، تـربط : رؤية شاملة ذات أبعاد ثالثة 

ى قاعدة من عقيـدتنا اإلسـالمية املاضي ايد باحلاضر وحتدياته ، وتؤسس للمستقبل املأمول بتطلعاته وتوقعاته عل

 .السمحة وبشكل متوائم متناغم مع متطلبات العصر ما يحقق اآلمال الطيبة بإذن اهللا تعالى

 رسالة الكلية  

، تسعى كلية التربية والعلوم األساسية إلى وفلسفتها التعليمية طبقاً لرؤية جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

تهم اإلسالمية و مسلحني مبعارف ومهـارات واسـعة متكـنهم مـن حشـد املصـادر إعداد معلمني متمسكني بعقيد

املناسبة خلدمة رسالتهم وأهدافهم التعليمية ومتكـنهم مـن اسـتخدام أحـدث التقنيـات التعليميـة وتطبيقهـا 

 . بكفاءة

 أهداف الكلية

ي واإلعدادي للمـواد األساسي احللقتني األولى والثانية االبتدائ  إعداد معلم الصف ملرحلتي التعليم .1

 ).اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، والرياضيات والعلوم واللغة اإلجنليزية(األساسية 

إعداد اتص في تقنيات التعليم القادر على مساعدة املعلم واملدرب في تعزيز مواقفه التعليميـة  .2

 . والتعلمية

سليمة في عملـه مـع االهتمـام املناسـب  تزويد املتعلم باملعرفة واخلبرة في استخدام لغة عربية .3

 . باللغات األجنبية وخاصة اإلجنليزية

 .تزويد املتعلم بثقافة إسالمية كافية تساعده في توجيه التالميذ .4

 . إبراز أهمية احلضارة اإلسالمية والعربية ودورها في مجالي العلوم والتكنولوجيا .5
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اهج واستخدام أفضل السبل لالرتقاء باملواقف تزويد املتعلم باملعرفة النفسية  وأصول بناء املن .6

 . التعليمية التعلمية

إبراز أهمية العلوم البحتة اتلفة في تطوير التكنولوجيا التي تسعى حلل الكثير من املشكالت  .7

 . التربوية

تزويد املتعلم بأحدث تقنيات  التعليم وأساليب التدريس مما يجعله قادرا على حل بعض مشكالت  .8

 .التعليم

 .االهتمام بإجراء البحوث التربوية امليدانية التي تساعد في االرتقاء مبستوى العملية التربوية .9

 . املشاركة في محاضرات ودورات تدريبية وندوات ومؤمترات محلية وعربية وعاملية .10

 :الدرجات العلمية التي متنحها الكلية 

يوس و برنامج الدبلوم املهني في التدريس، يحصل الطالب تطرح كلية التربية والعلوم األساسية أربعة برامج بكالور

 . فيها على زاد معرفي نظري وعملي متني وحتظى كلها باعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 :البرامج اخلمسة هي

 . بكالوريوس في التربية تخصص إعداد معلم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية .1

 .تخصص إعداد معلم الرياضيات والعلومبكالوريوس في التربية  .2

 . بكالوريوس تدريس اللغة اإلجنليزية  كلغة أجنبية .3

 . بكالوريوس تقنيات التعليم .4

 الدبلوم املهني في التدريس  .5

 املصادر التعليمية

 تتوفر في كلية التربية والعلوم األساسـية مختبـرات مجهـزة بأحـدث) املكتبة العامة(باالضافة الى مصادر التعلم 

املعدات واألجهزة في مجال تقنيات التعليم والفيزياء كما أنها تستخدم التسهيالت املتاحة في الكليات األخرى مبـا 

 . في ذلك مختبرات األحياء والكيمياء واجليولوجيا واللغات وتقنية املعلومات

اصة بأعضاء هيئـة التـدريس ترتبط كل احلواسيب في احلرم اجلامعي بالشبكة احمللية للجامعة كما أن احلواسيب اخل

باإلضافة إلى ذلك، يوجـد لـدى الكليـة مختبـر مخصـص لإلنترنـت ومختبـران . موصولة بشبكة اإلنترنت والطلبة

 .للتعليم املصغر
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 قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 املقدمة

فـي جامعـة عجمـان للعلـوم  إن برنامج بكالوريوس في التربية إعداد معلم اللغة العربيـة والدراسـات اإلسـالمية

ساعة ) 132(والتكنولوجيا معتمد من وزارة التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وعلى الطالب أن ينجز 

تخصـص إعـداد معلـم اللغـة العربيـة والدراسـات (معتمدة، ويحصل بعد إجنازهـا علـى بكـالوريوس فـي التربيـة 

 ).اإلسالمية

 اسم التخصص

 )تخصص إعداد معلم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية (في التربية بكالوريوس 

 الرسالة                    

 4(احللقتني األولى  : أو الدراسات اإلسالمية للتعليم األساسي/إعداد معلمني أكفاء في مجال تدريس اللغة العربية و

 ).9-6(والثانية  ) 5و 

 األهداف

واسعة عن املفاهيم اإلسالمية األساسية، من مثل العقيدة  إمداد الطالب بحصيلة معرفية .1

وبذلك يتم إعداد معلم سوي متمسك بعقيدته اإلسالمية مؤمن بها . اإلسالمية والفقه وأصوله

منتم إلى أمته العربية واإلسالمية مستعد خلدمتها وحمايتها ، مبرز لدورها احلضاري، معتز بهذا 

اً وثقافة وقيماً عليا، مستفيد من تراثها وسماتها وخصائصها عقيدةً ولغةً وتاريخ: االنتماء 

 .اإلنسانية

 .تنمية فهم الطالب واستيعابه لألدب من خالل حتليل النصوص األدبية ونقدها .2

تزويد الطالب باملعارف األساسية املرتبطة باللغة العربية الفصيحة، مما يسهم في جعل كتابته  .3

 .سليمة، وينمي حصيلته اللغوية

 .مية معرفة الطالب بالنحو العربي وقواعده، ليتحدث ويقرأ ويكتب بسالسة وطالقةتن .4

 .متكني الطالب من قراءة النصوص التراثية والفقهية، واحلديثيّة، والتعامل معها .5

 .تنمية مهارات الطالب في استيعاب نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية وفهمها .6

 .ويدهتنمية مهارة تالوة القرآن الكرمي وجت .7

وعصر اخللفاء  -صلى اهللا عليه وسلم  -تزويد الطالب بأسس تاريخ نشأة اإلسالم ، وسيرة الرسول  .8

 .الراشدين

إمداد الطالب باملهارات األساسية الالزمة في دراسته، وتطبيق طرائق التدريس العامة واخلاصة  .9

 .املتبعة في تدريس اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية

 .ة باملعرفة الضرورية الستخدام التقنيات احلديثة وتطبيقها في الصفوف الدراسيةتزويد الطلب .10
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علم أصول التدريس، وعلم : تنمية استيعاب الطالب للمبادئ واملفاهيم األساسية في كل من .11

 .النفس، ومناهج التدريس، مما يؤهله ليصبح متعلماً ذا مستوىً رفيع ، ومؤهالً مهنياً 

 .رف املتعلقة بتصميم الدروس وإعداد اخلطط الدراسية وتقييمهاتزويد الطالب باملعا .12

تنمية مهارات الطالب لتطبيق ما تلقاه من علوم متعلقة باللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،  .13

في العملية التدريسية ، فيوسع الطالب املعلم ثقافته العامة ، ومعارفه األساسية لتساعد على 

ربي القدوة ، ويشجعه على تقدير هذه العلوم ورعايتها ، ألن الدين تكوين شخصيته ، شخصية امل

 .  واللغة هما أساس هوية األمة 

 .تزويد الطالب مبهارات التواصل األساسية، شفوياً، وحتريرياً، الستخدامها بكفاءة وطالقة .14

 ارجات التعليمية

 .استيعاب مبادئ العقيدة اإلسالمية األساسية .1

 .ة واألدبية ودراستها وحتليلها ونقدهافهم النصوص الفقهي .2

 .تكوين حصيلة لغوية جيدة، والكتابة بأسلوب سليم محكم .3

بقواعد اللغة العربية في الكتابة، والقراءة، والتحدث بتمكن وبأقل قدر من  ةعرفاملاالستفادة من  .4

 .األخطاء

 .-صلى اهللا عليه وسلم  –فهم واستيعاب القرآن الكرمي، وسنة الرسول  .5

 .ز مهارته في تالوة القرآن الكرمي وجتويدهإبرا .6

 .استيعاب مفاهيم الفقه اإلسالمي األساسية .7

 .فهم املظاهر األساسية لنشأة التاريخ اإلسالمي .8

 .إظهار مهاراته في تطبيق الدروس النظرية املتعلقة بطرائق التدريس خالل املمارسة العملية .9

 .ة التعليمية بالفائدةتوظيف معرفته بالتكنولوجيا مبا يعود على العملي .10

علم أصول التدريس، وعلم النفس، ومناهج : إظهار استيعابه للمفاهيم األساسية لكل من .11

 .التدريس

 .إظهار قدرته على تصميم الدروس، واخلطط الدراسية، وتقييمها .12

 .إظهار مهاراته في تطبيق ما تعلمه .13

 .إظهار مهاراته في التواصل شفوياً وحتريرياً   .14

 شروط القبول

هادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية ش .1

 %.60املتحدة مبعدل ال يقل عن 

 .اجتياز املقابلة الشخصية .2

 فرص العمل

 .أن يكون اخلريج معلماً للغة العربية والدراسات اإلسالمية للمرحلة االبتدائية العليا واإلعدادية
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 تخرجشروط ال

بنيت اخلطة الدراسية على أساس من التوازن الذي يلبي الواقع التعليمي احلالي واملسـتقبلي فـي مـدارس التعلـيم 

العام في املستوى األساسي في تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، احملقق ألهدافها وذلك للحصول علـى 

 132وتبلـغ متطلبـات التخـرج ) ة والدراسـات اإلسـالميةبكالوريوس في التربية تخصص إعداد معلم اللغة العربي(

 :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي

 عدد الساعات املعتمدة نوع املتطلب

  متطلبات اجلامعة

 15 اإلجبارية. أ     

 9 االختيارية. ب    

  متطلبات الكلية

 6 متطلبات التعليم العام اإلجبارية. أ    

 33 اإلجبارية. ب    

 3  االختيارية. ج   

  متطلبات في الدراسات اإلسالمية

 27 اإلجبارية. أ  

 6 االختيارية. ب  

  لغة العربيةالمتطلبات في 

 27 اإلجبارية. أ  

 6 االختيارية. ب  

 132 اموع
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إعداد ( اخلطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في التربية 
 ) ت اإلسالميةمعلم في اللغة العربية و الدراسا

 ساعة معتمدة)  132( 

 ً  ) :ساعة معتمدة  24( متطلبـات اجلامعة : أوال

 )ساعة معتمدة 15مساقات،  5(متطلبات اجلامعة اإلجبارية : أ 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 0 0 0 1 اإلرشاد 101000

 3 1 0 3 الثقافة اإلسالمية 102110

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة العربية 102140

 3 0 2 2 اإلحصاء 103110

 3 0 2 2 تطبيقات في احلاسوب 104110

 3 0 0 3 علوم بيئية 103120

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات اجلامعة االختيارية .  ب

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 والسنة القرآن في اإلعجازمدخل إلى  102120

 3 0 0 3 مفاهيم اقتصادية 114110

 3 0 0 3 تطوير طاقات الشباب 114120

 3 0 0 3 تأريخ العلوم عند املسلمني 115110

 3 0 0 3 علم النفس العام 115130

 3 0 0 3 فن التعبير والكتابة 115150

 3 0 0 3 اراتمجتمع اإلم 115160

 3 0 0 3 املبادئ األخالقية 118110

 3 0 0 3 مهارات االتصال 119110

 3 0 0 3 مدخل إلي علم االتصال االجتماعي 119120

 3 0 0 3 الثقافة القانونية 120115

 3 0 0 3 مبادئ التصميم املعماري والفنون 112110
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 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

 3 0 0 3 مبادئ التصميم الداخلي 112120

 3 0 0 3 نولوجيا احلديثة واتمعالتك 112130

 3 0 0 3 مفاهيم االنترنت 113110

 3 0 0 3 مدخل إلى نظام املعلومات 113120

 3 0 0 3 الريادة العلمية 115120

 3 0 0 3 مبادئ الرياضيات 115140

 3 0 0 3 تكنولوجيا التعليم 115170

 3 0 0 3 الكيمياء العامة 117110

 3 0 0 3 ية البشريةأساسيات التغذ 117120

 3 0 0 3 اإلسعافات األولية 117130

 3 0 0 3 العلمي بحثالمناهج  103130

 3 0 0 3 تطبيق االستشعار عن بعد 117150

 3 0 0 3 األحياء العامة 118120

 3 0 0 3 صحة الفم 118130

 3 0 0 3 املبادئ العامة لعلم األمراض 118140

 3 0 0 3 لرئتنيمتارين إراحة القلب وا 118150

 3 0 0 3 مجتمع املعلومات 119130
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 )ساعة معتمدة  42( متطلبات الكلية : ثانياً  

 ):ساعات معتمدة  6(متطلبات التعليم العام . أ

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق 

 3 - اللغة اإلجنليزية 0500101 1

 3 - تقنيات في التعليم 0500222 2

 ):ساعة معتمدة  33(ات الكلية  اإلجبارية متطلب.  ب 

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق 

 3-  أصول التربية  0511101 1

 3 - علم نفس النمو 0512101 2

 3 0511101 بناء املناهج 0511102 3

 3 0512101 علم النفس التربوي 0512203 4

 3 0511102 طرائق تدريس التربية اإلسالمية 0511304 5

 3 0511102 طرائق تدريس اللغة العربية 0511305 6

 3 0511102 التقومي التربوي 0511309 7

 3 ساعة 60إجناز  إدارة مدرسية وصفية  0511308 8

 9 0511304+  0511304 التربية العملية 0511410 9

 )ساعات معتمدة  3(متطلبات الكلية  االختيارية . ج

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 - مهنة التعليم وأدوار املعلم 0511204 1

 3 - التربية ومشكالت اتمع 0511205 2
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 )ساعة معتمدة  66( متطلبات التخصص : ثالثا 

 ):ساعة معتمدة  54(تطلبات اإلجبارية امل.  أ

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق 

 3-  رآن وأصول التالوةعلوم الق 0522115 1

 3-  املدخل إلى دراسة الشريعة اإلسالمية 0522116 2

 3 0522116 فقه العبادات 0522217 3

 3-  السيرة النبوية 0522218 4

 3-  )1(النحو  0521201 5

 3-  األدب اإلسالمي واألموي 0521202 6

 3 0521201 الصرف 0521205 7

 3 0522217 فقه األحوال الشخصية 0522219 8

 3 0521201 )2(النحو  0521203 9

 3-  )1(البالغة  0521204 10

 3 ساعة 66إجناز  العقيدة اإلسالمية 0522320 11

 3 0521202+ساعة 66إجناز  األدب العربي احلديث 0521312 12

 3 0522115 التفسير التحليلي 0522321 13

 3 0521203 )3(النحو  0521310 14

 3 0522217+ساعة 66إجناز  صول وأساليب الدعوة اإلسالميةأ 0522322 15

 3 0522217+ ساعة  90إجناز  أحاديث األحكام 0522423 16

 3 0521205 فقه اللغة 0521414 17

 3 0521312 النقد األدبي 0521413 18
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 )ساعات معتمدة  6(متطلبات  الدراسات اإلسالمية االختيارية . ب

 م/س تطلب السابقامل املساق رقم املساق م

 3 0522217+ ساعة معتمدة  66إجناز  أصول الفقـــه 0522427 1

 3---  علوم احلديث وتدوينه 0522325 2

 3 0522217 فقه املعامالت 0522426 3

 3 0522218 فقه السيرة 0522324 4

 )ساعات معتمدة  6(متطلبات اللغة ة العربية االختيارية . ج

 م/س املتطلب السابق ملساقا رقم املساق م

 3-  األدب اجلاهلي 0521206 1

 3-  علم البديع والعروض 0521207 2

 3 0521204 )2(البالغة  0521308 3

 3 0521202  األدب العباسي 0521309 4
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إعداد معلم اللغة العربية : اخلطة اإلرشادية لبرنامج البكالوريوس في التربية تخصص
 الميةوالدراسات اإلس

 الفصل األول 

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 0  اإلرشاد األكادميي 0101000- 

 3 - الثقافة اإلسالمية 0102110 1

 3 - مهارات االتصال باللغة العربية 0102140 2

 3 - تطبيقات احلاسب 0104110 3

 3 - علوم بيئية 0103120 4

 3 - أصول التربية 0511101 5

6 Xxxxxxx  3-  )1(متطلب جامعة اختياري 

 الفصل الثاني 

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق 

 3  علوم القرآن وأصول التالوة 0522115 1

 3  املدخل إلى دراسة الشريعة اإلسالمية 0522116 2

 3  علم نفس النمو   0512101 3

 3 - اإلحصاء 0103110 4

5 Xxxxxx 3-  ) ( 2 ب جامعة اختياريمتطل 

6 Xxxxxx  3 - )    3( متطلب جامعة اختياري 
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 الفصل الثالث

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3  )1(النحو  0521201 1

 3  األدب اإلسالمي واألموي 0521202 2

 3 0522116 فقه العبادات 0522217 3

 3  السيرة النبوية 0522218 4

 3 0511101 بناء املناهج 0511102 5

 3   لغة أجنليزية 0500101 6

 الفصل الرابع

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 0521201 )2(النحو  0521203 1

 3   )1(البالغة  0521204 2

 3 0521201 الصرف 0521205 3

 3 0522217 فقه األحوال الشخصية 0522219 4

 3 0512101 بويعلم النفس التر 0512203 5

 3 0104110 تقنيات في  التعليم   0500222 6

 الفصل اخلامس

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 52120+ساعة 66إجناز األدب العربي احلديث 0521312 1

 3 ساعة 66اجناز  العقيدة اإلسالمية 0522320 2

 3 0522115 التفسير التحليلي 0522321 3

 3 0511102 رائق تدريس التربية اإلسالميةط 0511304 4

 3 ساعة 66اجناز  إدارة مدرسية وصفية 0511308 5

6 Xxxxxx   3  )1(اختياري لغة عربية 
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 الفصل السادس

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 0521203  )3(النحو  0521310 1

 3 0521202+ساعة  66اجناز  أصول وأساليب الدعوة اإلسالمية 0522322 2

 3 0511102 التقومي التربوي 0511309 3

 3 0511102 طرائق تدريس اللغة العربية 0511305 4

 3  )1(اختياري دراسات إسالمية  - 5

 3  )تربية ( متطلب كلية اختياري   - 6

 الفصل  السابع

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 0521205 فقه اللغة 0521414 1

 3 0521312 النقد األدبي 0521413 2

 3 522217+ساعة 90اجناز  أحاديث األحكام 0522423 3

 3  )2(    اختياري لغة عربية-  4

 3  )2( اختياري دراسات إسالمية - 5

 الفصل الثامن

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 9 0511305+  0511304 التربية العملية 0511410 1
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 م الرياضيات والعلومقس

 :املقدمة

يتــولى قســم الرياضــيات والعلــوم تــدريس مســاقات الرياضــيات والفيزيــاء فــي كليــات جامعــة عجمــان للعلــوم 

تخصـص إعـداد معلـم فـي الرياضـيات والعلـوم / كما يقدم القسم برنامج بكالوريوس في التربيـة. والتكنولوجيا

 .العلمياملعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث 

 تخصص إعداد معلم في الرياضيات والعلوم/ بكالوريوس في التربية: برنامج

    :رسالة البرنامج 

-6(والثانية ) 5و  4(احللقتني األولى  : أو العلوم للتعليم األساسي/ إعداد معلمني أكفاء في مجال تدريس الرياضيات و

9.( 

 :أهداف البرنامج

 .لرياضيات، والفيزياء، واألحياء، والكيمياء، واجليولوجيا، والبيئةاإلملام باملفاهيم األساسية في ا .1

التعبير عن  املشكلة بصيغ رياضية واستخدام النماذج اردة لوصف األنظمة الفيزيائية  .2

 .والظواهر الطبيعية

 .ممارسة االستدالل العلمي واعتماد مقاربة منطقية وناقدة في التعامل مع  األمور .3

 .ى تصميم وإجناز التجارب العلمية وحتليل نتائجهااكتساب القدرة عل .4

 . تطبيق الطرق العلمية في تشخيص املشكالت ومعاجلتها .5

  .اإلملام باملبادئ األساسية في علم أصول التربية، وعلم النفس، وطرائق التدريس، وتصميم املناهج .6

 .اكتساب خلفية جيدة في تصميم املساقات، واالختبار، والتقييم .7

 .قة بالذات واحترام األشخاص من ثقافات وخلفيات متنوعةتنمية الث .8

 .إدراك تأثير التعليم على اتمع وأهمية التعلم مدى احلياة .9

 .إجادة استخدام احلاسوب وتطبيق األدوات و التقنيات احلديثة لتحسني األداء املهني .10

 ).شفهيا وحتريريا(اكتساب مهارات تواصل جيدة  .11

 . رد أو ضمن فريقالقدرة على العمل بشكل منف .12
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 : مخرجات البرنامج

 :النتائج التي يتوقع أن تتحقق لدى خريجي البرنامج هي، أن يكونوا قادرين على

 .تطبيق املعارف الرياضية والعلمية والتكنولوجية في مجال التعليم .1

تطبيق املعارف األساسية في أصول التدريس وعلم النفس وطرائق التدريس وبناء املناهج في  .2

 .وبيئات تعليمية مختلفة ظروف

 .صياغة املسائل العلمية وإيجاد حلول عملية لها والتعبير عنها باستخدام لغة مناسبة .3

ممارسة املهارات األساسية في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم واستخدام اإلنترنت للوصول  .4

 .إلى املعلومات

 .تصميم وإجناز التجارب العلمية وحتليل وتأويل نتائجها .5

 . التعامل البناء مع األدوات املستخدمة في التجارب العلمية واتبرات .6

 .حتمل املسؤولية واإلسهام الفعلي في خدمة اتمع خارج اإلطار املهني  .7

 .تصميم الدروس وتطوير وسائل للقياس والتقومي  .8

 .التواصل الفعلي مع اآلخرين شفهيا وحتريريا .9

 .يةإدراك املسؤولية املهنية واألخالق  .10

 :شروط القبول 

 :يقبل الطالب إذا توفرت فيه الشروط اآلتية 

من دولة اإلمارات %  60مبعدل ال يقل عن  ) القسم العلمي ( احلصول على شهادة الثانوية العامة  .1

 . العربية املتحدة أو ما يعادلها من أي دولة أخرى

 .فأكثر في الرياضيات% 70احلصول على  .2

 .فة مدى مالءمة الطالب جسدياً ومهنياً اجتياز مقابلة شخصية ملعر .3

 :فرص العمل

أو / ميكن للمتخرج من البرنامج االلتحاق بإحدى املدارس االبتدائية أو اإلعدادية والعمل معلماً في مجال الرياضـيات و

 .العلوم
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 :متطلبات التخرج

 :إلمتام البرنامج بنجاح على الطالب

 .ساعات معتمدة 9ة العملية وتعادل ساعة معتمدة من ضمنها التربي  132اجناز    .1

قضاء الفصل الدراسي السابع أو الثامن في التربية العملية في مدرسة للتعليم األساسي  .2

 . تختارها جلنة التربية العملية في الكلية

 .أو أكثر)  2.0( احلصول على معدل تراكمي  .3

 :متطلبات إكمال الدرجة العلمية

سـاعة  132إمتـام تخصص إعداد معلم فـي الرياضـيات والعلـوم / في التربيةدرجة بكالوريوس  يتطلب احلصول على

 :معتمدة موزعة كما يلي

 عدد الساعات املعتمدة نوع املتطلب

  متطلبات اجلامعة

 15 اإلجبارية. أ     

 9 االختيارية. ب    

  متطلبات الكلية

 6 متطلبات التعليم العام اإلجبارية. أ    

 33 اإلجبارية. ب    

 3  االختيارية. ج   

  متطلبات في الرياضيات

 27 اإلجبارية. أ  

 6 االختيارية. ب  

  متطلبات في العلوم

 27 اإلجبارية. أ  

 6 االختيارية. ب  

 132 اموع
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إعداد (ية بترالاخلطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في 
 ) معلم في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 ساعة معتمدة)  132 (

 ً  ) :ساعة معتمدة  24( متطلبـات اجلامعة : أوال

 )ساعة معتمدة 15مساقات،  5(متطلبات اجلامعة اإلجبارية : أ 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 م/س مناقشة مختبر نظري

 0 0 0 1 اإلرشاد 101000

 3 1 0 3 الثقافة اإلسالمية 102110

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة العربية 102140

 3 0 2 2 اإلحصاء 103110

 3 0 2 2 تطبيقات في احلاسوب 104110

 3 0 0 3 علوم بيئية 103120

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات اجلامعة االختيارية .  ب

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 م/س مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 اإلعجاز القرآني 102120

 3 0 0 3 مفاهيم اقتصادية 114110

 3 0 0 3 تطوير طاقات الشباب 114120

 3 0 0 3 تأريخ العلوم عند املسلمني 115110

 3 0 0 3 علم النفس العام 115130

 3 0 0 3 فن التعبير والكتابة 115150

 3 0 0 3 مجتمع اإلمارات 115160

 3 0 0 3 القيةاملبادئ األخ 118110

 3 0 0 3 مهارات االتصال 119110

 3 0 0 3 مدخل إلي علم االتصال االجتماعي 119120

 3 0 0 3 الثقافة القانونية 120115

 3 0 0 3 مبادئ التصميم املعماري والفنون 112110
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 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

 3 0 0 3 مبادئ التصميم الداخلي 112120

 3 0 0 3 التكنولوجيا احلديثة واتمع 112130

 3 0 0 3 مفاهيم االنترنت 113110

 3 0 0 3 مدخل إلى نظام املعلومات 113120

 3 0 0 3 الريادة العلمية 115120

 3 0 0 3 مبادئ الرياضيات 115140

 3 0 0 3 تكنولوجيا التعليم 115170

 3 0 0 3 الكيمياء العامة 117110

 3 0 0 3 أساسيات التغذية البشرية 117120

 3 0 0 3 فات األوليةاإلسعا 117130

 3 0 0 3 مناهج بحث 103130

 3 0 0 3 تطبيق االستشعار عن بعد 117150

 3 0 0 3 األحياء العامة 118120

 3 0 0 3 صحة الفم 118130

 3 0 0 3 املبادئ العامة لعلم األمراض 118140

 3 0 0 3 متارين إراحة القلب والرئتني 118150

 3 0 0 3 مجتمع املعلومات 119130

 )ساعة معتمدة  42( متطلبات الكلية : ثانياً  

 ):ساعات معتمدة  6(متطلبات التعليم العام . أ

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق

 3 - اللغة اإلجنليزية 0500101

 3 - تقنيات في التعليم 0500222
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 ):ساعة معتمدة  33(متطلبات الكلية  اإلجبارية .  ب 

 م/س املتطلب السابق املساق ساقرقم امل 

 3 - أصول التربية 5111010 1

 3 - علم نفس النمو 0512101 2

 3 0511101 بناء املناهج 0511102 3

 3 5121010 علم النفس التربوي 0512203 4

 3 5111020 طرائق تدريس العلوم 0511306 5

 3 ساعة 66اجناز  إدارة مدرسية وصفية 5113080 6

 3 0511102 التقومي التربوي 0511309 7

 3 0511102 طرائق تدريس الرياضيات 0511307 8

 9 0511307و 0511306 التربية العملية 0511410 9

 )ساعات معتمدة  3(متطلبات التكلية  االختيارية . ج

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 - مهنة التعليم وأدوار املعلم 0511204 1

 3 - التربية ومشكالت اتمع 0511205 2



  عجمان للعلوم والتكنولوجياجامعة  

 96 

 )ساعة معتمدة  66( متطلبات التخصص : ثالثا 

 ):ساعة معتمدة  54(متطلبات  اإلجبارية .  أ

 ساعة 27: رياضيات/ املساقات اإلجبارية

 عدد الساعات املعتمدة املتطلب السابق اسم املساق رقم املساق
 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

 I - 3 3 2 0رياضيات  0541101

 II 0541101 3 3 2 0رياضيات  0541102

 0 2 3 3 0541101 هندسة حتليلية 0541103

 0 2 3 3 0541102 معادالت تفاضلية 0541204

 0 2 3 3 0541101 جبر خطي 0541205

 0 0 3 3 0541102 حتليل متجهات 0541206

 I 0541102 3 3 0 0حتليل حقيقي  0541307

 0 0 3 3 0541205 جبر مجرد 0541308

 0 2 3 3 0541307 حتليل عقدي 0541409

 ساعة 27: علوم/ املساقات اإلجبارية

 املتطلب السابق اسم املساق رقم املساق
عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

 I - 3 2 2 2فيزياء  0542201

 II 0542201 3 2 2 2فيزياء  0542202

 I  -3 2 0 2كيمياء  0542204

 II 0542204 3 2 0 2كيمياء  0542412

 I  - 3 2 0 2 أساسيات علوم احلياة 0542205

 2 0 2 3 0104110 تطبيقات البرمجيات 0542307

 0 0 3 3-  أساسيات علوم البيئة 0542308

 0 0 3 3 - جيولوجيا عامة 0542409

0543415 
موضوعات مختارة في 

 العلوم
 0 0 3 3 ساعة 72اجناز 
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 ):ساعة معتمدة  12(متطلبات  اإلختيارية .  ب

 ساعات 6: رياضيات/ املساقات االختيارية

 املتطلب السابق اسم املساق رقم املساق
عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

 0 0 3 3 ساعة 72إجناز  حتليل عددي 0541410

 0 0 3 3 ساعة 72إجناز  عددنظرية ال 0541411

 0 0 3 3 0541307 تبولوجيا  0541412

 II  0103110 3 2 0 2إحصاء  0541413

 0 0 3 3 0103110 وسائل املعاينة  0541414

 ساعات 6: علوم/ املساقات االختيارية

 املتطلب السابق اسم املساق رقم املساق
عدد الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات

 عملي قشةمنا نظري

 0 0 3 3 0542202 فيزياء حديثة 0542303

 0 0 3 3 0542412 كيمياء حياتية 0542306

 0 0 3 3 0542202 احلرارة والضوء 0542410

 II 0542205 3 3 0 0أساسيات علوم احلياة  0542414

 اخلطة اإلرشادية لبرنامج البكالوريوس في التربية تخصص إعداد معلم رياضيات و علوم

 صل األول الف

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 0  إرشاد أكادميي 1010000- 

 3 - مهارات االتصال باللغة العربية 1021400 1

 3 - إحصاء 1031100 2

 3 - أصول التربية 5111010 3

 I - 3 رياضيات  5411010 4

 3 - افة إسالميةثق 0010211 5
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 صل الثاني فال

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3  لغة انكليزية 5001010 1

 3  علم نفس النمو 0512101 2

 II 0541101 3 رياضيات  0541102 3

 3 0541101 هندسة حتليلية 0541103 4

 3  تطبيقات احلاسب 0104110 5

6 xxxxxx 3 - )    1( ري متطلب جامعة اختيا 

 الفصل الثالث

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 5111010 بناء املناهج 5111020 1

 3  علوم البيئة 103120 2

 3 5411020 معادالت تفاضلية 5412040 3

 I  3 فيزياء  5422010 4

 I  3  كيمياء  5422040 5

6 xxxxxx  3  2متطلب جامعة اختياري 

 الرابعالفصل 

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 0512101 علم النفس التربوي 0512203 1

 3 0541102 حتليل متجهات 0541206 2

 3 0541101 جبر خطي 0541205 3

 II 0542201 3 فيزياء  0542202 4

 II 0542204 3 كيمياء  0542412 5

6 xxxxxx  3 - )    3( متطلب جامعة اختياري 
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 الفصل اخلامس

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 5111020 طرائق تدريس العلوم 5113060 1

 3 ساعة 66اجناز  إدارة مدرسية وصفية 5113080 2

 3 1041100 تطبيقات البرمجيات 5423070 3

 I 5411020 3 حتليل حقيقي  5413070 4

 I  3 أساسيات علوم احلياة  5422050 5

 3  أساسيات علوم البيئة 5423080 6

 الفصل السادس

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 0511102 التقومي التربوي 0511309 1

 3 0511102 طرائق تدريس الرياضيات 0511307 2

 3 0541205 جبر مجرد 0541308 3

 3 1041100 التقنيات في التعليم 5002220 4

5 xxxxxx  3 - رياضيات-مساق اختياري 

6 xxxxxx 3 - علوم-مساق اختياري 

 الفصل  السابع

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 5413070 حتليل عقدي 5414090 1

 3 - جيولوجيا 5424090 2

 3 ساعة 72اجناز  موضوعات مختارة في العلوم 5434150 3

4 xxxxxx  3 - رياضيات-مساق اختياري 

5 xxxxxx 3 - علوم-اختياري مساق 

6 xxxxxx 3 - مساق اختياري تربية 
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 الفصل الثامن

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 9 0511307و   0511306 التربية العملية 0511410 1
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 قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية توصيف مساقاتملخص 

 )0522115(علوم القرآن وأصول التالوة 

يتناول املساق التعريف بالقرآن ، والوحي ،واملكي ، واملدني ، ونزول القرآن ، وأول وآخر ما نـزل، وأسـباب 

نزوله ، وجمعه وترتيبه ، ونزوله على األحرف السبعة وقراءاته ومحكمه ومتشابهه وعامـه وخاصـه 

تالوة وقواعدها وناسخه ومنسوخه وإعجازه  ، وأمثاله وأقسامه وقصصه والتفسير وكتبه وأصول ال

 .وتطبيقاتها

 ) 0522116(املدخل إلى دراسة الشريعة اإلسالمية 

ً يبـني ضـرورة وجـود التشـريعات لتنظـيم احليـاة االجتماعيـة والشخصـية  يتضمن املساق مدخال

ثم تعريفاً بالشريعة والفقه وبيان خصائصهما ومباحث عن مصادر التشـريع اإلسـالمي ، لإلنسان 

ريخية التي مر بها الفقه اإلسالمي والتعريف بـأبرز اتهـدين ومـذاهبهم ودراسـة وبيان األدوار التا

 .بعض القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي 

 )0522217(فقه العبــادات 

يتناول املساق أهم األحكام املتعلقة بالعبادات ، كأحكام الطهارة ، من وضوء وغسل وتيمم ، وبعض 

اء ، وأحكام الصالة من حيث وجوبها وأوقاتها وشروطها وأركانهـا ، األحكام الشرعية اخلاصة بالنس

وصالة اجلمعة والعيدين ، وصالة الكسوف واالستسقاء ، وصالة اجلنازة ، وأحكام الزكـاة ومصـارفها 

 .وأحكام الصوم ، وأحكام احلج والعمرة 

 ) 0522116(املدخل إلى دراسة الشريعة اإلسالمية : املتطلب السابق

 )0522218(النبوية السيرة 

يتناول املساق كل ما يتعلق بسيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم من حيث مصادرها وأهمية دراستها 

أحوال العرب قبل اإلسالم وقبيل البعثة الشريفة ، ثم العهد املكـي وأهـم . دراسة حتليلية معمقة 

ثم احلديث عن . ميع املواقف أحداثه وموقف العرب وقريش من الرسالة وحتليل ذلك املوقف من بني ج

الهجرة إلى احلبشة والهجرة إلى املدينة وبيان أسبابها  ودواعيها ثم العهد املـدني وإنشـاء الدولـة 

 .اإلسالمية األولى في املدينة وأهم األحداث في هذه الفترة  والدروس املستنبطة منها

 )0521201( 1نحو 

واألفعال واحلروف ـ أنواع اإلعراب  ـ عالمات اإلعراب ، والبناء يتناول املساق املعـرب واملبني من األسماء 

بنـاء األفعـال  .  األصلية والفرعية ـ األسماء الستة ـ املثنى ـ اجلمـع بأنواعـه ـ املقصـور واملنقـوص

 .وإعرابها ـ  نواصب الفعل املضارع وجوازمه ـ األفعال اخلمسة
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 )0521202(األدب اإلسالمي واألموي 

ساق التعريف بأثر القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف في اللغة واألدب ، وموقف اإلسالم يتناول امل

من الشعر والشعراء ، ودراسة أعالم عصر صدر اإلسـالم فـي الشـعر واخلطابـة الـذين تتمثـل فـي 

كما يدرس أبرز تيـارات الشـعر األمـوي كالنقـائض والشـعر . نتاجهم األدبي معاني اإلسالم وقيمه 

ياسي والزهد والغزل ، ويتناول  فني اخلطابة والترسل الفني في العصـر األمـوي ، ويحـيط فـي الس

 دراسته باأللوان الفنية كما ينمي الذوق األدبي ، وذلك عن طريق دراسة النصوص الشعرية والنثريـة

 .ونقدها فنيا

 )0521205(الصـرف 

ويتنـاول وزن الكلمـة ومـا يطـرأ ، تغييـر  يتناول املساق بنية الكلمة وأصولها وما يجري عليها من  

عليها من حذف أو زيادة أو قلب أو إعالل أو إبدال، ومعرفة ارد واملزيـد ومعـاني احلـروف الزائـدة فـي 

 .األفعال، واملشتقات بأنواعها، والتصغير والنسب

 )0521201( 1نحو : املتطلب السابق

 )0522219(فقه األحوال الشخصية 

ً إلى األحوال الشخصية يتضمن هذا املس   الزواج ، وحكمه وحكمته  واحملرمات من : اق مدخال

عقد النكاح وشروط : كما يتضمن . النساء وأسباب التحرمي ، واخلطبة وما يتعلق بها من أحكام 

والوالية في النكاح وأنواعها ... صحته ، واألنكحة الفاسدة وما يترتب عليها من فسخ العقد وغيره 

 .، واألنكحة املنهي عنها  وشروط الولي

كما يتناول بالتفصيل املهر وأحواله وأنواعه ومتعـة الطـالق والنفقـة وأسـباب وجوبهـا ، وحقـوق  

رَق النكاح . الزوجني املشتركة ، وحقوق كل واحد منهما على اآلخر  الطالق، اخللع ، وفسخ العقود : وفُ

 .انة ، وثبوت النسب ، واحلجر العدة  والرضاعة ، واحلض: وأسبابها ، ودراسة مباحث 

 )0522217(فقه العبــادات : املتطلب السابق

 )0521203( 2نحو 

،ومـا يـدخل علـى اجلملـة االسـمية مـن ) املبتدأ واخلبـر( يتناول املساق اجلملة االسمية وأحكامها 

ً، وأفعال املقاربة والرجاء والشروع، واألفعال : النواسخ  ا، والفاعـل ونائبـه ظنّ وأخواته: حروفاً وأفعاال

 .وأحكامهما ، وأفعال التعجب ، وأفعال املدح والذم ، و ما يعمل عمل الفعل ، والعدد وأحكامه

 )0521201( 1نحو : املتطلب السابق
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 )0521204( 1بالغة 

تعريف بعض املفاهيم واملفردات البالغية مثل الفصاحة والبالغـة ، ومفهـوم علـم : يتناول املساق 

ه فـي البالغـة، والتشـبيه وأقسـامه وأنواعـه، واـاز العقلـي واملرسـل، واالسـتعارة البيان ومكانت

وأقسامها، والكناية وأقسامها، ومفهوم علم املعاني وصلته باألسلوب، واخلبر وخروجه عن مقتضى 

تعريفـه وطرقـه، : الظاهر، واإلنشاء وتقسيماته وأغراضه، وأحوال املسـند إليـه واملسـند، والقصـر

 .واإلطناب واملساواة واإليجاز

 )0522320(العقيدة اإلسالمية 

يتناول املساق أصول اإلميان باهللا تعالى واإلميان باملالئكة واإلميـان باألنبيـاء والرسـل واإلميـان بالكتـب 

السماوية واإلميان باليوم اآلخر وما يتعلق من أمر الغيب وما صح عن النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم 

اعة الكبرى والصغرى ووصف يوم القيامة وصفة اجلنة والنار ونواقض اإلميـان في ذلك كعالمات الس

 .والتعريف بأهل البدع ودراسة عامة عن الفرق وامللل والنحل ورد أباطيلهم

 .ساعة دراسية معتمدة 66إجناز : املتطلب السابق

 )0521312(األدب العربي احلديث 

يتناول مساق األدب العربي احلديث عوامل ازدهـار األدب فـي العصـر احلـديث مـن امتـزاج الثقافـات 

وانتشار الطباعة والصحافة والترجمة، وكذلك االطالع على أهم املـذاهب األدبيـة والفنيـة ووجـوه 

ً اإلبداع فيها وأبرز أعالم هذه املذاهب في مجال الشعر، ثم االنتقال بعد ذلك إلى دراسـة ا لنثـر ممـثال

 .القصة ، واملسرحية، واملقالة، والسيرة الذاتية: في

 .ساعة دراسية معتمدة 66وإجناز ) 0521202(األدب اإلسالمي واألموي :  املتطلب السابق

 )0522321(التفسير التحليلي 

والربـا يتناول املساق تفسير آيات األحكام الواردة في القرآن الكرمي ، إذ يتم اختيار بعضها كالسـحر 

والطالق وأمثالها للتفسير التحليلي الذي يشمل دراسة النصوص القرآنيـة مـن الناحيـة اللغويـة 

 .والقراءات وأسباب النزول واألحكام الشرعية باملذاهب الفقهية ، وأقوال املفسرين القدامى واحملدثني

 )522115(علوم القرآن وأصول التالوة : املتطلب السابق

 )0521310( 3نحو 

املفعول به، واملفعول املطلق ، واملفعول ألجله ، واملفعول فيه، : ناول املساق مقدمة عن املنصوبات يت

 .النعت والعطف والتوكيد والبدل: والتوابع. واملفعول معه، واالستثناء،  واحلال،  والتمييز، واملنادى 

 )0521203( 2نحو : املتطلب السابق
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 )0522322(أصول وأساليب الدعوة اإلسالمية 

التعريف بهذا العلم الشريف ثم دراسة مجملة عـن الشـريعة اإلسـالمية وخصائصـها وغاياتهـا 

وأهم األحكام املتعلقة بها ، ثم تعريف الداعي وبيان صفاته وما يجب أن يكون عليه حاله واملؤهالت 

ثم أعداء اإلسالم  التي تؤهله لهذا العمل ، وأنواع الدعوة وأساليبها ، املدعوون وأنواعهم وصفاتهم ،

 .واألساليب الدعوية الناجحة لعرض اإلسالم واحلوار مع االفني. ومواصفاتهم 

 .ساعة دراسية معتمدة 66وإجناز ) 0522217(فقه العبــادات :  املتطلب السابق

 )0522423(أحاديث األحكام 

 :  فة يتضمن هذا املساق دراسة حتليلية ألحاديث مختارة من أبواب الفقه اتل

حل ميتة البحر ، حرمة استعمال آنية الذهب والفضة ، : ( أحاديث من كتاب الطهارة  -

 )مشروعية املسح على اخلفني ، مشروعية التيمم 

 –مواقيت الصالة ، ستر العورة ، استقبال القبلة ، صفة الصالة : ( أحاديث من كتاب الصالة  -

 )لكسوف ، صالة اجلماعة ، صالة ا -أركان وواجبات وسنن 

 )زكاة حلي النساء ، مصارف الزكاة : ( أحاديث من كتاب الزكاة  -

 )النهي عن تقدم رمضان بصوم ، الصيام عن الغير : ( أحاديث من كتاب الصيام  -

 )محظورات اإلحرام ، قطع أشجار مكة ، طواف الوداع : ( أحاديث من كتاب احلج  -

 )، مشروعية خيار الس  حرمة البيع على البيع: ( أحاديث من كتاب البيوع  -

 )اشتراط الولي في النكاح ، أحكام اخللع ، أحكام العدة : ( أحاديث من كتاب النكاح  -

 .ساعة دراسية معتمدة 90وإجناز ) 0522217(فقه العبــادات :  املتطلب السابق

 )0521414(فقه اللغة 

وأصـل اللغـات وأشـهر  اللغـةالتعريف بفقه اللغة وموضـوعاته ، وعناصـر اللغـة وأقسـام علـم 

، العربية قبل اإلسالم وسيادة لهجة قريش وخصائص اللغة العربية وموقعها بني اللغـات فصائلها

ودراسـة ) اإلعراب واالشتقاق والتـرادف والتضـاد واملشـترك اللفظـي (والتعريف بخصائص العربية 

 .نصوص تطبيقية من كتب فقه اللغة

 )0521205(الصـرف : املتطلب السابق

 )0521413(نقد األدبي ال

يتناول املساق التعريف بالنقد وتبيان مناهجه واجتاهاته وحاله في العصر اجلـاهلي وصـدر اإلسـالم 

واجلـاحظ واآلمـدي اجلمحـي  والتطور املتنامي بعد ذلك، والتعرف على أبرز أعالمه مثـل ابـن سـالم 

ية وعمود الشعر ، ومذاهب النقـد قضية اللفظ واملعنى والسرقات األدب: واجلرجاني ودراسة قضاياه 
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ويركـز املسـاق علـى متكـني . في العصر احلديث ، ثم دراسة مناذج تطبيقية من النقد القدمي واحلديث

 .الطالب من توظيف معلوماته النقدية في النصوص األدبية

 )0521312(األدب العربي احلديث : املتطلب السابق

 )0522427(أصول الفقـه 

املتعلقة باحلكم الشرعي وأقسـامه كاملنـدوب : فقه وأهميته ودراسة مباحثهتعريف علم أصول ال

واحلرام واملكروه واملباح والعزمية والرخصة  ، واحلكم الوضـعي وأقسـامه، والسـبب والشـرط واملـانع 

 .والصحة والبطالن ، واحلاكم ، واحملكوم فيه وشروطه، واحملكوم عليه، واألهلية وعوارضها وأقسامها

وطـرق .  وغيرهمـا .. كاإلجمـاع والقيـاس :واألدلة التبعية . الكتاب والسنة : ألحكام األصلية وأدلة ا

كاخلاص واملطلق واملقيد واألمر والنهي واملشترك وغير : استنباط األحكام وقواعده األصولية اللغوية 

 .وتعارض األدلة والترجيح، والنسخ ، واالجتهاد ، والتقليد ..ذلك 

 .ساعة دراسية معتمدة 66وإجناز ) 0522217(فقه العبــادات :  املتطلب السابق

 )0522325(علوم احلديث وتدوينه 

بيان أهمية هذا العلم وتاريخه واختصاص األمة اإلسالمية به والتعريف بالسنة  وأنواعها ومكانتها 

ا احلـديث الصـحيح واحلسـن وأقسـامهم: ويشـمل دراسـة . وحجيتها  وتدوينها وأشهر مـدوناتها

واحلديث الضعيف وأنواعه واملشترك بينها كاملرفوع واملتصل والغريب واملعنعن واملسلسل والعـالي 

كما يتناول التعريف بعلوم احلديث كعلم تأريخ الـرواة ) . مصطلح احلديث(والنازل وغيرها من األنواع 

 .وغيرها .. واجلرح والتعديل والناسخ واملنسوخ وغريب احلديث 

ة الصحابة وطبقاتهم وفضلهم وعدالتهم، ومعرفة التابعي وطبقات التـابعني، كما يتضمن معرف

آداب احملدث وطالب احلديث ، ودراسة ظاهرة الوضع في احلديث الشـريف وحكـم : كما يتناول دراسة 

 .الوضع ورواة املوضوعات ، وكيف متت عملية مقاومة هذه الظاهرة اخلطيرة من قبل العلماء

 )522426(فقه املعامالت 

يتناول املساق بعضاً من أبواب الفقه في أمور املعامالت كـالبيع وحكمـه ، ومشـروعيته ، وأركانـه، 

بعض املباحث املتعلقة به كاخليار ، وأنواعه وشروطه ومدته واختالف املتبايعني في شـأن .  وشروطه

كالة ، واحلوالة ، والوديعة ، والسلم والرهن والقرض واحلجر، واملضاربة، والشركة، واإلجارة ، والو. املبيع 

 .والهبة ، والوصية

 ).0522217(فقه العبــادات :  املتطلب السابق
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 )522324(فقه السيـرة 

نظام اخلالفة وخالفة أبي بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 

واملوارد املالية والثقافة العامة وسيرهم الشخصية و اإلدارة والقضاء والوالة على البلدان واالقتصاد 

والفنت الداخلية كالردة ومقتل عثمان وموقعة اجلمل . وفتوحات العراق والشام ومصر واملغرب

 .وموقعة صفني وموقعة النهروان

 )0522218(السيرة النبوية : املتطلب السابق

 )0521206(األدب اجلاهلي 

    ياة العرب السياسية ، و العقلية ، و االجتماعية، يتناول املساق شعر العرب قبل اإلسالم ؛ فيمهد حل

والدينية في العصر اجلاهلي، ويعرض لبدايات الشعر األولى و ينـاقش قضـايا الشـعر املتمثلـة فـي 

الروايةوالتدوين و توثيق املصادر؛ ثم يتناول بالدراسة و التحليل ظواهره الفنية و خصائصه املعنويـة 

ويعنـى أيضـا بـالتعرف إلـى  الشـعراء اجلـاهليني . غـراض الشـعريةواللفظية من خـالل عـرض األ

الصـعاليك والفرسـان، ويـولي وومذاهبهم الشعرية املتعددة مهتما  بنماذج من شعراء املعلقـات، 

خطابة،  وأمثال، وحكم، ووصـايا وسـجع الكهـان، : عنايته مبا ورد من نثر جاهلي ؛ فيدرس أنواعه من

 .ا لكل نوع من خصائصواملنافرات، واملفاخرات، وم

 )0521207(علم البديع والعروض 

وهو فرع من علوم البالغة الذي يعنى باحملسنات اللفظية واملعنوية وأثرها : يتناول املساق علم البديع

ويعنـى : وعلـم العـروض . في تزيني الكالم وحتسينه ؛ سواء في الشعر أم في فنـون النثـر اتلفـة 

اتلفة التي متثلت في بحور اخلليل كمـا يـدرس القافيـة وحروفهـا ومـا مبوسيقا الشعر وإيقاعاته 

والكتابة العروضية والتقطيع ، ومـا يطـرأ علـى ) البحور(ويشمل معرفة األوزان . يصيبها من عيوب

 .، ومالءمة األوزان للمقاصد الشعريةالشعرية  التفاعيل، وما يتفرع من البحور

 )521308( 2بالغة 

في القسم األول يتتبـع تـاريخ . وضوعني أساسيني هما تاريخ البالغة وإعجاز القرآنيتناول املساق م

البالغة منذ نشأتها األولى عند علماء القرن الثاني والثالث الهجريني ، ثم البحث عن تأسيس علـم 

 البديع وشمولية هذا العلم، ويأخذ هذا التتبع التاريخي منحى التعمق في آراء عبد القاهر اجلرجاني

 . والزمخشري والسكاكي

وفي القسم الثاني يركز على إعجاز القرآن ومزيّة أسلوبه مـن الوجهـة اجلماليـة والنفسـية كمـا 

 .يعرض للقصص القرآني مبينا خصائصه وروعته

 )0521204( 1بالغة : املتطلب السابق
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 )0521309(األدب العباسي 

الجتماعية ، وأبرز قضايا التجديـد فـي العصـر السياسية والعقلية وا: يتناول املساق حملة عن احلياة 

، وأبي نواس ، وأبي العتاهيـة ، وأبـي بن برد  بشار: العباسي من خالل الوقوف عند أبرز الشعراء مثل 

ابـن : وكـذلك أعـالم النثـر .  املعـريّ أبو العالء متام ، والبحتري ، وابن الرومي ، واملتنبي ، وأبي فراس ، و

 .لهمذاني ، وابن العميد ، مع دراسة النماذج الشعرية والنثرية وحتليلهااملقفع ، واجلاحظ ، وا

 ).0521202(األدب اإلسالمي واألموي : املتطلب السابق
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 قسم الرياضيات والعلوم ملخص توصيف مساقات

 

 )  I   ) 0541101رياضيات 

مجالها، : ستوى والدواليتناول املساق اإلحداثيات الكارتيزية ومعادلة اخلط املستقيم في امل

مع . والنهايات، االتصال،  املشتقة، وقواعدها. وأنواعها، ومعكوسها، تركيبها، ومتثيلها بيانيا 

القيم القصوى، التقعر، و التحدب،  التزايد، و التناقص، وتطبيقات : التأكيد على تطبيقات االشتقاق

 .إضافية في الفيزياء والعلوم األخرى

 )  II   ) 0541102رياضيات 

يتناول املساق التكامل كعملية عكسية للتفاضل، حساب التكامل احملدود، النظريات األساسية 

تطبيقات التكامل في ). الثنائية والثالثية(التكامالت املتعددة . في التكامل، طرق حساب التكامل

 .الفيزياء والهندسة

 )0541103 (هندسة حتليلية   

كارتيزية والقطبية في املستوى  ودراسة معادلة اخلط املستقيم والدائرة يتناول املساق اإلحداثيات ال

. ويؤكد على انتقال احملاور  ودورانها مع إعطاء تطبيقات هندسية متنوعة. والقطوع اروطية كافة

كما يتناول املساق اإلحداثيات الكارتيزية في الفضاء اإلقليدي و دراسة املستوى واملعادالت 

 .للخط املستقيم كما يتعرض إلى تطبيقات هندسية مختلفة في الفضاءالبارامترية 

 ) 0541204 (معادالت تفاضلية  

يتناول املساق املعادالت التفاضلية االعتيادية من الرتبة األولى، تكوينها وطرق حلها، وبعض 

فاضلية ذات التطبيقات عليها مثل املسارات املتعامدة والدارات الكهربائية ،وكذلك املعادالت الت

الرتبة الثانية، اخلطية، املتجانسة ذات املعامالت الثابتة وتطبيقاتها، ومسائل القيم األولية 

واستخدام سالسل القوى . أويلر ، واملعادالت اخلطية غير املتجانسة -كوشي  واحلدودية ، ومعادالت

 .التفاضليةفي حل املعادالت التفاضلية اخلطية،و حتويالت البالس في حل املعادالت 

 )  0541205 (جبر خطي  

يتناول املساق املصفوفات واحملددات والعمليات اجلبرية عليها واملصفوفة العكسية ومنظومة 

كما يتناول املساق فضاءات املتجهات، الفضاءات اجلزئية، أساساتها، . املعادالت اخلطية وحلولها

كذلك يتناول املساق اجلذور الذاتية  .التحويالت اخلطية، نواتها، مداها، ومتثيلها كمصفوفة

 .واملتجهات الذاتية املرتبطة بها والفضاءات الذاتية
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 )  0541206 (  حتليل متجهات

كما يشمل املساق . يتناول املساق تعريف املتجهات ومتثيلها الهندسي وجبر املتجهات وتطبيقاته

ونظريات جرين وجاوس   اتعريف الدوال املتجهية وخصائصها واحلقول املتجهية وتطبيقاته

 .واستوكس 

 ) I  )0541307حتليل حقيقي  

يتناول املساق خصائص نظام األعداد احلقيقية ومجموعاتها اجلزئية ومسلمات احلقل والترتيب 

والتمام ونتائجها وتبولوجيا خط األعداد احلقيقية واملتتاليات احلقيقية  ونظريات التقارب التي تبرز 

كما يشمل املساق التعريف باملتسلسالت احلقيقية وخصائصها، . ألعداد اخلصائص األساسية ل

 . واختبارات التقارب ومتسلسالت القوى

 ) 0541308(  جبر مجرد

ومبرهنة  )اإلبدالية، الدائرية(يتناول املساق الزمر وخواصها والزمر اجلزئية وبعض الزمر اخلاصة 

بعض خواصها، ويتعرض املساق لبعض تطبيقات الزمر ، وزمر التباديل والزمرة املتناوبة و"الجراجن"

كما يتناول تعريف الزمرة اجلزئية الناظمية ، ومركز الزمرة، وتشاكل الزمر، ونواة التشاكل، وأمثلة 

 .كذلك التعرف على احللقات واحلقول وخواصها، وتشاكل احللقات. عليها 

 ) 0541409(حتليل عقدي  

تعريفها وخواصها والعمليات اجلبرية عليها في اإلحداثيات يتناول املساق األعداد العقدية 

والدوال العقدية نهايتها واتصالها و اشتقاقها والدوال . الكارتيزية والقطبية ومتثيلها هندسيا

كما يتناول . و التأكيد على بعض الدوال األولية األسية واللوغاريتمية واملثلثية وغيرها. التحليلية

دي واهم النظريات والتطبيقات في هذا اال ، ثم املتتابعات والسالسل املساق التكامل العق

 .العقدية وتطبيقاتها وعالقتها بالتكامالت العقدية

 ) 0541410(حتليل عددي   

ً يتناول املساق الطرائق العددية اتلفة حلل مسائل في الرياضيات غير ممكنة احلل حتليليا  تقليديا

 خطية مبجهول واحد، إضافة إلى طرائق تقريب الدالة وحل املعادالت حيث يتم تناول معادالت ال

التفاضلية عدديا ويستخدم في هذا اال طرائق عددية حلساب التفاضل والتكامل العددي واملقارنة 

 .بينهما

 0541411نظرية العدد   

كالقسمة يتناول املساق بديهية االستقراء الرياضي و اخلواص األساسية لألعداد الصحيحة 

، إيجاد القاسم املشترك األعظم واملضاعف "إقليدس"خواصها وخوارزمية القسمة، ونظرية وو
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اخلطية ،ومبرهنة الباقي " ديوفانتني"املشترك األدنى ، وخواص األعداد األولية ، و حلول معادلة 

اد األولية أقل من عدد إليجاد األعد"  إراتوستيـنـز"، وطريقة " فيرما"الصينية ، ودالة أويلر ، ومبرهنة 

 .صحيح ما

 ) 0541412(تبولوجيا  

تعريف الفضاءات التبولوجية وأمثلة عليها ؛ : يتناول املساق مقدمة في التبولوجيا العامة

االستمرارية بني فضاءين تبولوجيني والتكافؤ التبولوجي؛ الفضاءات املترية واملنتظمة؛ الفضاءات 

 .صل ؛ التراص؛ اجلداء التبولوجي؛ االتصال واالتصال احملليالتامة؛ مسلمات العد ومسلمات الف

 )II  )0541413إحصاء  

ويتضمن . يتناول املساق التعريف باإلحصاء االستداللي مع التطبيقات على الدراسات التربوية

موضوعات من بينها توزيعات إحصاءات العينات ونظرية الغاية املركزية، التقديرات اإلحصائية 

 tو  Zنقطية واملدى، واالختبارات اإلحصائية للوسط والنسبة والتباين باستخدام اختبار بشقيها ال

 .إضافة إلى حتليل التباين، واختبار 

 ) 0541414(وسائل معاينة  

تقدير معالم اتمع -أنواع العينات االحتمالية –يتناول املساق طرق اختيار العينات االحتمالية 

 –نة ، حتديد حجم العينة املناسب ألنواع العينات التي يتم تغطيتها بواسطة اإلحصاءات من العي

 .دير املعلمات من إحصاءات العينةاألخطاء املرافقة لتق

 ) I    )0542201فيزياء 

يتناول املساق املفاهيم العلمية األساسية التي تشمل أنظمة القياس واملتجهات وحركة األجسام 

نيوتن في احلركة وتطبيقاتها العملية والشغل والطاقة والقدرة في بعد واحد وفي مستوى وقوانني 

ونظرية الشغل والطاقة والزخم اخلطي والدفع ونظرية الدفع والزخم اخلطي واحلركة املوجية 

 .باإلضافة إلى مجموعة من التجارب العملية التي توضح هذه املفاهيم . واحلرارة

 ) II  )0542202فيزياء 

الكهرباء : هيم العلمية األساسية في الكهرباء واملغناطيسية التي تشمل يتناول املساق املفا

، )قانون كولوم و اال الكهربائي و قانون جاوس و اجلهد الكهربائي والسعة الكهربائية (الساكنة 

راته اال املغناطيسي و تأثي، ) قانون أوم و قاعدتا كيرتشوف ودوائر التيار املستمر ( الكهرباء التيارية 

ويتناول املساق الضوء . ومصادره واحلث الكهرومغناطيسي وقانون فاراداي ومعادالت ماكسويل

الهندسي والذي يشمل املرايا والعدسات باإلضافة إلى مجموعة من التجارب العملية التي توضح 

 .هذه املفاهيم 
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 )I )0542204كيمياء 

التوزيع ، املواد و اجلزيئات و املركبات، اتها الذرة  ومكون: يتناول املساق أساسيات علم الكيمياء 

 املبادئ األساسية للكيمياء الالعضوية والفيزيائية، الروابط الكيميائية، االلكتروني و اجلدول الدوري

 .والكهربائية و قوانينها و بعض تطبيقاتها

 ) II )0542412كيمياء 

ا في سير التفاعالت الكيميائية واحليوية يتناول املساق دراسة الكيمياء احلرارية و احلركية و دوره

وكذلك يهتم املساق بدراسة الكيمياء النووية و تطبيقاتها في مجال الطاقة والغذاء و الطب كما 

يهتم الساق مبركبات الكربون و خواصها الفيزيائية و تفاعالتها الكيميائية و طرق حتضيرها 

 .ناعة ووظائفها احليويةباإلضافة إلي فوائدها واستخداماتها في مجال الص

 )I )0542205أساسيات علوم احلياة 

يتناول املساق دراسة املفاهيم األساسية في علم األحياء وتطور األحياء عبر الزمن ويشمل دراسة 

دراسة اخللية كوحدة بناء للكائنات احلية مبا .اخللية احلية وأمناطها، األساس الكيميائي للمادة احلية

هرية للخلية والتطرق إلى بعض األمناط اخللوية والنسج ووظائفها والعالقة بني فيها املكونات ا

تركيب اخللية احلية ووظائف عضياته ودراسة ماهية بعض املفاهيم العلمية كاإلحياء الدقيقة 

والطحالب والبكتريا وغيرها كما يتم دراسة املفاهيم اخلاصة لأليض اخللوي وإنتاج الطاقة ودراسة 

ي الكائنات احلية والتكامل مابني الكائن احلي وبيئته واألسس البيولوجية لسلوك الكائن النمو ف

احلي ودراسة االنقسام اخللوي وطرق التكاثر ومبادئ توارث الصفات في الكائنات احلية واألسس 

 .الوراثية للحياة 

 ) 0542307(تطبيقات البرمجيات  

خدمة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء يتناول املساق التعرف على البرمجيات املست

واجليولوجي والبيئة وتتطبيقاتها،  مع التأكيد على استخدام البرمجيات العاملة في مجال 

تخصصهم ، والتعرف على تطبيقات متقدمة ألمثلة في الرياضيات والعلوم باستخدام اإلكسيل 

ع االنتشار بني أجهزة الكومبيوتر،  واستخدام بشكل تفصيلي كونه واس  MATLABاملتقدم واملاتالب 

 .كونه أكفأ البرمجيات املستخدمة في مجال التخصص MATLABاملاتالب 

 ) 0542308(أساسيات علوم البيئة  

يتناول املساق معرفة البيئة وعالقتها بعلم املنظومات والعلوم األساسية والعالقة بني االنسان 

ة اموعة الشمسية والشمس ومكوناتها والطاقة الشمسية والبيئة ومن ثم نشاة الكون ونشا

وكذلك يتناول الرياح والبحار ) طبقاتها-اال املغناطيسي لها-عمرها-نشأتها(وتوزيعها واألرض 
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والغالف اجلوي ومكوناته والقمر واطواره وعالقته باملد واجلزر ودورة العناصر احليوية، والبيئات احليوية 

 .السكان والكثافة السكانية وكيفية حسابها، والتلوث البيئي ومخاطرهوبيئة اجلماعات و

 )0542409(جيولوجيا عامة  

يتناول املساق أصل األرض تعريفها والتاريخ اجليولوجي لألرض ومكونات القشرة األرضية والعمليات 

) حية واملياه اجلوفيةاملياه السط(الداخلية والزالزل والبراكني وحرارة باطن األرض والعمليات اخلارجية 

ومغناطيسية األرض ونظرية حركة األلواح واخلرائط الطوبوغرافية واخلرائط اجليولوجية، والبلورات 

بتراكيبها اتلفة واملعادن وصفاتها وكذلك يتناول املساق الصخور بأنواعها النارية واملتحولة 

يولوجية والطبقات الصخرية اتلفة والرسوبية، كذلك يتناول املساق تعريف الطالب بالتراكيب اجل

 .واالحافير وموارد األرض

 ) 0543415(موضوعات مختارة في العلوم   

 :متخصصة في مجال العلوم في احد احملاور التالية موضوعاتيتناول املساق 

الفلك ويشمل نظرية نشوء الكون، ارات واموعة الشمسية ، ونبذة عن املراصد الفلكية وماهية 

 ...لثقوب السوداء واألشعة الكونيةا

الطاقة البديلة ويشمل مقدمة عن التطور التاريخي الستخدام الطاقة وطبيعتها ومصادرها،  

وأهمية ترشيد استهالك الطاقة في مختلف القطاعات، وأنواع الطاقة البديلة النظيفة مثل 

 ....الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الهيدروجني والطاقة النووية

النانوتكنولوجي وتشمل اخللفية التاريخية لها ومراحل تطورها واستخداماتها احلديثة في مجاالت 

 ...الطب والهندسة والعلوم األساسية والفضاء والطاقة والبحث العلمي

 ) 0542303(فيزياء حديثة  

               نية الذرية للمادةو السلوك املزدوج للمادة واإلشعاع  و الب يتناول املساق نظرية النسبية اخلاصة

وميكانيكا الكم ومعادلة شرودجنر و النشاط اإلشعاعي واملكونات النووية و بنية املادة الصلبة 

 .ونظرية احلزم الطاقية

 ) 0542306(كيمياء حياتية  

يتناول املساق معرفة التركيب الكيميائي للمركبات احليوية التي تدخل في تركيب جسم الكائن 

ي وغذائه  وعالقة ذلك بوظيفتها احليوية في جسم اإلنسان ويركز  املساق على دراسة التغيرات احل

احليوية التي حتدث للمركبات الكيميائية املكونة للغذاء بعد تناوله وكيفية قيام اخللية باستخالص 

ألحماض الطاقة من مكونات الغذاء نتيجة عمليات التمثيل الغذائي ومعرفة ميكانيكية  لبناء ا

ويهتم املساق بتفسير الظواهر احلياتية والصحية والنفسية . النووية والبروتينيات في الكائن احلي

 .للفرد على ضوء عمليات التمثيل الغذائي 
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 ) 0542410(احلرارة والضوء 

و قوانينه مع بعض  (Thermodynamics)يتناول املساق املفاهيم األساسية في علم احلركة احلراري  

 .بيقات على القانون الثاني والقانون الثالث في علم احلركة احلراريالتط

كما يتناول املساق التعرف على طبيعة الضوء و املرايا و العدسات وتوضيح بعض مفاهيم الضوء 

 . الفيزيائي مثل التداخل واحليود واالستقطاب ونختتم املساق بتزويد الطالب مببادئ فيزياء الليزر 

 ) II  )0542414ياة أساسيات علوم ح

دراسة ميكانيكية والتاكيد على  املفاهيم األساسية في  اإلنسانيتناول املساق دراسة فسلجة 

علم الوراثة والوراثة املندلية والسيتوبالزمية وكذلك دراسة الصفات الوراثية املتعلقة 

 . بالكروموسومات اجلنسية واالمراض املتعلقة بها

اسة مبادئ الهندسة الوراثية واالستنساخ والتطبيقات احلالية وكما يتطرق املساق إلى در

واملستقبلية للهندسة الوراثية في عدد من ااالت العلمية  ودراسة بعض املشاكل التي تؤديها  

االستعماالت املفرطة  في عدد من ااالت، ودراسة بعض الطفرات اجلينية ودراسة أنواع الكائنات 

تسببها  مع التركيز على دراسة هذه االمراض من ناحية فسلجية وجزيئية احلية واالمراض التي 

والتطرق الى طبيعة اجلهاز املناعي والتعرف على بعض االمراض املناعية التي تصيب االنسان في 

 .بيئته وطرق احلفاظ على صحته اجلسمية والنفسية 
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 قسم العلوم التربوية 

 املقدمة 

نامج الدبلوم املهني  في التدريس  املعتمـد مـن قبـل وزارة التعلـيم العـالي والبحـث يقدم قسم العلوم التربوية بر

يسهم القسم بالتعاون مع أقسام الكلية األخرى في إعداد املعلـم الكـفء القـادر علـى أداء مهامـه كما . العلمي 

احلاصـلة فـي منـاهج  بنجاح  في املدرسة واملتمكن من املهارات والكفايات التي تساعده علـى مواجهـة التطـورات

املرحلة التاسيسة احللقتني األولى والثانية وطرائق تدريسها، ويشرف القسم علـى برنـامج التربيـة العمليـة الـذي 

 .يهدف إلى ربط النظرية بالتطبيق وتطويرالكفايات املهنية للطلبة املعلمني بالكلية
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 أسماء أعضاء هيئة التدريس

 مقر عجمان

 اجلامعة السنة لشهادةا التخصص الدرجة االسم 

1 
عميد  ،سمير بشير حديد. د

 الكلية
 لندن 1979 دكتوراه رياضيات أستاذ

2 
رئيس  ،الشيخ ولد حمود. د

 قسم
 املغرب/ محمد اخلامس 1998 دكتوراه رياضيات أستاذ

 اجنلترا/ هل 1972 دكتوراه احصاء أستاذ قبيس سعيد الفهادي. د 3

 اجنلترا/لندن 1986 دكتوراه أدب عربي-ة عربيةلغ أستاذ هاشم صالح مناع.د.أ 4

 الكاثوليكية األمريكية 1982 دكتوراه تقنيات تعليم أستاذ إبراهيم رجب قرفال.د.أ 5

 محمد جدي.د 6
أستاذ 

 مشارك
 اجنلترا/ شيفلد 1986 دكتوراه احصاء

 مزاحم باني طاهر.د 7
أستاذ 

 مشارك
 هنغاريا/ايلتي 1992 دكتوراه رياضيات

 بد الكرمي ياسنيع.د 8
أستاذ 

 مشارك
 لندن/ويلز 1987 دكتوراه رياضيات

9 
رئيس  ،مازن أحمد جرادات. د

 قسم

أستاذ 

 مشارك
 عني شمس 1993 دكتوراه لغة ونحو –لغة عربية 

10 
 /باسم السامرائي.د

 رئيس قسم

أستاذ 

 مشارك

الفلسفة وعلم النفس 

 التربوي
 جامعة انديانا امريكا 1983 دكتوراه

 محمد إقبال فرحات .د 11
أستاذ 

 مشارك
 تونس/الزيتونة 1998 دكتوراه التفسير وعلوم القرآن

 أبوبكر علي الصديق. د 12
أستاذ 

 مشارك
 مصر/األزهر 1990 دكتوراه التفسير وعلوم القرآن

13 
 /أمني االفي.د

 رئيس قسم

أستاذ 

 مساعد

التعدد الثقافي في 

 تدريس اللغة االجنليزية
 أمريكا/ فلوريدا 1998 دكتوراه

 جناح شبيب.د 14
أستاذ 

 مساعد
 لندن/ويلز  2001 دكتوراه اإلدارة التربوية

 عاطف فايز.د 15
أستاذ 

 مساعد
 اجنلترا/كوينز 1998 دكتوراه فيزياء

 سعيد محمدي.د 16
أستاذ 

 مساعد
 مصر/جامعة عني شمس 1988 دكتوراه رياضيات

 وليد سيد عبد الظاهر.د 17
أستاذ 

 مساعد
 أمريكا/سيراكيوز 2004 دكتوراه ياضيات التطبيقيةالر

 العراق/بغداد 1989 ماجستير فيزياء محاضر سالم عبد املنعم العجيل.أ 18
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 اجلامعة السنة لشهادةا التخصص الدرجة االسم 

 أمريكا/وسنتسام هي 1982 ماجستير رياضيات محاضر ريسافمحمود إبراهيم .أ 19

 تركيا/الشرق 1984 ماجستير رياضيات محاضر طارق أبو صاع.أ 20

 العراق/بغداد 1995 ماجستير فيزياء محاضر وود ماهرأثير دا.أ 21

 العراق/ بغداد 1994 ماجستير طرق تدريس رياضيات محاضر سمية الزوبعي.أ 22

 اخلرطوم/السودان 2003 ماجستير مناهج وطرق تدريس محاضر محمد عطية.أ 23

 مصر/االسكندرية 1999 ماجستير تدريس اللغة االجنليزية محاضر راندا عبدو.أ 24
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 مقر الفجيرة

 االسم
 الدرجة

 
 التخصص

 الشهادة

 
 السنة

 اجلامعة

 

 اجنلترا -جامعة برمنجهام 1981 دكتوراه رياضيات أستاذ مصطفى سلمان. د. أ

 أستاذ  هاشم السامرائي. د.أ
تدربية املناهج وطرائق 

 التدريس
 العراق -جامعة بغداد 1981 دكتوراه

 علي عبد اجلبار السروري. د
أستاذ 

 مشارك
 مصر/جامعة االزهر 1989 دكتوراه  الفقه املقارن

 محمد رفعت زجنير. د
أستاذ 

 مشارك
 السعوديه/ ام القرى  1995 دكتوراه  بالغة ونقد

 احمد الشافعي. د
أستاذ 

 مشارك
 مصر –جامعة عني شمس  2003 دكتوراه علم نفس منو

 مهند خازر. د
أستاذ 

 مشارك

مناهج وطرق تدريس 

 سالميةالتربية اال
 2002 دكتوراه

 –جامعة هاردفيلد 

 بريطانيا

ممدوح هاشم عبد الفتاح احلاج . د

 محمد

أستاذ 

 مساعد
 اجنلترا -جامعة ليدز  1995 دكتوراه فيزياء البوليمرات

 أسامة عجمي رشوان. د
أستاذ 

 مساعد
 2000 دكتوراه رياضيات

 -جامعة ايست اجنليا

 بريطانيا

 مهدي قيس اجلنابي. د
أستاذ 

 مساعد
 العراق/ بغداد  1999 دكتوراه تفسير وعلوم القرآن

 عبد احلميد جاسم الكبيسي. د
أستاذ 

 مساعد
 مصر /جامعة االزهر 1989 دكتوراه نحو وصرف وعروض

 حامت القضاه. د
أستاذ 

 مساعد

مناهج وطرق تدريس 

 اللغة العربية
 2002 دكتوراه

 -جامعة هاردفيلد 

 بريطانيا

 سامح خميس. د
 أستاذ

 مساعد
 مصر -جامعة عني شمس 1997 دكتوراه علم نفس تربوي

عبد الرحمن مصطفى قسم . أ

 الباري
 السودان -جامعة النيلني 2005 ماجستير فيزياء طبية محاضر

 االردن/ االردنيه 2000 ماجستير رياضيات محاضر لبنى إبراهيم طريف . أ

 االردن -اليرموك  جامعة 2005 ماجستير علوم تربوية محاضر قصي شحادة. أ
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 كلية

املعلومات واإلعالم 
 والعلوم اإلنسانية

 

  مقدمة

وهـذا يوضـح أهميـة العلـوم . ال يختلف أحد على أهمية اجلانب الفكري في بنـاء حضـارات األمم علـى مـر التـاريخ 

ي وتطبيقاتـه اتلفـة علـى مـر العصـور ، ولـذلك كـان سـعي كليـة اإلنسانية التي تعنى بدراسة الفكر اإلنسان

املعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية إلي إعداد كوادر متعلمة قادرة على البناء واإلبداع واملضي قـدما فـي اكتسـاب 

بتخصصـاته  قدرات تعليمية ومهارات رفيعة املستوى في تخصصات اللغة االجنليزية ، واالتصال والترجمة  واإلعـالم

 .املتعددة

ولكي تواكب الكلية عصرا تسارعت فيه وتيرة التقدم التكنولوجي واالنفجار املعلومـاتي فـي كـل مجـاالت العلـم 

واملعرفة بشكل معجز ، وألننا نعلم أنه ال سبيل إلي املنافسة بقـوة والسـير فـي موكـب الظفـر إال بـامتالك أدوات 

ي في التفكير ونحن ال ندخر وسعا في سبيل تطوير برامجنـا الدراسـية العصر من تكنولوجيا مالئمة  ومنهج علم

وفقا ألحدث النظريات واملناهج ،  وسوف تشهد املرحلة القادمة طفـرة فـي طـرح بـرامج دراسـية جديـدة   تواكـب 

 .متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل باإلضافة إلي زيادة البرامج التدريبية

رسالة الكلية ال تنحصر  عند حد التدريس وفقط  ومهام األستاذ ال تتوقف عند األعبـاء ووفقا لسياسة اجلامعة فإن 

 التدريسية لكنه معني في الوقت ذاته بغرس القيم النبيلة في نفوس طالبه

 رسالة البرنامج 

 الصـحافة املطبوعـة واإللكترونيـة(توفير تعليم وتأهيل أكادميي إعالمي رصني باللغة العربية في مسـارات 

مبا يتماشى مع أرفـع املعـايير الدوليـة ) والعالقات العامة واإلعالن واإلذاعة والتلفزيون والتصميم اجلرافيكي

إعداد أجيال من القائمني باالتصال قادرين على مواكبة أحدث التطـورات  واملسـتجدات التكنولوجيـة  بهدف

 .الحترافيةفي مجاالت اإلعالم واالتصال مبستوى عال من اجلودة والكفاءة وا
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 أهداف البرنامج  

الصحافة املطبوعة واإللكترونية (أهم وأحدث املعارف النظرية في املسارات األربعة للبرنامج  تقدمي •

من أجل تزويد الدارس ) التصميم اجلرافيكي –اإلذاعة والتلفزيون  –العالقات العامة واإلعالن –

 .النظري وإتقان املمارسة العمليةبخلفية معرفية قوية وحديثة متكنه من معرفة اجلانب 

تزويد الطلبة  باملهارات التطبيقية الالزمة إلنتاج مختلف املواد والبرامج اإلعالمية في املسارات  •

 .األربعة للبرنامج ، باستخدام أستوديو ومختبرات الكلية أو خالل فترة التدريب امليداني

عات واألخالقيات ، وتعزيز دور اإلعالم في تنمية االرتقاء مبستوى األداء اإلعالمي امللتزم  بالتشري •

 . وخدمة اتمع

تنمية التفكير النقدي  واإلبداعي والقدرة على تقييم بيئة عمل وسائل اإلعالم  احمللية واإلقليمية  •

 .والدولية

تعزيز مهارات وأساليب البحث اإلعالمي التي متكن اخلرجني من العمل مبراكز البحوث  أو مواصلة  - •

 .لدراسات العلياا

 ارجات التعليمية 

 . معرفة املفاهيم النظرية لإلعالم واالتصال .1

 .فهم التطور التاريخي لإلعالم واالتصال .2

فهم القواعد النظرية التي حتكم العمل اإلعالمي في الصحافة املكتوبة واإللكترونية واإلذاعة  .3

 كيوالتلفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتصميم اجلرافي

تطبيق مهارات الكتابة اإلعالمية للصحافة املكتوبة واإللكترونية واإلذاعة والتلفزيون والعالقات  .4

 .العامة

استخدام أدوات اإلنتاج الصحفي في مجال اإلخراج والتصميم واملونتاج  وبرمجيات الوسائط  .5

 .املتعددة وفنون التقدمي للتلفزيون والراديو

 .واثيق األخالقية التي حتكم العمل اإلعالميتطبيق القوانني والتشريعات وامل .6

 .حتديد تأثير وسائل اإلعالم في اتمع في ااالت االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية .7

 .القدرة على بلورة  إشكاليات القضايا اإلعالمية وحل املشكالت في بيئة العمل اإلعالمي .8

 .ضايا احمللية واإلقليمية والدوليةحتليل كيفية تفاعل وسائل اإلعالم مع الق .9

القدرة على تطوير املهارات  من أجل اكتساب خلفية معرفية في مجال  البحث العلمي ومواصلة  .10

 .الدراسات 
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 :الدرجات العلمية

متنح جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيـا بنـاء علـى طلـب كليـة املعلومـات واإلعـالم والعلـوم اإلنسـانية درجـة 

 .ي اإلعالم في أحد التخصصات اآلتيةالبكالوريوس ف

 .الصحافة املكتوبة وااللكترونية .1

 .اإلذاعة والتليفزيون .2

 .العالقات العامة واإلعالن  .3

 .التصميم اجلرافيكي  .4

 .باإلضافة إلي أربعة تخصصات فرعية من كل تخصص رئيسي

 شروط القبول

قسم علمي (ات العربية املتحدةأن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة من دولة اإلمار .1

 %.60أو ما يعادلها مبعدل ال يقل عن ) أو أدبي

سيتم تنسيب الطلبة في تخصصات اإلعالم اتلفة الرئيسية والفرعية حسب املعدل التراكمي  .2

 .العام وعدد األماكن املتاحة في كل تخصص

 :متطلبات التخرج

 :إلمتام البرنامج بنجاح على الطالب

 .ملساقات املطلوبة للتخصص الرثسي و للتخصص الفرعياجناز   كل ا .1

 .أو أكثر)  2.0( احلصول على معدل تراكمي  .2

 :متطلبات إكمال الدرجة العلمية

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي 126إمتام درجة بكالوريوس في اإلعالم   يتطلب احلصول على

 املتطلبات
 إجمالي 

 عدد الساعات

 عدد ساعات

 يةاملساقات االختيار

 عدد ساعات

 املساقات اإلجبارية

 15 9 24  متطلب اجلامعة 

 42 9 51  متطلبات القسم  

 21 9 30  متطلبات التخصص الرئيسي 

 6 9 15 متطلب التخصص الفرعي 

-  6 6  املساقات احلرة  

 84 42 126 اإلجمالي 
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 تخصص الصحافة املطبوعة واإللكترونية

 متطلبات اجلامعة. 1

 )ساعة معتمدة 15مساقات،  5(بات اجلامعة اإلجبارية متطل: أ 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 0 0 0 1 التوجيه 101000

 3 1 0 3 الثقافة اإلسالمية 102110

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة العربية 102140

 3 0 2 2 اإلحصاء 103110

 3 0 2 2 بيقات في احلاسوبتط 104110

 3 0 0 3 علوم بيئية 103120

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات اجلامعة االختيارية .  ب

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 اإلعجاز القرآني 102120

 3 0 0 3 مفاهيم اقتصادية 114110

 3 0 0 3 طاقات الشباب تطوير 114120

 3 0 0 3 تأريخ العلوم عند املسلمني 115110

 3 0 0 3 علم النفس العام 115130

 3 0 0 3 فن التعبير والكتابة 115150

 3 0 0 3 مجتمع اإلمارات 115160

 3 0 0 3 املبادئ األخالقية 118110

 3 0 0 3 مهارات االتصال 119110

 3 0 0 3 االجتماعي مدخل إلي علم االتصال 119120

 3 0 0 3 الثقافة القانونية 120115
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 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

 3 0 0 3 مبادئ التصميم املعماري والفنون 112110

 3 0 0 3 مبادئ التصميم الداخلي 112120

 3 0 0 3 التكنولوجيا احلديثة واتمع 112130

 3 0 0 3 مفاهيم االنترنت 113110

 3 0 0 3 مدخل إلى نظام املعلومات 113120

 3 0 0 3 الريادة العلمية 115120

 3 0 0 3 مبادئ الرياضيات 115140

 3 0 0 3 تكنولوجيا التعليم 115170

 3 0 0 3 الكيمياء العامة 117110

 3 0 0 3 أساسيات التغذية البشرية 117120

 3 0 0 3 اإلسعافات األولية 117130

 3 0 0 3 مناهج بحث 103130

 3 0 0 3 بعدتطبيق االستشعار عن  117150

 3 0 0 3 األحياء العامة 118120

 3 0 0 3 صحة الفم 118130

 3 0 0 3 املبادئ العامة لعلم األمراض 118140

 3 0 0 3 متارين إراحة القلب والرئتني 118150

 3 0 0 3 مجتمع املعلومات 119130

 )ساعات معتمدة 6مساقني، (متطلبات حرة . 2

 ن املساقات املطروحة في اجلامعةيختار الطالب مساقني من أي م
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 )ساعة معتمدة 51مساقا ، 17(   متطلبات القسم. 3

 )ساعة معتمدة 42مساقات،  14(متطلبات القسم اإلجبارية   1.3 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 مدخل إلى االتصال اجلماهيري 0630101

 3 0 0 3 مقدمة في الصحافة 0630102

 3 0 0 3 مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون 0630103

 3 0 0 3 مقدمة في العالقات العامة واإلعالن 0630104

 3 0 0 3 تكنولوجيا االتصال احلديثة 0630105

 3 0 0 3 مدخل إلى الوسائط املتعددة 0630106

 3 0 0 3 وسائل اإلعالم في دول اخلليج العربي 0630107

 3 0 0 3 1اللغة العربية لإلعالم 0630108

 3 0 0 3 الرأي العام والدعاية 0630209

 2 0 2 2 مناهج البحث اإلعالمي 0630210

 3 0 0 3 نظريات االتصال 0630211

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية 0630312

 3 0 0 3 لغة إجنليزية لإلعالم 0630413

 3 0 0 3 ت اإلعالم وتشريعاتهأخالقيا 0630414
    

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات القسم االختيارية 2.3 

 اسم املساق رقم املسااق
متطلب  عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري السابق

  3 0 0 3 2اللغة العربية لإلعالم  0630015

  3 0 0 3 مدخل إلى التصوير الصحفي 0630016

  3 0 2 2 مدخل إلى اجلرافيك 0630017

  3 0 0 3 علم اإلقناع 0630018

  3 0 0 3 اإلعالم واتمع 0630019

  3 0 0 3 االتصال التنظيمي 0630020

  3 0 0 3 مجتمع املعلومات 0630021
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متطلب  عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

  3 0 0 3 اإلعالم اإللكتروني 0630022 

  3 0 0 3 إدارة املؤسسات اإلعالمية 0630023

  3 0 0 3 اإلعالم والتنمية 0630024

  3 0 2 2 فن احلديث والتقدمي 0630025

  3 0 0 3 اإلعالم العربي والدولي 0630026
 

 متطلبات التخصص  الرئيسي 4

 )ساعة معتمدة 21مساقات، 7(متطلبات التخصص اإلجبارية   1.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 موعا عملي نظري

 0630102 3 2 2 )1(التحرير الصحفي  0631227

 3 4 1 صحافة اإلنترنت 0631228
0630105 

0630106 

 0631227 3 2 2 )2(التحرير الصحفي  0631329

 0631329 3 2 2 الصحافة املتخصصة 0631330

 - 3 2 2 تصميم وإخراج اجلرائد 0631431

 س م 90إجناز  3 6 0 تدريب عملي في مؤسسات صحفية 0631432

 س م 105إجناز  3 6 0 مشروع التخرج  0631433
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 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات التخصص االختيارية  2.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

  3 4 1 التصوير الصحفي املتقدم 0631034

  3 0 3 تحرير واإلخراجاالجتاهات احلديثة في ال 0631035

  3 0 3 مصادر املعلومات ووكاالت األنباء 0361036

  3 0 3 موضوع خاص في الصحافة 0631037

  3 0 3 قيم األخبار في اتمعات الغربية واتمعات النامية 0631038

  3 0 3 اإلعالن الصحفي 0631039

  3 0 3 التخطيط واحلمالت الصحفية 0631040

  3 0 3 النشر اإللكتروني 0631041

  3 2 2 تصميم وإخراج الة 0631042

  3 4 1 إعداد املواد اإلعالمية باستخدام الوسائط املتعددة 0631043

 متطلبات التخصص  الفرعي. 5

 يتوجب على كل طالب اختيار تخصص فرعي ما بني التخصصات الفرعية الثالث التالية 

 عة والتلفزيونالتخصص الفرعي في اإلذا: أوال 

 )ساعة معتمدة 6مساقان،  2(متطلبات التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون اإلجبارية  -أ 

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 - 3 2 2 حترير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 0632228

 0632228 3 4 1 التصوير واملونتاج 0632330



ةياجلامعالدراسات دليل   

 127 

ساعة  9مساقات،  3(متطلبات التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون االختيارية  -ب 
 )معتمدة

 اسم املساق قم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0630103 3 2 2 اخلبر اإلذاعي والتلفزيوني 0632227

 0632227 3 4 1 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوني 0632329

-  3 2 2 اإلعالن في اإلذاعة والتلفزيون 0632039

 3 2 2 التقدمي واإللقاء 0632431
0632228 

0632229 

-  3 2 2 الدراما اإلذاعية والتلفزيونية 0632035

-  3 0 3 االجتاهات احلديثة في االتصال اإللكتروني  0632036

-  3 0 3 موضوع خاص في االتصال اإللكتروني 0632037

-  3 2 2 البرامج الوثائقية 0632038

-  3 0 3 التخطيط اإلعالمي واحلمالت اإلعالمية 1�06320

-  3 2 2 النقد اإلذاعي والتلفزيوني 0632042

 التصميم اجلرافيكي التخصص الفرعي في: ثانيا 

ساعة  6مساقان،  2(التصميم اجلرافيكي اإلجبارية  متطلبات التخصص الفرعي في -أ 
 )عتمدةم

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 3 4 1 تصميم اجلرافيك 0634227
0630105 

0630106 

 0634227 3 4 1 )1(تصميم الوسائط التفاعلية  0634228
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 9 مساقات، 3(التصميم اجلرافيكي اإلجبارية االختيارية  متطلبات التخصص الفرعي  في -ب 
 )ساعة معتمدة

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

-  3 2 2 التصوير الرقمي 0634329

 0634228 3 4 1 )2(تصميم الوسائط التفاعلية  0634330

 0634330 3 2 2 الرسوم املعلوماتية 0634431

-  3 4 1 الرسوم املتحركة 0634034

-  3 2 2 وضوع خاص في تصميم اجلرافيكم 0634035

-  3 2 2 تصميم وإخراج الة 0631042

-  3 2 2 أساليب اإلخراج للوسائط املتعددة 0632034

-  3 4 1 إنتاج و حترير الفيديو  0632040

-  3 0 3 التسويق اإللكتروني 0633038

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

 ي في العالقات العامة واإلعالن التخصص الفرع: ثالثا 

 )ساعة معتمدة 6مساقان،  2(اإلجبارية  في العالقات العامة واإلعالنمتطلبات التخصص الفرعي  -أ 

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 - 3 2 2 إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة 0633329

 - 3 0 3 راتيجيات اإلعالنإست 0633431
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 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(االختيارية  في العالقات العامة واإلعالنمتطلبات التخصص الفرعي  -ب 

 اسم املساق قم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0633329 3 0 3 التخطيط واحلمالت اإلعالمية 0633330

-  3 0 3 سويقمبادئ الت 0633228

 0630104 3 0 3 إدارة العالقات العامة واإلعالن 0633227

-  3 0 3 سلوك املستهلك 0633034

-  3 0 3 االجتاهات احلديثة في مجال العالقات العامة واإلعالن 0633035

-  3 0 3 موضوع خاص في االتصال التسويقي 0633036

-  3 0 3 اإلعالم وإدارة األزمات 0633037

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

-  3 2 2 أساليب قياس الرأي العام 0633040

-  3 0 3 التسويق اإللكتروني 0633038
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 اخلطة اإلرشادية لتخصص الصحافة املطبوعة واإللكترونية

 أرقام املساقات املساقات الدراسية الفصل الدراسي السنة الدراسية

 األولى

 األول

 تصال اجلماهيريمدخل إلى اال. 1

 مقدمة في الصحافة. 2

 مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون. 3

 مقدمة في العالقات العامة واإلعالن. 4

 التوجيه واإلرشاد. 5

 متطلب جامعة. 6

630101 

630101 

630103 

630104 

101000 

 -------

 الثاني

 تكنولوجيا االتصال احلديثة. 1

 مدخل الوسائط املتعددة. 2

 عالم في اإلمارات ودول اخلليج العربيوسائل اإل. 3

 1اللغة العربية لإلعالم. 4

 متطلب جامعة 5

630105 

630106 

630107 

630108 

 --------

 الثانية

 األول

 الرأي العام والدعاية. 1

 مناهج البحث اإلعالمي. 2

 1التحرير الصحفي . 3

 اختياري تخصص فرعي. 4

 متطلب جامعة. 5

 متطلب جامعة.  6

630209 

630210 

631227 

 --------

 --------

 --------

 الثاني

 نظريات االتصال. 1

 اختياري قسم. 2

 اختياري تخصص. 3

 صحافة اإلنترنت. 4

 إجباري تخصص فرعي. 5

 متطلب جامعة. 6

630211 

 -------

 -------

631228 

 --------

 --------

 الثالثة

 األول

 مساق حر. 1

 متطلب جامعة. 2

 ال باللغة اإلجنليزيةمهارات االتص. 3

 2التحرير الصحفي . 4

 اختياري قسم. 5

 متطلب جامعة. 6

 --------

 --------

630312 

631329 

 --------

 --------

 الثاني

 مساق حر. 1

 متطلب جامعة. 2

 الصحافة املتخصصة. 3

 اختياري تخصص. 4

 إجباري تخصص فرعي. 5

 اختياري قسم. 6

 --------

********** 

631330 

 --------

 --------

 --------
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 أرقام املساقات املساقات الدراسية الفصل الدراسي السنة الدراسية

 الرابعة

 األول

 اللغة اإلجنليزية لإلعالم. 1

 تدريب في مؤسسات صحفية.2

 تصميم وإخراج اجلرائد.3

 اختياري تخصص. 4

 اختياري تخصص فرعي. 5

630413 

632431 

633432 

 -------

 -------

 الثاني

 أخالقيات اإلعالم. 1

 مشروع تخرج. 2

 اختياري تخصص فرعي. 3

630414 

632433 

 -------
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 تخصص اإلذاعة والتلفزيون

 متطلبات اجلامعة. 1

 )ساعة معتمدة 15مساقات،  5(متطلبات اجلامعة اإلجبارية : أ 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 0 0 0 1 التوجيه 101000

 3 1 0 3 الثقافة اإلسالمية 102110

 3 0 0 3 هارات االتصال باللغة العربيةم 102140

 3 0 2 2 اإلحصاء 103110

 3 0 2 2 تطبيقات في احلاسوب 104110

 3 0 0 3 علوم بيئية 103120

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات اجلامعة االختيارية .  ب

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 اإلعجاز القرآني 102120

 3 0 0 3 مفاهيم اقتصادية 114110

 3 0 0 3 تطوير طاقات الشباب 114120

 3 0 0 3 تأريخ العلوم عند املسلمني 115110

 3 0 0 3 علم النفس العام 115130

 3 0 0 3 فن التعبير والكتابة 115150

 3 0 0 3 مجتمع اإلمارات 115160

 3 0 0 3 قيةاملبادئ األخال 118110

 3 0 0 3 مهارات االتصال 119110

 3 0 0 3 مدخل إلي علم االتصال االجتماعي 119120

 3 0 0 3 الثقافة القانونية 120115
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 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

 3 0 0 3 مبادئ التصميم املعماري والفنون 112110

 3 0 0 3 مبادئ التصميم الداخلي 112120

 3 0 0 3 التكنولوجيا احلديثة واتمع 112130

 3 0 0 3 مفاهيم االنترنت 113110

 3 0 0 3 مدخل إلى نظام املعلومات 113120

 3 0 0 3 الريادة العلمية 115120

 3 0 0 3 مبادئ الرياضيات 115140

 3 0 0 3 تكنولوجيا التعليم 115170

 3 0 0 3 الكيمياء العامة 117110

 3 0 0 3 أساسيات التغذية البشرية 117120

 3 0 0 3 ت األوليةاإلسعافا 117130

 3 0 0 3 مناهج بحث 103130

 3 0 0 3 تطبيق االستشعار عن بعد 117150

 3 0 0 3 األحياء العامة 118120

 3 0 0 3 صحة الفم 118130

 3 0 0 3 املبادئ العامة لعلم األمراض 118140

 3 0 0 3 متارين إراحة القلب والرئتني 118150

 3 0 0 3 مجتمع املعلومات 119130

 )ساعات معتمدة 6مساقني، (متطلبات حرة . 2

 يختار الطالب مساقني من أي من املساقات املطروحة في اجلامعة
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 )ساعة معتمدة 51مساقا ، 17(   متطلبات القسم. 3

 )ساعة معتمدة 42مساقات،  14(متطلبات القسم اإلجبارية   1.3 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر ينظر

 3 0 0 3 مدخل إلى االتصال اجلماهيري 0630101

 3 0 0 3 مقدمة في الصحافة 0630102

 3 0 0 3 مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون 0630103

 3 0 0 3 مقدمة في العالقات العامة واإلعالن 0630104

 3 0 0 3 تكنولوجيا االتصال احلديثة 0630105

 3 0 0 3 وسائط املتعددةمدخل إلى ال 0630106

 3 0 0 3 وسائل اإلعالم في دول اخلليج العربي 0630107

 3 0 0 3 1اللغة العربية لإلعالم 0630108

 3 0 0 3 الرأي العام والدعاية 0630209

 2 0 2 2 مناهج البحث اإلعالمي 0630210

 3 0 0 3 نظريات االتصال 0630211

 3 0 0 3 جنليزيةمهارات االتصال باللغة اإل 0630312

 3 0 0 3 لغة إجنليزية لإلعالم 0630413

 3 0 0 3 أخالقيات اإلعالم وتشريعاته 0630414
    

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات القسم االختيارية 2.3 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 متطلب السابق
 س/م مناقشة مختبر نظري

  3 0 0 3 2العربية لإلعالم  اللغة 0630015

  3 0 0 3 مدخل إلى التصوير الصحفي 0630016

  3 0 2 2 مدخل إلى اجلرافيك 0630017

  3 0 0 3 علم اإلقناع 0630018

  3 0 0 3 اإلعالم واتمع 0630019

  3 0 0 3 االتصال التنظيمي 0630020

  3 0 0 3 مجتمع املعلومات 0630021
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 متطلب السابق عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

  3 0 0 3 اإللكتروني اإلعالم 0630022

  3 0 0 3 إدارة املؤسسات اإلعالمية 0630023

  3 0 0 3 اإلعالم والتنمية 0630024

  3 0 2 2 فن احلديث والتقدمي 0630025

  3 0 0 3 اإلعالم العربي والدولي 0630026
 

 متطلبات التخصص  الرئيسي 4

 )مدةساعة معت 21مساقات، 7(متطلبات التخصص اإلجبارية   1.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0630103 3 2 2 اخلبر اإلذاعي والتلفزيوني 0632227

 - 3 2 2 حترير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 0632228

 0632227 3 4 1 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوني 0632329

 0632228 3 4 1 تاجالتصوير واملون 0632330

 3 2 2 التقدمي واإللقاء 0632431
0632228 

0632229 

 س م 90إجناز  3 6 0 تدريب عملي في مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون 0632432

 س م 105إجناز  3 6 0 مشروع التخرج  0632433
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 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات التخصص االختيارية  2.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

-  3 4 1 أساليب اإلخراج للوسائط املتعددة 0632034

-  3 2 2 الدراما اإلذاعية والتلفزيونية 0632035

-  3 0 3 االجتاهات احلديثة في االتصال اإللكتروني  0632036

-  3 0 3 موضوع خاص في االتصال اإللكتروني 0632037

-  3 2 2 البرامج الوثائقية 0632038

-  3 2 2 اإلعالن في اإلذاعة والتلفزيون 0632039

-  3 4 1 إنتاج وحترير الفيديو 0632040

-  3 0 3 التخطيط اإلعالمي واحلمالت اإلعالمية 0632041

-  3 2 2 النقد اإلذاعي والتلفزيوني 0632042

 متطلبات التخصص  الفرعي. 5

 ب غختيار تخصص فرعي ما بني التخصصات الفرعية الثالث التالية يتوجب على كل طال

 التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية: أوال 

 6مساقان،  2(متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية اإلجبارية  -أ 
 )ساعة معتمدة

 اسم املساق رقم املساق 
 الساعات املعتمدة

 بقمتطلب سا
 اموع عملي نظري

 0630102 3 2 2 1التحرير الصحفي  0631227

 - 3 2 2 تصميم و إخراج اجلرائد 0631431
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مساقات،  3(متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية  االختيارية  -ب 
 )ساعة معتمدة 9

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي ظرين

 0631227 3 2 2 2التحرير الصحفي  0631329

 3 4 1 صحافة اإلنترنت 0631228
0630105 

0630106 

 0631329 3 2 2 الصحافة املتخصصة 0631330

  3 4 1 التصوير الصحفي املتقدم 0631034

  3 0 3 االجتاهات احلديثة في التحرير واإلخراج 0631035

  3 0 3 صحفياإلعالن ال 0631039

  3 0 3 التخطيط واحلمالت الصحفية 0631040

  3 0 3 مصادر املعلومات ووكاالت األنباء 0631036

  3 0 3 موضوع خاص في الصحافة 0631037

  3 0 3 قيم األخبار في اتمعات الغربية واتمعات النامية 0631038

 التصميم اجلرافيكي التخصص الفرعي في: ثانيا 

ساعة  6مساقان،  2(التصميم اجلرافيكي اإلجبارية  طلبات التخصص الفرعي فيمت -أ 
 )معتمدة

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 3 4 1 تصميم اجلرافيك 0634227
0630105 

0630106 

 0634227 3 4 1 )1(تصميم الوسائط التفاعلية  0634228
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 9مساقات،  3(التصميم اجلرافيكي اإلجبارية االختيارية  ات التخصص الفرعي  فيمتطلب -ب 
 )ساعة معتمدة

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

-  3 2 2 التصوير الرقمي 0634329

 0634228 3 4 1 )2(تصميم الوسائط التفاعلية  0634330

 0634330 3 2 2 املعلوماتية الرسوم 0634431

-  3 4 1 الرسوم املتحركة 0634034

-  3 2 2 موضوع خاص في تصميم اجلرافيك 0634035

-  3 2 2 تصميم وإخراج الة 0631042

-  3 2 2 أساليب اإلخراج للوسائط املتعددة 0632034

-  3 4 1 إنتاج و حترير الفيديو  0632040

-  3 0 3 نيالتسويق اإللكترو 0633038

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

 التخصص الفرعي في العالقات العامة واإلعالن : ثالثا 

 )ساعة معتمدة 6مساقان،  2(اإلجبارية  في العالقات العامة واإلعالنمتطلبات التخصص الفرعي  -أ 

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 موعا عملي نظري

 - 3 2 2 إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة 0633329

 - 3 0 3 إستراتيجيات اإلعالن 0633431

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(االختيارية  في العالقات العامة واإلعالنمتطلبات التخصص الفرعي  -ب 

 اسم املساق قم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0633329 3 0 3 التخطيط واحلمالت اإلعالمية 0633330

-  3 0 3 مبادئ التسويق 0633228

 0630104 3 0 3 إدارة العالقات العامة واإلعالن 0633227

-  3 0 3 سلوك املستهلك 0633034

-  3 0 3 االجتاهات احلديثة في مجال العالقات العامة واإلعالن 0633035

-  3 0 3 ي االتصال التسويقيموضوع خاص ف 0633036
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 متطلب سابق الساعات املعتمدة اسم املساق قم املساق

-  3 0 3 اإلعالم وإدارة األزمات 0633037

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

-  3 2 2 أساليب قياس الرأي العام 0633040

-  3 0 3 التسويق اإللكتروني 0633038

 اخلطة اإلرشادية لتخصص اإلذاعة والتلفزيون

 أرقام املساقات ساقات الدراسيةامل الفصل الدراسي السنة الدراسية

 األولى

 األول

 مدخل إلى االتصال اجلماهيري. 1

 مقدمة في الصحافة. 2

 مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون. 3

 مقدمة في العالقات العامة واإلعالن. 4

 التوجيه واإلرشاد. 5

 متطلب جامعة. 6

630101 

630101 

630103 

630104 

101000 

 -------

 الثاني

 لوجيا االتصال احلديثةتكنو. 1

 مدخل الوسائط املتعددة. 2

 وسائل اإلعالم في اإلمارات ودول اخلليج العربي. 3

 1اللغة العربية لإلعالم. 4

 متطلب جامعة 5

630105 

630106 

630107 

630108 

 --------

 الثانية

 األول

 الرأي العام والدعاية. 1

 مناهج البحث اإلعالمي. 2

 لفزيونياخلبر اإلذاعي والت. 3

 اختياري تخصص فرعي. 4

 متطلب جامعة. 5

 متطلب جامعة.  6

630209 

630210 

632227 

 --------

 --------

 --------

 الثاني

 نظريات االتصال. 1

 اختياري قسم. 2

 اختياري تخصص. 3

 حترير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية. 4

 إجباري تخصص فرعي. 5

 متطلب جامعة. 6

630211 

 -------

 -------

632228 

 --------

 --------

 األول الثالثة

 مساق حر. 1

 متطلب جامعة. 2

 مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية. 3

 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوني. 4

 اختياري قسم. 5

 متطلب جامعة. 6

 --------

 --------

630312 

632329 

 --------

 --------
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 أرقام املساقات ساقات الدراسيةامل الفصل الدراسي السنة الدراسية

 الثاني

 مساق حر. 1

 ةمتطلب جامع. 2

 التصوير واملونتاج. 3

 اختياري تخصص. 4

 إجباري تخصص فرعي. 5

 اختياري قسم. 6

 --------

********** 

632330 

 --------

 --------

 --------

 الرابعة

 األول

 اللغة اإلجنليزية لإلعالم. 1

 تدريب في مجال اإلذاعة والتلفزيون.2

 التقدمي واإللقاء.3

 اختياري تخصص. 4

 فرعي اختياري تخصص. 5

630413 

632431 

632431 

 -------

 -------

 الثاني

 أخالقيات اإلعالم. 1

 مشروع تخرج. 2

 اختياري تخصص فرعي. 3

630414 

632433 

 -------
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 تخصص العالقات العامة واإلعالن

 متطلبات اجلامعة. 1

 )ساعة معتمدة 15مساقات،  5(متطلبات اجلامعة اإلجبارية : أ 

 اقاسم املس رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 0 0 0 1 التوجيه 101000

 3 1 0 3 الثقافة اإلسالمية 102110

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة العربية 102140

 3 0 2 2 اإلحصاء 103110

 3 0 2 2 تطبيقات في احلاسوب 104110

 3 0 0 3 علوم بيئية 103120

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(معة االختيارية متطلبات اجلا.  ب

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 اإلعجاز القرآني 102120

 3 0 0 3 مفاهيم اقتصادية 114110

 3 0 0 3 تطوير طاقات الشباب 114120

 3 0 0 3 تأريخ العلوم عند املسلمني 115110

 3 0 0 3 علم النفس العام 115130

 3 0 0 3 فن التعبير والكتابة 115150

 3 0 0 3 مجتمع اإلمارات 115160

 3 0 0 3 املبادئ األخالقية 118110

 3 0 0 3 مهارات االتصال 119110

 3 0 0 3 مدخل إلي علم االتصال االجتماعي 119120

 3 0 0 3 الثقافة القانونية 120115
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 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

 3 0 0 3 تصميم املعماري والفنونمبادئ ال 112110

 3 0 0 3 مبادئ التصميم الداخلي 112120

 3 0 0 3 التكنولوجيا احلديثة واتمع 112130

 3 0 0 3 مفاهيم االنترنت 113110

 3 0 0 3 مدخل إلى نظام املعلومات 113120

 3 0 0 3 الريادة العلمية 115120

 3 0 0 3 مبادئ الرياضيات 115140

 3 0 0 3 تكنولوجيا التعليم 115170

 3 0 0 3 الكيمياء العامة 117110

 3 0 0 3 أساسيات التغذية البشرية 117120

 3 0 0 3 اإلسعافات األولية 117130

 3 0 0 3 مناهج بحث 103130

 3 0 0 3 تطبيق االستشعار عن بعد 117150

 3 0 0 3 األحياء العامة 118120

 3 0 0 3 صحة الفم 118130

 3 0 0 3 املبادئ العامة لعلم األمراض 118140

 3 0 0 3 متارين إراحة القلب والرئتني 118150

 3 0 0 3 مجتمع املعلومات 119130

 )ساعات معتمدة 6مساقني، (متطلبات حرة . 2

 يختار الطالب مساقني من أي من املساقات املطروحة في اجلامعة
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 )معتمدةساعة  51مساقا ، 17(   متطلبات القسم. 3

 )ساعة معتمدة 42مساقات،  14(متطلبات القسم اإلجبارية   1.3 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 مدخل إلى االتصال اجلماهيري 0630101

 3 0 0 3 مقدمة في الصحافة 0630102

 3 0 0 3 مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون 0630103

 3 0 0 3 مقدمة في العالقات العامة واإلعالن 0630104

 3 0 0 3 تكنولوجيا االتصال احلديثة 0630105

 3 0 0 3 مدخل إلى الوسائط املتعددة 0630106

 3 0 0 3 وسائل اإلعالم في دول اخلليج العربي 0630107

 3 0 0 3 1اللغة العربية لإلعالم 0630108

 3 0 0 3 عايةالرأي العام والد 0630209

 2 0 2 2 مناهج البحث اإلعالمي 0630210

 3 0 0 3 نظريات االتصال 0630211

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية 0630312

 3 0 0 3 لغة إجنليزية لإلعالم 0630413

 3 0 0 3 أخالقيات اإلعالم وتشريعاته 0630414
    

 )ساعة معتمدة 9ات، مساق 3(متطلبات القسم االختيارية 2.3 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 متطلب السابق
 س/م مناقشة مختبر نظري

  3 0 0 3 2اللغة العربية لإلعالم  0630015

  3 0 0 3 مدخل إلى التصوير الصحفي 0630016

  3 0 2 2 مدخل إلى اجلرافيك 0630017

  3 0 0 3 علم اإلقناع 0630018

  3 0 0 3 اإلعالم واتمع 0630019

  3 0 0 3 االتصال التنظيمي 0630020

  3 0 0 3 مجتمع املعلومات 0630021
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 متطلب السابق عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

  3 0 0 3 اإلعالم اإللكتروني 0630022

  3 0 0 3 إدارة املؤسسات اإلعالمية 0630023

  3 0 0 3 اإلعالم والتنمية 0630024

  3 0 2 2 فن احلديث والتقدمي 0630025

  3 0 0 3 اإلعالم العربي والدولي 0630026

 متطلبات التخصص  الرئيسي 4

 )ساعة معتمدة 21مساقات، 7(متطلبات التخصص اإلجبارية   1.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0630104 3 0 3 إدارة العالقات العامة واإلعالن 0633227

 - 3 0 3 بادئ التسويقم 0633228

 0133227 3 2 2 إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة 0633329

 - 3 0 3 التخطيط واحلمالت اإلعالمية 0633330

 - 3 0 3 إستراتيجيات اإلعالن 0633431

 س م 90إجناز  3 6 0 تدريب عملي في مجال العالقات العامة واإلعالن 0633432

 س م 105إجناز  3 6 0 مشروع التخرج 0633433

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات التخصص االختيارية  2.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

-  3 0 3 االتصال التنظيمي 0630020

-  3 0 3 النشر اإللكتروني 0631041

-  3 0 3 سلوك املستهلك 0633034

-  3 0 3 جتاهات احلديثة في مجال العالقات العامة واإلعالناال 0633035

-  3 0 3 موضوع خاص في االتصال التسويقي 0633036

-  3 0 3 اإلعالم وإدارة األزمات 0633037

-  3 0 3 التسويق اإللكتروني 0633038
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 متطلب سابق الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املساق

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

-  3 2 2 أساليب قياس الرأي العام 0633040

 متطلبات التخصص  الفرعي. 5

 يتوجب على كل طالب اختيار تخصص فرعي ما بني التخصصات الفرعية الثالث التالية 

 التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية: أوال 

 )ساعة معتمدة 6مساقان،  2(متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية اإلجبارية  -أ 

 اسم املساق م املساقرق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0630102 3 2 2 1التحرير الصحفي  0631227

 0631329 3 2 2 تصميم و إخراج اجلرائد 0631431

 

ساعة  9مساقات،  3(متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية  االختيارية  -ب 

 )معتمدة

 

 اسم املساق قم املساقر
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0631227 3 2 2 2التحرير الصحفي  0631329

 3 4 1 صحافة اإلنترنت 0631228
0630105 

0630106 

 0631329 3 2 2 الصحافة املتخصصة 0631330

-  3 4 1 التصوير الصحفي املتقدم 0631034

-  3 0 3 احلديثة في التحرير واإلخراجاالجتاهات  0631035

-  3 0 3 اإلعالن الصحفي 0631039

-  3 0 3 التخطيط واحلمالت الصحفية 0631040

-  3 0 3 مصادر املعلومات ووكاالت األنباء 0631036

-  3 0 3 موضوع خاص في الصحافة 0631037

-  3 0 3 ةقيم األخبار في اتمعات الغربية واتمعات النامي 0631038
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 التصميم اجلرافيكي التخصص الفرعي في: ثانيا 

 )ساعة معتمدة 6مساقان،  2(التصميم اجلرافيكي اإلجبارية  متطلبات التخصص الفرعي في -أ 

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 3 4 1 تصميم اجلرافيك 0634227
0630105 

0630106 

 0634227 3 4 1 )1(تصميم الوسائط التفاعلية  0634228

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(التصميم اجلرافيكي اإلجبارية االختيارية  متطلبات التخصص الفرعي  في -ب 

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

-  3 2 2 التصوير الرقمي 0634329

 0634228 3 4 1 )2(تصميم الوسائط التفاعلية  0634330

 0634330 3 2 2 الرسوم املعلوماتية 0634431

-  3 4 1 الرسوم املتحركة 0634034

-  3 2 2 موضوع خاص في تصميم اجلرافيك 0634035

-  3 2 2 تصميم وإخراج الة 0631042

-  3 2 2 أساليب اإلخراج للوسائط املتعددة 0632034

-  3 4 1 إنتاج و حترير الفيديو  0632040

-  3 0 3 التسويق اإللكتروني 0633038

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

 التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون: ثالثا 

 )ساعة معتمدة 6مساقان،  2(متطلبات التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون اإلجبارية  -أ 

 ساقاسم امل رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 - 3 2 2 حترير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 0632228

 0632228 3 4 1 التصوير واملونتاج 0632330
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ساعة  9مساقات،  3(متطلبات التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون االختيارية  -ب 
 )معتمدة

 اسم املساق قم املساق
 لساعات املعتمدةا

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0630103 3 2 2 اخلبر اإلذاعي والتلفزيوني 0632227

 - 3 4 1 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوني 0632329

-  3 2 2 اإلعالن في اإلذاعة والتلفزيون 0632039

 3 2 2 التقدمي واإللقاء 0632431
0632228 

0632229 

-  3 2 2 ا اإلذاعية والتلفزيونيةالدرام 0632035

-  3 0 3 االجتاهات احلديثة في االتصال اإللكتروني  0632036

-  3 0 3 موضوع خاص في االتصال اإللكتروني 0632037

-  3 2 2 البرامج الوثائقية 0632038

-  3 0 3 التخطيط اإلعالمي واحلمالت اإلعالمية 1�06320

-  3 2 2 زيونيالنقد اإلذاعي والتلف 0632042
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 اخلطة اإلرشادية لتخصص العالقات العامة واإلعالن

 أرقام املساقات املساقات الدراسية الفصل الدراسي السنة الدراسية

 األولى

 األول

 مدخل إلى االتصال اجلماهيري. 1

 مقدمة في الصحافة. 2

 مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون. 3

 اإلعالنمقدمة في العالقات العامة و. 4

 التوجيه واإلرشاد. 5

 متطلب جامعة. 6

630101 

630101 

630103 

630104 

101000 

 -------

 الثاني

 تكنولوجيا االتصال احلديثة. 1

 مدخل الوسائط املتعددة. 2

 وسائل اإلعالم في اإلمارات ودول اخلليج العربي. 3

 1اللغة العربية لإلعالم. 4

 متطلب جامعة 5

630105 

630106 

630107 

630108 

 --------

 الثانية

 األول

 الرأي العام والدعاية. 1

 مناهج البحث اإلعالمي. 2

 إدارة العالقات العامة واإلعالن. 3

 اختياري تخصص فرعي. 4

 متطلب جامعة. 5

 متطلب جامعة.  6

630209 

630210 

633227 

 --------

 --------

 --------

 الثاني

 نظريات االتصال. 1

 اختياري قسم. 2

 اختياري تخصص. 3

 مبادئ تسويق. 4

 إجباري تخصص فرعي. 5

 متطلب جامعة. 6

630211 

 -------

 -------

633228 

 --------

 --------

 الثالثة

 األول

 مساق حر. 1

 متطلب جامعة. 2

 مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية. 3

 إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة. 4

 اختياري قسم. 5

 عةمتطلب جام. 6

 --------

 --------

630312 

633329 

 --------

 --------

 الثاني

 مساق حر. 1

 متطلب جامعة. 2

 التخطيط واحلمالت اإلعالنية. 3

 اختياري تخصص. 4

 إجباري تخصص فرعي. 5

 اختياري قسم. 6

 --------

********** 

633333 

 --------

 --------

 --------
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 أرقام املساقات املساقات الدراسية الفصل الدراسي السنة الدراسية

 الرابعة

 األول

 ة لإلعالماللغة اإلجنليزي. 1

 تدريب في مجال العالقات العامة واإلعالن.2

 استراتيجيات اإلعالن.3

 اختياري تخصص. 4

 اختياري تخصص فرعي. 5

630413 

633431 

633432 

 -------

 -------

 الثاني

 أخالقيات اإلعالم. 1

 مشروع تخرج. 2

 اختياري تخصص فرعي. 3

630414 

633433 

 -------
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 تخصص التصميم اجلرافيكي

 متطلبات اجلامعة .1

 )ساعة معتمدة 15مساقات،  5(متطلبات اجلامعة اإلجبارية : أ 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 0 0 0 1 التوجيه 101000

 3 1 0 3 الثقافة اإلسالمية 102110

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة العربية 102140

 3 0 2 2 اإلحصاء 103110

 3 0 2 2 تطبيقات في احلاسوب 104110

 3 0 0 3 علوم بيئية 103120

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات اجلامعة االختيارية .  ب

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 اإلعجاز القرآني 102120

 3 0 0 3 تصاديةمفاهيم اق 114110

 3 0 0 3 تطوير طاقات الشباب 114120

 3 0 0 3 تأريخ العلوم عند املسلمني 115110

 3 0 0 3 علم النفس العام 115130

 3 0 0 3 فن التعبير والكتابة 115150

 3 0 0 3 مجتمع اإلمارات 115160

 3 0 0 3 املبادئ األخالقية 118110

 3 0 0 3 مهارات االتصال 119110

 3 0 0 3 مدخل إلي علم االتصال االجتماعي 119120

 3 0 0 3 الثقافة القانونية 120115
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 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

 3 0 0 3 مبادئ التصميم املعماري والفنون 112110

 3 0 0 3 مبادئ التصميم الداخلي 112120

 3 0 0 3 التكنولوجيا احلديثة واتمع 112130

 3 0 0 3 مفاهيم االنترنت 113110

 3 0 0 3 إلى نظام املعلوماتمدخل  113120

 3 0 0 3 الريادة العلمية 115120

 3 0 0 3 مبادئ الرياضيات 115140

 3 0 0 3 تكنولوجيا التعليم 115170

 3 0 0 3 الكيمياء العامة 117110

 3 0 0 3 أساسيات التغذية البشرية 117120

 3 0 0 3 اإلسعافات األولية 117130

 3 0 0 3 مناهج بحث 103130

 3 0 0 3 تطبيق االستشعار عن بعد 117150

 3 0 0 3 األحياء العامة 118120

 3 0 0 3 صحة الفم 118130

 3 0 0 3 املبادئ العامة لعلم األمراض 118140

 3 0 0 3 متارين إراحة القلب والرئتني 118150

 3 0 0 3 مجتمع املعلومات 119130

 )ساعات معتمدة 6مساقني، (متطلبات حرة . 2

 يختار الطالب مساقني من أي من املساقات املطروحة في اجلامعة
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 )ساعة معتمدة 51مساقا ، 17(   متطلبات القسم. 3

 )ساعة معتمدة 42مساقات،  14(متطلبات القسم اإلجبارية   1.3 

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 ل اجلماهيريمدخل إلى االتصا 0630101

 3 0 0 3 مقدمة في الصحافة 0630102

 3 0 0 3 مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون 0630103

 3 0 0 3 مقدمة في العالقات العامة واإلعالن 0630104

 3 0 0 3 تكنولوجيا االتصال احلديثة 0630105

 3 0 0 3 مدخل إلى الوسائط املتعددة 0630106

 3 0 0 3 م في دول اخلليج العربيوسائل اإلعال 0630107

 3 0 0 3 1اللغة العربية لإلعالم 0630108

 3 0 0 3 الرأي العام والدعاية 0630209

 2 0 2 2 مناهج البحث اإلعالمي 0630210

 3 0 0 3 نظريات االتصال 0630211

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة اإلجنليزية 0630312

 3 0 0 3 الملغة إجنليزية لإلع 0630413

 3 0 0 3 أخالقيات اإلعالم وتشريعاته 0630414

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات القسم االختيارية 2.3

 اسم املساق رقم املسااق
متطلب  عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري السابق

  3 0 0 3 2اللغة العربية لإلعالم  0630015

  3 0 0 3 تصوير الصحفيمدخل إلى ال 0630016

  3 0 2 2 مدخل إلى اجلرافيك 0630017

  3 0 0 3 علم اإلقناع 0630018

  3 0 0 3 اإلعالم واتمع 0630019

  3 0 0 3 االتصال التنظيمي 0630020

  3 0 0 3 مجتمع املعلومات 0630021
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متطلب  عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

  3 0 0 3 اإلعالم اإللكتروني 0630022 

  3 0 0 3 عالميةإدارة املؤسسات اإل 0630023

  3 0 0 3 اإلعالم والتنمية 0630024

  3 0 2 2 فن احلديث والتقدمي 0630025

  3 0 0 3 اإلعالم العربي والدولي 0630026

 متطلبات التخصص  الرئيسي 4

 )ساعة معتمدة 21مساقات، 7(متطلبات التخصص اإلجبارية   1.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 سابق متطلب
 اموع عملي نظري

 3 4 1 تصميم اجلرافيك 0634227
0630105 

0630106 

 0634227 3 4 1 )1(تصميم الوسائط التفاعلية  0634228

  4 2 2 التصوير الرقمي 0634329

 0634228 3 4 1 )2(تصميم الوسائط التفاعلية  0634330

 0634330 3 2 2 الرسوم املعلوماتية 0634431

 س م 90إجناز  3 6 0 تدريب عملي في اإلعالم املرئي 0634432

 س م 105إجناز  3 6 0 مشروع تخرج في اإلعالم املرئي 0634433

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات التخصص االختيارية  2.4

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

-  3 0 3 لوماتمجتمع املع 0630021

-  3 2 2 تصميم وإخراج الة 0631042

-  3 2 2 أساليب اإلخراج للوسائط املتعددة 0632034

-  3 4 1 إنتاج و حترير الفيديو  0632040

-  3 0 3 التسويق اإللكتروني 0633038

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

-  1 4 3 الرسوم املتحركة 0634034

-  2 2 3 موضوع خاص في تصميم اجلرافيك 0634035
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 متطلبات التخصص  الفرعي. 5

 يتوجب على كل طالب غختيار تخصص فرعي ما بني التخصصات الفرعية الثالث التالية 

 التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون: أوال 

 

 )ة معتمدةساع 6مساقان،  2(متطلبات التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون اإلجبارية  -أ 

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 - 3 2 2 حترير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 0632228

 0632228 3 4 1 التصوير واملونتاج 0632330

 

ساعة  9مساقات،  3(متطلبات التخصص الفرعي في اإلذاعة والتلفزيون االختيارية  -ب 
 )عتمدةم

 

 اسم املساق قم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0630103 3 2 2 اخلبر اإلذاعي والتلفزيوني 0632227

 0632227 3 4 1 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوني 0632329

-  3 2 2 اإلعالن في اإلذاعة والتلفزيون 0632039

 3 2 2 التقدمي واإللقاء 0632431
0632228 

0632229 

-  3 2 2 الدراما اإلذاعية والتلفزيونية 0632035

-  3 0 3 االجتاهات احلديثة في االتصال اإللكتروني  0632036

-  3 0 3 موضوع خاص في االتصال اإللكتروني 0632037

-  3 2 2 البرامج الوثائقية 0632038

-  3 0 3 التخطيط اإلعالمي واحلمالت اإلعالمية 1�06320

-  3 2 2 النقد اإلذاعي والتلفزيوني 0632042
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 التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية: ثانياً 

 6مساقان،  2(متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية اإلجبارية  -أ 
 )ساعة معتمدة

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0630102 3 2 2 1التحرير الصحفي  0631227

 0631329 3 2 2 تصميم و إخراج اجلرائد 0631431

مساقات،  3(متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة املطبوعة وااللكترونية  االختيارية  -ب 
 )ساعة معتمدة 9

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0631227 3 2 2 2التحرير الصحفي  0631329

 3 4 1 صحافة اإلنترنت 0631228
0630105 

0630106 

 0631329 3 2 2 الصحافة املتخصصة 0631330

  3 4 1 التصوير الصحفي املتقدم 0631034

  3 0 3 االجتاهات احلديثة في التحرير واإلخراج 0631035

  3 0 3 الصحفياإلعالن  0631039

  3 0 3 التخطيط واحلمالت الصحفية 0631040

  3 0 3 مصادر املعلومات ووكاالت األنباء 0631036

  3 0 3 موضوع خاص في الصحافة 0631037

  3 0 3 قيم األخبار في اتمعات الغربية واتمعات النامية 0631038

 ن التخصص الفرعي في العالقات العامة واإلعال: ثالثا 

 )ساعة معتمدة 6مساقان،  2(اإلجبارية  في العالقات العامة واإلعالنمتطلبات التخصص الفرعي  -أ 

 اسم املساق رقم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 - 3 2 2 إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة 0633329

 - 3 0 3 إستراتيجيات اإلعالن 0633431
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 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(االختيارية  في العالقات العامة واإلعالنمتطلبات التخصص الفرعي  - ب

 اسم املساق قم املساق
 الساعات املعتمدة

 متطلب سابق
 اموع عملي نظري

 0633329 3 0 3 التخطيط واحلمالت اإلعالمية 0633330

-  3 0 3 مبادئ التسويق 0633228

 0630104 3 0 3 العالقات العامة واإلعالن إدارة 0633227

-  3 0 3 سلوك املستهلك 0633034

-  3 0 3 االجتاهات احلديثة في مجال العالقات العامة واإلعالن 0633035

-  3 0 3 موضوع خاص في االتصال التسويقي 0633036

-  3 0 3 اإلعالم وإدارة األزمات 0633037

-  3 2 2 إخراج وتصميم اإلعالن 0633039

-  3 2 2 أساليب قياس الرأي العام 0633040

-  3 0 3 التسويق اإللكتروني 0633038
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 اخلطة اإلرشادية لتخصص التصميم اجلرافيكي

 أرقام املساقات املساقات الدراسية الفصل الدراسي السنة الدراسية

 األولى

 األول

 مدخل إلى االتصال اجلماهيري. 1

 مقدمة في الصحافة. 2
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 أرقام املساقات املساقات الدراسية الفصل الدراسي السنة الدراسية

 الرابعة

 األول

 اللغة اإلجنليزية لإلعالم. 1

 تدريب في مجال اإلعالم املرئي.2
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 توصيف املساقات

 مدخل إلى االتصال اجلماهيري0630101  

يتناول هذا املساق تعريف مفهوم االتصال و وسائله السمعية البصرية، واملطبوعة، واإللكترونية وعناصـره ومناذجـه 

تصال واتمع، كما يستعرض أيضا أهم وظائف االتصال ونظرياته، وعالقات التأثير املتبادلة بني وسائل اال. ومستوياته

 . واالتصال والرأي العام

 ال يوجد:  متطلب سابق

 مقدمة في الصحافة   0630102

يتناول هذا املساق دراسة نشأة وتطور الصحافة، مع التركيز على الدور الذي لعبته الصـحافة فـي حيـاة اتمعـات 

والت التي حدثت فيها من حيث الشكل و كما يتناول املساق تطور الصحافة كمهنة وعلم و التح.اإلنسانية اتلفة

املضمون بحكم التغيرات التي رافقت مسيرتها في املاضي و احلاضر، وفـي مقدمـة ذلـك نشـأة وأهميـة الصـحافة 

 .اإللكترونية

 ال يوجد: متطلب سابق

 0630103مقدمة في اإلذاعة والتلفزيون  

اإلذاعي والتلفزيـوني، و خصـائص كـل وسـيلة منهمـا،   نشأة وتطور اإلعالم: يتناول هذا املساق عدة محاور من بينها

وكذلك البث الفضائي عبر األقمار الصناعية، وراديو وتليفزيون اإلنترنـت، ووظيفـة اإلعـالم اإلذاعـي والتلفزيـون فـي 

 . اتمع، وأنواع األنظمة اإلذاعية، وتأثير اختالف السيطرة والتمويل على املضمون اإلعالمي

 يوجدال  -:متطلب سابق

 0630104مقدمة في العالقات العامة واإلعالن     

إلـى جانـب يتناول  هذا املساق التعريف بالعالقات العامة من حيث مفهومها وتاريخها ووظائفها ووسائل عملهـا،  

، ودورها  في تطـوير املؤسسـات ، وكـذلك مفهـوم اإلعـالن جماهير العالقات العامة، وأنشطتها في مختلف ااالت

ة اتصال في العالقات العامة والعوامل التي تؤثر على فاعليته باإلضافة إلي كيفية ابتكاره فنيا والعوامل املؤثرة كأدا

 على جودة تصميمه

 ال يوجد:  متطلب سابق
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 تكنولوجيا االتصال احلديثة0630105   

: واإلعالم؛ ومـن ذلـك مـثاليتناول مضمون هذا املساق نشأة وتطور مختلف التقنيات املستخدمة في مجال االتصال 

املطبعـة، واحلاســبات اإللكترونيـة، واألقمــار الصــناعية، وامليكروويـف، واالتصــاالت الرقميـة، وتكنولوجيــة األليــاف 

كما يتطرق مضـمون هـذا املسـاق تلـف تـأثيرات تكنولوجيـا االتصـال علـى النشـاط واألداء االتصـالي .الضوئية

 . واإلعالمي

 ال يوجد: متطلب سابق

 مدخل إلى الوسائط املتعددة0630106   

 أقـراص(يتناول هذا املساق مفهـوم الوسـائط املتعـددة ووظائفهـا وعناصـرها، ومجـاالت اسـتخدامها وأشـكالها 

 ... )التجارة اإللكترونية –بنوك املعلومات –معاجم وكتب إلكترونية ––مضغوطة

 ال يوجد: متطلب سابق

 يج العربيوسائل اإلعالم في دول اخلل0630107   

بالدراسة والتحليل الظروف التاريخية والسياسية والثقافية التي تشكلت فيها وسـائل اإلعـالم  يتناول هذا املساق

كما يستعرض أيضا أهم وسـائل اإلعـالم  املطبوعـة واملسـموعة واملرئيـة  ووكـاالت األنبـاء  . في دول اخلليج العربية

في خدمة اتمعات العربية اخلليجيـة ، والتنسـيق والتعـاون اإلعالمـي  اخلليجية عبر مراحل تطورها ، وكذلك دورها

اخلليجي ، ومشكالت اإلنتاج البرامجي  في دول اخلليج ، وتأثيرات التركيبة السكانية على السياسـة اإلعالميـة، ودور 

 .اإلعالن في متويل املؤسسات اإلعالمية

 ال يوجد: متطلب سابق

 )1(عالم اللغة العربية لإل0630108   

احلـديث والسـماع والقـراءة : وتأهيله لتوظيف املهارات اللغوية، إلى إعداد الطالب لغويا –بعامة  –يهدف هذا املساق 

وتزويـده مبعـارف ، وتنميـة هـذه املعـارف وتعميقهـا، بتنشيط معارفه السابقة في النحو واإلمالء. والكتابة إعالميا

 . استعمالها استعماال وظيفيا صحيحا وتدريبه على، جديدة في األصوات واملعجم

 ال يوجد: متطلب سابق

 الرأي العام والدعاية0630209   

يتناول املساق تعريف الرأي العام، ونشأته ومراحل تكوينه، وأهميته وتطوره، وخصائصه، وتصنيفاته، ودوره في الـدول 

يضا إلى تعريف الدعايـة، وأنواعهـا، وأسـاليبها كما يتطرق أ. املتقدمة والدول النامية، وعالقته بالنظام الدميقراطي

، والعالقة بـني بـالرأي العـام والدعايـة. اتلفة، والتجارب الدعائية خالل الثالثينات وخالل احلرب الباردة، وحرب اخلليج

 .ليم، واإلعالم،  واإلعالن، والعالقات العامة،  والتعالرأي العام، والدعاية: وكذلك أوجه االختالف بني كل من
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 ال يوجد: متطلب سابق

 0630210   يمناهج البحث اإلعالم 

إجراءات وخطوات البحث العلمي، ومناهج البحث العلمي الرئيسة املستخدمة في مجال اإلعالم يتناول هذا املساق 

كما يقدم عرضا مفصال عن أساليب البحث العلمـي املسـتخدمة فـي مجـال اإلعـالم مثـل الدراسـات امليدانيـة . 

واختيار العينة وأنواعها، والدراسات التجريبيـة، والدراسـات القائمـة علـى ) ستفتاء، واملقابلة، واجلماعات البؤريةاال(

 .حتليل املضمون، مع قيام الطالب بتطبيقات من خالل بحوث صغيرة

 ال يوجد: متطلب سابق

 نظريات االتصال0630211   

ال بهدف جعل الطالب يستوعب العالقة بني كل نظريـة، وسـياقها يتناول هذا املساق اإلطار املعرفي لنظريات االتص

نظريـات التـأثير ، اسـتراتيجيات :  كما أنه يتناول  بالشرح والتحليل أهم تلك النظريات  مثل . االجتماعي واحلضاري

 .اإلقناع ، النظريات النفسية واالجتماعية املفسرة لالتصال

 ال يوجد : متطلب سابق

0630312 Communication Skills in English Language 

The course aims to provide students with the language skills and knowledge required to communicate effectively 

in English in various speech events. As oral language is the basis for communication, instruction will be focused 

more on listening and speaking to equip learners with the necessary tools to express their thoughts, ideas, 

feelings and being able to respond to others. To foster their abilities, students will also be exposed to the 

grammatical and structural aspects of English including writing and vocabulary building. 

COURSE PERQUISITES: None 

0630413  English for the Media 

English for media is designed to familiarize media students with the language of mass media such as newspapers, 

radio, TV and the Internet. It also helps them understand and use the essential vocabulary in their study and 

prospective field of work. It systematically covers words, expressions, structures and topics that frequently occur 

and recur in news editing and reporting. 

COURSE PERQUISITES: 0630312 
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 0630414أخالقيات اإلعالم وتشريعاته 

األخالقيـة، املواثيـق : األخالقية  و القانونيـة التـي حتكـم ممارسـة مهنـة اإلعـالم  مثـل القواعد   يتناول هذا املساق

والتشريعات اإلعالمية املنظمة لشروط إصدار الصحف ، ومحظورات النشر ، واملسؤولية اجلنائية واملدنيـة لوسـائل 

 . اإلعالم

 ال يوجد: متطلب سابق

 2 –اللغة العربية لإلعالم 0630015   

، القراءة والكتابة، يتناول هذا املساق موضوعات تتصل باكتساب املهارات اللغوية الضرورية لإلعالم مبختلف أشكاله

ة ومـا تتطلبـه مـن عناصـر لغويـة كالعناصـر الصـوتية واإلشـاري. في مواقف إعالمية متعـددة، واحلديث والسماع

 . وما يقابلها من عالمات الترقيم وما تدل عليه من معانٍ ، املصاحبة للحديث

كيـف يحـرر نصـا ، إلى استخدام اللغـة العربيـة اسـتخداما إعالميـا –بعامة  –وفي النهاية فإن هذا املساق يهدف 

 . الخ .. إعالميا ؟ وكيف يقرأ نصا إعالميا ؟ وكيف يدير حوارا 

 0630108:    متطلب سابق

 مدخل إلى التصوير الصحفي  0630016 

يتناول هذا املساق نشأة وتطور التصوير الفوتوغرافي، واملعارف النظريـة املتعلقـة بعلـم التصـوير عامـة، والصـورة 

كما . الصحفية بشكل خاص وأهمية فن التصوير الصحفي، ووظائف الصورة الصحفية، ومعايير نشرها، ومصادرها

 .أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي ومكوناتها : يات التصوير الصحفي مثليتناول أيضا أساسيات وتقن

 ال يوجد: متطلب سابق

 مدخل إلى اجلرافيك0630017   

يتناول هذا املساق عرض املبادئ واملفاهيم األساسية املتعلقـة باالتصـال املرئـي وأهميـة الصـورة كوسـيلة اتصـال، 

سائل اإلعالم، وكيفية توصيلها للجمهور، وكيفية قراءة العناصـر املرئيـة فـي وأهمية الثقافة املرئية، والصورة في و

وكيفية توظيفها كوسـائل اتصـال مرئيـة مثـل األلـوان والتصـميم اجلرافيكـي والتصـوير . وسائل اتصال متنوعة

 .وامللتيميديا واالنترنت والرسوم املتحركة والكارتون والرسوم املعلوماتية وغيرها

 يوجد ال: متطلب سابق
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 0630018علم اإلقناع    

يتناول هذا املساق  التعريف بطبيعة العملية اإلقناعية  التي تتم بشكل مركب معتمدة على التـأثيرات التراكميـة 

وليس مجرد االتصال أو إصدار القوانني وسن اللوائح ،  ونظريات  اإلقناع التـي تسـاعد فـي عـرض وتقـدمي املضـامني 

لسلوكية التي تنتج عن االتصال اإلقناعي واإلقناع وعناصر العملية االتصالية واسـتراتيجيات اإلعالمية والتعديالت ا

الرسالة اإلقناعية واألساليب التكتيكية املستخدمة فيها والقدرات اإلقناعية لوسائل اإلعـالم واجلمهـور والقابليـة 

م باالتصال في تعامله مع اجلمهـور املسـتهدف اإلقناعية ، مبا ميثل القاعدة النظرية التي يجب أن ينطلق منها القائ

 . لتحقيق أهدافه 

 ال يوجد: متطلب سابق

 0630019اإلعالم واتمع   

يتناول هذا املساق  الدور الوظيفي  لوسائل اإلعالم   في اتمع  من حيث املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم، جتاه  

تمـع ،وعالقـات التـأثير والتـأثر بـني املؤسسـات االجتماعيـة واملؤسسـات أهم القضايا  واملشكالت  التي تواجـه ا

 .اإلعالمية 

 ال يوجد : متطلب سابق

 التصال التنظيميا0630020   

يتناول هذا املساق دراسة االتصال التنظيمي داخل منظمات األعمال من حيث املفاهيم و األهمية و أشكال التواصل 

كما يتناول أيضـاً .  منظمات األعمال و النظريات اإلدارية و التنظيمية التي حتكمهاوتباين هذا التواصل بحكم تنوع 

دراسة تدفق املعلومات و شبكات االتصال التنظيمي داخل منظمات األعمال و كيفيـة نشـأتها ، ودور االتصـال فـي 

 .نون التفاوض مواجهة العديد من اخلالفات و الصراعات من خالل استخدام استراتيجيات حل اخلالفات وف

 ال يوجد: متطلب سابق

 مجتمع املعلومات0630021   

كما يستعرض خصائص اتمع . يتناول هذا املساق الثورة املعرفية واملعلوماتية التي يعيشها العالم في كل ااالت

ق املسـتقبلية للمجتمـع كما يبحث أيضا في التأثيرات ، واآلفـا. املعلوماتي ، مقارنا إياها مبا عرفته اتمعات األخرى

 .العربي في ظل الثورة املعلوماتية وخارطة السوق املعلوماتية العاملية

 ال يوجد: متطلب سابق
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 اإلعالم االلكتروني0630022   

ويركز بشكل خاص على اجلوانب العملية واملهنيـة ، يتناول املساق األساسيات املتعلقة بوسائل اإلعالم عبر اإلنترنيت

صحافة اإللكترونية مع اإلشارة إلى مختلف األمثلة ذات الصلة بوسائل اإلعالم عبر اإلنترنيت مثل راديـو املتعلقة بال

كما يعرف املساق الطلبة على حيثيات وسائل اإلعالم والسـمات املميـزة للصـحافة ، االنترنيت والتلفزيون التفاعلي

 .مثيالتها باللغة اإلجنليزيةفضال عن عمليات املقارنة بني املواقع العربية و،االلكترونية

 ال يوجد: متطلب سابق

 إدارة املؤسسات اإلعالمية0630023  

، اإلعالميـة :فـي مختلـف أبعادهـا في عصر املعلومـات دراسة إدارة املؤسسات اإلعالميةيتناول مضمون هذا املساق 

، اتخاذ القـرارواإلدارية،  اإلعالمي، والقيادة التخطيط :مثل؛ واإلدارية والتجارية، ،والصناعيةواملعلوماتية، واإللكترونية، 

 . والهيكلة اإلدارية

 ال يوجد: متطلب سابق

 0630024اإلعالم والتنمية 

دراسة عالقة اإلعالم بالتنميـة مـن خـالل اسـتعراض مجموعـة املفـاهيم و النظريـات املرتبطـة  هذا املساقيتناول 

مورد وأداة رئيسية في مواجهة قضايا التخلف  منذ املشـكالت مبفاهيم التخلف و التنمية و كيفية دخول اإلعالم ك

التي سادت  في اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي  حول دور اإلعالم  في االنتقال للدولة العصـرية  فـي دول 

دول العـالم العالم الثالث ، و كذلك  االنتقادات التي وجهتها دول أمريكا الالتينية للمعاجلـة الغربيـة للتنميـة فـي 

 . الثالث، وأساليب مشاركة اإلعالم  في صنع التقدم و التنمية في أي مجتمع من اتمعات 

 ال يوجد: متطلب سابق

 فن احلديث و التقدمي   0630025

يتناول هذا املساق دراسة فن احلديث و التقدمي من جميع جوانبه سواء تلك اجلوانب املرتبطة مببادئ ومفاهيم و أنواع و 

شكال احلديث و التقدمي و أهميتها أو ما ارتبط منها بعملية التخطيط والبرمجة للحـديث و وسـائله وخصائصـه أ

كذلك يتناول املساق اسـتخدام وسـائل اإليضـاح . ونوع الصفات و الشروط املطلوب توفرها في املتحدثني و املقدمني

غير اللفظية لضمان جناح العمليات االتصالية املرتبطـة  املساعدة وفنون اإللقاء و اخلطابة و اإلقناع ووسائل االتصال

 باحلديث والتقدمي 

 ال يوجد: متطلب سابق

    العربي والدولي عالماإل0630026    

يتناول هذا  املساق  طبيعة املؤسسات اإلعالمية العربيـة والدوليـة  مـن حيـث   قواعـد وأسـاليب العمـل، وحجـم 

عالمـي  ، ومسـتوى األداء  اإلعالمـي  ، والسياسـات اإلعالميـة ، ومعوقـات املمارسـة االنتشار والتأثير، واالحتكـار اإل

، ووسـائل وأسـاليب ) الـدول الناميـة ( اإلعالمية، ودور دول املركز أو الصفوة  في التأثير على اإلعالم  في دول الهامش 
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تواجههـا وسـائل اإلعـالم  فـي عصـر  السيطرة على إعالم العالم من خالل بعض املراكز الغربية ، والتحديات التـي

 .العوملة 

  ال يوجد: متطلب سابق

 1 التحرير الصحفي0631227  

يتناول هذا املساق اخلبر الصحفي، من حيث املفاهيم، والعناصر، واألنواع، واملصادر، وكذلك أشكال وقوالـب الكتابـة، 

  .والتغطية الصحفية للخبر في اتمعات اتلفة

 0630102: متطلب سابق

 صحافة اإلنترنت   0631228

 يتناول هذا املساق صحافة اإلنترنت من حيـث النشـأة والتطـور واخلصـائص وأسـس تصـميم املواقـع الصـحفية،

 . كما يستعرض مناذج من صحافة اإلنترنت العربية واألجنبية.وخصائص التحرير الصحفي لصحافة اإلنترنت

 0630106 - 0630105: متطلب سابق

 2التحرير الصحفي    0631329

املقـال، واحلـديث، والتحقيـق، والتقريـر الصـحفي، : يتناول هذا املساق دراسة فنون التحرير الصحفي املتقدمة مثـل

باعتبارها من األنواع الصحفية الفكريـة التـي تسـاهم فـي حتقيـق الوظـائف األساسـية للصـحافة واالسـتجابة 

 .الهتمامات الرأي العام وخدمة اتمع

 0631227: ابقمتطلب س

 الصحافة املتخصصة 0631330

يتناول هذا املساق نشأه وتطور الصحافة املتخصصة في العالم مع التركيز على نشأه وتطور الصحافة املتخصصة 

كما يتناول مناذج من الصحافة املتخصصة سواء أكانت صفحات أو صحفا قائمة بذاتها في شتى .في العالم العربي

خلارجية وصحافة املرأة واحلوادث واجلرائم ، وغيرها ، مع إبراز وظائف تلك الصـحف واألسـباب التـي ااالت الرياضية وا

 .أدت إلى انتشارها وتطورها

 0631329 :متطلب سابق

 تصميم وإخراج اجلرائد0631431  

واجلرافيكيـة،  يتناول هذا املساق مفاهيم ومبادئ التصميم وإخراج  الصحف مع التركيز على العناصر التيبوغرافية 

وإن ديزايـزن " كـوارك إكسـبراس"مثل بـرامج   .واملدارس الفنية إلخراج اجلرائد باستخدام برمجيات النشر الصحفي

 ."أدوبي إلستريتور"و

 0631329 -:متطلب سابق
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 تدريب عملي في مؤسسات صحفية0631432  

سـاليب لألبغـرض التطبيـق العملـي  يةالصـحفللطالب في إحدى املؤسسات  تدريب امليدانييتناول هذا املساق ال

 .واملعارف العلمية التي اكتسبها أثناء فترة دراسته باجلامعة 

 ساعة معتمدة 90إجناز  -:متطلب سابق

 مشروع التخرج   0631433

يتناول هذا املساق تطبيق اجلوانب املعرفية التي متكن الطالب من إجناز مشروع التخرج في مسار الصحافة املطبوعة 

: لكترونية، بحيث يستخدم فيه مهاراته التي اكتسبها أثناء الدراسة ليقدم مشروعا تطبيقيا من اختياره، مثـلواإل

 .الخ....إنتاج عدد من جريدة، أو مجلة

 ساعات معتمدة 105إجناز  -:متطلب سابق

    التصوير الصحفي املتقدم0631034  

ي املتقـدم مـن حيـث االسـتخدام للكـاميرات املتطـورة التصوير الصـحفتعريف الطلبة بأسس يتناول هذا املساق 

واالنعكاسـات اإليجابيـة والسـلبية السـتخدام التكنولوجيـات  وأساليب املعاجلة والتوظيف للصـورة الصـحفية،

 .املتقدمة في التصوير الصحفي،  باإلضافة إلى بحث ومناقشة االجتاهات احلديثة في بحوث الصورة الصحفية

 دال يوج -:متطلب سابق

  االجتاهات احلديثة في التحرير واإلخراج 0631035  

يتناول هذا املساق مستحدثات التحرير واإلخراج الصحفي احلديث من حيث قوالـب التحريـر والنشـر مثـل التحريـر 

اإللكتروني باستخدام الكومبيوتر، وكذلك االستخدام املكثف للنشر اإللكترونـي وتأثيراتـه اتلفـة علـى تصـميم 

 .الصحف وحتريرها وإخراج

 ال يوجد: متطلب سابق

  مصادر املعلومات ووكاالت األنباء   0631036

يتناول هذا املساق مصادر األخبار واملعلومات التقليدية واإللكترونية التي تعتمد عليها املؤسسات الصحفية و منها 

 .لية واإلقليمية والعاملية، وشبكة اإلنترنتمثل املراسلني ووكاالت األنباء احمل املصادر اخلارجية، والذاتية املصادر

 ال يوجد: متطلب سابق

 موضوع خاص في الصحافة  0631037

ويتم اختيار املوضوعات .يتناول هذا املساق آخر مستجدات وقضايا الصحافة املطبوعة واإللكترونية في جميع ااالت

 .ة في حقل الصحافة املطبوعة وااللكترونيةمن مجريات األحداث، ومن اهتمامات األوساط األكادميية والعلمي

 ال يوجد: متطلب سابق
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 قيم األخبار في اتمعات الغربية واتمعات النامية0631038   

وطبيعة اتمعات النامية والغربية وخصائص أنظمتها اإلعالمية،  يتناول هذا املساق تعريف مفهوم القيمة اخلبرية

كـل منهـا فـي ضـوء السياسـات التحريريـة ومعـايير القـائم ير نشر األخبار فـي والعوامل التي حتدد شروط ومعاي

 .باالتصال وتوجهات اتمع

 ال يوجد: متطلب سابق

 اإلعالن الصحفي0631039  

دور احلمـالت وكـذلك  تعريف اإلعالن الصحفي وتطوره وأنواعه وتعـدد أشـكاله وجوانبـه الفنيـة يتناول هذا املساق

 .التسويقي واالقتصادي اإلعالنية في النشاط

 ال يوجد -:متطلب سابق

 التخطيط واحلمالت الصحفية  0631040

التـي التخطـيط اإلعالمـي،  وخصائصـه وأنواعـه ومنهـا تخطـيط احلمـالت الصـحفية مفهوم  يتناول هذا املساق

 .عامإلثارة قضية محددة حتتل صدارة االهتمام لدى الرأي الأنوع فنون التحرير الصحفي تستخدم كافة 

 ال يوجد: متطلب سابق

 النشر اإللكتروني0631041  

مفهوم النشر اإللكتروني كمظهر من مظاهر الصحافة اإللكترونية املستندة لشـبكة اإلنترنـت،  يتناول هذا املساق

حيث يتعرض للتطور التاريخي لإلنترنت، وخصائص عملية النشـر اإللكترونـي مقارنـة بالنشـر التقليـدي، ومراحـل 

 .عملية النشر اإللكترونية، ومفاهيم وأسس تصميم املواقع اإللكترونية، مع تطبيقات عملية في هذا اال ومكونات

 ال يوجد: متطلب سابق

 تصميم وإخراج الة0631042  

يتناول هذا املساق مفاهيم ومبادئ التصميم وإخراج  االت مع  التركيز على العناصـر التيبوغرافيـة  واجلرافيكيـة، 

   .باستخدام برمجيات النشر الصحفي. ملدارس الفنية إلخراج االت وا

 ال يوجد: متطلب سابق

 إعداد املواد اإلعالمية باستخدام الوسائط املتعددة  0631043

يتناول هذا املسـاق عمليـة اسـتخدام الوسـائط الرقميـة املتعـددة فـي إعـداد مـواد إعالميـة متنوعـة للصـحافة 

ويركز املساق على استخدام الوسـائط املتعـددة كوسـيلة .  زيون أو للراديو أو للمواقع التفاعليةاإللكترونية أو للتلف

إعالمية واتصالية  فاعلة في توصيل رسائل ذات قيمة في ااالت اتلفـة جلمـاهير املسـتخدمني سـواء بالوسـائل 

بيقـات مختلفـة فـي إنتـاج مـواد إعالميـة ويتضمن املساق تدريبات عمليـة وتط.  اإلعالمية التقليدية أو التفاعلية

 باستخدام الوسائط
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 ال يوجد: متطلب سابق

 اخلبر اإلذاعي والتلفزيوني0632227  

يتناول املساق وسيلتي اإلذاعة والتلفزيون وأهميتهما للجمهور، و خصائص الكتابة اإلخبارية لإلذاعة والتلفزيون مـن 

صائصه، والعوامل املؤثرة على انتقائه، وفريق العمـل اإلخبـاري، وكتابـة خالل التعريف باخلبر اإلذاعي والتلفزيوني وخ

 . ومصادرها، وإعداد النشرة اإلخبارية وتقييمها، األخبار اإلذاعية والتلفزيونية

 :  متطلب سابق

 حترير البرامج اإلذاعية والتلفزيونية0632228   

والتلفزيـوني لألشـكال البرامجيـة مـن حيـث مصـادرها يتناول هذا املساق أسس وقواعد التحرير واإلنتـاج اإلذاعـي 

مختلـف و، واللغـة اإلذاعيـة والتلفزيونيـة، وأسـس إنتاجهـا، ومقومـات، وما يجب مراعاته فيها، ومواردها وأهدافها

 .  وبرامج املنوعات، والة اإلذاعية والتلفزيونية ، واحلوار والتحقيق، كاألحاديث واملناقشات، األشكال البرامجية

  0632227: املتطلب السابق

 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوني  0632329

يتناول املساق التطبيقات النظرية ال كتابة بعض النصوص الكاملة والنصوص غيـر الكاملـة، كتابـة السـيناريو، 

وغيرهـا مـن  وكتابة نصوص البرامج الوثائقية، والتعرف على نصوص من واقع عمل احملطات اإلذاعيـة والتلفزيونيـة،

التطبيقات العملية في األستوديو اإلذاعي والتلفزيـوني إلنتـاج أعمـال فرديـة و جماعيـة، والقيـام بـرحالت علميـة 

 .  منتظمة لزيارة بعض احملطات اإلذاعية والفضائية

 0632227 -:متطلب سابق

 التصوير واملونتاج0632330   

صوت والصورة التلفزيونيـة، والكـاميرات التلفزيونيـة ومكوناتهـا، يتناول  هذا املساق التصوير التلفزيوني ومصادر ال

وأنواع وأحجام اللقطات وحركـة الكـاميرا وزواياهـا واسـتخداماتها، وأسـس التكنيـك الفنـي لإلضـاءة ومصـادرها 

 .مة املونتاج التقليدي وغير اخلطي، وأنواعهظوأجهزتها، واملونتاج التلفزيوني وطبيعته وأساليبه، وأن

 0632228: سابقمتطلب 

 التقدمي واإللقاء 0632431  

نشأة فن اإللقاء مقوماته وأنواعه، الصفات الالزم توافرها في مـن يجيـد اإللقـاء، علـم : يتناول املساق اإللقاء اإلذاعي

كيـف يحـدث الصـوت، وجهـاز النطـق، ومخـارج : نشأته وأهميته، األصوات اللغوية وعلم التجويد: األصوات العربي

 .اإلحساس الفني، اإللقاء اإلذاعي السليم، والتطبيقات العملية لتعزيز ما يدرسه الطالب األصوات،

 0632329 – 0632228: متطلب سابق
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 0632432 تدريب عملي في مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون

العملـي بغـرض التطبيـق  اإلذاعيـة والتلفزيونيـةللطالب في إحدى املؤسسات  تدريب امليدانييتناول هذا املساق  ال

 ساليب واملعارف العلمية التي اكتسبها لأل

  ساعة معتمدة 90إجناز : متطلب سابق

 مشروع التخرج 0632433   

يتناول هذا املساق تطبيق اجلوانب املعرفية التي متكن الطالب من إجناز مشروع التخرج في مسار اإلذاعة والتلفزيـون، 

إنتـاج : ترة الدراسة ليقدم مشروعا تطبيقيا مـن اختيـاره، مثـلبحيث يستخدم فيه مهاراته التي اكتسبها خالل ف

 .الخ....برنامج، فيلم

 ساعات معتمدة 105إجناز : متطلب سابق

 أساليب اإلخراج للوسائط املتعددة  0632034 

وتية يتناول هذا املساق مفاهيم ومبادئ تصميم الوسائط املتعددة مثل األلوان والظالل ومونتاج الفيديو واملـواد الصـ

 وأنواع اللقطات واحلركات والزوايا ، وتصميم العناصر اجلرافيكية 

 ال يوجد : متطلب سابق

 الدراما اإلذاعية والتلفزيونية0632035  

يتناول هذا املساق مفهوم الدراما في اإلذاعة والتلفزيون، ونشأتها، وكـذلك أشـكالها ومضـامينها، وعناصـر البنـاء 

 .لتنمية قدرة الطالب على فهم ونقد األعمال الدراميةالدرامي، مع مناذج تطبيقية 

 ال يوجد: متطلب سابق

 االجتاهات احلديثة في االتصال اإللكتروني 0632036 

يتناول هذا املساق مميزات العصر اإللكتروني الرقمي  من حيث مكوناتـه ومسـتحدثاته وخصـائص كـل منهـا مثـل 

فاعلية اإللكترونية ، وانعكاسات ذلك على املفاهيم والوظائف االتصـالية النشر اإللكتروني والبيئة االفتراضية ، والت

 .وبنية اتمع

 ال يوجد: متطلب سابق

 موضوع خاص في االتصال اإللكتروني0632037   

ذات العالقة باإلذاعة والتلفزيون مثـل البـث الرقمـي وإنتـاج يتناول هذا املساق آخر مستحدثات االتصال اإللكتروني، 

 .ج، أو األخبار أو تعرض اجلمهور، أو التأثيرات الثقافية واالجتماعية للراديو والتلفزيونالبرام

 ال يوجد: متطلب سابق
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 البرامج الوثائقية0632038   

يتناول املساق دراسة  نوعية متخصصة من البرامج التلفزيونية كإنتاج البرامج الوثائقية، التي تـرتبط بـالواقع فـي 

ً بكافـة املراحـل اإلنتاجيـة مضمونها دون االعتم اد على اخليال وذلك بدا من اختيار الفكرة وحتى عملية اإلخراج مرورا

اتلفة، كما يتناول دراسة مراحل إعداد وجمع مادة مضمون البرنامج وكيفيـة كتابتهـا وصـياغتها بشـكل مفيـد 

 . جلمهور البرنامج

 ال يوجد: متطلب سابق

 لتلفزيوناإلعالن في اإلذاعة وا  0632039

اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني وجوانبه التقنية اتلفة، ودوره في عملية االتصال والتسـويق يتناول هذا املساق مفهوم 

واقتصاديات املؤسسة، وكذلك دراسة إدارة النشاط اإلعالنـي واحلمـالت اإلعالنيـة مـن حيـث التخطـيط والتنظـيم 

 . والفعالية والتأثير على سلوك اجلمهور

 ال يوجد: طلب سابقمت

 إنتاج وحترير الفيديو0632040  

اللقطـات . وفنون استخدام الكـاميرات التلفزيونيـة.تعريف الطلبة مبكونات و أنواع الكاميرات التلفزيونية وأجزائها

وتـدريب الطلبـة علـى التجهيـزات فـي . أنـواع املونتـاج.وأنظمة املونتاج التقليـدي وغيـر اخلطـي.واحلركات واملؤثرات

 .ألستوديو التلفزيوني في تنفيذ أعمال تصوير داخلي وخارجي وأعمال مونتاجا

 ال يوجد: متطلب سابق

 التخطيط اإلعالمي واحلمالت اإلعالمية   0632041

التخطيط اإلعالمي،  وخصائصه ومقوماته ومراحل التخطيط ومتابعة احلمالت اإلعالمية مفهوم يتناول هذا املساق 

  .والتلفزيونية في املؤسسات اإلذاعية

 ال يوجد: متطلب سابق

 النقد اإلذاعي والتلفزيوني 0632042 

يتناول املساق مفهوم النقد اإلذاعي والتلفزيوني بأبعـاده الفنيـة والفكريـة اتلفـة، وكيفيـة تطـوير اإلشـكاليات 

حاالت دراسية متنوعـة  املتعلقة بنقد برامج الراديو والتلفزيون على أسس علمية ومنهجية واضحة، ويناقش املساق

 .لبرامج إذاعية وتلفزيونية ويتم تقدمي التقارير حولها

 ال يوجد: متطلب سابق
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 إدارة العالقات العامة واإلعالن0633227  

مكانتهـا ضـمن الهيكـل التنظيمـي للمؤسسـة،  العالقات العامة في املؤسسة من حيـث إدارةيتناول هذا املساق 

امة، دور إدارة العالقات العامة في التعامـل مـع األزمـات،  التكامـل مـع اإلدارات األخـرى، العاملون بإدارة العالقات الع

 .جماهير العالقات العامةالتخطيط ووسائل االتصال،  بحوث العالقات العامة، 

 0630104: متطلب سابق

 مبادئ التسويق  0633228

لتركيز على عناصر التسويق ، وبيئتـه  و إسـتراتيجية  يتناول هذا املساق أهمية  التسويق ، ومفهومه ،  وأنواعه  مع ا

 املزيج الترويجي ، ودور وسائل اإلعالم واالتصال في عملية التسويق 

  ال يوجد: متطلب سابق

 إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة0633329  

اإلعالميـة للعالقـات العامـة   يتناول املساق دراسة العمليات والوسائل واألسـاليب اتلفـة املرتبطـة بإنتـاج املـواد

 .  املطبوعة واملسموعة واملرئية 

 : متطلب سابق

 التخطيط واحلمالت اإلعالمية   0633330

التخطيط للحمالت اإلعالمية، تخطيط حمالت التسويق االجتماعي، األسـس املنهجيـة مفهوم  يتناول هذا املساق

 .تقييمها، عرض مناذج تطبيقية حلمالت التسويق االجتماعي حلمالت التسويق االجتماعي، مراحل تنفيذ احلملة وطرق

 0633329:  متطلب سابق

 إستراتيجيات اإلعالن0633431  

يتناول هذا املساق التعريف بأهمية اإلعالن ، واالتصال اإلعالني ، وأنواع  اإلستراتيجيات اإلعالنية وعناصرها ، وكيفيـة 

 .  االتصالية وقنوات االتصال   تصميم احلمالت اإلعالنية  من حيث الرسالة

 : متطلب سابق

 تدريب عملي في مجال العالقات العامة واإلعالن   0633432

للطالب في إحدى املؤسسات املتخصصة  في العالقات العامة واإلعالن  بغـرض  تدريب امليدانييتناول هذا املساق  ال

 . ساليب واملعارف العلمية التي اكتسبهالألالتطبيق العملي  

 ساعة معتمدة 90إجناز : متطلب سابق
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 مشروع التخرج  0633433 

يتناول هذا املساق تطبيق اجلوانب املعرفية التي متكن الطالب من إجناز مشروع التخرج في مسـار العالقـات  متطلب

ره مثـل العامة واإلعالن، بحيث يستخدم فيه معارفه النظرية ومهاراته العملية ليقدم مشروعا تطبيقيا من اختيـا

 .الخ... إجناز مطبوعة من مطبوعات العالقات العامة، دراسة حالة

 ساعات معتمدة 105إجناز : متطلب سابق

 التصال التنظيميا  0630020

يتناول هذا املساق دراسة االتصال التنظيمي داخل منظمات األعمال من حيث املفاهيم و األهمية و أشكال التواصل 

كما يتناول أيضـاً .  نوع منظمات األعمال و النظريات اإلدارية و التنظيمية التي حتكمهاوتباين هذا التواصل بحكم ت

دراسة تدفق املعلومات و شبكات االتصال التنظيمي داخل منظمات األعمال و كيفيـة نشـأتها ، ودور االتصـال فـي 

 .ت وفنون التفاوض مواجهة العديد من اخلالفات و الصراعات من خالل استخدام استراتيجيات حل اخلالفا

 ال يوجد: متطلب سابق

 النشر اإللكتروني0631041  

مفهوم النشر اإللكتروني كمظهر من مظاهر الصحافة اإللكترونية املستندة لشـبكة اإلنترنـت،  يتناول هذا املساق

مراحـل حيث يتعرض للتطور التاريخي لإلنترنت، وخصائص عملية النشـر اإللكترونـي مقارنـة بالنشـر التقليـدي، و

 .ومكونات عملية النشر اإللكترونية، ومفاهيم وأسس تصميم املواقع اإللكترونية، مع تطبيقات عملية في هذا اال

 ال يوجد: متطلب سابق

 سلوك املستهلك0633034  

ة يتناول هذا املساق مفهوم سلوك املستهلك والنماذج املفسرة لهذا السلوك، والعوامل الداخليـة واخلارجيـة املـؤثر

 .في تشكيله، مع التركيز على دور وسائل اإلعالم واالتصال واحلمالت اإلعالنية في التوجيه والتأثير على هذا السلوك

 ال يوجد: متطلب سابق

 االجتاهات احلديثة في مجالي العالقات العامة واإلعالن0633035  

مة واإلعالن في عصـر العوملـة والتحـوالت التـي هذا املساق االجتاهات العاملية احلديثة في حقل العالقات العايتناول 

وينـاقش املسـاق حتـول مفهـوم العالقـات .  يعيشها هذان ااالن في األسس النظرية واملمارسات العملية واملهنيـة

العامة من مجرد ممارسة األنشطة التقليدية والشكلية إلى عملية اتصال باجتاهني مع اجلماهير ومع صانعي القـرار 

ة، مثلما يتناول حتول اإلعالن من مجرد الترويج املباشر للسلعة إلى محاولة بناء عالقات بعيدة املدى مـع في املؤسس

بـني املؤسسـات واجلمـاهير، والتوجـه نحـو  integrated communicationsاملستهلكني في إطار االتصـاالت املتكاملـة 

 .إلعالن والعالقات العامة استخدام اإلنترنت واالتصاالت التفاعلية في عملية الترويج وا

 ال يوجد: متطلب سابق
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 موضوع خاص في االتصال التسويقي0633036  

ويـتم اختيـار  يتناول هذا املساق آخر مستجدات وقضايا االتصال التكـاملي فـي مجـال العالقـات العامـة واإلعـالن

 .حقل االتصال التسويقي املوضوعات من مجريات األحداث، ومن اهتمامات األوساط األكادميية والعلمية في

 ال يوجد: متطلب سابق

 اإلعالم وإدارة األزمات0633037  

يتناول هذا املساق مفهوم األزمات وكيفية إدارة األزمات إعالميا، والتخطيط اإلعالمـي ملواجهـة األزمـات السياسـية 

في إدارة األزمة، وطريقـة بنـاء  واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية والكوارث الطبيعية، وكيفية التصدي للشائعات

 .سيناريوهات إعالمية لألزمات، واألساليب العلمية للتغطية اإلعالمية قبل وأثناء وبعد حدوث األزمات

 ال يوجد: متطلب سابق

 التسويق اإللكتروني0633038  

واألنظمـة اإللكترونيـة يتناول هذا املساق دراسة مفهوم التسويق اإللكتروني من حيث األهداف واألدوات واملتطلبـات 

 والوسائل املستخدمة في ذلك مع التركيز على أهمية االتصاالت التسويقية املتكاملة عبر االنترنت 

 ال يوجد: متطلب سابق

 إخراج وتصميم اإلعالن0633039  

شـر يتناول هذا املساق مفهوم اإلعالن وأسـس تصـميمه مـن حيـث البنـاء، واختيـار الرسـالة اإلعالنيـة، ووسـائل ن

 .واملواد املستخدمة في تصميم اإلعالن ، وأسس التخطيط للحمالت اإلعالنية.اإلعالن

 ال يوجد: متطلب سابق

 0633040  أساليب قياس الرأي العام

يتناول هذا املساق نشأة وتطور قياس الرأي العام، أساليب قياس الرأي العام، استطالعات الـرأي العـام، اإلشـكاليات 

الرأي العام وأخالقياته، مشكالت قياس الـرأي العـام فـي اتمعـات الناميـة واملتقدمـة،  منـاذج املنهجية في قياس 

 .تطبيقية

 ال يوجد : متطلب سابق

 تصميم اجلرافيك0634227  

يتناول هذا املساق عرضا ألبرز االجتاهات املعاصرة في تصـميم اجلرافيـك، وعمليـة التصـميم وعناصـرها، تطبيقـات 

" فوتوشوب"في وسائل اإلعالم املطبوعة والتلفزيونية والتفاعلية،برمجيات التصميم الرقمي مثل تصميم اجلرافيك 

 .وغيرها" إلستريتور"و 

  0630106 - 0630105: متطلب سابق
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 )1(تصميم الوسائط التفاعلية 0634228  

هادفة إلـى إنتـاج مضـمون مفهوم الوسائط املتعددة بصفتها مجموعة  من  املكونات ال  يتناول  هذا املساق دراسة

العروض التقدميية ،والتصوير الرقمي، والبرمجيات املستخدمة في إنتاجهـا   مثـل : إعالمي تفاعلى  ومتكامل  مثل 

 .فالش، وغيره: برنامج 

 0634227: متطلب سابق

 التصوير الرقمي0634329  

وطرق التصوير باستخدام الكاميرات الرقميـة،  يتناول هذا املساق تعريف الطلبة مبكونات و أنواع الكاميرات الرقمية،

وعناصر ومكونات الصورة الرقمية وطرق معاجلتها وصيغها وطرق حفظها ونقلها وحتويلها، وكيفيـة حتريـر الصـورة 

 .الرقمية وطباعتها وتصفحها وحفظها واستخدامها في أعمال مختلفة

 دال يوج: متطلب سابق

 )2(تصميم الوسائل التفاعلية    0634330

في الوسائط املتعددة وبخاصة برمجيـات والرقمية يتناول هذا املساق منهجيات وأدوات تصميم الوسائل التفاعلية، 

من أجل إنتاج أعمـال تفاعليـة متطـورة يسـتفاد  Adobe Flashوبرنامج  Adobe Directorإنتاج الوسائط مثل برنامج 

ويركز املساق على اجلانب العملي فـي .  لى شبكة اإلنترنتمنها في املنتجات اإلعالمية على أسطوانات مدمجة أو ع

 .التصميم وبلورة الفكرة واختيار األدوات ودمج الوسائط ومن ثم إنتاجها

 0634228: متطلب سابق

 الرسوم املعلوماتية0634431  

اماتها  اتلفة في يتناول هذا املساق   مفهوم الرسم  وعناصر  العمل الفني وأنواع الرسومات املعلوماتية  واستخد

 مجال اإلعالم ، مثل الرسوم الساخرة ، الرسوم التوضيحية، الرسوم البيانية

 0634330: متطلب سابق

 0634432تدريب عملي في اإلعالم املرئي

للطالب في إحدى املؤسسات أو األقسام املتخصصة  في التصـميم اجلرافيكـي  تدريب امليدانييتناول هذا املساق  ال

 . ساليب واملعارف العلمية التي اكتسبهالألطبيق العملي  بغرض الت

 ساعة معتمدة 90إجناز : متطلب سابق
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 مشروع تخرج في اإلعالم املرئي   0634433

يتناول هذا املساق تطبيق  املعارف التي تعلمها  الطالب أثناء  دراسته اجلامعية من أجل إجنـاز مشـروع التخـرج فـي 

 . مسار التصميم اجلرافيكي

 ساعات معتمدة 105إجناز : متطلب سابق

 مجتمع املعلومات0630021  

كما يستعرض خصائص اتمع . يتناول هذا املساق الثورة املعرفية واملعلوماتية التي يعيشها العالم في كل ااالت

ق املسـتقبلية للمجتمـع كما يبحث أيضا في التأثيرات ، واآلفـا. املعلوماتي ، مقارنا إياها مبا عرفته اتمعات األخرى

 .العربي في ظل الثورة املعلوماتية وخارطة السوق املعلوماتية العاملية

 ال يوجد: متطلب سابق

 تصميم وإخراج الة0631042   

يتناول هذا املساق مفاهيم ومبادئ التصميم وإخراج  االت مع  التركيز على العناصـر التيبوغرافيـة و اجلرافيكيـة ، 

  .باستخدام برمجيات النشر الصحفي.لفنية إلخراج االت واملدارس ا

 ال يوجد: متطلب سابق

 أساليب اإلخراج للوسائط املتعددة   0632034 

يتناول هذا املساق مفاهيم ومبادئ تصميم الوسائط املتعددة مثل األلوان والظالل ومونتاج الفيديو واملـواد الصـوتية 

 ، وتصميم العناصر اجلرافيكية  وأنواع اللقطات واحلكات والزوايا 

 ال يوجد: متطلب سابق

 إنتاج وحترير الفيديو0632040  

اللقطـات . وفنون استخدام الكـاميرات التلفزيونيـة.تعريف الطلبة مبكونات و أنواع الكاميرات التلفزيونية وأجزائها

وتـدريب الطلبـة علـى التجهيـزات فـي . أنـواع املونتـاج.وأنظمة املونتاج التقليـدي وغيـر اخلطـي.واحلركات واملؤثرات

 .األستوديو التلفزيوني في تنفيذ أعمال تصوير داخلي وخارجي وأعمال مونتاج

 ال يوجد: متطلب سابق

 التسويق اإللكتروني0633038   

يتناول هذا املساق دراسة مفهـوم التسـويق اإللكترونـي مـن حيـث أهـداف املسـاق واألدوات واملتطلبـات واألنظمـة 

 نية والوسائل املستخدمة في ذلك مع التركيز على أهمية االتصاالت التسويقية املتكاملة عبر االنترنت اإللكترو

 ال يوجد   : متطلب سابق
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 إخراج وتصميم اإلعالن0633039  

يتناول هذا املساق مفهوم اإلعالن وأسـس تصـميمه مـن حيـث البنـاء، واختيـار الرسـالة اإلعالنيـة، ووسـائل نشـر 

 .واد املستخدمة في تصميم اإلعالن ، وأسس التخطيط للحمالت اإلعالنيةوامل.اإلعالن

 ال يوجد: متطلب سابق

 الرسوم املتحركة    0634034

مع التطبيق على بعض البرمجيات . والتركيز على حترير احلركات. تعريف الطلبة باملبادئ األساسية للرسوم املتحركة

ية رسم الشخصيات واملواقف، وإضافة التعبيـرات واملواقـف واملـؤثرات مثل فالش واستخدام تقنيات التحريك، وكيف

 .الصوتية

 ال يوجد: متطلب سابق

 موضوع خاص في تصميم اجلرافيك0634035   

ويـتم اختيـار املوضـوعات مـن .يتناول هذا املساق آخر مستجدات وقضايا التصميم اجلرافيكي  فـي جميـع اـاالت 

 األوساط األكادميية والعلمية في حقل التصميم اجلرافيكي مجريات األحداث ،ومن اهتمامات

 ال يوجد: متطلب سابق
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 :مقر اجلامعة الرئيسي في عجمان 

 االسم
الرتبة 

 العلمية
 التخصص

الدرجة 
 العلمية

 اجلامعة السنة

خالد عبد الرحمن / د: العميد 
  اخلــــاجـــه

أستاذ 
 مشارك

 1989 دكتوراه اتويعلم اللغ
) لفورداس( جامعة 

 في بريطانيا

 حسام على على سالمه/ د
أستاذ 
 مساعد

 1999 دكتوراه اإلعالم
 –جامعة الزقازيق 

 مصر

  سحاب عبد العزيز صالح/ د 
أستاذ 
 مشارك

 1998 دكتوراه علوم اللغات
 –جامعة بغداد 

 العراق

 عبودي جواد احلسن/ د 
أستاذ 
 مشارك

علوم اللغات 
 مةوالترج

 1986 دكتوراه
 –لفورد اجامعة س

 ابريطاني

 النعيمي بشير عبد احلق/ د 
أستاذ 
 مساعد

 2003 دكتوراه علوم اللغات
 –جامعة املوصل 

 العراق

 صالح بن بوزه/ د 
أستاذ 
 مشارك

علوم االتصال 
اجلماهيري 
 واملعلومات

 1993 دكتوراه
 –جامعة اجلزائر 

 اجلزائر

  عبد العزيز صافي اجليل/ د 
أستاذ 
 مشارك

اللغة العربية 
 وآدابها

 1995 دكتوراه
 –جامعة أم القرى 
اململكة العربية 

 السعودية

 خالد عبد اجلواد/ د 
أستاذ 
 مشارك

 1994 دكتوراه اإلذاعة والتلفزيون
 – القاهرة جامعة

  .مصر

  طارق إسماعيل/ د . أ
أستاذ 
 مساعد

التصميم 
 اجلرافيكي

 1999 دكتوراه
 – جامعة حلوان

 صر،م

  عبد اهللا التميمي/ د 
أستاذ 
 مساعد

 2003 دكتوراه اإلعالم
 –جامعه األزهر 

 مصر

مصطفي حميد كاظم / د
  .الطائي

أستاذ 
 مساعد

 1998 دكتوراه إعالم
 - جامعة بغداد

 العراق

 داود سلمان مطر الدليمي/ د
أستاذ 
 مساعد

 1996 دكتوراه اإلعالم
 - جامعة بغداد

 العراق

 داؤد حافظعبده محمد / د 
أستاذ 
 مساعد

والعالقات  اإلعالم
 العامة

 2007 دكتوراه
جامعة أفريقيا 

 السودان –العاملية 

 شعبان حسن الناصري/ د 
أستاذ 
 مساعد

 2005 دكتوراه الصحافة
 –بغدادجامعة 

 العراق

 امللك ردمان الدناني عبد/ د 
أستاذ 
 مساعد

 2004 دكتوراه الصحافة
اجلامعة 

 – املستنصرية
 اقالعر

 مرمي محمد محمد صالح. د
 العجمي

أستاذ 
 مساعد

 2007 دكتوراه إعالم
جامعة أم درمان 

 –اإلسالمية 
 السودان

 صفا عثمان. د
أستاذ 
 مساعد

 2007 دكتوراه اإلذاعة والتلفزيون
 مصر – القاهرة

عبدالرؤوف عبد اهللا بن / أ 
 ثعلب

 1990 ماجستير اللغة االجنليزية محاضر
 كلية موراي هاووس

 بريطانيا –

 محاضر  هاشم قاطع الزم/ أ 
اللغة تدريس 
كلغة  االجنليزية

 أجنبية
 1981 ماجستير

 –جامعة البصرة 
 العراق

جامعة أم درمان  2004 ماجستير اإلذاعة والتلفزيون محاضر  سعيد محمد حامد/ أ 
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 –اإلسالمية 
 السودان

 :مقر اجلامعة الرئيسي في الفجيرة 

 اسياس خضير عب/ د . أ
 أستاذ

 1985 دكتوراه االتصال اجلماهيري
 –جامعة بودبست 

 ار

 املاحي عبد اهللا/ د
أستاذ 
 مساعد

 1986 دكتوراه األدب اإلجنليزي
جامعة أكسير 

 ببريطانيا

 بشير صالح حسني/ د 
أستاذ 
 مشارك

 1986 دكتوراه االتصال اجلماهيري
 –جامعة أوهايو 

 أمريكا

  يس آدم/ د 
أستاذ 
 مساعد

 2007 دكتوراه صحافةال
جامعة أم درمان 

 –اإلسالمية 
 السودان

  الوهاب عبدعبد الباسط / د 
أستاذ 
 مساعد

 2003 دكتوراه إعالم
 مصر. جامعة األزهر

 شيماء السيد سالم عمر/ د 
أستاذ 
 مساعد

 2005 دكتوراه عالقات عامة
. جامعة عني شمس

 مصر

  أحمد صقر/ د 
أستاذ 
 مساعد

 التصميم
 ياجلرافيك

 2003 دكتوراه
. عني شمسجامعة 

 مصر

 
 
 
 



 

 كلية

 القانون
 

 مقدمة

أنشئت كلية القانون في شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لتكون أحد صـروح التعلـيم القـانوني علـى 

ونيـة قـادرة املستويني احمللي  واإلقليمي ، ولتؤدي دورها بني مؤسسات التعليم اجلامعي اإلماراتية في إعداد أجيـال قان

وقد أنشيء فرع للكلية مبقر شبكة اجلامعة في إمارة الفجيـرة اسـتقبل أولـى دفعاتـه بدايـة العـام . على العطاء 

 . 2007 – 2006اجلامعي 

م حيث قدم برنامج البكالوريوس في القانون إلى هيئة االعتمـاد األكـادميي  2003ولكلية القانون جذور ترجع إلى عام 

عالي ، وقد تطور هذا البرنامج عبر مدخالت متعددة استجابة ملتطلبات االعتماد التي أسهمت فـي بوزارة التعليم ال

 1642إلـى  2011 – 2010اعتماده بصفته احلالية وليصل عدد الطلبة املسجلني بالكلية فـي بدايـة العـام الدراسـي 

 طالباً 

 رسالة الكلية

طالق اإلبداع في مختلـف العلـوم القانونيـة ، وذلـك عـن طريـق تسعى الكلية إلى توفير البيئة العلمية املناسبة إل

اعتماد برامج أكادميية متميزة تهدف إلى تخريج الكوادر املؤهلة واملدربة علي ممارسـة األعمـال القانونيـة والشـرعية 

اتي واإلملام بأحدث ما استجد في مجال العلوم القانونية ، وتعليم الطالـب وسـائل اكتسـابها وسـبل الـتعلم الـذ

واالستفادة من التقانات احلديثة ، مع ضرورة تناغم برامج الكلية مع رسالة جامعة عجمـان للعلـوم والتكنولوجيـا 

 .بأبعادها الثالثة التعليمية واملعلوماتية واالستثمارية 
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 الكليةأهداف 

ختلف متكني الطالب من اإلملام باملعارف األساسية في فروع القانون التي متكنه من العمل في م .1

 .ااالت القانونية 

 .بناء الطالب بناءً منهجياً وفق القيم والفضائل احمللية والعاملية  .2

 .تنمية ملكات البحث العلمي لدى الطالب في ااالت القانونية والشرعية  .3

الربط الوثيق بني النظرية والتطبيق مبا يضمن االستفادة من ارجات التعليمية في الواقع  .4

 .عملي القانوني ال

 .استخدام التقنيات احلديثة لرفع املستوى العلمي وحتسني األداء املهني  .5

 رجات العلمية التي متنحها الكليةالد

 .برنامج البكالوريوس في القانون •

 .ماجيسير في القانون العام •

 .ماجيسير في القانون اخلاص •
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 برنامج البكالوريوس في القانون : أوال

 ) :ساعة معتمدة  132( 

رجات التعليميةا 

 :يسعى برنامج البكالوريوس في القانون إلكساب اخلريج املهارات والقدرات اآلتية 

  .اإلملام باملعارف األساسية في فروع القانون اتلفــــــة  .1

  .التمكن من ممارسة األعمال القانونية في مختلف اـــاالت  .2

  .واألخالقيــــة  بناء الطالب بناءً منهجياً من الناحيتني املهنية .3

  .اإلحاطــة بجـــوانب املسؤوليــة املهنيـــــــة  .4

  .املساهمة في جهود التوطني في مجال العمل القانونـــــي  .5

  .القدرة على مواصلة البحث العلمــــــــــــــي  .6

  .القدرة على استخدام التقنيات احلديثة في تطوير املعرفة القانونية  .7

  .الستشارات القانونية اتلفــــــــة التمكن من تقدمي ا .8

  .القدرة على التواصل مع اآلخرين والعمل ضمن فريـــــق  .9

 اإلسهام الفعلي في خدمة اتمع داخل اإلطار املهنـــــي  .10

 شروط القبول

بشرط % 60مبعدل ال يقل عن ) أو ما يعادلها ( تقبل الكلية الطلبة احلاصلني على الثانوية العامة  .1

 .تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدةأن 

 .اجتياز املقابلة الشخصية .2

 

 شروط التخرج

 :للحصول على درجة البكالوريوس في القانون ، يتعني توافر الشروط اآلتية 

 .ساعة معتمدة مبا فيها التدريب العملي) 132(أن ينجز الطالب بنجاح  .1

 .نقطة ) 2(التراكمي عن أال يقل معدله  .2
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 فرص العمل

 النيابة العامة والقضاء .1

 الوظائف املساعدة للقضاء .2

 سلك الشرطة واألمن .3

 احملاماة واالستشارات القانونية ومراكز التحكيم .4

 الشؤون القانونية مبختلف الدوائر والوزارات واملؤسسات .5

 الشركات العامة واخلاصة .6

 السلك الدبلوماسي والصحافة .7

 راسات العليا واالنضمام للكادر األكادميي في اجلامعاتاستكمال الد .8
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 اخلطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في القانون

 ساعة معتمدة)  132( 

 ً  ) :ساعة معتمدة  24( متطلبـات اجلامعة : أوال

 )ساعة معتمدة 15مساقات،  5(متطلبات اجلامعة اإلجبارية : أ 

 اسم املساق رقم املسااق
 املعتمدةعدد الساعات 

 س/م مناقشة مختبر نظري

 0 0 0 1 اإلرشاد 101000

 3 1 0 3 الثقافة اإلسالمية 102110

 3 0 0 3 مهارات االتصال باللغة العربية 102140

 3 0 2 2 اإلحصاء 103110

 3 0 2 2 تطبيقات في احلاسوب 104110

 3 0 0 3 علوم بيئية 103120

 )ساعة معتمدة 9مساقات،  3(متطلبات اجلامعة االختيارية .  ب

 اسم املساق رقم املسااق
 عدد الساعات املعتمدة

 س/م مناقشة مختبر نظري

 3 0 0 3 اإلعجاز القرآني 102120

 3 0 0 3 مفاهيم اقتصادية 114110

 3 0 0 3 تطوير طاقات الشباب 114120

 3 0 0 3 تأريخ العلوم عند املسلمني 115110

 3 0 0 3 عامعلم النفس ال 115130

 3 0 0 3 فن التعبير والكتابة 115150

 3 0 0 3 مجتمع اإلمارات 115160

 3 0 0 3 املبادئ األخالقية 118110

 3 0 0 3 مهارات االتصال 119110

 3 0 0 3 مدخل إلي علم االتصال االجتماعي 119120

 3 0 0 3 الثقافة القانونية 120115

 3 0 0 3 والفنونمبادئ التصميم املعماري  112110

 3 0 0 3 مبادئ التصميم الداخلي 112120
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 عدد الساعات املعتمدة اسم املساق رقم املسااق

 3 0 0 3 التكنولوجيا احلديثة واتمع 112130

 3 0 0 3 مفاهيم االنترنت 113110

 3 0 0 3 مدخل إلى نظام املعلومات 113120

 3 0 0 3 الريادة العلمية 115120

 3 0 0 3 مبادئ الرياضيات 115140

 3 0 0 3 عليمتكنولوجيا الت 115170

 3 0 0 3 الكيمياء العامة 117110

 3 0 0 3 أساسيات التغذية البشرية 117120

 3 0 0 3 اإلسعافات األولية 117130

 3 0 0 3 مناهج بحث 103130

 3 0 0 3 تطبيق االستشعار عن بعد 117150

 3 0 0 3 األحياء العامة 118120

 3 0 0 3 صحة الفم 118130

 3 0 0 3 العامة لعلم األمراضاملبادئ  118140

 3 0 0 3 متارين إراحة القلب والرئتني 118150

 3 0 0 3 مجتمع املعلومات 119130
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 )ساعة معتمدة  108( متطلبات التخصص : ثانياً  

 ):ساعة معتمدة  96. مساقاً  36( متطلبات التخصص اإلجبارية . أ

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق 

 3 - تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره 1101116 1

 3 - املدخل لدراسة القانون 1101121 2

 3 1101121 القانون الدولي العام  1101151 3

 3 - القانون الدستوري 1101152 4

 3 - مصطلحات قانونية باللغة اإلجنليزية 1101165 5

 3 - مبادئ علم االقتصاد 1101166 6

 3 1101116 الشخصية للمسلمني األحوال 1101213 7

 2 - ) 1( عقوبات عام  1101221 8

 2 1101221 ) 2( عقوبات عام  1101222 9

 3 1101121 مصادر االلتزام اإلرادية): 1( قانون املعامالت املدنية  1101223 10

 3 1101223 مصادر االلتزام غير اإلرادية): 2( قانون املعامالت املدنية  1101224 11

 3 1101121 مبادئ القانون اإلداري 1101253 12

 2 1101222 ) 1( عقوبات خاص  1101310 13

 3 1101325 العقود املسماة ): 4( قانون املعامالت املدنية  1101311 14

 2 1101310 ) 2( عقوبات خاص  1101312 15

 3 1101223 قانون العمل والتشريعات االجتماعية 1101313 16

 3 1101116 فقه املواريث والوصايا والوقف 1101314 17

 2 1101325 أحكام اإلثبات 1101317 18

 3 1101224 أحكام االلتزام): 3( قانون املعامالت املدنية  1101325 19

 2 1101441 احلقوق العينية األصلية ):  5( قانون املعامالت املدنية  1101426 20

 3 1101224 التقاضي والقضاء) :  1 (قانون اإلجراءات املدنية  1101329 21

 2 1101312 ) 1( قانون اإلجراءات اجلزائية  1101437 22

 3 1101121 األعمال التجارية-نظرية التاجر): 1( قانون املعامالت التجارية  1101341 23

 3 1101341 الشركات التجارية واإلفالس): 2( قانون املعامالت التجارية  1101342 24

 3 1101329 التحكيم التجاري الدولي واحمللي):  2( قانون اإلجراءات املدنية  1101346 25

 3 1101116 أصول الفقه 1101413 26

 2 1101329 املنهجية القانونية 1101415 27
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 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق 

 2 1101341 امللكية الفكرية 1101417 28

29 1101428 
ائي وتنفيذ تنازع القوانني واالختصاص القض): 1( القانون الدولي اخلاص 

 األحكام

1101213 

1101329 
3 

 2 1101426 ضمانات االئتمان العينية والشخصية ):  6( قانون املعامالت املدنية  1101429 30

 2 1101437 ) 2( قانون اإلجراءات اجلزائية  1101439 31

 3 1101346 التنفيذ اجلبري): 3( قانون اإلجراءات املدنية  1101441 32

 3 1101341 األعمال املصرفية واألوراق التجارية):  3( قانون املعامالت التجارية  1101444 33

 3 1101341 القانون البحري واجلوي 1101448 34

 2 1101428 اجلنسية ومركز األجانب):  2( القانون الدولي اخلاص  1101466 35

 التدريب العملي  1101471 36

1101213 

1101329 

1101439 

3 
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 )ساعة معتمدة 12. مساقات 4(ات التخصص االختيارية متطلب. ب

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 - مهارات التواصل باللغة اإلجنليزية 1101117 1

 3 - علم النفس اجلنائي 1101118 2

 3 - علم اإلجرام والعقاب 1101131 3

 3 - حقوق اإلنسان 1101212 4

 3 1101121 اية البيئةقانون حم 1101220 5

 3 1101151 املنظمات الدولية 1101255 7

 3 1101341 النظام القانوني لألسواق املالية 1101315 8

 3 1101224 قانون املعامالت الرياضية 1101318 9

 3 1101312 التشريعات اجلزائية اخلاصة  1101327 10

 3 1101166 املالية العامة والتشريع الضريبي 1101356 11

 3 1101253 العقود اإلدارية 1101367 12

 3 1101342 النظام القانوني لالستثمار 1101425 13

 اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية 1101468 14
1101223 

1101341 
3 
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 اخلطة اإلرشادية لبرنامج البكالوريوس في القانون

 الفصل األول 

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

   إرشاد أكادميي 110000 -

 3 - تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره 1101116 1

 3 - املدخل لدراسة القانون 1101121 2

 3 - القانون الدستوري 1101152 3

 2 - ) 1( عقوبات عام  1101221 4

 3  علوم البيئة 103120 5

 3 - تطبيقات احلاسب 104110 6

 الغصل الثاني 

 م/س املتطلب السابق املساق املساقرقم  

 3 1101121 مصادر االلتزام اإلرادية): 1( قانون املعامالت املدنية  1101223 1

 2 1101221 ) 2( عقوبات عام  1101222 2

 3 1101121 األعمال التجارية-نظرية التاجر): 1( قانون املعامالت التجارية  1101341 3

 3 1101116 خصية للمسلمنياألحوال الش 1101213 4

 3 - مهارات االتصال باللغة العربية 1021400 5

6 xxxxx  3 - 1متطلب جامعة اختياري 
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 الفصل الثالث

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 1101121 القانون الدولي العام 1101151 1

 2 1101222 ) 1( عقوبات خاص  1101310 2

 3 1101223 مصادر االلتزام غير اإلرادية): 2( عامالت املدنية قانون امل 1101224 3

 3 - مبادئ علم االقتصاد 1101166 4

 3 1101116 فقه املواريث والوصايا والوقف 1101314 5

 3 - اإلحصاء 103110 6

 الفصل الرابع

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 1101121 مبادئ القانون اإلداري 1101253 1

 2 1101310 ) 2( عقوبات خاص  1101312 2

 3 1101224 أحكام االلتزام): 3( قانون املعامالت املدنية  1101325 3

 3 1101341 الشركات التجارية واإلفالس): 2( قانون املعامالت التجارية  1101342 4

 3 - الثقافة اإلسالمية 102110 5

6 xxxxxx  3 - 2متطلب جامعة اختياري 

 الفصل اخلامس

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 1101224 التقاضي والقضاء) :  1( قانون اإلجراءات املدنية  1101329 1

 3 1101223 قانون العمل والتشريعات االجتماعية 1101313 2

 3 1101325 العقود املسماة ): 4( قانون املعامالت املدنية  1101311 3

 3 - صطلحات قانونية باللغة اإلجنليزيةم 1101165 4

5 xxxxxx  3 - 3متطلب جامعة اختياري 

6 xxxxxx  3 - 1متطلب تخصص اختياري 
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 الفصل السادس

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 1101329 التحكيم التجاري الدولي واحمللي):  2( قانون اإلجراءات املدنية  1101346 1

 2 1101312 ) 1( انون اإلجراءات اجلزائية ق 1101437 2

 2  1101311 احلقوق العينية األصلية):  5( قانون املعامالت املدنية  1101426 3

 2 1101325 أحكام اإلثبات 1101317 4

 3 1101341 األعمال املصرفية واألوراق التجارية):  3( قانون املعامالت التجارية  1101444 5

6 xxxxxx 3 - 2خصص اختياري متطلب ت 

 الفصل  السابع

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 2 1101329 املنهجية القانونية 1101415 1

 3 1101116 أصول الفقه 1101413 2

3 1101428 
تنازع القوانني واالختصاص القضائي وتنفيذ ): 1( القانون الدولي اخلاص 

 األحكام

1101213 

1101329 
3 

 2 1101426 ضمانات االئتمان العينية والشخصية):  6( قانون املعامالت املدنية  1101429 4

 2 1101437 ) 2( قانون اإلجراءات اجلزائية  1101439 5

6 xxxxxxx  3 - 3متطلب تخصص اختياري 

 الفصل الثامن

 م/س املتطلب السابق املساق رقم املساق م

 3 1101346 التنفيذ اجلبري): 3( قانون اإلجراءات املدنية  1101441 1

 2 1101428 اجلنسية ومركز األجانب):  2( القانون الدولي اخلاص  1101466 2

 2 1101341 امللكية الفكرية 1101417 3

 3 1101341 القانون البحري واجلوي 1101448 4

 التدريب العملي  1101471 5

1101213 

1101329 

1101439 

3 

6 xxxxxx     3 - 4اختياري متطلب تخصص 
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 توصيف املساقات لبرنامج البكالوريوس في القانون  

 ً  ) :ساعة معتمدة  96  -مساقاً  36( املساقات اإلجبارية : أوال

 )نظري(       1101116اسم املساق    تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره              رقم املساق  

للعلـوم الشـرعية، تبـني ضـرورة وجـود التشـريعات لتنظـيم احليـاة يتناول املساق أبوابا ومداخل مهمـة :التوصيف

االجتماعية والشخصية لإلنسان وتعريفاً بالشريعة والفقه وبيان أقسامهما ، ومصـادر التشـريع اإلسـالمي واألدوار 

 التاريخية للتشريع اإلسالمي وخصائصها، وبعض القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي وشرحا وافيا لبعض الـنظم

 .اإلسالمية 

 ال يوجد: املتطلب السابق 

 )نظري(    1101121: رقم املساق  املدخل لدراسة القانون         : اسم املساق 

تعريـف القـانون وخصـائص القاعـدة القانونيـة : يتناول املساق دراسة النظرية العامة للقانون من حيث : التوصيف

ا، ونطاق القـانون وفروعـه ومصـادره الرسـمية والتفسـيرية، ونطـاق  وعالقتها بالقواعد االجتماعية األخرى وأنواعه

التعريـف بـاحلق : ودراسة النظرية العامة للحق من حيـث . تطبيق القانون من حيث املكان والزمان، وتفسير القانون 

ومحـل احلـق ووسـائل حمايتـة ) الشـخص االعتبـاري  -الشـخص الطبيعـي( وبيان صلته بالقانون، وأشخاص احلق 

 .مصادره وأقسامه واستعماله وإثباته   وطرق انقضائه و

 ال يوجد: املتطلب السابق 

 )نظري(  1101151: رقم املساق           القانون الدولي العام : اسم املساق 

يتناول املساق التعريف بالقانون الدولي العام ونشأته وطبيعته ، وبيان مصادره وأشخاصه والعالقة بينة : التوصيف 

ني القانون الوطني وبقية فروع القانون األخرى ، ونشوء الدول واالعتراف بها وحقوقها وواجباتها ، مبادئ االختصاص وب

ودراسة قانون البحار ، وموضوع املسؤولية الدوليـة وحقـوق اإلنسـان واسـتعمال القـوة ومراحـل تطورهـا وتسـوية 

 .واملنظمات الدولية املنازعات الدولية ، والعالقات الدبلوماسية والقنصلية 

 املدخل لدراسة القانون: املتطلب السابق 

 )نظري(   1101152: رقم املساق القانون الدستوري                   : اسم املساق 

إيضـاح طبيعتـه ومتييـزه عـن فـروع القـانون األخـرى : يتناول املساق دراسة القانون الدستوري من حيـث : التوصيف

يان مصادر األحكام الدستورية وأنواع الدسـاتير ونشـأتها وانقضـائها ووسـائل احلفـاظ علـى والتعريف بالدستور وب

سيادة الدستور من خالل بيان أنواع الرقابة على دستورية القوانني ، ودراسـة الـنظم السياسـية املعاصـرة وصـورها 

 .لدولة اإلمارات العربية املتحدة  الرئيسية ودراسة الدولة وأركانها وأشكالها ونظام احلكم فيها والنظام الدستوري

 ال يوجد: املتطلب السابق 

 )نظري(  1101165:  رقم املساق مصطلحات قانونية باللغة اإلجنليزية    : اسم املساق 

ً مبعنـى كلمـة القـانون وفـروع القـانون العـام : التوصيف يتناول املساق التعريف ببعض املصطلحات القانونية بدءا

قانون وأهداف القانون وتطبيقات القانون ، والتعريف بالدستور ونشـأته وأنواعـه وسـمو الدسـتور واخلاص ومصادر ال
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ومبدأ الرقابة على دستورية القوانني ، والنظم السياسية والسلطات الـثالث واملؤسسـات الدسـتورية فـي الدولـة 

 .كرئيس الدولة ومجلس الوزراء والبرملان وغيرهم  

 ال يوجد: املتطلب السابق 

 )نظري(   1101166: رقم املساق  مبادئ علم االقتصاد       : اسم املساق 

يتناول املساق التعريف بعلم االقتصاد وعالقته بالعلوم األخرى ، وأساليب التحليل االقتصادي ، واملشكلة : التوصيف

والتحليل االقتصادي    اجلزئي ، االقتصادية وعناصرها ، وتطور النظم االقتصادية ، والتنمية االقتصادية ومشكالتها ، 

 . واالدخار واالستثمار في النظرية االقتصادية ، والعالقات االقتصادية الدولية 

 ال يوجد:املتطلب السابق 

 )نظري(   1101213: رقم املساق األحوال الشخصية للمسلمني   : اسم املساق 

صـية، ودراسـتها دراسـة مقارنـة مسـتوفية ألهـم آراء يتناول املساق أهم األبواب اخلاصة باألحوال الشخ: التوصيف

من ذلـك مباحـث الـزواج وأحكامـه ، وحقـوق الـزوجني ، وفـرق النكـاح . العلماء وأدلتهم فيما ذهبوا إليه وصححوه 

 .وأحكام الرضاع والنسب التبني واحلضانة وما إلى ذلك . وأحكامه كالطالق واخللع والعدة 

 ع اإلسالمي ومصادرهتاريخ التشري: املتطلب السابق 

 )نظري(  1101221:  رقم املساق  )       1( عقوبات عام :  اسم املساق 

مبدأ الشـرعية وقاعـدة عـدم ( يتناول املساق تعريف قانون العقوبات وأقسامه وطبيعته ونطاق تطبيقه : التوصيف

) تعريفهـا وأركانهـا ( امـة للجرميـة وعالقته ببعض فروع القانون اجلنـائي األخـرى ، ودراسـة النظريـة الع) الرجعية 

 .واملشاركة اإلجرامية وأسباب اإلباحة وموانع املسؤولية اجلنائية 

 ال يوجد:املتطلب السابق 

 )نظري(  1101222:  رقم املساق  )      2( عقوبات عام : اسم املساق 

وتقسـيماتها وأنواعهـا فـي قـانون يتناول املساق دراسة العقوبة وجوهرها وخصائصها وآثارها وأغراضها : التوصيف

العقوبات    االحتادي ، وتنفيذ العقوبة وتفريدها وتعددها ، وانقضاء العقوبات وسقوطها وزوال األحكام الصادرة  بها ، 

 ) .تطورها وخصائصها وشروط تطبيقها ( ودراسة التدابير االحترازية 

    ) 1( عقوبات عام  :املتطلب السابق 

 )نظري(   1101223:  رقم املساق )  1( ون املعامالت املدنية قان: اسم املساق 

 مصادر  االلتزام اإلرادية  

تعريف العقد ودور مبـدأ : من حيث ) اإلرادة املنفردة  –العقد ( يتناول املساق دراسة املصادر اإلرادية لاللتزام : التوصيف

سواء بالنسبة إلى طرفيه أو الغير، وجزاء اإلخالل بالعقد سلطان اإلرادة في العقود وتقسيماتها، وأركان العقد وآثاره 

( التعريـف ، وأحكـام الوعـد بجـائزة املوجـه للجمهـور: وأركان املسؤولية العقدية ، ودراسة اإلرادة املنفردة من حيث 

 ) . تقادمه  -آثاره  -شروطه 

 املدخل لدراسة القانون: املتطلب السابق 
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 )نظري(  1101224: رقم املساق )  2( املدنية قانون املعامالت : اسم املساق 

 مصادر االلتزام غير اإلدارية 

يتناول املساق التعريف باملسؤولية التقصيرية والتميز بينها وبني املسؤولية العقدية ، واجلمع واخليرة بـني : التوصيف

الفعل الضار ، املسؤولية عـن ) : ببية عالقة الس –الضرر  –الفعل الضار ( املسؤوليتني ، وأركان املسؤولية التقصيرية 

اخلطأ الشخصي واملسؤولية عن عمل الغير واملسؤولية عن األشياء، والضرر بنوعيه املادي واألدبي، وعالقـة السـببية 

الكسـب دون (ودراسة دعوى املسؤولية التقصيرية والتعويضـية، ودراسـة الفعـل النـافع . بني الفعل الضار والضرر 

 . اعتبارهما مصدران غير إراديني لاللتزام والقانون ب) سبب

 ) 1( قانون املعامالت املدنية : املتطلب السابق 

 )نظري(    1101253: رقم املساق مبادئ القانون اإلداري           : اسم املساق 

قـانون األخـرى يتناول املساق التعريف بالقانون اإلداري ومصادره واخلصائص املميـزة لـه وعالقتـه بفـروع ال: التوصيف

والعمل اإلداري وآثاره والعقود اإلدارية وأركانها وإجراءات  إبرامها وكيفية اختيار املتعاقـد مـن جهـة اإلدارة مـن خـالل 

املناقصات ودراسة ما ورد بقانون املناقصات املزايدات في دولة اإلمارات ، والرقابة على أعمال اإلدارة من حيث ماهيتهـا 

 .وأنواعها وآثارها 

 ال يوجد: املتطلب السابق 

 )نظري(  1101310:  رقم املساق )             1( عقوبات خاص :     اسم املساق 

اجلرائم املاسة باحلق في احلياة واألحكـام املشـتركة : يتناول املساق دراسة جرائم االعتداء على األشخاص : التوصيف

، واألحكام اخلاصة بالقتل العمـد ، وأسـباب اإلباحـة ، وعقوبـة في القتل ومحل االعتداء فيه والركن املادي بعناصره 

القتل العمد والظروف املشددة والظروف اففة ، واألحكام اخلاصة بالقتل غيـر العمـد ، واجلـرائم املاسـة بسـالمة 

 .اجلسم ، واجلرائم الواقعة على العرض ، واجلرائم الواقعة على السمعة 

 ) 2(  عقوبات عام:  املتطلب السابق 

 )نظري(    1101311:  رقم املساق ) 4(قانون املعامالت املدنية : اسم املساق 

 العقود املسماة  

تسـليم  –نقل امللكية ( التزامات البائع : تعريفه وأركانه وآثاره : يتناول املساق دراسة عقد البيع من حيث : التوصيف

) . الوفـاء بـالثمن  -تسـلم املبيـع ( ، والتزامات املشتري )فية ضمان العيوب اخل -ضمان التعرض واالستحقاق  –املبيع 

وعقـد . تعريفه، وأركانه، وآثاره ، وانقضائه ، وأحكام عقد املقاولة من الباطن وآثـاره : ودراسة عقد املقاولة   من حيث 

 . التأمني، من حيث التعريف به وخصائصه وانعقاده وإثباته وتفسيره  وآثاره وانتهائه

 ) 3( قانون املعامالت املدنية : ب السابق املتطل
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 )نظري(   1101312: رقم املساق )            2( عقوبات خاص :   اسم املساق 

يتناول املساق دراسة جرائم السرقة وتعريفها وأقسامها وأركانها واجلرائم امللحقة بها ، والسرقة املوجبة : التوصيف

ظروف املشددة ، واالحتيال واجلرائم امللحقة به ، وجرميـة خيانـة األمانـة ومـا للحد ، وعقوبة السرقة في الشريعة وال

( ، واجلـرائم املتعلقـة  بالوظيفـة العامـة ) بسوء نيـة ( يتصل بها واجلرائم امللحقة بها ، وجرمية الشيك بدون رصيد 

 ) .الوظائف والصفات  انتحال –التعدي على املوظفني  –استغالل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة  –الرشوة 

 ) 1( عقوبات خاص : املتطلب السابق 

 )نظري(  1101313:  رقم املساق قانون العمل والتشريعات االجتماعية    : اسم املساق 

يتناول املساق دراسة املبادئ العامة في قانون العمل من حيث التعريف به وأهميته واخلصائص املميزة لـه  : التوصيف

ـــاق ـــادره ، ونط ـــخاص  ومص ـــث األش ـــن حي ـــه م ــــزة . تطبيق ــــره املمي ـــل وعناصـ ـــد العم ـــف عق  وتعري

، وإبرامه وإثباته وآثاره من حيث االلتزامات التي يرتبهـا علـى ) ماهيته وضمانات الوفاء به وحمايته : األجر  –التبعية ( 

أنواعها واملستحقني لها :  ودراسة التأمينات االجتماعية. ، ووقف العقد وانقضائه ) العامل وصاحب العمل ( طرفيه 

 . وشروط استحقاقها 

 ) 1( قانون املعامالت املدنية : املتطلب السابق 

 )نظري(    1101314: رقم املساق فقه املواريث والوصايا والوقف   : اسم املساق 

ث، وأصـحاب يتناول املساق دراسة أحكام املواريث مـن حيـث أركـان اإلرث وأسـبابه وشـروطه وموانـع اإلر: التوصيف

ودراسة الوصية من حيث أركانها . الفروض والعصبات وميراث ذوي األرحام ، وميراث احلمل واملفقود والغرقى والهدمى 

تعريفه ومشـروعيته وصـفته وأنواعـه : وشروطها ومبطالتها ، والوصية الواجبة وتزاحم الوصايا ، والوقف من حيث 

 الية عليه وأركانه وشروطه وطرق االنتفاع بالوقف والو

 تاريخ التشريع اإلسالمي ومصادره: املتطلب السابق 

 )نظري(  1101317:  رقم املساق  أحكام اإلثبات             : اسم املساق 

تعريفه وبيان أهميتـه ، ومحلـه ، ومـن يتحمـل : يتناول املساق دراسة املبادئ العامة في اإلثبات من حيث : التوصيف

اليمـني ، ودراسـة حجيـة املسـتند   –اإلقـرار   -القـرائن  –شـهادة الشـهود  –الكتابـة : بـاتعبء اإلثبات ، وطرق اإلث

 .اإللكتروني في اإلثبات 

 ) 3( قانون املعامالت املدنية : املتطلب السابق 

 )نظري(   1101325: رقم املساق )          3(قانون املعامالت املدنية :  اسم املساق 

 أحكام االلتزام        

التنفيذ العيني ووسائله، التنفيذ مبقابل أو بطريق التعويض، : يتناول املساق دراسة االلتزام من حيث آثاره : التوصيف

احلجر علـى  –دعوى عدم نفاذ التصرف  –دعوى الصورية  –الدعوى غير املباشرة ( والوسائل التي تكفل حقوق الدائنني 

( تعدد طرفي االلتزام ، وانتقاله  –الشرط واألجل، تعدد محل االلتزام : لتزام، وأوصاف اال)حق االحتباس  –املدين املفلس 

 . ، وانقضائه سواء بالوفاء، أو مبا يعادل الوفاء، أو دون الوفاء به )حوالة الدين  –حوالة احلق 

 )                     2(قانون املعامالت املدنية : املتطلب السابق 
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 )نظري(    1101426: رقم املساق )  5( مالت املدنية قانون املعا:  اسم املساق 

 احلقوق العينية األصلية      

يتناول املساق التعريف باحلقوق العينية وأنواعها والتميز بينها وبـني احلقـوق الشخصـية ، ودراسـة حـق : التوصيف

 ً الشـرط ( قانونية أو قيودا إرادية  امللكية من حيث التعريف به وخصائصه وعناصره والقيود والواردة عليه سواء قيودا

 . ، وأحكام امللكية الشائعة ، وأسباب كسب امللكية ) املانع من التصرف 

 ) . حق االرتفاق  –حق االنتفاع، حق االستعمال وحق السكني، حق املساطحة (ودراسة احلقوق العينية األصلية األخرى 

 ) 3( قانون املعامالت املدنية: املتطلب السابق 

 )نظري(   1101329: رقم املساق )         1(قانون اإلجراءات املدنية:  م املساق اس

 التقاضي والقضاء         

يتناول املساق دراسة التنظيم القضـائي فـي دولـة اإلمـارات، وأحكـام تعيـني ورد القضـاة، واالختصـاص : التوصيف

تها واألحكام اتلفة املتعلقة بها، واألحكـام القضـائية القضائي الوالئي والنوعي والقيمي واحمللي، والدعوى وإجراءا

الـنقض ( وغيـر العاديـة ) املعارضـة واالسـتئناف ( وأقسامها ومشتمالتها وشروط صحتها، وطرق الطعن العاديـة 

 .، واألوامر )والتماس إعادة النظر 

 )                       1( قانون املعامالت املدنية : املتطلب السابق 

 )نظري(  1101437:  رقم املساق )     1( قانون اإلجراءات اجلزائية  : م املساق اس

، ظمة اتلفة لإلجراءات اجلزائيةيتناول املساق التعريف بقانون اإلجراءات اجلزائية وفلسفته وأهدافه ، واألن: التوصيف

عـن اجلرميـة وأطرافهـا وقيـود رفـع الـدعوى والتفريق بني النظامني االتهامي والتنقيب والتحري ، والدعاوى الناشـئة 

وانقضائها ، واختصاصات مأموري الضبط القضائي العادية واالستثنائية ، والضبط القضائي وجمـع االسـتدالالت ، 

 . والتحقيق املبدئي وخصائصه واالستجواب وأوامر التصرف في التحقيق االبتدائي والطعن فيه 

 ) 2( عقوبات خاص : املتطلب السابق 

 )نظري(   1101341: رقم املساق )        1(قانون املعامالت التجارية:  اسم املساق 

 نظرية التاجر واألعمال التجارية       

يتناول املساق تعريف القانون التجاري ونشأته، واألعمال التجارية وأنواعها والنظام القـانوني اخلـاص بهـا : التوصيف

وأهمية التمييز بينهما، وشروط اكتساب صفة التاجر، وواجباته من مسـك الـدفاتر  وما مييزها عن املعامالت املدنية،

التجارية والقيد بالسجل التجـاري، واحملـل التجـاري وعناصـره وحمايتـه، والعالمـات التجاريـة وشـروطها واحلمايـة 

 . القانونية املقررة لها 

    املدخل لدراسة القانون                    : املتطلب السابق 
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 )نظري(     1101342:  رقم املساق )  2( قانون املعامالت التجارية : اسم املساق 

 الشركات التجارية واإلفالس 

يتناول املساق التعريف بالشركة وخصائصها ومتييزها عما سواها ، وأنواع الشركات اتلفة وفـق قـانون : التوصيف

ركات وأشكالها وتكوينها ، والشخصية املعنوية لها ، واألحكـام مع التأكيد على تأسيس الش.. الشركات اإلماراتي 

العامة النقضاء الشركات التجارية وتصفيتها ، ودراسة أحكـام اإلفـالس التجـاري مـن حيـث شـروطه وآثـاره وإدارة 

 . التفليسة وانتهائها 

 ) 1( قانون املعامالت التجارية : املتطلب السابق 

 )نظري(    1101346: رقم املساق ) 2(ملدنية قانون اإلجراءات ا: اسم املساق

 التحكيم التجاري الدولي والداخلي 

يتناول املساق تعريف التحكيم ومزاياه وأنواعه ، وأهم املؤسسات التحكيمية العاملية ، وأهـم االتفاقـات : التوصيف

ق التحكيم ، وضوابط اختيار احملكمني ، الدولية املنظمة له ، ومعيار التفرقة بني التحكيم الدولي واحمللي ، وأركان اتفا

والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع ، وآثار عقد التحكـيم وانقضـائه ، وحـاالت تـدخل 

 .القاضي أثناء إجراءات التحكيم ، ومحتويات القرار التحكيمي وآثاره وتنفيذه ، وكيفية الطعن فيه 

 )1(جراءات املدنية قانون اإل: املتطلب السابق 

 )نظري(   1101413: أصول الفقه                                      رقم املساق: اسم املساق 

يتناول املساق تعريف علم أصول الفقه وأهميته ، ثم شرحا ألهم مباحثه مثل املباحث املتعلقة بـاحلكم : التوصيف

باح والعزمية والرخصة واحلكم الوضعي وأقسامه، والسبب والشـرط الشرعي وأقسامه كاملندوب واحلرام واملكروه وامل

واألهلية وعوارضها وأقسامها، وأدله األحكام . املانع والصحة والبطالن، واحلاكم واحملكوم فيه وشروطه، واحملكوم عليه

 . وطرق استنباطها، والقواعد األصولية اللغوية 

 درهتاريخ التشريع اإلسالمي ومصا:املتطلب السابق 

 )نظري(   1101415:  رقم املساقية                   املنهجية القانون: اسم املساق 

يتناول املساق دراسة  منهجية البحث القانوني ومقوماته األساسـية ، وتكليـف الطالـب بإعـداد بحـث : التوصيف

ل األحكـام القضـائية وكيفيـة تخرج في أحد املوضوعات القانونية حتت إشراف أستاذ املادة ، ودراسة منهجية حتليـ

ومنهجيـة حتليـل النصـوص التشـريعية والوقـوف علـى . استخالص القواعد القانونية منها وأوجه الطعـن فيهـا 

 .حقيقة إرادة املشرع من خالل تفسيرها 

 ) 1( قانون اإلجراءات املدنية : املتطلب السابق 

 )نظري(  1101417:  رقم املساق         امللكية الفكرية                        :  اسم املساق 

مفهوم حـق املؤلـف بجانبيـه األدبـي واملـالي واحلمايـة : يتناول املساق مفهوم ومضمون امللكية الفكرية : التوصيف

القانونية املقررة له ، وتعريف احلقوق ااورة ومضمونها واحلماية القانونية لها ، والتعريـف ببـراءة االختـراع وشـروط 

وتسجيلها ، وحقوق وامتيازات صاحب االختراع وانقضاء البراءة ودعـوى إبطالهـا، واحلمايـة القانونيـة لبـراءة  منحها

والعالمـات .  االختراع على املستويني احمللي والدولي، ودراسة الرسـوم والنمـاذج الصـناعية واحلمايـة القانونيـة لهـا
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ية القانونية لهـا ، واإلشـارة إلـى جـرائم عالمـات البضـائع التجارية والبيانات التجارية وشروطها وتسجيلها واحلما

 . وعقوباتها واإلجراءات التحفظية 

 ) 1( قانون املعامالت التجارية : املتطلب السابق 

 )نظري(   1101428: رقم املساق )  1( القانون الدولي اخلاص : اسم املساق 

 تنازع القوانني واالختصاص القضائي وتنفيذ األحكام   

مفهوم الظـاهرة وشـروط وجودهـا وكيفيـة حلهـا : يتناول املساق دراسة أحكام تنازع القوانني من حيث : لتوصيفا

بواسطة قواعد اإلسناد في ااالت اتلفة التي نص عليها املشرع اإلماراتي ، ثم تنازع االختصاص القضائي الدولي ، 

 يذ األحكام األجنبية فيها ، ومدى حجية تلك األحكام وحاالت االختصاص الدولي حملاكم اإلمارات وكيفية تنف

 ) 1قانون االجراءات املدنية -األحوال الشخصية للمسلمني :  ( املتطلب السابق 

 )نظري(  1101429: رقم املساق )  6( قانون املعامالت املدنية : اسم املساق 

 ضمانات االئتمان العينية والشخصية   

راسة الرهن التأمني من حيث تعريفه وخصائصه والشروط املوضوعية إلنشائه سواء تلـك يتناول املساق د: التوصيف

التي يلزم توافرها في الراهن أو الدين املضمون بالرهن أو العقار املرهـون ، والشـروط الشـكلية ، وآثـار العقـد سـواء 

أنواعهـا : قضـائه ، وحقـوق االمتيـاز ودراسة الرهن احليازي وشروطه وآثـاره وان. بالنسبة لطرفيه أو للغير، وانقضائه

تعريفها ومحل التزام الكفيل ، وأنواعها ، وآثارها سواء بالنسبة للعالقـة بـني : ودراسة الكفالة من حيث . ومراتبها 

 . الكفيل والدائن أو بني الكفيل واملدين، وانتهائها 

 ) 5( قانون املعامالت املدنية : املتطلب السابق 

 )نظري(    1101439: رقم املساق )     2( ون اإلجراءات اجلزائية  قان:  اسم املساق 

احملاكمة وطـرق الطعـن فـي : يتناول املساق اجلانب التطبيقي من اإلجراءات اجلزائية ، وعلى وجه التحديد : التوصيف

يـق النهـائي ، وأدلـة األحكام ، وأنواع احملاكم وتشكيلها واختصاصاتها ، وإجراءات احملاكمـة واملبـاديء العامـة للتحق

أنواعه اتلفة ، وطـرق الطعـن فـي : اإلثبات اجلنائي ، واإلجراءات اخلاصة ببعض احملاكمات واملتهمني ، واحلكم اجلنائي 

 . األحكام والبطالن وإشكاالت تنفيذ األحكام  

 ) 1( قانون اإلجراءات اجلزائية  : املتطلب السابق 

 )نظري(  1101441: رقم املساق  )  3( ملدنية قانون اإلجراءات ا:   اسم املساق 

 التنفيذ اجلبري     

يتناول املساق دراسة مفهوم التنفيذ اجلبري وشروطه ووسائل إجبار املدين على تنفيذ التزامـه، والقاعـدة : التوصيف

: بـري بـاحلجز والبيـع أنواعه وشروطه وحاالتـه ، والتنفيـذ اجل: العامة في تنفيذ األحكام القضائية ، والنفاذ املعجل 

ـــدى  ـــدين ل ـــا للم ـــز م ـــدين ، وحج ـــدى امل ـــول ل ـــز املنق ـــروطه ، وحج ـــه وش ـــي حاالت ـــز التحفظ  احلج

 . الغير ، واحلجز العقاري ، و منازعات التنفيذ اتلفة 

 )2(قانون اإلجراءات املدنية : املتطلب السابق 
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 )نظري(   1101444: رقم املساق ) 3( قانون املعامالت التجارية :  اسم املساق 

 األعمال املصرفية واألوراق التجارية 

يتناول املساق دراسة األعمال املصرفية من ودائع مصرفية وحسابات جاريـة وعمليـات ائتمـان مصـرفية ، : التوصيف

 .أحكامه وأنواعه  :  الكمبيالة وأحكامها اتلفة ، والسند اإلذني ، والشيك : واألوراق التجارية 

 )1(قانون املعامالت التجارية : بق املتطلب السا

 )نظري(  1101448:  رقم املساق          القانون البحري واجلوي         :   اسم املساق 

: يتناول املساق التعريف بالقانون البحري وخصائصه ونشأته ومصادره ، وتوضيح عناصر املالحة البحريـة : التوصيف

حة البحرية ، عقد إيجار السفينة وأنواعه ، عقد النقل البحري وخصائصه الوضع القانوني للسفينة ، أشخاص املال

ً ، احلوادث البحرية ، املساعدة واإلنقاذ واخلسائر  ، مسؤولية الناقل البحري والبيوع البحرية ، عقد نقل األشخاص بحرا

مجموعة القواعـد القانونيـة  ودراسة. املشتركة وفقاً للتشريع التجاري البحري واالتفاقيات الدولية بهذا اخلصوص 

التي تنظم املالحة في الغالف اجلوي ، والعالقات التي تنشأ عن استعمال املركبات الهوائية أو الطـائرات ، واالتفاقـات 

 .الدولية التي تنظم هذا املوضوع 

 ) 3( قانون املعامالت التجارية : املتطلب السابق 

 )نظري(     1101466: رقم املساق )  2( القانون الدولي اخلاص : اسم املساق 

 اجلنسية ومركز األجانب      

يتناول املساق دراسة أحكام اجلنسية ومركز األجانب بشكل عام وفي دولة اإلمارات العربية املتحـدة علـى : التوصيف

وص وحـل وجه اخلصوص  ، بدءا بالنظرية العامة للجنسية وقواعد كسبها والتجرد منها وأثر الزواج في هـذا اخلصـ

مشكلة تنازع اجلنسيات ، وقواعد كسب اجلنسية اإلماراتية وفقدها واستردادها ، ومتتع األجانـب بـاحلقوق فـي دولـة 

 .اإلمارات 

 ) 1( القانون الدولي اخلاص  : املتطلب السابق 

 )عملي (  1101471:  رقم املساق ملي                          التدريب الع: اسم املساق 

يتناول املساق تدريب الطالب عمليا على ما مت دراسته خاصة كيفية إجراء التحقيقـات وكتابـة املـذكرات : فالتوصي

والتدريب على املرافعـات الشـفوية مـن خـالل محكمـة ، واالستشارات القانونية وصحف الدعاوى وصياغة العقود 

 احملامني وشركات التأمني وغير ذلك   تصويرية تعد لهذا الغرض ، وزيارات خارجية للمحاكم والنيابات ومكاتب

 )2قانون اإلجراءات اجلزائية - 1قانون اإلجراءات املدنية -األحوال الشخصية للمسلمني : (املتطلب السابق 
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 ) :ساعة معتمدة  12( املساقات االختيارية : ثانياً 

 :مساقات من القائمة اآلتية )  4( يختار الطالب *  

 )نظري(  1101117: رقم املساق تواصل باللغة االجنليزية ال مهارات: اسم املساق 

يتناول األسماء وأنواعها، الضمائر وأنواعها، األفعال واألزمنـة، أنواعهـا واسـتخداماتها، قـراءة النصـوص : التوصيف

أنواعهــا واسـتخداماتها، قــراءة النصــوص القصــيرة،  –األفعــال واألزمنــة .القصـيرة، واســتنتاج الفكــرة الرئيسـية

بناء اجلملة ومكوناتها،  مهارات التقدمي، الصـفة والظـرف، تقـدمي الطلبـة لعـرض حـول . استخراج املعلومات منهاو

موضوع محدد، يتعلق بالقانون  ومناقشة األفكار املطروحة شفوياً، بنـاء املقطـع،  قـراءة نصـوص متنوعـة الطـول 

ســتماع حملادثــات قصــيرة واســتخراج املعلومــات اال). الــنص(واملوضــوع واســتخراج املعلومــات منهــا، بنــاء املقالــة 

االستماع حملادثات متنوعة املوضوع ومتفاوتة الطول واستخراج املعلومات منها، مهارات احملادثة .  مهارات احملادثة.منها

لومات االستماع حملادثات طويلة واستخراج املع. والنقاش وإبداء الرأي، والتركيز في كل ذلك على املوضوعات القانونية

 .جلسات حوار مفتوح يتم فيها طرح موضوع قانوني معني ويقوم الطلبة مبناقشته بني بعضهم البعض.منها

 ال يوجد          : املتطلب السابق 

 )نظري(   1101118: رقم املساق   علم النفس اجلنائي        : اسم املساق 

تعريفه وبيان طبيعته والعلوم املتصلة به، كما يبحث  يتناول املساق دراسة علم النفس اجلنائي من حيث: التوصيف

اإلختالالت الغريزية والعواطف املنحرفة والعقد النفسية اتلفة واألمراض النفسية والتخلـف النفسـي والعقلـي 

وذلك من خالل نظريات أنصار املذهب النفسي في تفسير اجلرمية ، ومراحل تطـور الشخصـية وأمناطهـا ويبحـث أثـر 

 .النفسية في املسؤولية اجلنائية العلل 

 ال يوجد          :   املتطلب السابق 

 )نظري(  1101131:  رقم املساقعقاب                       علم اإلجرام وال:  اسم املساق 

محاور األخرى ، و يتناول املساق في جزئه األول بيان أهمية علم اإلجرام وتطوره ومفهومه وعالقته بالعلوم : التوصيف

، والنظريـات ) ارم واجلرمية (  البحث في علم اإلجرام ونطاقه ومنهج البحث فيه ، وموضوع البحث في علم اإلجرام 

 .العلمية اتلفة في تفسير الظاهرة اإلجرامية والسلوك اإلجرامي 

عالقته ببعض فروع القانون ويتناول اجلزء الثاني دراسة علم العقاب وأهميته وموضوعه وتطور الفلسفة العقابية ، و

األخرى ، وفكرة اجلزاء اجلنائي وأنواعه واملؤسسات العقابية وأنواعها ، وطريقة وأسـلوب املعاملـة التـي تطبـق علـى 

 .احملكوم عليهم 

 ال يوجد:  املتطلب السابق

 )نظري(  1101212:  حقوق اإلنسان                                     رقم املساق: اسم املساق 

يشمل هذا املساق التعريف باحلق وأقسامه، حقوق اإلنسان، موقعها بني احلقوق األخرى ، مراحـل تطورهـا : التوصيف

ووسائل حمايتها في املواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية مع إشارة إلى هذه احلقوق في دستور دولة اإلمارات العربية 

 .املتحدة  

 ال يوجد :  املتطلب السابق  



 قانونال كلية 

 200 

 )نظري(  1101327:  قانون حماية البيئـة                          رقم املساق:      اسم املساق 

في شأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا ،  1999لسنة ) 24(يتناول املساق دراسة لنصوص القانون االحتادي رقم : التوصيف

بيـان التـأثير البيئـي :  م ، وذلـك مـن حيـث 2001لسـنة ) 37(والئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الـوزراء رقـم 

للمنشآت وخطط الطوارئ ملواجهة الكوارث البيئة ، وحماية البيئة املائية والبحرية ، واحلماية من التلوث من املصادر 

لمـواد البرية ، وحماية مياه الشرب واملياه اجلوفية ، وحماية التربة ، وحماية الهواء من التلوث وضمان التداول اآلمن  ل

 .والنفايات اخلطرة واحملميات الطبيعية ، واملسؤولية والتعويض عن األضرار البيئة 

 املدخل لدراسة القانون: املتطلب السابق 

 )نظري(   1101225: مبادئ القانون باللغة االجنليزية       رقم املساق: اسم املساق 

ت املـدخل لدراسـة القـانون مـن حيـث تعريـف القاعـدة يتناول املساق دراسة باللغة االجنليزية ملوضـوعا:التوصيف

القانونية ومصادرها، وفروع القانون ونطاق تطبيقه من حيث املكان والزمان، وتعريف احلق وأنواعه، وبيان أشخاص احلق 

وخصائص كل منهما، ومحل احلق ومصادره وضوابط استعماله ووسائل ) الشخص الطبيعي والشخص االعتباري ( 

 .  إثباته

 املدخل لدراسة القانون        -:   املتطلب السابق 

 مصطلحات قانونية باللغة اإلجنليزية   -                        

 )نظري(  1101255:  املنظمات الدولية                                 رقم املساق:  اسم املساق 

ة املنظمـات الدوليـة وتطورهـا، وطبيعتهـا ووظائفهـا يتناول املساق بيان فكرة التنظـيم الـدولي ونشـأ: التوصيف

ونظامها القانوني ومتتعها بالشخصية القانونية وأحكام العضوية فيها، وحل املنظمة الدولية ومشكالت املسيرات 

 الدولي، ودراسة  بعض املنظمات الدولية كعصبة األمم ومنظمة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 

 القانون الدولي العام: املتطلب السابق 

 )نظري(   1101315: رقم املساق انوني لألسواق املالية   النظام الق: اسم املساق 

يتناول املساق ماهية األوراق املالية املتداولة وأنواعها وحقوق والتزامات طرفـي العالقـة وواجـب اإلفصـاح : التوصيف

القانوني لوسطاء السوق وأشكال ملكية األوراق املاليـة ، وأحكـام وبيان املعلومات اجلوهرية املتعلقة باألوراق واملركز 

تداولها في األسواق املالية عموما وفي دولة اإلمارات العربية خاصة ، وهيئات الرقابة اتصة ودور إدارة السـوق املـالي 

لعربيـة فـي األردن ودول ومسؤولياتهم مع احلرص على إجراء الدراسة املقارنـة بالنظـام القـانوني باألسـواق املاليـة ا

 . ومجلس التعاون اخلليجي ومصر 

 ) 1( قانون املعامالت التجارية : املتطلب السابق 

 )نظري(  1101318: رقم املساق  قانون املعامالت الرياضية        :اسم املساق 

لتي مت مبناسبتها مـع التأكيـد يتناول املساق كل مايتعلق باجلانب القانوني من الرياضة واملعامالت املالية ا: التوصيف

على معنى الرياضة قانوناً، وضرورة قانون املعامالت الرياضية ودواعي استقالله ومصادره واملنظمات الرياضية اتلفة 

وكيل ( الوطنية منها والدولية وما تقوم به من واجبات، والنظام القانوني للالعب احملترف والهاوي ودور وكالء الرياضة 

واجلمهور ومركزه القانوني وحكم املبارة وحقوقه والتزاماته واملنشـطات الرياضـية وآثارهـا ) ات ووكيل الالعبنياملباري

 .والنظام القانوني للتاديب والقضاء الرياضي

         2قانون املعامالت املدنية:   املتطلب السابق 
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 )نظري(  1101327:  م املساقالتشريعات اجلزائية اخلاصة                    رق: اسم املساق 

يتناول املساق دراسة اجلرائم الدولية املنظمة وطرق محاكمة ارمني الدوليني واحملـاكم الدوليـة واجلهـات : التوصيف

ونشأة اإلنتربول الدولي وأحكامه وطرقه لتنفيذ األحكام الدولية واجلزائية عـن طريـق . اتصة لتنفيذ تلك األحكام 

ام املنشآت العقابية وطرق حمايتها قانونـا وصـلتها بـالقوانني واملعاهـدات الدوليـة ذات   الصـلة ، وأهم أحك. ذلك 

وغسيل األموال ، وجرائم اإلرهاب، وأركان كل منها وعقوباتها ، وقواعـد  ، ادرات ، وحيازة األسلحة والذخائر: وجرائم 

 .حماية املستهلك جنائياً  

 ) 2( عقوبات خاص : املتطلب السابق 

 )نظري(  1101356:  بي        رقم املساقاملالية العامة والتشريع الضري:   اسم املساق 

الضرائب والقـروض والرسـوم واملـوارد "يتناول املساق دراسة القانون املالي من حيث مصادر إيرادات الدولة : التوصيف

العامـة للدولـة، وكيفيـة ربطهـا وإصـدارها واحلسـاب  واملوازنة. األخرى  واملصروفات والنفقات العامة وآثارها املالية

 .اخلتامي وأنواع املوازنات العامة 

 مباديء علم االقتصاد: املتطلب السابق 

 )نظري(  1101367:  رقم املساق                            العقود اإلدارية      :     اسم املساق 

دارية وأنواعها ومعايير متييزها عن العقـود األخـرى وكيفيـة إبرامهـا يتناول املساق دراسة نشأة العقود اإل: التوصيف

سـلطات اإلدارة "وأركان العقد اإلداري وشروط صحته، واألحكام العامة في تنفيذ العقود اإلدارية والتي تتجسد فـي 

قـود اإلداريـة بالنسـبة للغيـر ، وآثـار الع" حقوق املتعاقد مـع اإلدارة  –التزامات املتعاقد مع اإلدارة  –جتاه املتعاقد بها 

 .وتفسيرها وانقضائها 

 مباديء القانون اإلداري: املتطلب السابق 

 )نظري(  1101425:  النظام القانوني لالستثمار                   رقم املساق: اسم املساق 

القانونيـة اخلاصـة بـذلك يتناول املساق النظام القانوني لالستثمار خاصة في البلدان العربية واملشاكل : التوصيف

ومدى كفاية الضمانات املوجودة حالياً للمستثمر وكيفية تعزيزها واالستفادة من صيغ حماية االستثمار في البلدان    

 .املتقدمة 

 ) 2( قانون املعامالت التجارية : املتطلب السابق 

 )نظري(   1101468: لكترونية   رقم املساقاجلوانب القانونية للتجارة اإل:  اسم املساق 

يتناول املساق دراسة مالمح النظام القانوني للتجارة اإللكترونية ومستجداتها واملزايا واملشاكل املترتبـة : التوصيف

مـع ) التوقيـع اإللكترونـي ( مبوجبها ، خاصة ما يتعلق بانعقاد العقود بوسـائل االتصـال احلديثـة والتوقيـع عليهـا 

 .                    اخلاصة بالتجارة اإللكترونية كبطاقات االئتمان، ودراسة النظام القانوني لها  استعراض لبعض العقود املصرفية

 ) 1(قانون املعامالت املدنية  -: املتطلب السابق 

 )1(قانون املعامالت التجارية  -                      

 

 



 


	جامعة عجمان
	دلــيل
	الدراسات الجامعية
	2010-2011
	الفهرس
	كلمة رئيس الجامعة
	أعضاء مجلس الأمناء
	نبذة تاريخية
	الرؤية الشاملة للجامعة
	نظام الدراسة والبرامج المطروحة في الجامعة
	1.1 نظام الدراسة:
	1.2  الكليات والبرامج والتخصصات المعتمدة في الجامعة
	أولا: برامج البكالوريوس
	ثانياً: برامج الدراسات العليا


	قواعد القبول
	1.1 إجراءات القبول العامة
	أ. شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من دولة الإمارات  العربية المتحدة
	شهادة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) ، بمعدل لا يقل عن 60 % تؤهل الطالب للالتحاق بالكليات التالية:
	والتخصصات التالية التي تطرحها الكليات الأخرى:

	ب. شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية
	الثانوية البريطانية:
	الثانوية الأمريكية:
	الثانوية الإيرانية:


	1.2  شهادة الكفاءة في اللغة الإنجليزية:
	3.1 القبول المشروط:
	4.1 إعادة قبول الطلبة القدامى:
	5.1 الطلبة المحولون من مؤسسات تعليمية معتمدة:
	ملاحظة:

	6.1 الوثائق المطلوبة:
	ملاحظة:

	7.1 تصديق الشهادات:
	1.8 حجز المقعد:
	9.1 النصاب (العبء) الدراسي للطلبة المنتظمين:
	ملاحظة: يغطى العبىء الدراسي  للطلبة المنذرين أكاديميا في فقرة 9.

	10.1 العبء الدراسي للطلبة الجدد:
	ملاحظة:

	1.11 تسجيل المساقات للطلبة المنتظمين:
	12.1 سحب المساقات وإضافتها:
	13.1 المدة المسموح بها لإتمام الدراسة:
	14.1 وقف التسجيل:
	15.1 إلغاء التسجيل:

	الإرشاد العام للطلبة الجدد
	الإرشاد الأكاديمي
	1.4 الإرشاد الخاص:
	2.4 المرشد الأكاديمي:

	تغيير التخصص
	أ. الطالب الجديد:
	ب. الطالب المنتظم:
	يمكن للطالب أن يغير تخصصه مرة واحدة فقط خلال سنوات دراسته.
	الامتحانات ونظم التقويم
	التقويم العلمي للطلبة:

	1.6 التقديرات:
	2.6 المعدل الفصلي:
	مثال توضيحي:

	3.6 المعدل التراكمي
	4.6 تقدير (غير مكتمل):
	الأسباب القهرية هي:

	5.6 إعادة الامتحان:
	6.6 التظلم على علامة الإمتحان النهائي:
	التعلم المستقل (Independent Learning)
	يقيَّم المساق وفقا لما يلي:
	ملاحظة:
	الإنذار بسبب الغياب:
	الإنذار الأكاديمي
	متطلبات التخرج
	يمنح الطالب الدرجة العلمية إذا استوفى الشروط الآتية:
	تقديرات الدرجة العلمية
	مصادر التعلم
	تجهيزات تكنولوجيا المعلومات
	ملاحظة:
	القرصنة الفكرية
	قواعد السلوك
	السياسة التأديبية
	جراءات التظلم
	الرسوم الدراسية واللوائح المالية الخاصة بالطلبة

	1.18 رسوم التسجيل وطلب الالتحاق:
	2.18 الرسوم الدراسية:
	أ. رسوم الساعات المعتمدة لبرامج البكالوريوس:
	ب. رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا:
	ج. رسوم المختبرات والاستوديوهات والعيادات:
	د. رسوم حصص المناقشة:
	هـ. رسم مساق الإرشاد الأكاديمي:

	3.18 رسوم إضافية:
	4.18 استرداد الرسوم الدراسية:
	أ. سحب وإضافة مساقات دراسية:
	ب. وقف التسجيل للطلبة المنتظمين:
	ج. الانسحاب من الجامعة:
	د. الفصل التأديبي من الجامعة:

	5.18 الحسومات على الرسوم الدراسية والمنح:
	أ. الطلبة الجُدد:
	ب. الطلبة المنتظمون
	ج. حسم الأخوة
	د. حسم التميز الأكاديمي:
	ملاحظة:


	6.18 المنح الدراسية
	7.18 الكتب الدراسية

	مقدمة
	رسالة الكلية
	أهداف الكلية
	وحدات الكلية
	وحدة الإرشاد الأكاديميّ:
	وحدة التربية الأساسية:
	وحدة العلوم الأساسية:
	وحدة تكنولوجيا المعلومات:
	وحدة اللغة الإنجليزية:

	برنامج اللغة الإنجليزية المكثف
	تنظيم البرنامج المكثف
	محتوى برنامج اللغة الإنجليزية المكثف
	الاستماع
	المخاطبة
	القراءة
	الكتابة
	المفردات
	النحو
	استراتيجيات أداء الامتحان
	متى يكمل الطالب البرنامج المكثف؟


	برامج التّعليم العام المقدمة:
	المساقات الإجبارية ( 15) :
	المساقات الاختيارية ( 9) :

	المعامل:
	توصيف مساقات متطلبات الجامعة
	مساق: الإرشاد (101000)                                        الساعات المعتمدة:       0
	مساق الثقافة الإسلامية( 102110)                      السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	مساق مدخل إلى الإعجاز في القرآن والسنة ) 102110(     السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	مساق مهارات الاتّصال في اللّغة العربيّة ) 102140( السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	مساق مهارات الاتّصال في اللّغة العربيّة "للناطقين بغير العربية" ) 102140(                               السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	الإحصاء 103110                          السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	مساق علوم البيئة ( 103120)                            السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	طرائق البحث العلمي 103130                     السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	تطبيقات الحاسوب 104110                        السّاعات المعتمدة: 3 ساعات
	105100 التوفل: المستوى المتقدم ( 9 ساعات )
	105100 IELTS: المستوى المتقدم ( 9 ساعات )
	105200التوفل: المستوى المتوسط ( 15 ساعات )
	IELTS 105200: المستوى المتوسط ( 15 ساعات )
	مبادئ فن العمارة  (112110)                      الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مبادئ التصميم الداخلي (112120)     الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	التكنولوجيا المعاصرة والمجتمع  (112130) الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مفاهيم الإنترنت (113110 )                  الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مقدمة في نظم المعلومات (113120)       الساعات المعتمدة: 3ساعات
	المفاهيم الاقتصادية (114110)              الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	تنظيم المشاريع (114120)                     الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	تاريخ العلوم عند المسلمين (115110)                 الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	الريادة العلمية و براءة الاختراع (115120)     الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	علم النفس العام  (115130)                          الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مبادئ الرياضيات  (115140)               الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	فن الكتابة والتعبير (115150)                        الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مجتمع الإمارات (115160)                              الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	تقنيات التعليم (115170)   الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	الكيمياء في الحياة (117110)                   الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	المبادئ الأساسية لعلم التغذية في الإنسان (117120)   الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	الإسعافات الأوّلية (117130)                  الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (117150)                  الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	أخلاقيات العلم و التكنولوجيا (118110)        الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	علم الأحياء العام (118120)                  الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	صحة الفم (118130)                        الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مهارات الاتّصال في اللغة الإنجليزية (119110)     الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مقدمة في الاتّصال السسيولوجي (119120)         الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	مجتمع المعلومات (119130)                       الساعات المعتمدة: 3 ساعات
	الثقافة القانونية (120115)                  الساعات المعتمدة: 3 ساعات
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	أولاً : متطلبـات الجامعة ( 24 ساعة معتمدة ) :
	أ : متطلبات الجامعة الإجبارية (5 مساقات، 15 ساعة معتمدة)
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	تخصص الصحافة المطبوعة والإلكترونية
	1. متطلبات الجامعة
	أ : متطلبات الجامعة الإجبارية (5 مساقات، 15 ساعة معتمدة)
	ب.  متطلبات الجامعة الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)

	2. متطلبات حرة (مساقين، 6 ساعات معتمدة)
	3. متطلبات القسم  ( 17 مساقا ،51 ساعة معتمدة(
	1.3  متطلبات القسم الإجبارية (14 مساقات، 42 ساعة معتمدة)
	2.3متطلبات القسم الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)

	4 متطلبات التخصص  الرئيسي
	1.4  متطلبات التخصص الإجبارية (7 مساقات،21 ساعة معتمدة)
	2.4 متطلبات التخصص الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)

	5. متطلبات التخصص  الفرعي
	أولا : التخصص الفرعي في الإذاعة والتلفزيون
	أ - متطلبات التخصص الفرعي في الإذاعة والتلفزيون الإجبارية (2 مساقان، 6 ساعة معتمدة)
	ب - متطلبات التخصص الفرعي في الإذاعة والتلفزيون الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)

	ثانيا : التخصص الفرعي في التصميم الجرافيكي
	أ - متطلبات التخصص الفرعي في التصميم الجرافيكي الإجبارية (2 مساقان، 6 ساعة معتمدة)
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	ثالثا : التخصص الفرعي في العلاقات العامة والإعلان
	أ - متطلبات التخصص الفرعي في العلاقات العامة والإعلان الإجبارية (2 مساقان، 6 ساعة معتمدة)
	ب - متطلبات التخصص الفرعي في العلاقات العامة والإعلان الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)
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	1.3  متطلبات القسم الإجبارية (14 مساقات، 42 ساعة معتمدة)
	2.3متطلبات القسم الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)
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	أ - متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة المطبوعة والالكترونية الإجبارية (2 مساقان، 6 ساعة معتمدة)
	ب - متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة المطبوعة والالكترونية  الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)
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	1. متطلبات الجامعة
	أ : متطلبات الجامعة الإجبارية (5 مساقات، 15 ساعة معتمدة)
	ب.  متطلبات الجامعة الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)
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	أ - متطلبات التخصص الفرعي في الإذاعة والتلفزيون الإجبارية (2 مساقان، 6 ساعة معتمدة)
	ب - متطلبات التخصص الفرعي في الإذاعة والتلفزيون الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)
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	ب - متطلبات التخصص الفرعي في الصحافة المطبوعة والالكترونية  الاختيارية (3 مساقات، 9 ساعة معتمدة)
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	الخطة الإرشادية لتخصص التصميم الجرافيكي
	توصيف المساقات
	0630101مدخل إلى الاتصال الجماهيري
	متطلب سابق:  لا يوجد

	0630102   مقدمة في الصحافة
	متطلب سابق: لا يوجد

	مقدمة في الإذاعة والتلفزيون0630103
	متطلب سابق:- لا يوجد

	مقدمة في العلاقات العامة والإعلان   0630104
	متطلب سابق:  لا يوجد

	0630105تكنولوجيا الاتصال الحديثة
	متطلب سابق: لا يوجد

	0630106مدخل إلى الوسائط المتعددة
	متطلب سابق: لا يوجد

	0630107وسائل الإعلام في دول الخليج العربي
	متطلب سابق: لا يوجد

	0630108اللغة العربية للإعلام (1)
	متطلب سابق: لا يوجد

	0630209الرأي العام والدعاية
	متطلب سابق: لا يوجد

	مناهج البحث الإعلامي   0630210
	متطلب سابق: لا يوجد

	0630211نظريات الاتصال
	متطلب سابق: لا يوجد

	0630312 Communication Skills in English Language
	COURSE PERQUISITES: None

	0630413  English for the Media
	COURSE PERQUISITES: 0630312

	أخلاقيات الإعلام وتشريعاته0630414
	متطلب سابق: لا يوجد
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	متطلب سابق: لا يوجد

	الإعلام والتنمية0630024
	متطلب سابق: لا يوجد
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	متطلب سابق: 0630102

	0631228   صحافة الإنترنت
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	0632330التصوير والمونتاج
	متطلب سابق: 0632228

	0632431التقديم والإلقاء
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	تدريب عملي في مؤسسات الإذاعة والتلفزيون 0632432
	متطلب سابق: إنجاز 90 ساعة معتمدة

	0632433مشروع التخرج
	متطلب سابق: إنجاز 105 ساعات معتمدة

	0632034  أساليب الإخراج للوسائط المتعددة
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632035الدراما الإذاعية والتلفزيونية
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632036 الاتجاهات الحديثة في الاتصال الإلكتروني
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632037موضوع خاص في الاتصال الإلكتروني
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632038البرامج الوثائقية
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632039  الإعلان في الإذاعة والتلفزيون
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632040إنتاج وتحرير الفيديو
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632041   التخطيط الإعلامي والحملات الإعلامية
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632042 النقد الإذاعي والتلفزيوني
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633227إدارة العلاقات العامة والإعلان
	متطلب سابق: 0630104

	0633228  مبادئ التسويق
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633329إنتاج وإعداد مواد العلاقات العامة
	متطلب سابق:

	0633330   التخطيط والحملات الإعلامية
	متطلب سابق:  0633329

	0633431إستراتيجيات الإعلان
	متطلب سابق:

	0633432  تدريب عملي في مجال العلاقات العامة والإعلان
	متطلب سابق: إنجاز 90 ساعة معتمدة

	0633433 مشروع التخرج
	متطلب سابق: إنجاز 105 ساعات معتمدة

	0630020  الاتصال التنظيمي
	متطلب سابق: لا يوجد

	0631041النشر الإلكتروني
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633034سلوك المستهلك
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633035الاتجاهات الحديثة في مجالي العلاقات العامة والإعلان
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633036موضوع خاص في الاتصال التسويقي
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633037الإعلام وإدارة الأزمات
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633038التسويق الإلكتروني
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633039إخراج وتصميم الإعلان
	متطلب سابق: لا يوجد

	أساليب قياس الرأي العام  0633040
	متطلب سابق: لا يوجد

	0634227تصميم الجرافيك
	متطلب سابق: 0630105 - 0630106

	0634228تصميم الوسائط التفاعلىة (1)
	متطلب سابق: 0634227

	0634329التصوير الرقمي
	متطلب سابق: لا يوجد

	0634330   تصميم الوسائل التفاعلىة (2)
	متطلب سابق: 0634228

	0634431الرسوم المعلوماتية
	متطلب سابق: 0634330

	تدريب عملي في الإعلام المرئي0634432
	متطلب سابق: إنجاز 90 ساعة معتمدة

	0634433   مشروع تخرج في الإعلام المرئي
	متطلب سابق: إنجاز 105 ساعات معتمدة

	0630021مجتمع المعلومات
	متطلب سابق: لا يوجد

	0631042تصميم وإخراج المجلة
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632034   أساليب الإخراج للوسائط المتعددة
	متطلب سابق: لا يوجد

	0632040إنتاج وتحرير الفيديو
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633038التسويق الإلكتروني
	متطلب سابق: لا يوجد

	0633039إخراج وتصميم الإعلان
	متطلب سابق: لا يوجد

	0634034   الرسوم المتحركة
	متطلب سابق: لا يوجد

	0634035موضوع خاص في تصميم الجرافيك
	متطلب سابق: لا يوجد
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