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 نبذة عن دليل الطالب
عجمان ل��جابة على العديد من صمم دليل الطالب ليكون مرجعا مخت��ا يساعد طلبة جامعة 

ا��ستفسارات التي تهم حياتهم الجامعية. ويوفر هذا الدليل معلومات عامة عن الجامعة والبرامج التي 
 تطرحها الكليات، وإجراءات القبول والتسجيل، وأهم القوانين والنظم التي على الطلبة احترامها والعمل بها.
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 . نشأة جامعة عجمان 1
جامعة عجمان جاءت تعبيراً عن ا��هتمام الكبير الذي كان يوليه صاحب السمو الشيخ إن فكرة إنشاء 

للتعليم العالي، وبصفة  –رحمه هللا  –زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة ا��مارات العربية المتحدة 
من التعليم خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا. كما تعد تجسيداً لتوجيهات سموه بتوسيع نطاق هذا النوع 

 لتأهيل كوادر فنية وتقنية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات الخطط التنموية الطموحة للدولة.

وبإدراك تام لكل ذلك، وتكام��ً مع جهود الدولة في التنمية والتطوير، بادر صاحب السمو الشيخ حميد 
من  3في  4/88سوم ا��ميري رقم بن راشد النعيمي عضو المجلس ا��على ل��تحاد حاكم عجمان بإصدار المر 

م والخاص بتأسيس كلية عجمان الجامعية للعلوم 1988يونيو  17هـ الموافق  1408ذي القعدة سنة 
والتكنولوجيا باعتبارها مؤسسة تعليمية تحظى برعاية كاملة من سموه، وتسهم بجهودها مع مثي��تها من 

 تحمل جانب من مسؤوليات البناء والتنمية والتطوير.المؤسسات التعليمية الجامعية ا��خرى في الدولة في 

 
م، أصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي 1994وفي الثالث من مايو عام  

الترخيص لكلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا كإحدى ب 54/1994والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 
م، أصدر معالي 1997مؤسسات التعليم العالي بدولة ا��مارات العربية المتحدة. وفي الثاني من أبريل 

بتحويل  54/1997الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 
 ن الجامعية للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. كلية عجما

برنامجاً معتمداً لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة ا��مارات  تسعة وث��ثينوتطرح الجامعة 
 العربية المتحدة موزعة على ثماِن كليات ومعهد للبيئة والمياه والطاقة.

 

 ف الجامعة. رؤية ورسالة واهدا2
 رسالة الجامعة

جامعة عجمان هي مؤسسة أكاديمية متعددة الثقافات تطرح طائفة واسعة من البرامج ا��كاديمية 
عالية الجودة، المرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. وتحرص الجامعة على تلبية احتياجات الطلبة 

ت التعليم والمنح والمشاركة وأرباب العمل والمجتمع، من خ��ل تقديم خدمات متميزة في مجا��
المجتمعية. وتخَرج جامعة عجمان طلبة ذوي قدرات متعددة، يتحلون بالكفاءة المهنية والمسؤولية 
ا��جتماعية، ذوي حس ابتكاري، يساهمون بنشاط في جهود التنمية المستدامة لمجتمع ا��مارات 

 والمجتمعات التي يعيشون في وسطها. 

  رؤية الجامعة 
عة عجمان أن تكون من أبرز الجامعات في المنطقة العربية المعترف بها دوليا من حيث تروم جام

 ريادتها على مستوى مناهج التعليم، والبحث العلمي، والتواصل المسؤول، والمشاركة المجتمعية
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 أهداف الجامعة
  ضمان التميز في التدريس والتعلم .1

 بالجامعة تطوير البحث العلمي النوعي .2

 ب نابهين من خلفيات متنوعة والعمل على تطوير قدراتهماستقطاب ط�� .3

 تعزيز مكانة وسمعة الجامعة  .4

 بناء ع��قات راسخة بين الجامعة ومحيطها .5

 توفير خدمات مساندة حديثة ومبتكرة .6

   قيم الجامعة 
 تقوم جميع أنشطة جامعة عجمان على معايير الجودة العالمية التميز:

 تلتزم جامعة عجمان بمبادئ ا��ستقامة والثقة والمسؤولية والشفافية والمحاسبة النزاهة:

 تتبنى جامعة عجمان مبدأ الحوكمة المشتركة، وتدعم قيم التسامح والتنوع.  الشمولية:

تشجع جامعة عجمان المشاركة المجتمعية، وا��ستدامة البيئية، والمواطنة  المسؤولية ا��جتماعية:

 تشجع التوعية بحاجات وتحديات المجتمعات المحلية والعالمية وتدعمها. العالمية. كما 

تدعم جامعة عجمان ا��نشطة المبتكرة التي تعالج التحديات والقضايا من منظورات  ا��بتكار:
 متعددة ��يجاد الحلول وتطوير المعرفة.

.  نظام الدراسة والبرامج المطروحة في 3
 الجامعة

 نظام الدراسة: 3.1
الجامعة نظام الساعات المعتمدة الذي يقوم على تحديد عدد الساعات الدراسية التي يجب تتبع 

مامها، والنجاح فيها وفق المستوى الذي تحدده الجامعة للحصول على الدرجة الجامعية ا��ولى لإ
هي مدة ساعة صفية مخصصة  الساعة المعتمدة(البكالوريوس) في أحد تخصصات الكليات، علما بأن 

 ��ة نظرية واحدة أو ساعتين عمليتين في ا��سبوع على مدى خمسة ع�� أسبوعاً.لمحا

 الكليات والبرامج المعتمدة في الجامعة:  3.2

 برامج البكالوريوسأو��: 
 نوع الشهادة الثانوية والحد ا��دنى لمعدل الع��مات المطلوب للقبول
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 الدرجة العلمية الكلية م
عدد 
الساعا

 ت

الحد ا��دنى 
الع��مات لمعدل 

 المطلوب للقبول

1 

 طب ا��سنان

 199 ب جراحة ا��سنانط
علمي ومعدل  80%

% في (الفيزياء 80
 والكيمياء وا��حياء)

 83 دبلوم في صحة الفم وا��سنان 
% علمي ومعدل 70

% في (الفيزياء 70
 والكيمياء وا��حياء)

الصيدلة  2
 % علمي70 150 بكالوريوس الصيدلة والعلوم الصحية

 الهندسة 3

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 
 % علمي70 142 إلكترونيات

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 
 % علمي70 142 اتصا��ت

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ أجهزة 
 % علمي70 142 القياس والتحكم

 % علمي70 141 بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات الطبية

 % علمي70 170 بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية

 % علمي/ أدبي60 134 بكالوريوس التصميم الداخلي

تكنولوجيا  4
 المعلومات

 % علمي70 140 بكالوريوس العلوم في  هندسة الحاسوب

إدارة  /بكالوريوس العلوم في  نظم المعلومات
% 65% علمي / 60 123 مشاريع

 أدبي

إدارة  /بكالوريوس العلوم في  نظم المعلومات
% 65% علمي / 60 123 مشاريع إلكترونية

 أدبي

بكالوريوس العلوم في  تكنولوجيا المعلومات/ 
 % علمي70 123 شبكات وأمن المعلومات

بكالوريوس العلوم في  تكنولوجيا المعلومات/ 
 % علمي70 123 قواعد البيانات وأنظمة ا��نترنت

 إدارة ا��عمال 5

 % علمي/ أدبي60 126 بكالوريوس العلوم في  ا��دارة

 % علمي/ أدبي60 126 بكالوريوس العلوم في  التسويق

 % علمي/ أدبي60 126 بكالوريوس العلوم في  التمويل

بكالوريوس العلوم في  التمويل / التمويل 
 % علمي/ أدبي60 126 ا��س��مي

 % علمي/ أدبي60 126 بكالوريوس العلوم في  المحاسبة

التربية والعلوم  6
 ا��ساسية

بكالوريوس التربية في " إعداد معلم في اللغة 
 % علمي/ أدبي60 132 العربية والدراسات ا��س��مية"

بكالوريوس التربية في " إعداد معلم في 
 % علمي60 132 الرياضيات والعلوم"
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 الدرجة العلمية الكلية م
عدد 
الساعا

 ت

الحد ا��دنى 
الع��مات لمعدل 

 المطلوب للقبول
التربية في  تدريس اللغة ا��نجليزية بكالوريوس 

 % علمي/ أدبي60 126 كلغة أجنبية

ا��ع��م والعلوم  7
 ا��نسانية

بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م / ع��قات عامة 
 % علمي/ أدبي60 126 وإع��ن

بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م /  ا��ذاعة 
 % علمي/ أدبي60 126 والتلفزيون

في ا��ع��م /  الصحافة بكالوريوس ا��داب 
 % علمي/ أدبي60 126 المطبوعة وا��لكترونية

بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م /  التصميم 
 % علمي/ أدبي60 126 الجرافيكي

بكالوريوس ا��داب في علم ا��جتماع والخدمة 
 % علمي/ أدبي60 126 ا��جتماعية

 أدبي% علمي/ 60 132 بكالوريوس في القانون القانون 8

الشهادات الزراعية ، الصناعية ، والتقنية ، والتجارية ، والمهنية ، والدينية يمكن قبولها في التخصصات التي تقبل 
 التخصص ا��دبي

 برامج الدراسات العليا ثانياً:

عدد الساعات  الدرجة العلمية الكلية م
 المعتمدة

معهد المياه والبيئة  1
 36 هندسة وإدارة المياه الجوفيةماجستير العلوم في  والطاقة

 إدارة ا��عمال 2

 36 ماجستير في إدارة ا��عمال (إدارة الموارد الب��ية)

 36 ماجستير في إدارة ا��عمال (ا��دارة المالية)

 36 ماجستير في إدارة ا��عمال (التسويق)

 36 ماجستير العلوم في العمارة والدراسات الح��ية الهندسة 3

 القانون 4
 33 ماجستير في القانون (القانون العام)

 33 ماجستير في القانون (القانون الخاص)

 24 دبلوم مهني في التدريس التربية والعلوم ا��ساسية 5

 57 ماجستير العلوم في طب ا��سنان الترميمي طب ا��سنان 6

كلية الصيدلة والعلوم  7
 الصحية

 (الصيدلة ال��يرية)ماجستير العلوم في الصيدلة 
36 

 )(التكنولوجيا الصيدليةماجستير العلوم في الصيدلة 
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 القبول قواعد. 4
تحدد الجامعة بناًء على توصية من مجلس الشؤون العلمية والتعليمية، قبل بداية كل عام درا�� 

بفصليه الدراسيين: ا��ول  –قبولهم في مختلف الكليات العلمية في ذلك العام  المتوقعأعداد الطلبة 
 والثاني.

توجه المراس��ت وا��وراق الخاصة بتقديم طلبات ا��لتحاق عبر الموقع ا��لكتروني 
apply.ajman.ac.ae  إلى إدارة القبول والتسجيل باعتبارها ا��دارة المختصة في هذا الشأن، إضافة  أو

نها من أكثر الدوائر في إطار التعليم الجامعي التصاقاً بالحياة الدراسية للطالب ، حيث تستمر إلى كو
ع��قتها معه من بداية تقديمه طلب ا��لتحاق بالجامعة إلى حين تسلمه شهادة التخرج ، وهي في الوقت 

د قواعد القبول نفسه حلقة ا��تصال بين الطالب من جهة ، وباقي دوائر الجامعة من جهة أخرى، وتحد
 فيما يأتي:

 

 إجراءات القبول العامة 4.1 

أ. ��وط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من دولة ا��مارات   
 العربية المتحدة  

%  أو ما يعادلها 60أن يكون الطالب حاص�� على شهادة الثانوية العامة بمعدل �� يقل عن  •

 من وزارة التربية والتعليم.

أن يكون الطالب مستوفياً ل��وط القبول الخاصة بالكلية التي يرغب في ا��لتحاق بها على  •

أساس مجموع الع��مات التي تحددها تلك الكلية حسب ما هو موضح في قائمة البرامج التي 

 تطرحها الجامعة.

استوفى ��وط شهادة الثانوية العامة ( الفرع العلمي ) تؤهل الطالب ل��لتحاق بجميع الكليات إذا 
 القبول التي تحددها الكلية المعنية.

 % تؤهل الطالب ل��لتحاق بالكليات التالية:60شهادة الثانوية العامة ( الفرع ا��دبي ) ، بمعدل �� يقل عن 

 كلية إدارة ا��عمال. •

 كلية ا��ع��م والعلوم ا��نسانية. •

 كلية القانون. •

 ا��خرى:والتخصصات التالية التي تطرحها الكليات 

 بكالوريوس التربية في إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات ا��س��مية. •

 بكالوريوس التربية في تدريس اللغة ا��نجليزية كلغة أجنبية. •

 % أدبي.65بكالوريوس نظم المعلومات/ إدارة مشاريع،  •

 % أدبي.65بكالوريوس نظم المعلومات/ إدارة مشاريع إلكترونية،  •

 التصميم الداخلي.بكالوريوس  •
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 اجراءات القبول للمسار العام
في جميع التخصصات التي تقبل خريجي الثانوية الفرع  )المسار العام(يقبل خريجو الثانوية ا��ماراتية 

 ا��دبي .

يقبل خريجو الشهادة الثانوية ا��ماراتية (المسار العام) في التخصصات الواردة ادناه ب��ط أن �� يقل 
% في الرياضيات والعلوم في الصف الثاني ع�� وعليهم دراسة مادة 90% و90عن  معدلهم العام

 الفيزياء التأسيسية في جامعة عجمان.

 بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ إلكترونيات

 بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ اتصا��ت

 القياس والتحكمبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ أجهزة 

 بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات الطبية

 بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية

 بكالوريوس العلوم في  هندسة الحاسوب
 

يقبل خريجو الشهادة الثانوية ا��ماراتية (المسار العام) في التخصصات الواردة ادناه ب��ط أن �� يقل 
 الرياضيات والفيزياء في الصف الثاني ع��.  % في70% و70معدلهم العام عن 

 بكالوريوس العلوم في  تكنولوجيا المعلومات/ شبكات وأمن المعلومات

 بكالوريوس العلوم في  تكنولوجيا المعلومات/ قواعد البيانات وأنظمة ا��نترنت

 

 مجلس تعليم أبوظبي
في التخصصات التالية في حالة إستيفائهم يقبل خريجو الشهادة الثانوية (مسار مجلس ابو ظبي للتعليم) 

 ��وط القبول الواردة أدناه.

) المستوى الثالث في %80) كحد أدنى ومعدل �� يقل عن (%80كلية طب ا��سنان: معدل عام ( •
 الكيمياء، ا��حياء، والفيزياء.

الثالث في ) المستوى %70) ومعدل �� يقل عن (%70كلية الصيدلة والعلوم الصحية: بمعدل عام ( •
 الكيمياء وا��حياء

في ) المستوى الثالث في الرياضيات والفيزياء %70) ومعدل �� يقل عن (%70معدل عام (
 :التخصصات التالية

 بكالوريوس في الهندسة الكهربائية/ ا��لكترونيات •
 بكالوريوس في الهندسة الكهربائية / ا��تصا��ت •
 والتحكمبكالوريوس في الهندسة الكهربائية / ا��جهزة  •
 بكالوريوس في هندسة المعدات الطبية •
 بكالوريوس في الهندسة المعمارية •
 بكالوريوس في هندسة الحاسوب •
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 ) في الكليات والتخصصات الواردة أدناه:%60معدل عام (

 كلية إدارة ا��عمال -
 كلية التربية والعلوم ا��ساسية -
 كلية وا��ع��م والعلوم ا��نسانية -
 كلية القانون -
 تخصصات: -

 الوريوس التصميم الداخليبك
 إدارة مشاريع /بكالوريوس العلوم في  نظم المعلومات
 إدارة مشاريع إلكترونية /بكالوريوس العلوم في  نظم المعلومات

 

ب. ��وط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية ا��جنبية غير الثانوية  
 البريطانية

 -ا��جنبية غير الثانوية البريطانية إذا تحققت ال��وط التالية:يمكن قبول الطلبة الحاصلين على الشهادات 

 إمكانية قبول الشهادات الثانوية في الجامعات الحكومية للبلد الذي أصدرت شهادة الثانوية فيه. .1
 أن يكون المتقدم قد اجتاز الصف الثاني ع�� بنجاح. .2
��تية: الرياضيات والعلوم أن يكون قد نجح في ست مواد على ا��قل ب��ط أن تغطي المجا��ت ا .3

 واللغات والدراسات ا��جتماعية وا��نسانية، أو الفنون والتصميم.
م��حظة : الطلبة الحاصلون على شهادات ثانوية أجنبية تصدر من دول تمنح الشهادة بعد دراسة 

يم في مستويين من الثانوية العامة عليهم تقديم شهادات المستوى ا��على من الثانوية العامة للتقد
 الجامعة.

 أمثلة من الشهادات الثانوية ا��جنبية:

 الثانوية ا��يرانية : تقديم شهادة دراسة ما قبل الجامعة •
 الثانوية الهندية: تقديم شهادة المستوى ا��على من الثانوية •
 الثانوية الباكستانية : تقديم شهادة الثانوية العامة ( الجزء الثاني ) •
 ال الجزء الثاني من الثانوية.البكالوريا الفرنسية : إكم •
 البكالوريا الدولية : إكمال دراسة ستة مساقات ، ث��ثة منها في المستوى ا��على. •
 الثانوية ا��مريكية : الحصول على دبلوم الثانوية ا��مريكية. •
 ثانوية دول غرب إفريقيا : الحصول على الثانوية العليا لدول غرب إفريقيا. •

 الحاصلين على شهادة الثانوية البريطانيةج. ��وط قبول الطلبة 
أو المســـــتوى  (O Level)مواد في المســـــتوى العادي  7يتوجب على المتقدم أن يكون قد درس  .1

 O)) على أ�� يقل معدل تقدير الطالب في مواد المســتوى العادي AsLevel/ A Levelالعالي        (

Level)  عنC  ــاق، وأ�� يقل تقدير الطالب في ــتوى العالي في كل مس وفي  Dعن  (As Level)المس

  E.عن  (A Level)المستوى العالي 

أن تغطي هذه المسـاقات أربعة مجا��ت هي: الرياضـيات والعلوم واللغات والدراسـات ا��جتماعية  .2

 وا��نسانية، أو الفنون والتصميم.
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ع�� في حال  أن يكون المتقدم قد اجتاز الصف الحادي ع�� بنجاح، وتقديم درجات الصف الثاني .3
 توفرها.

 يطلب من المتقدم إحضار شهادات التسلسل الدرا��. .4

 .(Leaving School Certificate)شهادة إتمام الدراسة   .5

% في الثانوية العامة يمكنهم ا��لتحاق بالبرنامج 60م��حظة : الطلبة الحاصلون على معدل أقل من 
��ورية التي تؤهلهم ل��لتحاق بأحد برامج التأسي�� الذي يمكنهم من اكتساب معلومات المعرفة ال

 البكالوريوس بالجامعة.

 شهادة الكفاءة في اللغة ا��نجليزية:  4.2
يمنح المتقدم ل��لتحاق بالتخصصات التي يتم تدريسها باللغة ا��نجليزية قبو�� كام�� إذا كان حاص�� 

 على شهادة امتحان قياس اللغة ا��نجليزية بما �� يقل عن

o 500 تحان التوفل المؤس�� في ام(Institutional TOEFL)  أو 

o 61  في امتحان التوفل عبر ا��نترنت(iBT)   أو 

o 5 ا��كاديمي  في امتحان ا��يلتس(Academic IELTS) أو 

o 41 في (Cambridge English: Advanced Test of English Language) أو 

o 44 . في (Pearson Test of English Academic) 

الطلبة المتقدمون غير الحاصلين على الحد ا��دنى من الع��مات المطلوبة في أحد امتحانات قياس  
اللغة ا��نجليزية المبينة في الفقرة السابقة، يجب عليهم التسجيل في برنامج اللغة ا��نجليزية المكثف 

 الذي تطرحه الجامعة.

 

�ع��م عدا تخصص علم ا��جتماع والخدمة يمنح المتقدم ل��لتحاق بتخصص بكالوريوس ا��داب في ا�
في  450ا��جتماعية قبو�� كام�� إذا كان حاص�� على شهادة امتحان قياس اللغة ا��نجليزية بما �� يقل عن 

 أو ما يعادلها.   (Institutional TOEFL)امتحان التوفل المؤس�� 

 القبول الم��وط: 4.3
ما، والحاصل على معدل �� يقل عن الحد ا��دنى  الطالب المتقدم ل��لتحاق بالجامعة في برنامج

%، يمكن قبوله قبو��ً م��وطاً ، على أن يتعهد بأنه على علم 60المطلوب في الثانوية العامة وهو 
بفصله من البرنامج في نهاية الفصل الدرا�� ا��ول له ، إذا لم يحقق ال��وط المحددة من قبل الكلية 

 . 2مساق ما وأن �� يقل المعدل الفصلي عن  ، مثل الحصول على تقدير جيد في

 إعادة قبول الطلبة : 4.4
: يمكن إعادة قبول الطلبة الجدد الذين لم يســـــجلوا فصـــــلين متتاليين باســـــتثناء  الطلبة الجدد •

الفصل الصيفي ، وذلك بتقديم طلب إعادة ا��لتحاق الموجود لدى إدارة القبول والتسجيل ، بعد 
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�وط ا��لتحاق في وقت تقديم الطلب. ويتم إصدار رقم جامعي جديد بعد التأكد من استيفائهم �

 سداد رسوم طلب ا��لتحاق الجديد.

: يمكن للطلبة الذين توقفوا عن الدراسة ��كثر من فصلين متتاليين في الجامعة  الطلبة القدامى •

خصــصــة (دون احتســاب الفصــل الصــيفي) التقدم بطلب إعادة القبول عبر تعبئة ا��ســتمارة الم

 لهذا الغرض والتي يمكنهم الحصول عليها من إدارة القبول والتسجيل.

 وحتى يقبل طلب إعادة القبول، على مقدم الطلب أن يستجيب لل��وط التالية: 

 تحقيق ��ط القبول في الثانوية العامة عند تقديم طلب إعادة ا��لتحاق. .1

 تاريخ تقديم طلب إعادة القبول.تحقيق ��ط امتحان الكفاءة في اللغة ا��نجليزية في  .2

 توفر مقاعد في التخصص المطلوب ا��لتحاق به. .3

 موافقة عميد الكلية والمسجل العام. .4

 سداد كافة الرسوم الدراسية الجديدة والعالقة المستحقة للجامعة. .5

 يتم إصدار رقم جامعي جديد بعد سداد رسوم طلب ا��لتحاق  •

على أن يســـــتكمل الطالب الدراســــــة في نفس إذا وافق عميد الكلية والمســـــجل العام  •

تخصـــصـــه القديم ، يتم تقييم المســـاقات التي درســـها ســـابقاً وإعادة ضـــمها إلى الرقم 

 الجامعي الجديد إذا كانت ضمن مساقات الخطة الدراسية الجديدة للتخصص.

 م��حظات :

ضــــمن إذا كان الطالب منذراً فعليه تغيير التخصــــص مع انتقال المســــاقات التي تدخل  •

 نقطة أو أكثر . 2.00التخصص الجديد ��يطة أن يكون المعدل العام 

إذا كان الطالب ســوف يتخرج خ��ل المدة المســموح له بالتخرج فيها ، فيمكن إعادة قيده  •

بنفس الرقم الجامعي القديم وفي نفس التخصـــــص بعد ســــــداد الرســـــوم الدراســـــية 

 المستحقة .
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 يمية معتمدة:الطلبة المحولون من مؤسسات تعل 4.5
يمكن للطالب المحول من مؤسسة تعليم عال معتمدة أن يتقدم بطلب معادلة مساقات إلى إدارة 
القبول والتسجيل، وأن يسلم نسخة رسمية من سجله الدرا�� في المؤسسة التعليمية التي انتقل منها 

ي للمساقات التي مصدقاً حسب ا��صول ودليل المؤسسة خ��ل فترة دراسته فيها أو المحتوى العلم
 درسها مصدقا من تلك المؤسسة. وتخضع عملية معادلة المساقات لل��وط ا��تية:

 تحقيق ��وط القبول في التخصص المطلوب. .1

 .2,00أ�� يقل معدله التراكمي عن  .2

أ�� يقل عدد الساعات المعتمدة للمساق المطلوب معادلته عن عدد الساعات المعتمدة  .3

 لنظيره في الجامعة.

على ا��قل أو بتقدير جيد  Cون نجاح الطالب في المساق المطلوب معادلته بتقدير أن يك .4

 المعمول بها في الجامعات ا��خرى.

أن يكون المحتوى العلمي للمساق المطلوب معادلته مكافئاً للمحتوى العلمي لنظيره في  .5

 الجامعة.

% من عدد الساعات المعتمدة للبرنامج 50أ��ّ يتجاوز عدد الساعات التي تتم معادلتها نسبة  .6

 الذي التحق به الطالب. 

 م��حظات:

 . AMIDEASTتعتمد نتيجة امتحان التوفل المؤس�� فقط في حال تم تأدية ا��متحان في  •

لى ا��قل من عدد % ع50�� تمنح الجامعة شهادة التخرج للطالب المحول إذا لم ينجح في  •

ساعات الخطة الدراسية للبرنامج متضمنة أغلبية مساقات السنة الدراسية ا��خيرة 

 لتخصصه.

يمكن للطالب المسجل بالجامعة أن يدرس بعض المساقات في جامعة أخرى معتمدة  •

��يطة أن يحصل مسبقاً على موافقة الكلية. ويخضع الطالب ل��جراءات المتبعة في 

 ة المساقات.الجامعة لمعادل

تقوم الجامعة بالتحقق من صحة البيانات بإرسال مخاطبات إلى وزارة التربية والتعليم /  •

 شؤون التعليم العالي أو إلى الجامعات مبا��ة.

 

 الوثائق المطلوبة: 4.6
 والتسجيل.  استمارة طلب ا��لتحاق بالجامعة ويتم الحصول عليها من إدارة القبول .1

أو ما  ،المتحدة الدراسة "الثانوية العامة" من دولة ا��مارات العربية وثيقة النجاح في شهادة .2

 ا��صول. طبق ا��صل عنها، مصدقة حسب يعادلها من وزارة التربية والتعليم، أو صورة

 صورة عن جواز السفر ساري المفعول مع إقامة سارية المفعول. .3

 صورة من بطاقة الهوية ا��ماراتية. .4

 صورة من شهادة المي��د. .5
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 شهادة اللياقة الصحية معتمدة من طبيب الجامعة. .6

 شهادة حسن السيرة والسلوك (سارية المفعول) معتمدة من جهة رسمية. .7

 مكتوب على ظهر كل صورة ا��سم الكامل.   6×4ستة صور شخصية ملونة مقاس  .8

 Institutional)شهادة امتحان قياس الكفاءة في اللغة ا��نجليزية مثل: التوفل المؤس��  .9

TOEFL)  صادر من جامعة عجمان أوAMIDEAST �� نقطة أو ا��يلتس  500يقل عن  بمعدل

 نقاط. 5بمعدل �� يقل عن  (Academic IELTS)ا��كاديمي 

 .وتعليماتها تعهد خطي من الطالب با��لتزام والتقيد بأنظمة الجامعة وقوانينها ولوائحها .10

 م��حظة:

تعتمد نتيجة امتحان التوفل المؤس�� فقط في حال تم تأدية ا��متحان في جامعة عجمان أو 
AMIDEAST. 

 

 

 تصديق الشهادات: 4.7
يجب على الطالب أن يقدم نسخة معتمدة من شهادة إتمام الدراسة الثانوية مع بيان مفصل 

 الوثائق معتمدة من قبل:بالدرجات التي حصل عليها في مواد الدراسة، ويجب أن تكون هذه 

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

 المجلس الثقافي البريطاني .. إلخ،

 وزارة الخارجية، وسفارة دولة ا��مارات العربية المتحدة في بلد الدراسة. •

 أو

ية المتحدة ووزارة الخارجية بدولة ا��مارات العربية سفارة بلد الدراسة في دولة ا��مارات العرب •

 المتحدة.

 حجز المقعد: 4.8
على الطلبة المقبولين في برامج بكالوريوس طب ا��سنان، الصيدلة، الهندسة المعمارية، 
التصميم الداخلي والقانون دفع وديعة لحجز مقعد في أحد هذه البرامج. وهي غير قابلة ل��سترداد أو 

بواسطة البريد ا��لكتروني، وإ�� المرسلة يجب دفعها قبل ا��جل المبين في رسالة القبول التحويل و 
سوف يفقد الطالب مقعده. وتقتطع هذه الوديعة من رسوم الطالب الدراسية عند التحاقه بالجامعة. 
وفي حال طلب الطالب تأجيل التحاقه إلى الفصل التالي وتم قبول طلبه، فإن الوديعة تحول إلى 

 الفصل التالي.
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 النصاب (العبء) الدرا�� للطلبة المنتظمين:  4.9
العبء هو عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب ، ويتبع الدراسة فيها أسبوعيا وفقاً لبرنامج 

) ساعة 18) ساعات معتمدة و ( 9منظم على مدار الفصل الدرا�� الواحد ويكون النصاب ما بين ( 
 ) ساعات معتمدة في الفصل الصيفي. 6) ساعات و (  3الدرا�� العادي وبين ( معتمدة في الفصل 

) ساعة معتمدة في  21يحق للطالب زيادة نصابه الدرا�� على الحد ا��على المسموح به إلى ( 
 الفصل الدرا�� العادي:

) نقطة فأكثر في الفصل الدرا�� السابق للفصل الذي 3.6إذا حصل على معدل تراكمي ( •

 فيه التسجيل. يجري

إذا اقتضت خطته الدراسية مثل تلك الزيادة لغرض التخرج في الفصل الدرا�� الذي يجري  •

 فيه التسجيل ( بعد موافقة مجلس الكلية ) .

 .11يغطى العبء الدرا��  للطلبة المنذرين أكاديميا في فقرة م��حظة: 

 النصاب ( العبء ) الدرا�� للطلبة الجدد: 4.10
يسمح للطلبة المقبولين في البرامج التي ُتدرّس باللغة العربية بالتسجيل، حسب رغبتهم، ما  •

 ساعة معتمدة من الخطة الدراسية. 18ساعات و   9بين 

يسمح للطلبة المقبولين في البرامج التي تدرس باللغة ا��نجليزية والحاصلين على معدل  •

 -حسب رغبتهم  -� أو ما يعادلها بالتسجيل نقطة كحد أدنى في امتحان التوفل المؤس�  500

 ساعة معتمدة من الخطة الدراسية. 18ساعات و   9ما بين 

نقطة في امتحان التوفل المؤس��  499و  480يسمح للطلبة الحاصلين على معدل ما بين   •

ساعات معتمدة من مساقات المتطلبات الجامعية مع برنامج  9التسجيل في وأو ما يعادلها 

 وحدةساعات أسبوعيا) المطروح من قبل  9ى المتقدم من اللغة ا��نجليزية المكثف (المستو

 الدراسات العامة.

نقطة في امتحان التوفل المؤس��  479و  450يسمح للطلبة الحاصلين على معدل ما بين  •

ساعات معتمدة من مساقات المتطلبات الجامعية مع برنامج  6التسجيل في وأو ما يعادلها 

 وحدة  ساعة أسبوعيا) المطروح من قبل 15المستوى المتوسط من اللغة ا��نجليزية المكثف (

 الدراسات العامة

 3التسجيل في ونقطة في امتحان التوفل  450على أقل من يسمح للطلبة الحاصلين   •

ساعة  15برنامج اللغة ا��نجليزية المكثف التمهيدي (ساعات معتمدة ��يطة أن يسجلوا في 

 أسبوعيا) والمطروح من قبل مركز التعليم المستمر. 

 م��حظة: 

ساعة معتمدة من مساقات المتطلبات الجامعية قبل الحصول  15�� يحق للطالب إنجاز أكثر من 
 نقطة في امتحان التوفل أو ما يعادلها.  500على  

الكترونيُا من قبل الطالب على أن يقوم الطالب بتسديد الرسوم الدراسية المساقات تسجيل يتم 
المترتبة على تسجيله للمساقات الدراسية، وبعد ذلك يمكن للطالب أن يحصل على جدوله الدرا�� 
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مبينًة به المساقات الدراسية التي سجلها، وأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريسه 
 القاعات الدراسية، والمعامل التي سوف يح�� فيها. المساقات وأماكن 

يمكن إلغاء قبول الطالب إذا لم ينه إجراءات تسجيل المساقات في الوقت المسموح به لتسجيل 
 المساقات.

 تسجيل المساقات للطلبة المنتظمين: 4.11
ة التسجيل المبكر تشجع الكليات الطلبة المنتظمين ( غير المنذرين أكاديمياً ) على أن يقوموا بعملي

��ختيار المساقات بمساعدة مرشديهم ا��كاديميين ، خ��ل فترة التسجيل المبكر المعلنة في التقويم 
الجامعي ، ويمكن للطلبة المنذرين أكاديمياً والذين لم يتمكنوا من تسجيل المساقات خ��ل فترة 

 في التقويم الجامعي.التسجيل المبكر أن يسجلوا مساقاتهم أثناء فترة التسجل المحددة 

 سحب المساقات وإضافتها: 4.12
يتوجب على الطالب أن يقوم بعملية السحب وا��ضافة خ��ل الفترة المحددة لذلك في التقويم 
الجامعي،  وخ��ل هذه الفترة يتسنى للطالب ا��حتفاظ بالرسوم الدراسية للمساقات التي يعتزم سحبها. 

 �قل تسع ساعات معتمدة في الفصل الدرا�� العادي.ويتحتم على الطالب أن يسجل على ا�

يبين التقويم الجامعي المواعيد المقررة لسحب المساقات دون أثر في السجل الدرا�� مع فقدان 
 الطالب للرسوم التي سددها.

) في سجل  Wيبين التقويم الجامعي المواعيد المقررة لسحب المساقات مع إظهار ع��مة ( 
) ��تدخل في حساب المعدل التركمي للطالب Wوم التي سددها ، علما بأن ع��مة (الطالب وفقدان الرس

 و��يتأثر بها.

 المدة المسموح بها ��تمام الدراسة: 4.13
على الطالب إتمام البرنامج المسجل فيه في مدة �� تتجاوز ضعف عدد الفصول العادية التي 

فصول عادية ) في  8يوس يمتد على أربع سنوات ( يستغرقها البرنامج. فمث��، يجب إتمام برنامج بكالور 
فص�� عاديا. كما �� يمكن للطالب (غير المنقول) إتمام البرنامج نفسه في مدة تقل عن  16مدة أقصاها 

 ستة فصول عادية لبرامج ا��ربع سنوات، وثمانية فصول عادية لبرامج الخمس سنوات. 

وا��ق�� لعدد فصول التسجيل بعد حذف الفصول  وبالنسبة للطلبة المنقولين، يحدد الحد ا��دنى
 ساعة معتمدة تساوي فص�� واحدا) من الحدود المبينة في الفقرة أع��ه.  15المكتسبة/المنقولة (

 وقف التسجيل: 4.14
يسمح للطالب الذي أكمل فص��ً دراسياً واحداً في الجامعة أن يطلب وقف تسجيله بحد أقصاه 

صول متفرقة، ب��ط أن يقوم بإخطار إدارة القبول والتسجيل كتابة والحصول فص��ن متتاليان أو أربعة ف
 و�� تدخل مدة وقف التسجيل ضمن المدة المسموح بها ��تمام الدراسة. على موافقتها.

ويحق للجامعة رفض طلب إيقاف التسجيل إذا كان عدد الساعات المنجزة أقل من عدد الساعات  
 راسية.المتبقية للطالب حسب خطته الد
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 إلغاء التسجيل: 4.15
يحق للجامعة سحب قبول الطالب و إلغاء تسجيله إذا تبين أنه قد تم قبوله بنأًْء على وثاثق مزورة  

  بدون استرداد الرسوم المدفوعة و بدون إصدار سجل رسمي للطالب.  

 

 . ا��رشاد العام للطلبة الجدد:5
على الجامعة وكياناتها المختلفة و النظام الجامعي  يهدف ا��رشاد العام للطلبة الجدد إلى تعريفهم

 وذلك عن طريق:

لقاء تعريفي مبدئي قبل بداية الفصل الدرا�� يجمع الطلبة الجدد وأولياء أمورهم  •

وأعضاء هيئة التدريس.، والهدف منه التعريف بالنظام الجامعي ونظام الساعات 

�كاديميين با��ضافة إلى المعتمدة وخطوات التسجيل والتعرف على المرشدين ا�

 التعريف بمرافق الجامعة.

يقوم جميع الطلبة الجدد بالتسجيل في الفصل ا��ول من مساق ا��رشاد ا��كاديمي:  •

التحاقهم بالجامعة بدورة ل��رشاد ا��كاديمي وهي ساعة غير معتمدة لتزويدهم بأهم 

وتدربهم على  المعلومات عن جامعة عجمان وتعرفهم بالقواعد وا��نظمة والخدمات

المهارات ا��ساسية للنجاح في الحياة الجامعية مثل إدارة الوقت والتحضير ل��متحانات. 

 كما تعرفهم بطرق احتساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي.

 

 . ا��رشاد ا��كاديمي: 6

يقت��  يعد ا��رشاد ا��كاديمي الركيزة ا��ولى التي يعتمد عليها نظام الساعات المعتمدة، وهو ��
في وظائفه على التعريف بالخطة الدراسية ومساقاتها فقط ، بل يتعداها إلى توثيق الع��قة بين الطلبة 
وأولياء ا��مور من جانب، وأعضاء هيئة التدريس من جانب آخر، بما يحقق ا��هداف المتوخاة من العملية 

 التربوية. وينقسم ا��رشاد إلى قسمين:

 . ا��رشاد الخاص: 1
 إلى:ويهدف 

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

 إعداد الطالب نفسياً وفكرياً ليتواءم مع البيئة الجامعية. .2

 مناقشة نتائج الفصل الدرا�� السابق. .3

 إعداد وتنظيم الخطة الدراسية للطالب. .4

لدرا�� وبما يتناسب مع قدراته مساعدة الطالب في اختيار المساقات في بداية الفصل ا .5

 ا��كاديمية ونتائجه في الفصل السابق.
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 متابعة التحصيل العلمي للطالب. .6

 متابعة حضور الطالب للمحا��ات. .7

 توطيد التواصل والتعاون بين أ��ة الجامعة وأولياء ا��مور من خ��ل شؤون الطلبة. .8

 مساعدة الطالب فيما قد يواجهه من مشك��ت خاصة. .9

 نتظم مع الطلبة المنذرين أكاديمياً من أجل رفع مستواهم العلمي.اللقاء الم .10

 . المرشد ا��كاديمي: 2
هو عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتقديم العون للطالب في أثناء عملية التسجيل، كما يتولى  

مساعدة الطالب وإرشاده في تنفيذ خطته الدراسية وتقديم النصح له في ا��مور المتعلقة بالشؤون 
قد  ا��كاديمية ومتابعة تحصيله العلمي واختيار المساقات التي سوف يسجلها، ويساعده في حل ما

 يعترضه من مشك��ت. ويوزع الطلبة على المرشدين في القسم العلمي من قبل الكلية.

 . تغيير التخصص:7

 أ. الطالب الجديد:
يجوز للطالب الجديد التحويل من التخصص المسجل فيه إلى تخصص آخر وذلك خ��ل فترة 

بول والتسجيل وفق ال��وط السحب وا��ضافة المسموح بها. وتتم إجراءات التحويل عن طريق إدارة الق
 ا��تية:

 توافر ال��وط الخاصة بالقبول في التخصص العلمي المطلوب التحويل إليه. .1

 وجود أماكن شاغرة في التخصص المراد التحويل إليه. .2

 موافقة الكلية المحول منها والكلية المحول إليها. .3

 ب. الطالب المنتظم:
 إذا استوفى ال��وط ا��تية: يحق للطالب المنتظم التحويل من تخصص إلى آخر

 المتعلقين بالطالب الجديد. 3و  2ال��طين السابقين رقمي  .1

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

 ال��وط التي تضعها الكلية المطلوب التحويل إليها) .

 لدرا�� العادي.أن يقدم طلب التحويل خ��ل فترة السحب وا��ضافة في الفصل ا .3

 يمكن للطالب أن يغير تخصصه مرة واحدة فقط خ��ل سنوات دراسته.
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 . ا��متحانات ونظم التقييم:8
 التقييم العلمي للطلبة:

يتم التقييم العلمي للطالب في كل مساق يدرسه في الفصل الدرا�� الواحد وفقا ً للمقاييس 
 التي تضعها الكلية والتي ترد في توصيف المساق:

 الحد ا��على لتقويم كل مساق ويتم تقسيمها على النحو ا��تي: 100تعد الع��مة 

 ع��مة 40  ا��نشطة الصفية •

 ع��مة 20 امتحان نصف الفصل •

 ع��مة 40 امتحان نهاية الفصل •

تشمل ا��نشطة الفصلية امتحانات السعي، ا��ختبارات الجزئية ، الواجبات الفصلية ، ا��بحاث، 
 ات.المختبرات والتدريب

 % الحد ا��دنى للنجاح في أي مساق يدرسه الطالب في الجامعة.60تعد الع��مة 

 التقديرات: 8.1
 توزع تقديرات النجاح في المساق حسب الع��مات التي يحصل عليها فيه وفق التقسيم ا��تي:

 النقاط الرمز التقدير الع��مة م

 4 أ امتياز 100إلى  90من  1

 3.5 ب+ جيد جدا ً مرتفع 90إلى أقل من  85من  2

 3 ب جيد جدا ً  85إلى أقل من  80من  3

 2.5 ج+ جيد مرتفع 80إلى أقل من  75من  4

 2 ج جيد 75إلى أقل من  70من  5

 1.5 د+ مقبول مرتفع 70إلى أقل من  65من  6

 1 د مقبول 65إلى أقل من  60من  7

 صفر هـ راسب 60أقل من  8
 

 المعدل الفصلي: 8.2
 مقياس يدل على التحصيل العلمي للطالب في الفصل و يحسب حسب القانون ال��تي:هو 

 عدد النقاط التي حصل عليها في المساق)× مجموع ( الساعات المعتمدة لكل مساق 
 مجموع عدد الساعات المعتمدة التي سجل فيها الطالب خ��ل الفصل

 مثال توضيحي: 

 المبينة في الجدول ا��تي:إذا حصل الطالب في فصل ما على النتائج 
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عدد الساعات  المساق
 النقاط× عدد الساعات  النتيجة بالنقاط المعتمدة

 12 4 3 الثقافة ا��س��مية

 12 4 3 اللغة العربية

 6 2 3 1اللغة ا��نجيليزية 

 9 3 3 1فيزياء 

 9 3 3 1الرياضيات 

 6 2 3 ا��حصاء

 54  18 المجموع

 كما يلي:فإن معدله الفصلي يكون 

12  +12  +6  +9  +9 +6      =54     =3 
                18                        18                    

 
 

 المعدل التراكمي: 8.3
هو مقياس يدل على مستوى تحصيل الطالب في جميع الفصول الدراسية منذ التحافه بالجامعة حتى 

 النحو ا��تي:زمن احتساب هذا المعدل ، ويحتسب على 

 عدد النقاط التي حصل عليها في المساق)× مجموع ( الساعات المعتمدة لكل مساق درس 

 مجموع عدد الساعات المعتمدة التي سجل فيها خ��ل كل الفصول الدراسية

إذا نجح الطالب في مساق رسب فيه سابقا ً ، يحتسب المعدل التراكمي له بأخذ الع��مة ا��خيرة التي 
في ذلك المساق  ، وتهمل ا��صفار السابقة فيه مهما كان عددها في حساب المعدل التراكمي  حصل عليها

 ، على أن تبقى الع��مة ا��ولى في سجله الدرا��.

إذا أعاد الطالب دراسة مساق ما من أجل تحسين معدله يحسب المعدل التراكمي له على أساس آخر 
الع��مة النهائية أعلى أم أدنى من سابقتها ( على أن تبقى ع��مة حصل عليها في ذلك المساق سواء أكانت 

 الع��مة ا��ولى بتقديرها ونقاطها في سجله الدرا�� ).

 تقدير (غير مكتمل): 8.4
إن حضور ا��متحان النهائي إلزامي وفي حالة إخفاق الطالب في حضور ا��متحان في مساق ما يعتبر 

 ان النهائي لسبب قهري، يعطى تقدير "غير مكتمل".راسبا فيه. وإذا تعذر دخول الطالب ا��متح

 ا��سباب القهرية هي: 

 تقرير طبي معتمد من طرف طبيب الجامعة. •

 شهادة وفاة أحد أفراد أ��ة الطالب أقارب الدرجة ا��ولى أو الثانية. •

 استدعاء الطالب من طرف المحكمة أو ال��طة. •
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ث��ثة أيام عمل بعد تاريخ ا��متحان ويقوم الطالب يشترط أن يتقدم الطالب بطلبه في مدة �� تتجاوز 
بتعبئة النموذج المعد لذلك والموجود لدى إدارة القبول والتسجيل على أن يرفق معه ما يثبت السبب 

 القهري.

تقوم إدارة القبول والتسجيل باستكمال البيانات الخاصة بها، وختم الطلب بخاتمها الرسمي وتحويل 
 ات لمعرفة ما إذا كانت على الطالب التزامات مالية أم ��.الطلب إلى قسم الحساب

لكي ينظر القسم المختص في طلب تقدير "غير مكتمل" يجب أن يكون الطالب مستوفيا ً لل��وط 
 ا��تية:

 % من الغياب. 25ا��نتظام في الدراسة وعدم تجاوز نسبة  .أ

% منها أي 60عن أ�� يقل مجموع ع��ماته في ا��نشطة الصفية وامتحان نصف الفصل  .ب

36/60. 

 تسديد الرسوم المستحقة على الطالب. .ت

يجب على الطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" في مساق ما، أن يزيل هذا التقدير في الفترة 
 الموضحة في التقويم الجامعي.

 إذا أوقف الطالب تسجيله في فصل درا�� ما، وكان عليه إزالة تقدير "غير مكتمل" في هذا الفصل
 يجب عليه إزالة هذا التقدير في أول فصل درا�� يعيد تسجيله فيه.

 إعادة ا��متحان: 8.5
إذا نجح الطالب في جميع متطلبات التخرج فيما عدا مساق واحد وكان راسبا فيه في الفصل ا��خير 

% من 50دفع قبل التخرج ، يسمح له بإعادة تسجيله مبا��ة بعد النتيجة وإعادة امتحانه النهائي فيه بعد 
 رسوم هذا المساق خ��ل فترة أسبوعين من إع��ن النتائج.

 التظلم على ع��مة ا��متحان النهائي: 8.6
 يومُا ً بعد إع��ن النتائج لتقديم طلب تظلم على نتيجة ا��متحان النهائي. 15يعطى الطالب فرصة 

ل والتي تقوم بدورها بتحويله يقوم الطالب  بتعبئة نموذج التظلم الموجود في إدارة القبول والتسجي
 إلى الكلية المعنية ��تخاذ ا��جراء ال��زم.

تقوم الكلية بعد دراسة الطلب واتخاذ ال��زم بإب��غ إدارة القبول والتسجيل والتي تقوم بدورها بإب��غ 
 الطالب بنتيجة دراسة التظلم.
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 )Independent Learning. التعلم المستقل (9
من الساعات المعتمدة للتخرج  50%يحق للطالب الذي استكمل متطلبات الجامعة ا��جبارية ونصاب 

أن يسجل بالحصص الموجهة بما �� يزيد عن ث��ث ساعات معتمدة في الفصل الواحد ، وذلك في الحا��ت 
 ا��تية:

�� إذا كان يرغب في تعديل خطته الدراسية بدراسة مساق غير مطروح في الفصل الدرا .1

 نفسه.

 ذا كان يرغب في استكمال متطلب تخرج في الفصل الدرا�� ا��خير.  .2

إذا كان يرغب في ا��ستزادة في رصيده المعرفي في ما يتعلق بالجانب العملي والتطبيقي  .3

 في تصميم المساق وتحليله وتوثيقه.

 ويقيَّم المساق وفقا لما يلي:

% من التقييم 20ل، ويمثل هذا ا��متحان على الطالب اجتياز امتحان كتابي قبل نهاية الفص .1

 الكامل الذي يمنحه اُلـُم��ف.

في نهاية الفصل، يقدم الطالب تقريرا كتابيا إلى الـُم��ف يتحدث فيه بتفصيل عن العمل  .2

 % من التقييم الكامل. 50الذي أنجزه. ويمثل هذا التقرير 

% من 30هذا ا��متحان الشفوي يناقش الطالب بحثه أمام ُممتِحن داخلي غير الم��ف. ويمثل  .3

 التقييم الكامل. 

وتمنح الدرجة النهائية عن الدراسة ا����افية من قبل الم��ف والـُممتِحن الداخلي، بعد تقييم عمل 
 الطالب، وتقريره الكتابي، وعرضه الشفوي، وأجوبته عن ا��سئلة المطروحة. 

 م��حظة:  

قات ا����افية خ��ل مرحلة الدراسات الجامعية ساعات معتمدة كحد أق�� من المسا 9يمكن نيل 
 مساقات إ��افية خ��ل الفصل الواحد. 3(مرحلة البكالوريوس). و�� يمكن للطالب التسجيل في أكثر من 

 

 . ا��نذار بسبب الغياب: 10
إن مواظبة الطالب على حضور المحا��ات النظرية والدروس العملية في مواعيدها في برنامجه 

% ، أمر إلزامي تحرص الجامعة على تطبيقه بالدقة التامة حفاظا ً على مستوى 75أدنى  الدرا�� بحد
 التحصيل العلمي فيها ، ومن هنا جاءت أهمية تنبيه الطالب بشأن غيابه وفقاً لما يأتي:

% من 10% : إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن المحا��ات في أي مساق 10ا��نذار بشأن الغياب  .1

 نظرية والعملية يوجه له إنذار أول.عدد ساعاته ال

% من 20% : إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن المحا��ات في أي مساق  20ا��نذار بشأن الغياب  .2

 عدد ساعاته النظرية والعملية يوجه له إنذار ثان.
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% فأكثر 25الرسوب بسبب الغياب: إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن المحا��ات في أي مساق  .3

ته النظرية والعملية يعد راسباً في ذلك المساق، ويعطى ع��مة "صفر"، ويحسب من عدد ساعا

 في معدله الفصلي والتراكمي .

لمجلس الشؤون العلمية والتعليمية الحق في اعتبار الطالب منسحباً من المساق بدون رسوب إذا قدم 
 طلباً موضحاً  فيه أسباب غيابه بشكل رسمي ، يقبله المجلس.

 

 

 ار ا��كاديمي. ا��نذ11
) نقطة بنهاية الفصل الدرا�� ( باستثناء 2نذار أكاديمي للطالب إذا قل معدله التراكمي عن (إيوجه 

 الفصل الدرا�� ا��ول من خطة الطالب الدراسية والفصل الصيفي ) .

أق�� ساعة معتمدة ) كحد  15يسمح للطالب المنذر ( إنذاراً أكاديمياً أو��ً ) بتسجيل خمسة مساقات ( 
 ويتوجب عليه إعادة مساق واحد أو مساقين وذلك حسب معدله التراكمي.

ساعة معتمدة ) كحد أق��  12يسمح للطالب المنذر ( إنذاراً أكاديمياً ثانياً ) بتسجيل أربعة مساقات (
 ويتوجب عليه إعادة مساقين على ا��قل من بين المساقات التي حصل فيها على ع��مة راسب (هـ) أو مقبول

 ساعة معتمدة. 14(د) ، ويمكن للعميد أن يسمح برفع العبء إلى 

 الطالب المنذر إنذاراً أكاديمياً ثالثاً يتم عرض حالته على مجلس الكلية لتتخذ بحقه أحد ا��جراءات ا��تية:

تحويل الطالب إلى تخصص آخر ( ��ط موافقة الكلية المحول إليها ) ويشترط أن يحصل  .1

) نقطة في مساقات الخطة الدراسية لتخصصه 2كمي �� يقل عن (الطالب على معدل ترا

 الجديد.

توقيف الطالب عن الدراسة بالجامعة لمدة أقصاها فص��ن دراسيان ويسمح للطالب خ��ل  .2

هذه الفترة بتسجيل مساقات في جامعة أخرى معترف بها. وبعد اجتياز تلك المساقات بنجاح 

) نقطة 2إذا حصل على معدل تراكمي �� يقل عن (يمكن إعادة تسجيل الطالب في الجامعة 

 بعد معادلة المساقات التي استوفت ��وط المعادلة المعمول بها في الجامعة.

 فصل الطالب من الجامعة. .3

) نقطة أو 2يتمكن الطالب من إزالة ا��نذار ا��كاديمي في نهاية الفصل إذا حصل على معدل تراكمي (
 أكثر.

 . متطلبات التخرج:12
 يمنح الطالب الدرجة العلمية إذا استوفى ال��وط ا��تية:

 إتمام دراسة مقررات الخطة الدراسية بنجاح. .1

 إنهاء مدة التدريب العملي المقررة في الخطة الدراسية. .2
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 ) نقطة.2الحصول على معدل تراكمي �� يقل عن ( .3

 . تقديرات الدرجة العلمية:13
وفقاً للمعدل التراكمي الذي حصل عليه الطالب بالتقديرات يتم تقدير الشهادات التي تمنحها الجامعة 

 ا��تية: 

 التقدير النقاط

 امتياز مع مرتبة ال��ف 4إلى  3.8من 

 امتياز 3.8إلى أقل من  3.6من 

 جيد جدا ً  3.6إلى أقل من  3.0من 

 جيد 3.0إلى أقل من  2.5من 

 مقبول 2.5إلى أقل من  2من 
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 مصادر التعلم: 13.1
تعمل مكتبة جامعة عجمان على مساعدة الطالب وإثراء تجربته التعليمية عبر توفير المصادر والخدمات 
التي تدعم المقرر الجامعي وتحسن من أداء الطالب ا��كاديمي. وتقدم المكتبة مواد تعليمية وبحثية في 

ة الب��ية، فإن المكتبة وسائط وأشكال مختلفة. فع��وة على الكتب والدوريات الورقية والمواد السمعي
 تمكن الطالب من الوصول إلى المراجع ا��لكترونية وقواعد البيانات سواء على ا��قراص المدمجة أو ا��نترنت. 

و  PROQUESTوتشترك الجامعة في مئات من الدوريات والمج��ت ا��لكترونية عبر قواعد بيانات مثل  
EBSCO عة ا��لكتروني. ويمكن للطالب استعارة مواد المكتبة التي يمكن الدخول إليها عبر موقع الجام

��سبوعين، قابلين للتجديد، عند ا��د��ء ببطاقة الطالب. كما يمكن للطالب أن يحجز لنفسه مواد قد يكون 
 استعارها طالب آخر قبله. ول��ستفسار أكثر، يرجى مراجعة دليل المكتبة. 

 تجهيزات تكنولوجيا المعلومات: 13.2
الجامعة تشجع الطلبة على استخدام تجهيزات تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها، والتي توفر لهم 
مساحة تخزين مناسبة على شبكة الجامعة، ويمكن للطلبة استخدام هذه المساحة في أي واحد من حواسيب 

 .فالشرة ذاكالجامعة. كما ُينصح الطلبة بتخزين بياناتهم احتياطيا على ا��قراص المدمجة أو 
لقد طورت إدارة تكنولوجيا المعلومات نظام اتصال مرن ومندمج على شبكة الجامعة. وتوفر ا��دارة 
قسما للدعم الفني في ك�� مقري الجامعة وفريقا فنيا على استعداد لتقديم المساعدة عند الطلب. ويحصل 

التسجيل ا��لكتروني، وتطبيقات كل طالب على اسم المستخدم وبريد إلكتروني لتمكينه من استخدام نظام 
 التعليم ا��لكتروني انط��قا من موقع الجامعة على ا��نترنت.

ويمكن لكل طالب مسجل الوصول إلى المعلومات الموجودة في نظام التسجيل ا��لكتروني مثل: 
 جدول المساقات المسجلة، والسجل الدرا��، والمساقات المطروحة وجداولها الزمنية، وأداء الرسوم
 إلكترونيا... ويمكن للطلبة غير المنذرين أكاديميا استكمال تسجيل المساقات عبر الخطوات الث��ثة التالية: 

 إرسال مجموعة المساقات المختارة إلى المرشد ا��كاديمي لتسجيلها في الفصل المقبل .1

است��م قائمة المساقات التي وافق عليها المرشد أو رفضها مع ��ح سبب رفض بعض  .2

 اقاتالمس

استكمال تسجيل المساقات الموافق عليها على نظام التسجيل ا��لكتروني خ��ل فترة السحب  .3

 وا��ضافة. 

ويمكن للطالب أيضا سحب المساقات وإضافتها خ��ل فترة السحب وا��ضافة باستخدام نظام التسجيل 
 ا��لكتروني.

جيل ا��لكتروني على موقع يمكن للطلبة تحميل دليل ا��ستخدام من الصفحة الخاصة بنظام التس
 الجامعة.

��دارة التعليم ‘ مودل‘بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، فإن إدارة التعليم ا��لكتروني تدير نظام 
بهدف تمكين الطلبة من الوصول إلى المعلومات المتصلة بمساقاتهم، والتواصل مع أساتذتهم، وتسليم 

 فروضهم الدراسية.
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 م��حظة: 

خدم تجهيزات تكنولوجيا المعلومات احترام القوانين ذات الصلة المعمول بها في دولة على مست
ا��مارات والجامعة. وقد ينجم عن ا��ستخدام السيئ لهذه التجهيزات إجراءات تأديبية ضد المستخدم. ويعد 

�� كلمة مرور أو انتهاكا لقوانين الجامعة إت��ف أو تغيير نظام التشغيل، عمدا أو من دون إذن مسبق، أو ن
 أي معلومة ��ية تمكن  مستخدمين غير مرخصين من الدخول إلى شبكة الجامعة.
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 القرصنة الفكرية: 13.3
إن مصادر التعلم الوفيرة التي تقدمها جامعة عجمان هي للمطالعة ومساعدة الطالب على الفهم 

الشخ��، يقيَّم على أساسه مستوى والتعرف على أعمال ا��خرين. فعلى الطالب تقديم عمل هو نتاج جهده 
إلمام الطالب بإحدى المخرجات التعليمية. فا��ستاذ يفترض أنه يقيم عملك أنت وليس عمل غيرك. غير أنه 
ليس ممنوعا اقتباس فكرة أو ا��ستشهاد بك��م مقتطف من كتاب أو مقال، طالما أنك تشير إلى المصدر 

"..."). وفي العادة، فإن الطالب يقتبس أو يستشهد من أعمال وتميز الك��م المقتبس بع��مة ا��ستشهاد (
الغير للتأكيد على حجته أو رأيه. هذا يعني أن جملة أو جمل ا��ستشهاد يجب أن يسبقها أو يعقبها ك��م من 
إنتاجك الشخ��. و�� يجوز إقحام ك��م الغير إن كان غير ذي صلة بما تكتبه. لذلك، على الطالب أن ُيرفق أي 

 بقائمة المراجع التي يشير فيها إلى جميع المراجع المستخدمة والمستشهد منها في بحثه. بحث

وتـُمنع القرصنة الفكرية منعا باتا في جامعة عجمان. وفي هذا الصدد، فقد اقتنت الجامعة برنامجا 
قد يترتب متخصصا في التعرف على ا��عمال المقرصنة فكريا. وفي حال التعرف على حالة قرصنة فكرية، ف

عن الم��وع، أو الرسوب في المساق كله. ول��ط��ع أكثر، يرجى مراجعة ��ئحة  0عليها منح الطالب ع��مة 
القرصنة الفكرية، كما �� ينبغي التردد في طلب المساعدة من المرشد ا��كاديمي أو ا��ستاذ في المسائل 

 التي قد ينجم عنها قرصنة فكرية.

 

 شؤون الطلبة: عمادة. 14
شؤون الطلبة بدور مساند للعملية التعليمية التي تجري داخل الحرم الجامعي من خ��ل  عمادةتقوم 

المساهمة في صقل شخصية الطالب عبر حزمة من ا��نشطة التي تلبي ميوله واهتماماته، فالحياة 
تنمية الجامعية �� تقت�� على ما يعطى للطالب من محا��ات بل تتعداها لتشمل ممارسة الهوايات و

المواهب التي تبرز شخصية الطالب وتعمل على ملء وقته بكل ما هو مفيد. وتندرج ا��هداف ا��ستراتيجية 
 ل��نشطة الط��بية فيما يأتي:

 دمج الطالب في المجتمع المحلي عبر ا��نشطة المختلفة. .1

 تنمية شخصية الطالب وصقلها وإغنائها بالقيم والمبادئ وا��خ��ق السامية. .2

صية مستقلة ومتميزة لطالب الجامعة يحمل رؤيتها وفلسفتها في الحياة تكوين شخ .3

 والمجتمع.

 استكشاف مواهب الطلبة وإبداعاتهم وتنميتها. .4

تحقيق ا��هداف العملية والتعليمية من خ��ل النشاطات العملية والعلمية التي توفر للطالب  .5

 الخبرة الميدانية قبل انط��قه إلى سوق العمل.

 

شؤون الطلبة اهتماما كبيراً با��نشطة ا��جتماعية والثقافية والرياضية والفنية وا��دبية  عمادةتولي 
 والفكرية والتربوية والترفيهية.

شؤون الطلبة من خ��ل طاقمها المتخصص بكافة المجا��ت على تفعيل ا��نشطة في عمادة وتحرص 
المناسبات وا��عياد الدينية والوطنية وفترات المعارض العلمية التي تقام على أرض الدولة، وفي 
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شؤون الطلبة إلى ورش عمل سعياً من الجامعة  عمادةالمناسبات الخاصة بالجامعة حيث يتحول منتسبو 
 شخصية الطالب وإغنائها.لبناء 

ومع تزايد أعداد الطلبة والتوسع المطرد للكليات في كل عام يجري توسيع وتطوير حقول ا��نشطة 
 الط��بية بما يتناسب والتطور البنيوي للجامعة، وتتمحور هذه ا��نشطة على الشكل ا��تي:
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 أو��: النشاط ا��جتماعي:
ت ا��جتماعية بين الط��ب بعضهم ببعض من ناحية، شؤون الطلبة إلى توثيق الع��قا عمادةتسعى 

وبينهم وبين إدارة الجامعة والهيئة التدريسية فيها من ناحية أخرى، إضافة إلى توثيق الروابط ا��جتماعية بين 
 الجامعة والمجتمع المحلي وذلك عن طريق عدد من ا��نشطة ا��جتماعية منها:

 حف��ت التعارف •

 الرح��ت الترفيهية •

 العلمية الرح��ت •

 الندوات التقاربية •

 العمل التطوعي •

 رح��ت الحج والعمرة •

 

 كما تعنى ا��دارة بمجموعة من ا��نشطة ا��جتماعية التي تتم متابعتها بشكل دائم ومنهجي منها:

 مساعدة الطالب على ا��ندماج والتكيف مع الحياة الجامعية. •

الطلبة وتزويدهم بكافة المعلومات الحرص على متابعة ا��تصا��ت واللقاءات مع أولياء أمور  •

 التي يحتاجونها.

 التعرف على المشك��ت التي تواجه الطلبة وإيجاد الحلول المناسبة لها. •

استط��ع آراء الطلبة المتعلقة بكافة الشؤون الدراسية وتبني الصحيح منها ونقلها إلى  •

 الجهات المعنية.

وا��حاطة باستفساراتهم بالتنسيق مع مساعدة الطلبة الجدد في عملية التسجيل وا��رشاد  •

 إدارة القبول والتسجيل.

 متابعة مفقودات الطلبة وتسليمها إلى أصحابها. •

 إصدار شهادات حسن سيرة وسلوك. •

 ا��رشاد النف�� وا��جتماعي. •

 ثانيا: النشاط الثقافي:
الطلبة كما  يحتل النشاط الثقافي مكانة خاصة بوصفه عن��ا مهما من عنا�� الحياة الثقافية لدى

تهتم ا��دارة بالعمل من جهة أخرى على تقديم التسهي��ت التي من شأنها أن تدفع نحو مزيد من التفاعل بين 
 الطلبة والمجتمع ومن هذه ا��نشطة:

 تنظيم المحا��ات الثقافية والدورات والندوات الفكرية وا��مسيات الشعرية وا��دبية. •

 م الوثائقية والم��حيات.إقامة المعارض المختلفة وعرض ا��ف�� •

 تنظيم المسابقات الثقافية ��ثراء روح التنافس بين الطلبة. •

 إصدار الن��ات ا��ع��مية والمج��ت الحائطية. •

 إقامة المهرجانات ��كتشاف مواهب الطلبة وإبداعاتهم. •
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 ثالثاً: النشاط الريا��:
الرياضة أحد أهم أوجه ا��نشطة في الجامعة لما لها من تأثير فعال في تكامل بناء ا��نسان من الناحيتين 
البدنية والعقلية، يزاولها الطلبة في أوقات فراغهم، وهي إضافة إلى ذلك تساعد الطالب على شحذ طاقاته 

على بناء مركب ريا�� متكامل يشمل الكامنة واكتشاف القدرات والمهارات المختلفة لديه. وتعمل الجامعة 
ملعب كرة قدم وحوض سباحة وصا��ت كرة سلة وطائرة وطاولة بلياردو، كما يشمل قاعة لكمال ا��جسام 

شؤون الطلبة، ويستفيد  عمادةومرافق ترفيهية موازية. وت��ف عليها إدارة المرافق الجامعية بالتنسيق مع 
 منها الط��ب والطالبات على حد سواء.

 

 لجمعيات الط��بية:ا
تعد الجمعيات الط��بية بتشكي��تها المختلفة ( الثقافية ، ا��جتماعية ، الرياضية ) العن�� ا��ساس الذي 
يدخل في نسيج ع��قة الطالب بالجامعة والمجتمع لذلك فإن الجامعة تحرص في بداية كل عام درا�� على 

ه الجمعيات الث��ث لتساهم برفد ا��نشطة والكشف عن أن ينتخب الطلبة عدداً من زم��ئهم لتمثيلهم عبر هذ
ميول الطلبة وتوظيفها وإبرازها ، مما يفتح المجال للطلبة المتميزين لصقل إبداعاتهم ومواهبهم في 

 الحقول ا��دبية والعلمية والفنية. وتسعى الجمعيات الط��بية لتحقيق مجموعة من ا��هداف منها:

 راد ا����ة الجامعية.تحقيق ا��لفة والتعاون بين أف •

تشجيع ا��نشطة الثقافية وا��جتماعية والرياضية والفنية وتنظيمها وإيجاد الوسائل والسبل  •

 لتطويرها.

 توثيق الصلة بين الجمعيات ومثي��تها في الجامعات ا��خرى. •

 تنمية روح العمل الجماعي. •

 تشجيع العمل التطوعي وتنمية روح المسؤولية. •

 ة الطالب ا��يجابية والفعالة ضمن المجتمع.العمل على بناء شخصي •

    

 الخدمات الط��بية: 15
شؤون الطلبة بمتابعة كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها وا����اف عليها مثل: عمادة تقوم 

 ا��سكان الط��بي ، المواص��ت ، الرعاية الصحية ، مطاعم الطلبة ، المساجد ، مكاتب الخدمات ا��خرى.

 السكن الجامعي: 15.1
انط��قاً من رؤية وفلسفة الجامعة في توفير ما يؤدي إلى نجاح العملية التعليمية وحرصاً على راحة 
الطلبة ، تم تأسيس وحدة مستقلة تعنى بتوفير مساكن مريحة للطلبة تحتوي على جميع المرافق مثل: 

رنت ، و (المني ماركت) ، والنادي الصحي المطاعم التي تقدم ث��ث وجبات يومياً ، (الكوفي شوب) ، وا��نت
بأسعار رمزية ، إضافة إلى خدمات مجانية : (كالماء والكهرباء وخدمات الصيانة والنظافة وصا��ت تلفزيونية 

  وغرف للمذاكرة ومكتبة للثقافة العامة مزودة بالكتب الشيقة والصحف اليومية.
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 تمتاز المساكن بما يلي:

والطالبات مصممة على أحدث النظم ومؤثثة بأجود أنواع ا��ثاث بما يوفر جميع غرف الط��ب  •

 الراحة التامة للمقيمين.

 ا����اف على الطلبة متواصل على مدار الساعة من خ��ل الم��فين المؤهلين. •

توفير وسائل نقل مريحة من المساكن ��ماكن الدراسة والتسوق والرح��ت وجميع ا��نشطة   •

 خارج السكن.

 العيادا ت الصحية: 15.2
تتوفر وحدات طبية في كل من مقار الجامعة يتألف طاقمها من أطباء وممرضين وممرضات، وتقوم 

 هذه الوحدات بالرعاية الصحية وتوفير الكشف الطبي وع��ج المر�� إضافة إلى العديد من المهام منها:

 إرشادات عامة للطلبة الجدد عند إجراء الفحص الطبي.   •

لكل طالب وطالبة عند تسجيله بالجامعة يشمل بياناتهم الشخصية والتاريخ إعداد ملف  •

المر�� وتدوين كل الحا��ت المرضية التي قد تصيبهم أثناء العام الدرا�� مع سجل مواعيد 

 الزيارة والع��جات التي ت��ف لهم وأي م��حظات أخرى.

حصول على عذر عند الغياب تدقيق الشهادات المرضية التي ترد للعيادات من قبل الطلبة لل •

 عن المحا��ات أو ا��متحانات.

التوعية الصحية المستمرة للطلبة كالغذاء الصحي وا��هتمام بالنظافة الشخصية والحصول  •

 على قدر من الراحة والنوم لمزيد من ا��ستيعاب والتفوق.

 النقليات: 15.3
الجامعة أسطو��ً كبيراً من الحاف��ت المكيفة تقوم إدارة النقليات بالجامعة بنقل الطلبة. إذ تمتلك 

مختلفة ا��حجام ومزودة بكل وسائل الراحة، ويقوم على خدمتها طاقم من السائقين والم��فين ا��كفاء 
والمتميزين ، للنقل المريح للطلبة من مقر إقامتهم (دبي ،راس الخيمة، الشارقة ، عجمان) لحضور 

رحلة يومياً لهذا الغرض  73ة عجمان ، وتقوم الجامعة بتسيير أكثر من محا��اتهم في مباني الجامعة بإمار 
 خطا ً ، وتتقا�� الجامعة رسوماً رمزية لقاء هذه الخدمات . 16عبر 

كما يتم تأمين مواص��ت لنقل الطلبة إلى أماكن ا��نشطة خارج الجامعة كالزيارات والرح��ت العلمية 
 والمؤتمرات الط��بية.والترفيهية وحضور الندوات والمحا��ات 

 ع��وة على ذلك، تخصص الجامعة حافلتين لخدمة طلبة السكن الجامعي.
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 قواعد السلوك 16 
على جميع منتسبي جامعة عجمان الت��ف بما �� يتعارض مع لوائح الجامعة وقوانين دولة ا��مارات 

الحسن في سلوكهم والعمل على العربية المتحدة. وُينتظر من طلبة جامعة عجمان إعطاء القدوة والمثال 
 إشاعة السمعة الطيبة لجامعتهم عبر:

 التفاني في دراستهم وإنجاز الواجبات المطلوبة منهم. •

 الدراسية وا��متحانات. محا��اتالمواظبة وا��لتزام بالحضور المنتظم خ��ل فترات التسجيل وال •

 ا��لتزام بتقديم أعمال تمثل مجهودهم الشخ�� �� مجهود غيرهم. •

 ا��لتزام بتقديم بيانات سليمة ودقيقة للكلية أو ا��دارة. •

ا��لتزام بالت��ف الحسن والسلوك المحمود في تعاملهم مع أعضاء الهيئة التدريسية  •

 والموظفين وباقي الطلبة.

 المواظبة على مراجعة المرشدين ا��كاديميين. •

 احترام ممتلكات ا��خرين وممتلكات الجامعة. •

 المرشد ا��كاديمي أو عميد الكلية.تقديم الشكاوى لدى  •

 تجنب الغش والقرصنة الفكرية والسلوك المشين الذي من شأنه ا��ساءة إلى سمعة الجامعة. •

 تجنب استخدام مرافق الجامعة ��غراض غير تعليمية من دون إذن مسبق. •

 تجنب استخدام وثائق مزورة ��ي غرض ذي صلة بالجامعة. •

لتوقيعات داخل الحرم الجامعي أو سكن الطلبة من دون إذن تجنب توزيع المنشورات أو جمع ا •

 مسبق.

 ا��لتزام بقوانين الجامعة ولوائحها وتوجيهات المسؤولين ا��داريين وا��كاديميين فيها. •

 تجنب الت��ف بما يتعارض مع قيم وثوابت الثقافة ا��ماراتية. •

الة الغش، على الطالب مغادرة قاعة وفي حالة مخالفة اللوائح والتعليمات خ��ل ا��متحانات أو في ح
ا��متحان فورا. وُيستدعى الطالب في اليوم التالي للمثول أمام لجنة انضباط الطلبة، تخرج اللجنة بتقرير 

 عما جرى ُيرفع إلى مدير الجامعة، مع التوصية بالقرار المناسب.
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 السياسة التأديبية 17 
السلوك غير السوي (كما هو مبين في قسم قواعد  إن انتهاك لوائح أو تعليمات الجامعة أو إظهار

السلوك) يعد سوء ت��ف، ينجم عنه تعرض صاحبه ��جراء تأديبي يتراوح بين التحذير الشفوي والطرد من 
 الجامعة.

وتتراوح العقوبة في مخالفات الغش بين منح درجة "هـ" في المساق موضوع الغش، أو رسوب الطالب 
 ل فيها خ��ل الفصل.  في جميع المساقات التي سج

شؤون الطلبة بإب��غ ولي  عمادةوُتـحفظ نسخة من قرار مدير الجامعة ضمن ملف الطالب، كما تتكفل 
 أمر الطالب بالواقعة. 

 

 

 إجراءات التظلم 18 
تهدف إجراءات التظلم إلى حل شكاوى الطلبة التي �� تتعلق بالدرجات. وإذا كان لدى الطالب شكوى 

جوانب حياته في الجامعة، يتوجب عليه رفعها إلى المرشد ا��كاديمي أو عميد الكلية في  حول أي جانب من
أقرب وقت ممكن. ويتكفل المرشد أو العميد بإب��غ ا��طراف المعنية من أجل حل المشكلة ��يعا. وإذا كان 

ى مكتوبة، خ��ل الطالب غير راض عن التسوية التي حصلت عبر الطرق ا��دارية العادية، يمكنه تقديم شكو
 شؤون الطلبة. عميدث��ثة أسابيع من الواقعة إلى 

شؤون الطلبة الشكوى إلى رئيس لجنة ا��نضباط الذي يعقد اجتماعا ل��ستماع إلى ك��  عميدويرفع 
الطرفين والشهود. وعلى ضوء هذا ا��جتماع، ُتقدم لجنة التظلم توصيتها إلى مدير الجامعة الذي يفصل في 

 الواقعة. وتتكفل لجنة ا��نضباط بإب��غ الطرفين بقرار مدير الجامعة.

 والتدريب وكالة التوظيف  19

تسعى وكالة التوظيف والتدريب إلى مساعدة طلبة جامعة عجمان وخريجيها على التخطيط لحياتهم 
ي تتجسد التالمهنية ورسم أهدافهم الوظيفية بشكل منهجي. وتعمل الوكالة وفق الرؤية الشاملة للجامعة 

لبة والخرجين، وتقوية قنوات في توفير خدمات ذات نوعية جيدة من شأنها أن تعزز القدرات الوظيفية للط
ا��تصال مع أصحاب العمل المحتملين. وتساعدها في تحقيق هذه المهمة جمعية الخريجين لجامعة عجمان 
، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل ا��يجابي بين الخريجين والط��ب من جهة ، 

 وبين الجامعة ومحيطها من جهة أخرى.

 

 

 

 



دليل الجامعة  2018-2017   

 

 

 

 

الرسوم الدراسية واللوائح المالية  20

 الخاصة بالطلبة
 

يعتمد هيكل الرسوم الدراسية في جامعة عجمان على نظام الساعات المعتمدة با��ضافة الى الرسوم 
 ا��ضافية ا��خرى.  

إن قوائم الرسوم المعتمدة في الجامعة والمتضمنة في دليلها وكتيب "اللوائح المالية الرسوم والمنح"، 
تحتوي على معلومات مفصلة عن البرامج المطروحة وخططها الدراسية، وتتيح للطالب(ة) احتساب الرسوم 

 الدراسية لكل فصل درا��. 

عة الذي يحق للطالب(ة) الحصول على نسخة منه من ولمزيد من المعلومات يتم الرجوع الى دليل الجام
  www.ajman.ac.aeإدارة القبول والتسجيل أو من موقع الجامعة ا��لكتروني: 

 اللوائح المالية 
ا�� الواحد % في العام الدر 10تحتفظ الجامعة بحق زيادة الرسوم الدراسية والرسوم ا��خرى بنسبة أقصاها 

 متى ارتأت ذلك.

تسجيل الطالب في اي مساق ما تترتب عليه التزامات مالية تجاه الجامعة. ويتحمل الطالب مسؤولية سداد 
جميع الرسوم المستحقة عليه للجامعة. و�� يعد التخلف عن حضور المحا��ات انسحاباً من المساق أو 

را�� حتى يتم تسوية جميع التزاماته المالية تجاه التسجيل في أي فصل دبالجامعة.  و�� يسمح للطالب 
 الجامعة.  

  

 رسوم التسجيل وطلب ا��لتحاق: 20.1
درهم  1,300رسوم التسجيل وطلب ا��لتحاق ببرامج الدراسات الجامعية والدبلوم المهني في التدريس هي 

من الرسوم الدراسية، وهي غير  إماراتي، تسدد نقداً مرة واحدة عند تقديم  طلب ا��لتحاق، و�� تعتبر جزءاً 
 درهم فقط من رسوم التسجيل. 1,000قابلة ل��سترداد إ�� في حالة عدم قبول الطالب(ة) حيث يسترد مبلغ 

إذا رغب الطالب(ة) في معادلة مساقات درسها في مؤسسة تعليم عاٍل أخرى معتمدة، يسدد رسماً قدره 
مساقات، ويتم احتساب هذا المبلغ ضمن رسوم التسجيل درهم غير قابل ل��سترداد مقابل معادلة ال 500

 إذا التحق الطالب بالدراسة في الجامعة.

http://www.ajman.ac.ae/
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يدفع الطلبة المقبولون في برامج الدراسات الجامعية في طب ا��سنان والصيدلة والعلوم الصحية 
أدناه، وهي رسوم حجز مقعد بمبلغ محدد حسب الجدول والقانون والهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، 

رسوم غير مستردة ويجب دفعها قبل انتهاء التاريخ المحدد في رسالة القبول، ويتم اقتطاع هذا المبلغ من 
الرسوم الدراسية المستحقة على الطالب(ة) فور استكمال إجراءات ا��لتحاق وتسجيل المساقات. وفي حال 

ت الموافقة على ذلك، يتم تخفيض المبلغ تقديم الطالب(ة) لطلب تأجيل ا��لتحاق إلى الفصل التالي وتم
 من رسوم الفصل التالي فور إتمام إجراءات ا��لتحاق والتسجيل.

 رسوم حجز المقعد (درهم إماراتي) التخصص

 21,000 ب في جراحة ا��سنانبكالوريوس ط

 12,000 بكالوريوس في الصيدلة

 8,000 المعمارية الهندسة في العلوم بكالوريوس

 4,000 الداخلي التصميم في بكالوريوس

 4,000 القانون في بكالوريوس

درهم  2000رسوم التسجيل وطلب ا��لتحاق في البرامج التي تطرحها الجامعة لنيل درجة الماجستير هي 
إماراتي، تسدد نقداً مرة واحدة عند تقديم الطالب(ة) طلب ا��لتحاق، و�� تعتبر جزءاً من الرسوم الدراسية، 

درهم فقط من رسوم  1,700مبلغ وهي غير قابلة ل��سترداد إ�� في حالة عدم قبول الطالب(ة) حيث يسترد 
 التسجيل.



دليل الجامعة  2018-2017   

 الرسوم الدراسية: 20.2

 :أ. رسوم الساعات المعتمدة لبرامج البكالوريوس
(البكالوريوس)  ُتحسب الرسوم الدراسية للبرامج التي تطرحها الجامعة لنيل الدرجة الجامعية ا��ولى

 وفقاً لما يلي: 

 رسوم الدراسة للساعة المعتمدة الكلية / التخصص
 الواحدة (درهم إماراتي)

 2,000 كلية طب ا��سنان

 1,500 كلية الصيدلة والعلوم الصحية

 1,025 كلية ا��ع��م والعلوم ا��نسانية

 1,100 كلية القانون

 950 كلية تكنولوجيا المعلومات

 كليـة الهندسـة

 1,300 بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات الطبية

الهندسة الكهربائية/ بكالوريوس العلوم في 
 إلكترونيات

1,300 

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 
 اتصا��ت

1,300 

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ أجهزة 
 والتحكم

1,300 

 1,500 بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية

 1,300 بكالوريوس في التصميم الداخلي

 950 والعلوم ا��ساسيةكلية التربية 

 950 كلية إدارة ا��عمال

 1,150 الدراسات العامة وحدة

 

 :ب. رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا
 ُتحسب الرسوم الدراسية للبرامج التي تطرحها الجامعة لنيل درجة الماجستير وفقاً لما يلي:

 التخصص الكلية/ المعهد
رسوم الدراسة للساعة 

المعتمدة الواحدة (درهم 
 إماراتي)

معهد المياه والبيئة 
 2,000 ماجستير العلوم في هندسة وإدارة المياه الجوفية والطاقة

 2,500 ماجستير العلوم في العمارة والدراسات الح��ية كلية الهندسة

 كلية إدارة ا��عمال

 2,000 ماجستير في إدارة ا��عمال (إدارة الموارد الب��ية)

 2,000 ماجستير في إدارة ا��عمال (ا��دارة المالية)

 2,000 ماجستير في إدارة ا��عمال (التسويق)
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كلية تكنولوجيا 
 2,000 ماجستير  في نظم المعلومات المعلومات

 كلية القانون
 2,200 ماجستير في القانون (القانون العام)

 2,200 ماجستير في القانون (القانون الخاص)

التربية والعلوم كلية 
 1,000 دبلوم مهني في التدريس ا��ساسية

 كلية الصيدلة
 3,125 ماجستير العلوم في الصيدلة (الصيدلة ال��يرية)

ماجستير العلوم في الصيدلة (التكنولوجيا 
 3,125 الصيدلية)

 سنوات) 3للبرنامج ( 420,000 ماجستير العلوم في طب ا��سنان الترميمي كلية طب ا��سنان *

 درهم إماراتي في العام الجامعي الواحد. 140,000متوسط الرسوم الدراسية السنوية لبرنامج ماجستير العلوم في طب ا��سنان الترميمي * 

 ج. رسوم المختبرات وا��ستوديوهات والعيادات:
الصيدلة والعلوم الصحية يسدد الطلبة المسجلون في البرامج التي تطرحها كلية طب ا��سنان وكلية 

 رسماً مقطوعاً لمختبرات التخصص والعيادات كل فصل درا�� كما هو موضح في الجدول ا��تي:

 الكلية
 طب ا��سنان

السنة ا��ولى إلى  الصيدلة
 السنة الرابعة والخامسة الثالثة

 درهم 4,000 الرسوم
مختبر التعويضات  العيادات

 درهم 6002, السنية
 درهم 3,000 درهم ,0006

مع العلم بأن هذه الرسوم �� تشمل رسوم مختبرات مساقات الخطة الدراسية التي تطرحها كليات  
 أخرى.

 

 1,500و"التصميم الداخلي" رسماً قدره يدفع الطلبة المسجلون في تخص�ّ� "الهندسة المعمارية"  •

 درهم كرسوم أستوديو في كل فصل درا��. 

درهم لكل مساق  1,025في برنامج بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م رسماً قدره  يدفع الطلبة المسجلون •

 له حصة أستوديو إذاعة أو تليفزيون.

 د. رسم مساق ا��رشاد ا��كاديمي:
درهماً لمساق ا��رشاد ا��كاديمي الذي يدرسه الطالب في أول فصل  1,150 يدفع الطالب(ة) رسماً قدره
 درا�� يسجل فيه بالجامعة.

 رسوم إضافية: 20.3
 يدفع الطالب(ة) الرسوم ا��ضافية ا��تية:

درهم رسوم إضافية للمواد التي تحتوي على مختبر وتطرحها أي كلية عدا كلية طب ا��سنان  650
 وكلية الصيدلة والعلوم الصحية.



دليل الجامعة  2018-2017   

 درهم رسوم إضافية للمساقات التي تحتوي على حصة مناقشة. 550

 تخرج التي تطرحها كلية تكنولوجيا المعلومات.درهم رسوم إضافية لمشاريع ال 600

 درهم رسوم إضافية لمشاريع التخرج التي تطرحها كلية الهندسة. 600

 درهم رسوم إضافية لمساقات التدريب التي تطرحها الكلية. 800

 .رسوم خدمات ط��بية لكل فصل درا�� درهم 300
 رسوم تقديم طلب "غير مكتمل" للمساق. درهم 500

 .رسوم إصدار نسخة رسمية من السجل الدرا�� اً درهم 100

 .رسوم طلب تظلم على نتيجة ا��متحان النهائي درهم 100

 .رسوم إصدار شهادة لمن يهمه ا��مر درهماً  30

 .رسوم إصدار بطاقة الطالب(ة) لكل عام درا�� دراهم 25
 درهم رسوم إضافية لدراسة مساق حسب نظام التعلم المستقل. 500

 

الجامعة بحق زيادة الرسوم الدراسية والرسوم ا��خرى والمشار اليها في البنود أع��ه بنسبة أقصاها تحتفظ 
 % في العام الدرا�� الواحد متى لزم ذلك.10

 تسديد الرسوم الدراسية: 20.4
درهم كدفعة مقدمة كي يتمكن من تسجيل المساقات في الفصل  4,000يجب على الطالب(ة) تسديد مبلغ 

 درهم في الفصل الصيفي). 2000الخريفي أو الربيعي ( الدرا��

يجب على الطالب(ة) تسديد كامل الرسوم الدراسية للمساقات التي تم تسجيلها وذلك خ��ل أسبوعين من 
نهاية فترة السحب وا��ضافة. ويحق ل��دارة المالية اتخاد ا��جراء ال��زم تجاه أي طالب تخلف عن سداد رسومه 

 ذلك وقف التسجيل وعدم السماح بدخول قاعة ا��متحانات. الدراسية بما في

يمكن للطالب(ة) تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدرا�� الخريفي أو الربيعي على ث��ث دفعات شهرية 
 بموجب شيكات آجلة وذلك بعد تعبئة النموذج المعد لذلك والحصول على موافقة ا��دارة المالية.

 دها بالكامل بعد التسجيل مبا��ة. رسوم الفصل الصيفي يجب تسدي
 

 % في الفصل الدرا�� التالي.50% منها عند التسجيل و50رسوم أطروحة الماجستير يسدد 

 

 يمكن تسديد الرسوم بالوسائل التالية:
 نقداً : بالدرهم ا��ماراتي و عم��ت دول مجلس التعاون الخليجي والدو��ر ا��مريكي •

مسحوبة على أحد البنوك العاملة بدولة ا��مارات العربية شيكات بنكية بالدرهم ا��ماراتي  •
 *المتحدة (الشيكات ا��جلة خاضعة لموافقة ا��دارة المالية)
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  ,American Express, Master, Visa  Diners Club  بطاقات ا��ئتمان: •

 إيداعات وحوا��ت بنكية لحساب الجامعة المذكور أدناه: •

 بنك الم��ق   البنك : 
 دبي –الرقة :    الفرع 
 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا   إسم الحساب : 
  رقم الحساب(IBAN)  :AE170330000010493141592 
 سويفت كود   :BOMLAEAD 

 أو,
 
 عجمان م��ف :    البنك 
 عجمان – خليفة فرع :    الفرع 
 عجمان جامعة :   الحساب إسم   
 الحساب رقم )IBAN(   :AE720570000017482222011  
 كود سويفت    :AJMANAEAJ 

 
يجب ذكر إسم الطالب(ة) حسب جواز السفر والرقم الجامعي (إن وجد) على جميع ا��يداعات والحوا��ت 

 البنكية.
يرجي ارسال نموذج ا��يداع/ إشعار التحويل الى ا��دارة المالية على البريد ا��لكتروني 

@ajman.ac.aefinance   647 34 74 6 971+أو على فاكس ا��دارة المالية رقم 
 

للمزيد من المعلومات ول��جابة عن آية استفسارات تتعلق با��مور المالية يرجى ا��تصال على هاتف رقم 
أو بإرسال رسالة إلكترونية الى ا��دارة المالية على العنوان ا��لكتروني  6041 705 6 971+

finance@ajman.ac.ae 
 
 درهم.  300غرامة الشيك الواحد المرتجع دون سداد هي  *

 استرداد الرسوم الدراسية: 20.5

 :أ. سحب وإضافة مساقات دراسية
قدان أي يحق للطالب(ة) خ��ل فترة السحب وا��ضافة سحب مساقات أو إضافتها دون أن يترتب على ذلك ف

جزء من الرسوم الدراسية. وإذا رغب(ت) الطالب(ة) في إضافة مساق أو مساقات خ��ل الفترة المسموح 
فيها با��ضافة، يتعين عليه(ا) تسديد رسوم المساق أو المساقات قبل تقديم طلب ا��ضافة حتى ُيقبل 

 الطلب.

وأصبح رصيد حسابه(ا) دائنا، يحتفظ  إذا سحب(ت) الطالب(ة) مساقاً أو أكثر خ��ل فترة السحب وا��ضافة
 بهذا الرصيد في حساب الطالب(ة) للفصل ال��حق.

يجوز للطالب(ة) سحب مساق أو أكثر بعد انقضاء فترة السحب وا��ضافة ��يطة أ�� يقل عدد المساقات 
سوم ساعات معتمدة). و�� يحق له في هذه الحالة استرداد أي جزء من الر  9المسجلة عن ث��ثة مساقات (

 الدراسية للمساق أو المساقات المسحوبة.

mailto:finance@ajman.ac.ae
mailto:finance@ajman.ac.ae
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 :ب. وقف التسجيل للطلبة المنتظمين
يجوز للطالب(ة) أن يتقدم إلى إدارة القبول والتسجيل أثناء فترة السحب وا��ضافة بطلب وقف التسجيل 

دفعها  لفصل واحد أو فصلين دراسيين متتاليين على ا��كثر، وفي هذه الحالة يحتفظ بالرسوم التي كان قد
في رصيده للفصل ال��حق كما يمكنه(ا) استردادها بعد مرور أسبوعين على تقديم طلب ا��سترداد إلى 

 مسؤول حسابات الطلبة لدى ا��دارة المالية.

إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلين دراسيين متتاليين 
% فقط من 50ين التاليين ��نتهاء فترة السحب وا��ضافة، يحق للطالب(ة) استرداد على ا��كثر خ��ل ا��سبوع

 الرسوم الدراسية المقيدة على حسابه(ا) في ذلك الفصل.

إذا تقدم الطالب(ة) إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلين دراسيين 
انتهاء فترة السحب وا��ضافة، �� يحق له(ا) استرداد أي جزء  متتاليين بعد انقضاء فترة أسبوعين على تاريخ

 من الرسوم الدراسية المقيدة على حسابه(ا) في ذلك الفصل.

إذا رغب(ت) الطالب(ة) باسترداد أي مبلغ من رصيده(ا) الزائد عن قيمة الرسوم الدراسية المتوجب عليه(ا) 
بعد انتهاء فترة السحب وا��ضافة تعبئة نموذج  يتعين عليه(ا) -في حالة وقف التسجيل فقط  –سدادها 

طلب استرداد الرسوم لدى مسؤول حسابات الطلبة في ا��دارة المالية وذلك ��صدار شيك بالمبلغ خ��ل 
 أسبوعين من تقديم الطلب، وإ�� يحتفظ بالمبلغ الزائد في حساب الطالب(ة) للفصل ال��حق.

 ج. ا��نسحاب من الجامعة:
(ة) إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل وا��نسحاب من الجامعة أثناء فترة إذا تقدم الطالب

السحب وا��ضافة، يحق له(ا) استرداد الرسوم الدراسية التي تم دفعها كاملة بعد انقضاء أسبوعين على 
 تقديم طلب استرداد الرسوم إلى مسؤول حسابات الطلبة لدى ا��دارة المالية.

طالب(ة) إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل وا��نسحاب من الجامعة خ��ل إذا تقدم(ت) ال
% فقط من الرسوم الدراسية 50ا��سبوعين التاليين ��نتهاء فترة السحب وا��ضافة، يحق للطالب(ة) استرداد 

 المقيدة على حسابه(ا) في ذلك الفصل.

وقف التسجيل وا��نسحاب من الجامعة بعد انقضاء إذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب 
فترة أسبوعين على تاريخ انتهاء فترة السحب وا��ضافة، �� يحق له(ا) استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية 

 المقيدة على حسابه(ا) في ذلك الفصل.

 د. الفصل التأديبي من الجامعة:
 ة في حالة فصله(ا) تأديبياً من الجامعة.�� يحق للطالب(ة) استرداد أي جزء من الرسوم الدراسي

 الحسومات على الرسوم الدراسية والمنح: 20.6

 أ. الطلبة الجدد
% على الرسوم الدراسية للمساقات التي يسجلونها في أول فصل درا�� 20ُيمنح الطلبة الُجدد حسماً قدره 

 ا��نجليزية في الحا��ت ا��تية:إذا اجتازوا بنجاح متطلبات امتحان قياس الكفاءة في اللغة 

% أو أعلى (لكلية طب ا��سنان وكلية الصيدلة والعلوم 95إذا كانت نسبة النجاح في الثانوية العامة  .1

 الصحية)
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 % أو أعلى (للكليات ا��خرى)90إذا كانت نسبة النجاح في الثانوية العامة  .2

 ب. الطلبة المنتظمون
% من رسوم المواد المسجلة للفصل الدرا�� إذا حصل على 20يمنح الطالب المنتظم حسم امتياز قدره 

ساعة معتمدة على ا��قل في  15��يطة أن يكون قد أنهى بنجاح  4.00الى  3.80المعدل الفصلي من 
 الفصل السابق. 

% من رسوم المواد المسجلة للفصل الدرا�� إذا حصل على 10يمنح الطالب المنتظم حسم امتياز قدره 
ساعة معتمدة على ا��قل في  15��يطة أن يكون قد أنهى بنجاح  3.79إلى  3.60من  المعدل الفصلي

 الفصل السابق.

وتحتفظ الجامعة بحق تعديل نسبة النجاح في الثانوية العامة أو المعدل الفصلي المطلوبَين ل��ستفادة من 
 الحسم على الرسوم الدراسية.

 ج. حسم ا��خوة
% من 20% و 5من الدرجة ا��ولى (ا��ب وا��م وا��بناء) حسماً يتراوح بين  يستحق ا��خوة الدارسون وا��قارب

قيمة رسوم المساقات المسجلة حسب التسلسل في الفصل نفسه (�� يشمل ذلك الفصل الصيفي)، وذلك 
بعد تقديم طلب لقسم المنح مرفق به نسخة من جواز السفر. ويستثنى هذا الحسم من ��ط المعدل 

 ي:التراكمي، كما يل

 نسبة الحسم ا��خ

 %5 ا��ول

 %10 الثاني

 %15 الثالث

 %20 الرابع وما بعد

 

 د. حسم التميز ا��كاديمي
ُيمنح ا��وائل الث��ثة في كل كلية حسماً على الرسوم الدراسية في كل فصل درا�� نظامي، ويتم اختيارهم 
من بين الطلبة الذين لم يتأخروا في دراستهم والمشهود لهم بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن والذين لم 

ساعة معتمدة في  60بنجاح  يسجل بحقهم أي خرق لقوانين وأنظمة الجامعة خ��ل فترة دراستهم، وأتموا
 الجامعة كحد أدنى، وذلك وفقاً ل��تي: 

 %.100ُيمنح الطالب الحاصل على المرتبة ا��ولى في كليته حسماً قدره  •

 %.75ُيمنح الطالب الحاصل على المرتبة الثانية في كليته حسماً قدره  •

 %.50ُيمنح الطالب الحاصل على المرتبة الثالثة في كليته حسماً قدره  •

 ب. حسم أوائل الثانوية العامة 
يستحق أوائل الثانوية العامة على مستوى إمارة عجمان حسما في الفصل الدرا�� ا��ول فقط على النحو 

 التالي:
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 %.50ُيمنح المتفوق ا��ول على مستوى ا��مارة حسما قدره  •

 %.40ُيمنح الطالب الثاني على مستوى ا��مارة حسماً قدره  •

 %.30ث على مستوى ا��مارة حسماً قدره ُيمنح الطالب الثال •

 ويشترط التالي لتطبيق الخصم:

 .ساعة معتمدة في الجامعة 60أن يكون المتفوق قد أتم دراسة  •

إذا تساوى المعدل التراكمي للمتنافسين على هذه المراكز يكون المعيار هو ��على عدد من  •

 .الساعات المنجزة

 .المعيار هو المعدل الفصلي ا��على لعدد الساعات المنجزةفي حال التعادل بعدد الساعات، يكون  •

أن تكون عدد الساعات المنجزة تتناسب مع عدد السنوات الدراسية التي قضاها المتنافسون في  •

 .الجامعة

مدير الجامعة للشؤون يعتمد كشف أوائل الكليات من قبل إدارة القبول والتسجيل ونائب  •

 ا��كاديمية.

 

 نو. منح حكومة عجما
تخصص الجامعة عددا من المنح والخصومات لمواطني الدولة وموظفي الدوائر المحلية وا��تحادية 

 بإمارة عجمان وفقا لمعايير و��وط ولوائح المنح والمساعدات المالية المعمول بها في الجامعة.

 

 ز. منح جامعة عجمان
والمتفوقين والمتميزين أو ذوي تخصص الجامعة عددا من المنح والخصومات للطلبة المع��ين 

 ا��حتياجات الخاصة وفقا ل��وط وضوابط المنح بالجامعة.

 

 ��وط عامة
على الرسوم الدراسية والمختبرات فقط وتستثنى رسوم التسجيل خصومات الالمنح وت��ي نسب  •

رى والتدريب والسكن والمواص��ت والكتب الدراسية ورسوم الفصل الصيفي والرسوم ا��دارية ا��خ

 من المنحة أو الحسم

 اطلبة الدراسات العليلالرسوم الدراسية خصم/المنحة �� يشمل ال •

خ��ل الفصل الدرا�� ا��ول أو الثاني من العام الدرا�� و�� تنفذ خ��ل الخصم /يتم تفعيل المنحة •

 الفصل الصيفي وذلك بعد استيفاء ال��وط الخاصة بالمنحة

الدراسية التي يرسب أو يحرم فيها الطالب والمساقات  رسوم المساقاتالخصم /�� تغطي المنحة •

المسحوبة دون استرداد قيمتها (بعد انقضاء فترة السحب وا��ضافة) وذلك ضمن عدد ساعات 

 الخطة الدراسية
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ا��على إ�� في خصم أو أكثر وفي هذه الحالة يستحق الطالب ال خصمين�� يحق للطالب الجمع بين  •

 الجامعة  خصوماتويلية الخارجية مع الجهات التم خصمحالة وجود 

يمة المساقات التي �� قيحق للطالب تغيير التخصص الفرعي داخل الكلية فقط على أن يتم دفع  •

 يمكن معادلتها      

بعد حصوله على شهادة الكفاية في اللغة ا��نجليزية وقبل انقضاء فترة  خصميستحق الطالب ال •

بعد التحاق الطالب في خصم ال/ذي استحق فيه المنحةالسحب وا��ضافة في الفصل الدرا�� ال

 ل الخصم/المنحة إلى الفصل ال��حقالجامعة و�� يؤج

) ويمنح 2.00م الدرا�� في حالة انخفاض معدله التراكمي عن (خصالالمنحة/يحرم الطالب من  •

ويحرم ) 2.00معدله التراكمي عن ( الطالب إذا رفعالخصم /ة واحدة ��ستعادة المنحةصالطالب فر 

 ) مرة أخرى.                                                2.00في حالة انخفاض معدله التراكمي عن ( الخصم/نهائيا من المنحة

في حالة التوقف عن التسجيل ��كثر من فصلين متتاليين أو ��ربعة  المنحة/الخصميحرم الطالب من  •

ن الدراسة بسداد رسوم المساقات التي رسب أو فصول متفرقة ويلزم الطالب في حالة التوقف ع

 قام بالتسجيل فيها أو سحبها بعد فترة السحب وا��ضافة

 

 المساعدات المالية
 خدمةصندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي كمبادرة عن تأسيس  2013أعلنت الجامعة في مايو 

 لدعم المسيرة التعليمية لطلبة الجامعة المع��ين. مجتمعية

 

 صندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي المساعدة للفئات التالية:يقدم 

الطلبة الذين أتموا متطلبات التخرج ولم يستلموا شهاداتهم لعدم استيفاء ا��لتزامات المالية  •

 للجامعة.

 الطلبة المنقطعون عن الدراسة بسبب العجز عن استيفاء ا��لتزامات المالية للجامعة. •

ساعة معتمدة على ا��قل، ولديهم صعوبات في  30امعة ممن أتموا الطلبة المنتظمون في الج •

 استيفاء جزء من ا��لتزامات المالية للجامعة.

 الطلبة من أبناء العاملين في الجامعة الذين يشغلون الدرجة الوظيفية السادسة فما دون •

 

 ��وط ا��ستفادة

 الصندوق ال��وط ا��تية:يجب أن تتوفر في الطالب المتقدم بطلب ا��ستفادة من خدمات 

 أن يكون طالبا ُمقيداً في سج��ت الجامعة مستحقا للمساعدة المالية. •

 ساعة معتمدة كحد أدنى. 30أن يكون قد أنهى  •

 .2.5أ��ّ يقل معدله التراكمي عن  •

أ��ّ يكون قد صدر بحقه عقوبة انضباطية من لجنة انضباط الطلبة في الجامعة، عدا عقوبتي التنبيه  •

 وا��نذار. الشفوي



دليل الجامعة  2018-2017   

منحة داخلية، وُتستثنى  يكون من بين الطلبة المستفيدين من إعانة خارجية دائمة أو أ��ّ  •

 الحسومات الممنوحة بموجب اللوائح الداخلية في الجامعة منها

 

 آلية التقديم

 تقديم أولي عبر موقع صندوق ثامر سلمان ا��لكتروني والحصول على (رقم طلب) -1

https://thamerfund.ajman.ac.ae 

 استيفاء البيانات ا��ولية واعتمادها من ا��دارات والوحدات ذات الع��قة بالجامعة. -2

 تعبئة استمارة صندوق ثامر. •

 السجل المالي والدرا�� للطالب للتحقق من صحة البيانات داخلياً. •

ن تلك الجهات، ويجب أن تكون ص��حية استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات الخارجية معتمدة م -3
 تلك المستندات سارية، وأهمها:

 صور جوازات السفر وا��قامة ��فراد العائلة. •

  عقد ا��يجار مع فاتورة الكهرباء والماء. •

 شهادة راتب المعيل. •

 شهور. 6كشف الحساب البنكي للمعيل ��خر  •

 أقساط دراسية أخرى. •

 شهادات مرضية إن وجدت. •

 المعيل إن وجدت.شهادة وفاة  •

 كل ما تقتضيه الحالة من وثائق ومستندات أخرى. •

 يعتبر الطلب ��غياً في حال عدم استيفائه ل��وراق والمستندات المطلوبة. -4

ورفعها إلى اللجنة بتدقيق الطلبات والمستندات الثبوتية  المنح والمساعدات الماليةتقوم إدارة  -5
 القرارات بشأنها. التنفيذية للصندوق لدراسة الحا��ت واتخاذ

تعرض قرارات اللجنة التنفيذية المتعلقة باعتماد مساعدات مالية مقطوعة على مجلس إدارة  -6
 الصندوق ل��عتماد من عدمه

 عن طريق الرسائل النصية والبريد ا��لكتروني مجلسيتم إب��غ مقدم الطلب بقرار ال  -7

 

 ا��ع��م والعلوم ا��نسانية كلية
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 رؤية الكلية:
 في سوق المنافسة على قادرين خريجين ��عداد ا��بداع على تحفز أكاديمية بيئة نحو

 ا��عتماد الوطنية والدولية معايير ضوء في العمل

 رسالة الكلية:
 مواكبة على قادرين ا��نسانية العلوم و ا��ع��م مجا��ت في متميزين خريجين إعداد
 بمستوى المهنية الممارسة مهارات يمتلكون والمستجدات التكنولوجية، التطورات أحدث

 تخدم التي العلمية وإجراء البحوث ، الوطنية ا��عتماد معايير لتحقيق الجودة من عال
 المستدامة. التنمية وتحقق المجتمع قضايا

 ا��هداف:
 اكساب الخريجين مهارات عملية ونوعية قادرة على المنافسة. -
 الوطنية في كافة التخصصاتتحقيق التميز ا��كاديمي وفق معايير ا��عتماد  -
 أن تكون الكلية هي النافذة التي تطل منها الجامعة على المجتمع والعكس -
 أن تكون كلية ا��ع��م والعلوم ا��نسانية بيتاً للخبرة ومركزاً ل��ستشارات والتدريب -

 المرافق
 المصادر التعليمية التكنولوجية:

في إطار توفير وتهيئة البيئة المواتية والمتوافقة للتحصيل العلمي والمتوافق مع المعايير 
المعتمدة لدى هيئة ا��عتماد ا��كاديمي وا��ستراتيجيات التربوية، عملت الجامعة على توفير 
القاعات الدراسية المناسبة المزودة بكافة ا��جهزة التي تحتاجها العملية التعليمية، مثل 

، Data Show ،Smart-Board) وأجهزة العرض الـMoodleام التعليم ا��لكتروني (مودل نظ
وإتاحة التواصل عبر الشبكة ا��لكترونية، مما يساعد في عرض التجارب والمواد العملية 

 خ��ل عملية التدريس في القاعات وخارجها،

 المختبرات:
دعم المختبرات وجعلها متسقة  عملية -ضمن خطتها التطويرية المستمرة -تراعي الكلية 

مع المعايير المطلوبة في هذا الشأن، وتضم أحدث ا��جهزة والبرمجيات. وتضم الكلية 
 مختبرين للماكنتوش ومختبرين للوسائط المتعددة.

 ا��ستدويوهات:
 تضم الكلية: 

 استوديو التصوير الرقمي الفوتوغرافي: .1
للط��ب، وآخر للطالبات، ضمن تخصص التصميم  ستوديو التصوير الرقمي الفوتوغرافيا

با��دوات والخامات المستخدمة وا��ساليب الجرافيكي، ويستخدم في تعريف الطلبة 
المختلفة للتصوير الرقمي، من خ��ل تمارين عدة يمارس الطلبة فيها تجارب لتصوير 

 موضوعات متنوعة.
 أستوديوهات ا��ذاعة والتلفزيون .2

 ):1عي والتليفزيوني (استوديو التصوير ا��ذا
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 ):2ا��ستوديو ا��ذاعي والتليفزيوني (
)؛ حتى يواكب HDتم إنشاء هذا ا��ستديو وتصميمه على النظام الرقمي عالي الجودة (

عملية تدريب الطلبة لمواكبة التطور الكبير والتحو��ت التي تشهدها مجا��ت ا��ع��م 
الكاميرات الرقمية للتصوير  أنواع المسموع والمرئي، وقد تم تزويد ا��ستوديو بأحدث

التليفزيوني وا��جهزة المستخدمة في عملية إنتاج برامج ا��ذاعة والتليفزيونية، وضماًنا 
ووفًقا  ،J2للس��مة فقد زود ا��ستديو بنظام آلي ��طفاء الحرائق، ضمن ا��طار العام للمبنى 

 لمتطلبات الدفاع المدني.
 : المرسم

با��دوات تم إنشاء مرسم لطلبة تخصص التصميم الجرافيكي، ويستخدم في تعريف الطلبة 
والخامات المستخدمة وا��ساليب المختلفة للرسم، من خ��ل تمارين عدة يمارس الطلبة 

 فيها تجارب المحاكاة ل��شكال المتعددة بخامات مختلفة.
�� بعضها ببعض، والم��مس المختلفة كما يتيح للطلبة إدراك الع��قات التشكيلية بين العنا

والظل والنور عن طريق معرفة الهيئة للتصميم، وتأكيد عن�� التكوين، ومفهوم الحلول 
التصميمية، وذلك برسم عنا�� هندسية بسيطة، وينتهي بالمحاكاة من خ��ل رسم الطبيعة 

 وغيرها. المساقات مثل الرسوم المعلوماتيةالعديد من الصامتة. ويخدم هذا المرسم 

 وحدة ا��نتاج الصحفي: 
) تسهم في طباعة إنتاج مشاريع الطلبة في Plotterتم تزويد الكلية بوحدة طباعة (

المساقات المختلفة وكذلك مشاريع التخرج وخدمة هذه الوحدة ��شكال الطباعة المختلفة 
 .التي تطلبها ا��قسام والوحدات ا��دارية المختلفة في الجامعة

 التدريب
 :مقدمة

يعد التدريب ثمرة للجهد ا��كاديمي الذي يتم استثماره في سوق العمل لخدمة المجتمع، 
ويمثل التدريب العملي في كلية ا��ع��م والعلوم ا��نسانية إضافة مهمة للبرنامج ا��كاديمي 
لطلبة الكلية من خال ك�� الحاجز بين المجتمع ا��كاديمي ومجتمع الفعاليات أو إتاحة 

 .للط��ب والطالبات با��نفتاح على سوق العمل أثناء الدراسةالفرص 
الصحافة المطبوعة وا��لكترونية - :ويتيح التدريب للطالب الحصول على مهارات عملية في

التصميم الجرافيكي، وا��جتماع والخدمة -الع��قات العامة وا��ع��ن-ا��ذاعة والتلفزيون -
 ا��جتماعية).

 أهداف التدريب .1
بة لولوج سوق العمل من خلل المعرفة المبا��ة ألهداف ووظائف تأهيل الطل -

 .المؤسسة وأقسامها التنظيمية، والتعرف على المستجدات التكنولوجية بصورة عملية
 .تطبيق ما حصل عليه الطالب من معارف ومداخل نظرية في مجال تخصصه ميدانياً  -
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رات عملية تتواكب الحصول على خريج متدرب ذي صفات ومهارات مهنية عالية وخب -
 .مع مستجدات الع��

 :خطوات ومراحل التدريب .2
ا��ول  (يدخل مساق التدريب ضمن المساقات التي يدرسها الطالب في الفصل الدرا�� -

أو الثاني، بعد أن يكون الطالب قد انتهى من دراسة نسبة معينة من عدد الساعات 
 .ي التدريبومواد التخصص تؤهله لولوج المجتمع الخارجي لكي يبدأ ف

ساعة معتمدة، يبدأ التدريب الخارجي في المؤسسات العاملة  90بعد إنجاز الطالب لـ  -
ساعات  4كل أسبوع  (أسابيع 6داخل الدولة وخارجها ويستمر شهر ونصف لمدة 

 ساعة معتمدة. 3ساعة) وتحتسب  120أيام) بإجمالي من الساعات ×5
أو الذي لم يلتزم بالخطة التدريبية  25%يلغى تدريب الطالب الذي تجاوز نسبة الغياب  -

الموضوعة، ��يطة أن يؤكد ذلك الم��ف الميداني في التقرير الذي يقدمه للم��ف 
 ا��كاديمي.

 :الخطوات التنفيذية للتدريب .3
 .وضع ا��ع��ن الخاص بالتسجيل لكل فصل درا�� على حده -
 (المحددة للتسجيل يتم تسجيل الطلبة من خال البرنامج الخاص بالمركز خال الفترة -

 متضمنة أماكن التدريب ورسوم التسجيل).
 .التواصل مع جهات التدريب والتأكد من موافقتها -
متضمنة معلومات عن الطالب ومعلومات عن  (وضع الجداول النهائية للمتدربين -

قبل  (المؤسسة التي سيتدرب بها) وارسال نسخة منها للكلية وأخرى للقبول والتسجيل
 ).بدء التدريب

اعداد ا��ستبانات الخاصة بتقييم أداء المركز وتقييم الطالب وتجميعها أو إرسالها للجهات  -
 المختصة

ترسل الخطة التدريبية الخاصة بالطالب خال فترة التدريب والتي وضعها مجلس القسم  -
متضمنة أهداف التدريب وبما يتناسب مع كل تخصص على حدة أو إرسالها إلى جهة 

 .ها وفقاً ��مكانيات المؤسسةالتدريب لتكييف
تقوم الكلية بدراسة البحثية بالتعاون مع مركز التدريب لضمان جودة العملية التدريبية  -

 :في المؤسسات والوزارات والهيئات بما يتضمن الجوانب التالية
دراسة ا��حتياجات التي بتطلبها سوق العمل ومدى تطابقها مع المنهج الدرا�� العلمي  -

 .الذي يدرسه الطالب والتكنولوجي
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اختيار الوزارات والمؤسسات وال��كات ذات السمعة الجيدة في التدريب والتي يمكن  -
أن يتدرب فيها الطاب بحيث تتناسب طبيعة عملها مع التخصصات المختلفة لكل كلية 

 .على حدى
 محتويات تقرير الطالب المتدرب .4

 :دريبه المحتويات ا��تيةيجب أن يتناول تقرير الطالب الذي يقدمه عن برنامج ت
 .نبذة مخت��ة عن المكان الذي تدرب فيه الطالب -
توضيح المجال الذي تدرب فيه الطالب (ع��قات عامة، إذاعة وتلفزيون، صحافة، تصميم  -

 جرافيكي أو علم اجتماع وخدمة اجتماعية)
ل (التقارير، توضيح ا��عمال و المهام التي قام بها الطالب أثناء التدريب و انجزها فعًل مث -

ا��خبار، الملفات، الصور، ا��ف��م، التصاميم، البحوث ا��جتماعية وخدمة المجتمع .. الخ. 
 على أن ُتوزع هذه ا��عمال والمهام على عدد أسابيع التدريب)

 ا��نجازات أو المبادرات التي أضافها الطالب إلى جهة التدريب (إن ُوجدت). -
بها الطالب المتدرب من التدريب والصعوبات التي توضيح الفوائد والخبرات التي اكتس -

 .واجهته
 أسس تقييم التدريب .5
يقوم الطالب بتعبئة نموذج التقويم والذي يهدف إلى معرفة وجهة نظر الطالب في  -

التدريب من حيث التنظيم والجدوى وا��يجابيات والسلبيات بهدف التطوير المستمر 
 .لعملية التدريب والتغلب على السلبيات

يقوم الم��ف ا��كاديمي بتقييم التدريب بهدف الوقوف على إيجابيات وسلبيات  -
 .وجدوى عملية التدريب بهدف قياسها وتقديمها وتطويرها المستمر

يقوم الم��ف الميداني وارباب العمل بتقييم عملية التدريب بهدف معرفة أراءهم في  -
اء فترة التدريب واقتراحاتهم مستوى الطلبة المتدربين ومهاراتهم ومعد��ت أدائهم أثن

 .لتحسين وتطوير عملية التدريب
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 :توزيع درجات التقييم .6

 نظام التقديرات تكون درجات المساق على النحو التالي

 F 60 أقل من

 D 64 إلى 60 من

 +D 69 إلى 65 من

 C 74 إلى 70من 

 +C 79 إلى 75من 

 B 84إلى  80 من

 +B 89إلى  85 من

 A 100إلى 90 من

 
 تقييم الم��ف ا��كاديمي للطالب

 .من درجة المساق للطالب بعد تقييمه 70%يمنح الم��ف ا��كاديمي 
 تقييم الم��ف الميداني للطالب

 .من درجة المساق للطالب بعد تقييمه 30%يمنح الم��ف الميداني 
 مهام الم��ف ا��كاديمي: .7
المتدربين في المؤسسات يكلف الم��ف الميداني بمتابعة مجموعة من الطلبة  -

المختلفة، يكون الم��ف ا��كاديمي حلقة الوصل بين الكلية والمؤسسة وتتحدد 
 :مسئولية الم��ف ا��كاديمي بالمهام ا��تية

متابعة الطلبة المتدربين في المؤسسات من خال الزيارات الميدانية والتنسيق مع  -
 .الم��ف الميداني في مؤسسة التدريب

 .يم مستوى التدريب في المؤسسة التي يتدرب بها الطالبا����اف على تقي -
كتابة تقرير تفصيلي عن تدريب الطالب في نهاية فترة التدريب، يوضح فيه مدى  -

 .ا��ستفادة التي حققها الطالب في المؤسسة
تحديد موعد مناقشة تقرير الطالب المتدرب خال المدة التي تحددها لجنة التدريب - -

 .في الكلية
ملف تدريب لكل طالب متخرج يشتمل على كافة الضوابط التي تحددها لجنة إعداد - -

 ً◌ لمتطلبات معايير الجودة وا��عتماد ا��كاديمي. التدريب في القسم وفقا
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 .وتسلم الملفات في نهاية التدريب إلى لجنة التدريب -
 م��حظات:

الهاتف أو الفاكس  في حال متابعة الطالب خارج الدولة يتم استخدام البريد ا��لكتروني أو
 .أو الوسائط المتعددة با��ضافة إلى التقرير ا��سبوعي

 مهام الم��ف الميداني: .8
يتولى الم��ف الميداني مهمة تدريب الطلبة في المجا��ت العلمية، ويتحمل المسئولية 
عن جودة المهارات الفنية التي تؤهل الطالب لسوق العمل في مجال تخصصه، كما يتولى 

من الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب الخريج  30%الطالب الخريج من  مهمة تقييم
في مساق التدريب الميداني. ويقوم باعتماد التقرير ا��سبوعي الذي يمأه الطالب، وفقاً 

 للمهام الموكلة من خال الخطة الموضوعة.
 إجراءات التسجيل والتدريب: .9

 التقدم بطلب التدريب -
واعتماده من المرشد إلكترونياً، موذج المخصص للتدريب، يقوم الطالب بتعبئة الن

 .ا��كاديمي في الوقت المخصص للتسجيل
 التسجيل في مساق التدريب -

 .بعد موافقة المرشد ا��كاديمي يقوم مركز التدريب بالتسجيل للطالب
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 البرامج المطروحة

 برنامج بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م

 المقدمة
بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م في الفصل الدرا�� الثاني من العام بدأ برنامج 

كأحد البرامج العلمية في كلية المعلومات ا��ع��م والعلوم  2009ـ  2008الجامعي 
ا��نسانية في جامعة عجمان، وقد أطلق البرنامج بناء على الت��يح المبدئي في هذا 

ارة التعليم العالي والبحث العلمي الشأن من هيئة ا��عتماد ا��كاديمي التابعة لوز 
 في دولة ا��مارات العربية المتحدة.

وفي إطار تطوير البرنامج بما يتما�� مع المعايير الحديثة والممارسات الجيدة 
المطبقة عالمياً والتي تشير إلى أهمية توسيع القاعدة المعرفية والثقافية العامة 

ا��عتماد ا��كاديمي بوزارة التعليم العالي لطالب ا��ع��م، وبناء على توجيهات هيئة 
والبحث العلمي بمراعاة أ�� تزيد نسبة الساعات المعتمدة المخصصة للمساقات 

% من إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج فقد قامت الكلية 40التخصصية عن 
 بمراجعة البرنامج وإعداده بما يت��ءم مع المعايير السابق ذكرها؛ وذلك للحصول على

 ا��عتماد النهائي للبرنامج.

 رسالة البرنامج 
توفير تعليم وتأهيل أكاديمي إع��مي رصين باللغة العربية في مسارات (الصحافة 
المطبوعة وا��لكترونية والع��قات العامة وا��ع��ن وا��ذاعة والتلفزيون والتصميم 

ل من القائمين الجرافيكي) بما يتما�� مع أرفع المعايير الدولية بهدف إعداد أجيا
با��تصال قادرين على مواكبة أحدث التطورات والمستجدات التكنولوجية في 

 مجا��ت ا��ع��م وا��تصال بمستوى عال من الجودة والكفاءة وا��حترافية.

 أهداف البرنامج: 
أهم وأحدث المعارف النظرية في المسارات ا��ربعة للبرنامج (الصحافة  تقديم -

التصميم  –ا��ذاعة والتلفزيون  –الع��قات العامة وا��ع��ن –ية المطبوعة وا��لكترون
الجرافيكي) من أجل تزويد الدارس بخلفية معرفية قوية وحديثة تمكنه من معرفة 

 الجانب النظري وإتقان الممارسة العملية.

تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية ال��زمة ��نتاج مختلف المواد والبرامج ا��ع��مية  -
المسارات ا��ربعة للبرنامج، باستخدام أستوديو ومختبرات الكلية أو خ��ل فترة في 

 التدريب الميداني.
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ا��رتقاء بمستوى ا��داء ا��ع��مي الملتزم بالت��يعات وا��خ��قيات، وتعزيز دور  -
 ا��ع��م في تنمية وخدمة المجتمع. 

عمل وسائل ا��ع��م  تنمية التفكير النقدي وا��بداعي والقدرة على تقييم بيئة -
 .المحلية وا��قليمية والدولية

تعزيز مهارات وأساليب البحث ا��ع��مي التي تمكن الخرجين من العمل بمراكز  -
 البحوث أو مواصلة الدراسات العليا.

 ��وط القبول
أن يكون الطالب حاص�� على شهادة الثانوية العامة من دولة ا��مارات العربية 

 %.60و أدبي) أو ما يعادلها بمعدل �� يقل عن المتحدة(قسم علمي أ

سيتم تنسيب الطلبة في تخصصات ا��ع��م المختلفة الرئيسية والفرعية حسب 
 المعدل التراكمي العام وعدد ا��ماكن المتاحة في كل تخصص.

درجة أو ما يعادلها  450) بمعدل Toeflاجتياز اختبار اللغة ا��نجليزية توفل (
 بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م فقط) ***(لتخصصات برنامج 

 متطلبات التخرج:
 ��تمام البرنامج بنجاح على الطالب:

 انجاز  كل المساقات المطلوبة للتخصص الرث�� و للتخصص الفرعي.

 ) أو أكثر. 2.0الحصول على معدل تراكمي ( 

 فرص العمل:
 الصحف

 ا��ذاعة والتلفزيون
 المؤسسات المختلفة ا��خرى ل��نتاج ا��ع��مي  

 إدارات ا��ع��م وا��تصال والع��قات العامة في المؤسسات العامة والخاصة
 وزارات الدولة.

مخرجات البرنامج وفًقا ��طار المؤه��ت في دولة ا��مارات 
 )Emirates QFالعربية المتحدة (

 أن: على قادرًا الخريج يكون استكمال هذا البرنامج بنجاحبعد 

 المعرفة:
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يبين المفاهيم والمبادئ ا��ساسية في التخصصات ا��ع��مية  :1مخرج البرنامج 
 المختلفة التي درسها.

 يقارن المعارف العلمية بالخلفيات النظرية المشتركة. :2مخرج البرنامج 

د يربط بين المعارف التي يكتسبها وا��تجاهات الحديثة في إعدا :3مخرج البرنامج 
 مختلف المواد ا��ع��مية.

 .يتعرف إلى عنا�� وتطبيقات واستراتيجيات التفكير ا��بتكاري :4 مخرج البرنامج

 المهارة:

يوظف المهارات التحليلية والعملية في إعداد وتصميم وإنتاج  :5مخرج البرنامج 
 الرسالة ا��ع��مية.

 القضايا ا��ع��مية.ُيقيِّم ا��ساليب المستخدمة في تناول  :6مخرج البرنامج 

يقارن بين المنظمات ا��قليمية والدولية ويقيم أدوارها في  :7مخرج البرنامج 
 النطاق ا��قليمي والدولي.

 أوجه الكفاءة

 ا��ستق��لية والمسؤولية:

يلتزم بالمعايير ا��خ��قية والضوابط المهنية خ��ل ممارسته  :8مخرج البرنامج 
 للعمل ا��ع��مي.

يحدد الجوانب القانونية والدستورية التي تنظم مبادئ حقوق  :9مخرج البرنامج 
 ا��نسان.

 الدور في السياق:

يساهم بإيجابية في إنجاز الم��وعات ا��ع��مية بصورة متقنة  :10مخرج البرنامج 
 ضمن فرق العمل ا��ع��مية.

 يتحمل المسؤولية في قيادة المجموعة واتخاذ قرارات مبتكرة؛ :11مخرج البرنامج 
 ��يجاد حلول في المواقف المهنية المختلفة.

يكتسب المعارف المرتبطة بالظواهر ا��جتماعية الجديدة وكيفية  :12مخرج البرنامج 
 التعامل معها.

 التطور الذاتي

 يعّد وينتج مادة إع��مية مختلفة بفاعلية ضمن الفريق الواحد. :13مخرج البرنامج 
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وممارساته ا��ع��مية، ويكتسب مهارات جديدة، ويعمل ُيقيِّم ذاته  :14مخرج البرنامج 
 على تطويرها.

ُيقيِّم الممارسات ا��ع��مية المستخدمة عبر وسائل ا��ع��م  :15مخرج البرنامج 
 التقليدية والجديدة.

 الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس ا��داب في ا��ع��م
 ساعة) 126مجموع المساقات والساعات المعتمدة( 

عدد  الحرة ا��ختيارية ا��جبارية المساقات م
 المساقات

عدد 
 الساعات

 24 8 - 3 5 متطلبات الجامعة 1

 6 2 2 - - المساقات الحرة 2

 45 15 - - 15 المتطلبات المساندة 3

 18 6 - - 6 متطلبات القسم 4

متطلبات التخصص  5
 33 11 - 2 9 الرئي��

 126 42 2 5 35 المجموع
 

 ساعة معتمدة) 15مساقات،  5متطلبات الجامعة ا��جبارية (أو��: 

 

 م رقم المساق المساق

 Orientation 1010001 1 التوجيه

 Islamic culture 1021100 2 الثقافة ا��س��مية

مهارات ا��تصال باللغة 
 العربية

Communication Skills in Arabic 1021400 3 

 Statistics 1031100 4 ا��حصاء

 Computer Applications 1041101 5 تطبيقات في الحاسوب

 Environmental Science 1031201 6 علوم بيئية
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 ساعة معتمدة) 9مساقات،  3متطلبات الجامعة ا��ختيارية (ثانيا: 
 الطالب أن يختار مساقاً واحداً من كل مجموعة من المجموعات المذكورة أدناهيجب  على 

 ا��نسانية و ا��دبيةمجموعة العلوم 
 م رقم المساق المساق

 The Art of Written Expression 0115150 1 فن التعبير والكتابة

 Principles of Architecture & Art 0112110 2 مبادئ العمارة والفن

 Principles of Interior Design 0112120 3 مبادئ التصميم الداخلي

 Principles of Ethics 1181100 4 المبادئ ا��خ��قية

 Introduction to Aesthetics 1091101 5 مدخل الى علم الجمال

 Introduction to Art 1121400 6 مدخل الى الفن

 French 1021200 7 اللغة الفرنسية

 

 مجموعة العلوم الطبيعية، العلوم التطبيقية، الرياضيات و تكنولوجيا المعلومات
 م المساقرقم  المساق

 History of Science in Islam 1151100 1 لمينتأريخ العلوم عند الم

 Scientific Pioneering 1151200 2 الريادة العلمية

 Educational Technology 1151700 3 تكنولوجيا التعليم

 General Biology 1181200 4 ا��حياء العامة

 Oral Health 1181300 5 صحة الفم

 General Chemistry 711000 6 الكيمياء العامة

 Fundamentals of Human Nutrition 1171201 7 أساسيات التغذية الب��ية

 First Aid 1171301 8 ا��سعافات ا��ولية

 Research Methodology 1031301 9 بحثالمناهج 

 Applications of Remote sensing & GIS 1171500 10 تطبيق ا��ستشعار عن بعد

Legal الثقافة القانونيةCulture 1201100 11 

 Technical Writing 1041700 12 الكتابة التقنية

 Principles of mathematics 1151400 13 مبادئ الرياضيات

 Internet Concepts 1131100 14 مفاهيم ا��نترنت

 Introduction to Information System 1131200 15 مدخل إلى نظام المعلومات

 Physics 1081200 16 الفيزياء
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 مجموعة العلوم ا��جتماعية و السلوكية
 م رقم المساق المساق

 General Psychology 1151301 1 علم النفس العام

 Emirates Society 1151601 2 مجتمع ا��مارات

 Economic Concepts 1141100 3 مفاهيم اقتصادية

ا��تصال مدخل إلي علم 
 ا��جتماعي

Introduction to communication Sociology 1191200 4 

 Entrepreneurship Development 1141200 5 تطوير طاقات الشباب

 Information Literacy 1031300 6 المعرفة المعلوماتية
 

 
 ساعات معتمدة) 6ثالثا: متطلبات حرة (مساقين، 

 الجامعة أو الكلية في غير تخصصهيختار الطالب مساقين من  

 )ساعة معتمدة 45مساق ،15( المتطلبات المساندةرابعا:

رقم  المساق
 م المساق

   1 

   2 

 الساعات المعتمدة
رقم  المساق

المج م المساق
 موع

عمل
 نظري ي

 Principles of Economics 660101 1 مبادئ علم ا��قتصاد 3 0 3

 Multimedia 660102 2 الوسائط المتعددة 2 2 3

مهارات التعلم باللغة  3 0 3
 Study Skills in English 660103 3 ا��نجليزية

 Current Emirati Society 660204 4 مجتمع ا��مارات حديثا 3 0 3

 Digital Photography 660205 5 التصوير الرقمي 2 2 3

مهارات ا��تصال باللغة  3 0 3
 ا��نجليزية

Communication Skills in 
English 660206 6 

 Information Society 660207 7 مجتمع المعلومات 3 0 3

ا��دب العربي الحديث  3 0 3
 والمعا��

Modern & 
Contemporary Arabic 

Literature 
660308 8 

 Web Design 660309 9 تصميم مواقع شبكة ا��نترنت 2 2 3
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الع�� حقوق ا��نسان في  3 0 3
 الحديث

Human Rights in the 
Modern Time 660310 10 

 Public Opinion 660311 11 الرأي العام 3 0 3

 Regional & International المنظمات ا��قليمية والدولية 3 0 3
Organizations 660312 12 

 Critical & Creative التفكير الناقد وا��بتكاري 3 0 3
Thinking 660413 13 

 & Research Methods مناهج وطرق البحث 3 0 3
Techniques 660414 14 

 Social Psychology 660415 15 علم النفس ا��جتماعي 3 0 3
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 ساعة معتمدة)  18مساقات  6متطلبات القسم( خامسًا: 

 
 

 الصحافة المطبوعة وا��لكترونيةسادسا: تخصص 

 ساعة معتمدة) 27مساقات، 9متطلبات التخصص ا��جبارية ( -أ 

المت
طلب 
الس
 ابق

 الساعات المعتمدة

رقم  المساق
المجم م المساق

 وع
عمل
 ي

نظر
 ي

إلى الصحافة  مدخل 3 0 3 -
 المطبوعة وا��لكترونية

Introduction to Electronic & 
Printed Journalism 661116 1 

مدخل إلى ا��ذاعة  3 0 3 -
 Introduction to Radio & TV 661117 2 والتليفزيون

مدخل إلى الع��قات  3 0 3 -
 العامة وا��ع��ن

Introduction to Public Relations 
& Advertising 661118 3 

مدخل إلى التصميم  1 4 3 -
 Introduction to Graphic Design 661119 4 الجرافيكي

 Communication Theories 661420 5 نظريات ا��تصال 3 0 3 -

أخ��قيات ا��ع��م  3 0 3 -
 Media Laws & Ethics 661321 6 وت��يعاته

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
رقم  المساق

المجم م المساق
 وع

عمل
 نظري ي

  Journalistic  Writing )1الكتابة الصحفية ( 2 2 3 661116
(1) 662122 1 

 Journalistic Writing (2) 662223 2 )2الكتابة الصحفية ( 2 2 3 662122

 Journalistic التصوير الصحفي 1 4 3 -
Photography 662224 3 

 Journalistic  Translation 662225 4 الترجمة الصحفية 3 0 3 -

 Press Layout and )1ا��خراج الصحفي ( 1 4 3 662122
Design(1) 662226 5 

 Online Journalism 662327 6 صحافة ا��نترنت 1 4 3 

 Specialized  Journalism 662328 7 الصحافة المتخصصة 3 0 3 662122
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 س م 90إنجاز 
Pass 90 Cr. 

Hrs. 
3 6 0 

التدريب الميداني في 
لصحافة المطبوعة ا

 وا��لكترونية

Training in Printed and 
Electronic Journalism 662429 8 

 س م 105إنجاز 
Pass 105 Cr. 

Hrs. 
3 6 0 

م��وع التخرج في 
الصحافة المطبوعة  

 كترونية�لوا�

Graduation Project in 
Printed and Electronic 

Journalism 
662430 9 
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 ساعة معتمدة) 6 متطلبات التخصص ا��ختيارية (مساقان، -ب

 

 سابعا: تخصص ا��ذاعة والتليفزيون

 ساعة معتمدة) 27مساقات، 9متطلبات التخصص ا��جبارية ( -أ 

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
رقم  المساق

المجمو  المساق
 نظري عملي ع

ا��نتاج ا��ذاعي  1 4 3 661117
 1والتليفزيوني 

Radio & TV Production 
1 663138  

ا��نتاج ا��ذاعي  1 4 3 663138
 2والتليفزيوني 

Radio & TV Production 
2 663239  

  Broadcasting  News 663240 الخبر ا��ذاعي والتليفزيوني 2 2 3 -

  Presentation & Delivery 663241 التقديم وا��لقاء 2 2 3 -

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
رقم  المساق

المجمو م المساق
 ع

عمل
 نظري ي

 Journalistic Layout and )2ا��خراج الصحفي ( 2 2 3 -
Design (2) 662031 1 

- 3 0 3 
ا��ستخدامات الصحفية 
لشبكة ا��نترنت (باللغة 

 ا��نجليزية)

Journalistic Uses of the 
Internet (in English) 662032 2 

 Literary and Art النقد ا��دبي والفني 3 0 3 -
Criticism 662033 3 

 Designing Media Web ا��ع��ميةتصميم المواقع  1 4 3 -
Sites 662034 4 

إدارة الصحف المطبوعة  3 0 3 -
 وا��لكترونية واقتصادياتها

Management & 
Economies of Printed 

and Electronic 
Newspapers 

662035 5 

 Investigative Journalism 662036 6 الصحافة ا��ستقصائية 3 0 3 -

العربية الصحافة  3 0 3 -
 والدولية

Arabic and International 
Journalism 662037 7 

 Infographics 665375 8 الرسوم المعلوماتية 2 2 3 -
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والقنوات   البرامج 3 0 3 -
 المتخصصة

Specialized Programs & 
Channels 663242  

  Documentary Programs 663343 البرامج الوثائقية 2 2 3 663138

ا��تجاهات الحديثة في  3 0 3 -
 ا��ذاعة والتليفزيون

New Trends in Radio & 
TV 663344  

 س م 90إنجاز 
Pass 90 Cr. 

Hrs. 
التدريب الميداني في  0 6 3

  Training in Radio & TV 663445 ا��ذاعة والتليفزيون

س  105إنجاز 
 م

Pass 105 Cr. 
Hrs. 

م��وع التخرج في ا��ذاعة  0 6 3
 والتليفزيون

Graduation Project in 
Radio & TV 663446  

 ساعة معتمدة) 6متطلبات التخصص ا��ختيارية (مساقان،  -ب 

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
رقم  المساق

المجمو  المساق
 نظري عملي ع

  Broadcast  Criticism 663047 النقد ا��ذاعي والتليفزيوني 3 0 3 -

الدراما ا��ذاعية  3 0 3 -
  Radio & TV Drama 663048 والتليفزيونية

ا��ع��ن ا��ذاعي  2 2 3 -
  Radio & TV Advertising 663049 والتليفزيوني

- 
  TV  Journalism 663050 الصحافة  التليفزيونية 3 0 3 -

البرامج  والحم��ت   تخطيط 3 0 3 -
 في ا��ذاعة والتليفزيون

Programs & Campaigns  
Planning in Radio & TV 663051  

- 3 0 3 
ا��ذاعي والتليفزيوني البث 

 عبر ا��نترنت
 (باللغة ا��نجليزية)

Online Radio & TV 
Broadcasting (in English) 663052  

موضوع خاص في ا��ذاعة  3 0 3 -
 والتليفزيون

Special Topic in  Radio 
& TV 663053  

 Effective مهارات ا��تصال الفّعال 3 0 3 -
Communication Skills 663054  

 

 الع��قات العامة وا��ع��ن ثامنا تخصص

 ساعة معتمدة) 27مساقات، 9متطلبات التخصص ا��جبارية ( -أ 

 م رقم المساق المساق الساعات المعتمدة
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المتطلب 
 السابق

المجمو
نظر عملي ع

 ي

 Management of Public إدارة الع��قات العامة وا��ع��ن 3 0 3 661118
Relations and Advertising 664155  

 Advertising Strategies 664256 2 استراتيجيات ا��ع��ن 3 0 3 661118
 

 Protocol  and  Etiquette 664257 3 البروتوكول وا��تيكيت 2 2 3 -
 

 Integrated Marketing ا��تصا��ت التسويقية المتكاملة 3 0 3 661118
Communications 664258 4 

 Writing for Public الكتابة للع��قات العامة  وا��ع��ن 2 2 3 -
Relations & Advertising 664259  

 Media Production for إنتاج مواد الع��قات العامة 2 2 3 664259
Public Relations 664360 6 

تخطيط الحم��ت ا��ع��مية  3 0 3 661118
 وا��ع��نية

Communication & 
Advertising Campaigns 664361 7 

 س م 90إنجاز 
Pass 90 Cr. Hrs. 3 6 0  التدريب الميداني في الع��قات

 العامة وا��ع��ن
Training in Public 

Relations and Advertising 664462 8 

 س م 105إنجاز 
Pass 105 Cr. Hrs. 3 6 0  م��وع التخرج في الع��قات

 العامة وا��ع��ن

Graduation Project in 
Public Relations and 

Advertising 
664463 9 



دليل الجامعة  2018-2017   

 ساعة معتمدة) 6متطلبات التخصص ا��ختيارية (مساقان،  -ب 

 

 تاسعا: تخصص التصميم الجرافيكي

 ساعة معتمدة) 27مساقات، 9متطلبات التخصص ا��جبارية ( -أ 

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
المجمو  رقم المساق المساق

 نظري عملي ع

  Principles of Drawing 665169 مبادئ الرسم 1 4 3 661119

نظريات الواقع ا��فترا��  2 2 3 661119
 والتصميم ث��ثي ا��بعاد

Virtual Reality Theories and 3D    
Design 665270  

  Brand and Logo Design 665271 تصميم الع��مة التجارية والشعار 1 4 3 665169

الجرافيك لوسائل ا��ع��م  1 4 3 665271
  Print Media Design 665272 المطبوعة

  Interactive Multimedia Design 665273 تصميم الوسائط التفاعلية 1 4 3 661119

    المواقع ا��جتماعية 2 2 3 665273
 والتطبيقات الذكية

Social Websites  and Smart 
Applications 665374  

  Infographics 665375 الرسوم المعلوماتية 2 2 3 665169

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
رقم  المساق

المجمو م المساق
 ع

عمل
 نظري ي

 Organizational ا��تصال المؤس�� 3 0 3 -
Communication 664064 1 

 Crisis Communication 664065 2 ا��زمةاتصا��ت  3 0 3 -

الع��قات العامة وا��ع��ن عبر  3 0 3 -
 ا��نترنت

Online  Public Relations 
& Advertising 664066 3 

الع��قات العامة في المجال  3 0 3 -
 التطبيقي (باللغة ا��نجليزية)

Applied Public Relations 
(in English) 664067 4 

تنظيم  الفعاليات وا��حداث  3 0 3 -
 الخاصة

Organizing of  Activities 
and Special Events 664068 5 

 Radio & Television ا��ع��ن ا��ذاعي والتلفزيوني 2 2 3 -
Advertising 663049 6 

 Effective مهارات ا��تصال  الفّعال 3 0 3 -
Communication Skills 663054 7 

لوسائل ا��ع��م الجرافيك  1 4 3 -
 Graphics for Print Media 665272 8 المطبوعة



 

71 

 س م 90إنجاز 
Pass 90 Cr. Hrs. 3 6 0 التدريب الميداني في التصميم 

  Training in Graphic Design 665476 الجرافيكي

 س م 105إنجاز 
Pass 105 Cr. Hrs. 3 6 0  م��وع التخرج في التصميم

 الجرافيكي
Graduation Project in Graphic 

Design 665477  
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 ساعة معتمدة 6التخصص ا��ختيارية (مساقان، متطلبات  -ب 

 

المتطلب 
 السابق

 الساعات المعتمدة
رقم  المساق

المجمو م المساق
 نظري عملي ع

 Animation 665078 1 الرسوم المتحركة 1 4 3 -

موضوع خاص في تصميم  2 2 3 -
 الجرافيك

Special Topic in  Graphic 
Design 665079 2 

 Colour Theory and اللون وتطبيقاتهانظرية  2 2 3 -
Applications 665080 3 

 Design & Packaging 665081 4 التصميم والتغليف 2 2 3 -

(باللغة  تقنيات وخامات 2 2 3 -
 ا��نجليزية)

Techniques & Materials (in 
English) 665082 5 

 Typography 665083 6 التصميم الجرافيكي للكتابات 2 2 3 -

الجرافيك لوسائل ا��ع��م  1 4 3 -
 Visual Media Design 665084 7 المرئية

 Journalistic  Layout and )2ا��خراج الصحفي ( 2 2 3 -
Design (2) 662031 8 
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 توصيفات المساقات المساندة
 

 جامعة عجمان
 كلية ا��ع��م والعلوم ا��نسانية

 قسم ا��ع��م
 توصيف مساق درا��

 أساسية:بيانات  .1

 مبادئ علم ا��قتصاد اسم المساق
 660101 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

المجتمع  مفهومه، وأهميته، والمشكلة ا��قتصادية، وأهدافيتناول هذا المساق علم ا��قتصاد، 
ا��قتصادية، والنظرية ا��قتصادية في المجتمع الرأسمالي والمجتمع ا��شتراكي والمجتمع 

ا��س��مي، كما يتناول النظام السعري والمرونة، والمنفعة وسلوك المستهلك، والدخل القومي 
 والدخل الوطني، وعرض ثم دراسة طرق قياس الناتج المحلى ومشاكل الناتج المحلى ا��جمالي،

وبيان الع��قة بين الدخل وا��نفاق، وأهم ا��سس التي تقوم عليها السياسة المالية والنقدية، 
والعرض والطلب وقياس الناتج الكلي والدخل القومي وقياس النمو وا��نتاجية، وتحليل لسياسات 

 النقود وسعر الفائدة وا��نتاج، وا��سس التي يقوم عليها ا��قتصاد ا��س��مي.
 
 عجمانجامعة 

 كلية ا��ع��م والعلوم ا��نسانية
 قسم ا��ع��م

 توصيف مساق درا��
 :بيانات أساسية .1

 الوسائط المتعددة اسم المساق
 660102 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

هذا المساق الوسائط المتعددة بعنا��ها ووظائفها، باعتبارها فئة من نظم ا��تصا��ت  يتناول
المتفاعلة التي يمكن إنتاجها وتقديمها  بواسطة الكمبيوتر، حيث تستخدم لتخزين ونقل واسترجاع 

صور المعلومات الموجودة في إطار شبكة من اللغة المكتوبة، والمسموعة، والرسومات الخطية، وال
يتطرق المساق إلى مبادئ تصميم وإنتاج الوسائط  الثابتة والفيديوأو الصور المتحركة، كذلك

 المتعددة، من خ��ل التطبيق العملي باستخدام برمجيات انتاج الوسائط المتعددة.
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Ajman University 

College of Mass Communication & Humanities 

Department of Mass Communication  

Course Description 
1. BASIC INFORMATION 

Course Title Study Skills in English 
Course Number 660103 

Number of Credit 
Hours 

 

Theory Practical  
3 0  

Pre-Requisite None 
Course Type Supporting required 

2. COURSE CATALOG DESCRIPTION  

This course provides information, techniques, strategies and skills helpful in becoming 
more efficient. It covers the skills which relate directly to the needs of most university 
students such as self management, time management, improving reading and writing 

skills, note taking, research skills, and e 
learning. 

 

 

 جامعة عجمان

 كلية ا��ع��م والعلوم ا��نسانية
 قسم ا��ع��م

 دراسية اتتوصيف مساق
 بيانات اساسية: .1

 مجتمع ا��مارات حديثا اسم المساق
 660204 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق نشأة مجتمع ا��مارات وتكوينه ا��جتماعي وسماته ومقوماته من خ��ل دراسة 
)، با��ضافة إلى دراسة  طبيعة التنظيمات ا��جتماعية السائدة  (ا����ة والتعليم والصحة وا��قتصاد

م��مح التنمية الب��ية والتغير ا��جتماعي والمشك��ت ا��جتماعية وع��قتها بقضايا العولمة وانتشار 
 استخدام التطبيقات التقنية الحديثة.

  بيانات أساسية: .1

 التصوير الرقمي اسم المساق
 660205 رقم المساق
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 المعتمدةمجموع الساعات  عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق تعريف الطلبة بمكونات وأنواع الكاميرات الرقمية، وطرق التصوير باستخدام 
ونقلها الكاميرات الرقمية، وعنا�� ومكونات الصورة الرقمية وطرق معالجتها وصيغها وطرق حفظها 

 وتحويلها، وكيفية تحرير الصورة الرقمية وطباعتها وتصفحها وحفظها واستخدامها في أعمال مختلفة.

1. BASIC INFORMATION 

Course Title Communication Skills in English 
Course Number 660206 

Number of Credit 
Hours 

Theory Practical  
3 0  

Pre-Requisite N/A 
Course Type Supporting required 

2. COURSE  DESCRIPTION  

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. 
 بيانات اساسية: .1

 مجتمع المعلومات اسم المساق
 660207 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 للمساق:توصيف مخت��  .2

يتناول هذا المساق الثورة المعرفية والمعلوماتية التي يعيشها العالم في كل المجا��ت، كما يستعرض خصائص 
المجتمع المعلوماتي، مقارنا إياها بما عرفته المجتمعات ا��خرى. كما يبحث أيضا في التأثيرات، وا��فاق 

 خارطة السوق المعلوماتية العالمية.المستقبلية للمجتمع العربي في ظل الثورة المعلوماتية و

 بيانات أساسيّة: .1

 ا��دب العربّي الحديث والمعا�� اسم المساق
 660308 رقم المساق

 مجموع الّساعات المعتمدة عمليّ  نظريّ  عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2
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عوامل ازدهار ا��دب في الع�� الحديث والمعا��؛ من امتزاج الّثقافات وانتشار يتناول المساق 
الّطباعة والّترجمة، وكذلك ا��ط��ع على: أهّم المذاهب ا��دبيّة والفّنيّة، ووجوه ا��بداع فيها، وأبرز 

م��حيّة... أع��مها في مجال الّشعر، ثم ا��نتقال بعد ذلك إلى دراسة الّنثر، ممّث�ً� في: القصّة، وال
 وغيرها.

  بيانات اساسية: .1

 تصميم مواقع شبكة ا��نترنت اسم المساق
 660309 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

عنا�� تصميم المواقع على  مواقع ا��نترنت حيثيتناوليتناول هذا المساق مفاهيم ومبادئ تصميم 
توظيف ويركز على التخطيط لبناء الموقع ا��ع��مي، و شبكة ا��نترنت، وقواعد إنشائها وتصميمها،

ويتم التطبيق العملي باستخدام مستحدثات الوسائط المتعددة في إنتاج وعرض المضامين ا��ع��مية. 
 تصميم مواقع ا��نترنت. برمجيات
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 بيانات اساسية: .1

 حقوق ا��نسان في الع�� الحديث اسم المساق

 660310 رقم المساق
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات

3 0 3 
 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب مساند نوع المساق
 توصيف مخت�� للمساق: .2

موقعها بين الحقوق ا��خرى، مراحل تطورها يشمل هذا المساق التعريف بالحق وأقسامه، حقوق ا��نسان، 
 ووسائل حمايتها في المواثيق الدولية مع إشارة إلى هذه الحقوق في دستور دولة ا��مارات العربية المتحدة.

 بيانات أساسية: .1
 الرأي العام اسم المساق
 660311 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق:  .2
يتناول المساق تعريف الرأي العام ومراحل نشأته وتطوره كمل يتطرق إلى دراسة تكوينه ومقوماته 
وتقسيماته وأنواعه، فض��ً عن خصائصه ووظائفه ويتناول بالدراسة والتحليل دور القوى ا��جتماعية 

في تشكيل الرأي العام، ثم المجا��ت التي تستخدم فيها بحوث الرأي العام وع��قة الرأي  والسياسية
 العام بالدعاية كما يتناول المساق ا��ع��م الجديد وع��قته بالرأي العام.

 بيانات اساسية: .1

 المنظمات ا��قليمية والدولية اسم المساق
 660312 رقم المساق

 الساعات المعتمدةمجموع  عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول المساق نشأة المنظمات ا��قليمية والدولية في سياق التطور التاريخي للع��قات الدولية، 
والكيانات الرئيسية والدولية أنواعها وسماتها القانونية. إلقاء الضوء على أهم المنظمات ا��قليمية 

 التابعة لها ودورها في خدمة محيطها، با��ضافة إلى استعراض المنظمات ا��قليمية البارزة.

 بيانات اساسية: .1

 التفكير الناقد وا��بتكاري اسم المساق
 660413 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 يوجد �� المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق
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 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق التفكير الناقد وا��بتكاري من خ��ل بناء وتطوير مهارات وعمليات التفكير الناقد وا��بتكاري  
كما يدور حول تعزيز قدرات الطلبة في تقييم مواطن القوة والضعف في الجدل والنقاش بشكل موضوعي  

ي وكل ما يتعلق بإشكاليات الحياة العملية والنقد البناء وحل المشك��ت وا��ستنتاج المنطقي والتصنيف الفكر 
المختلفة وكيفية التغلب عليها، كذلك ا��ستخدام ا��مثل للتحليل الناقد لما يدور حولنا من أحداث ومواقف، وأيضا 

 قدرة الفرد على ا��نتاج من خ��ل ابتكاره ��فكار جديدة.تنمية 
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 بيانات أساسية: .1

 مناهج وطرق البحث اسم المساق
 660414 المساقرقم 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

إجراءات وخطوات البحث العلمي، ومناهج البحث العلمي المستخدمة في مجال يتناول هذا المساق 
أساليب البحث العلمي  المستخدمة في مجال ا��ع��م، مثل أسلوب ا��ع��م.كما يقدم عرضا مفص�� عن 

المسح ا��ع��مي. ويتناول أساليب التحليل الكيفي والكمي وأدوات البحث الكمية والكيفية. (أداة 
ا��ستبيان، الم��حظة البحثية، المقابلة، تحليل المضمون، جماعات النقاش البؤرية). أنواع العينات 

��حتمالية ومواصفاتها وإجراءات اختيارها، وعيوبها، وكيفية تجنبها. ويطبق الطالب ا��حتمالية وغير ا
 ذلك كله من خ��ل الجانب العملي للمساق بإجراء بحث علمي في أحد المجا��ت ا��ع��مية.

 بيانات أساسية: .1

 علم النفس ا��جتماعي اسم المساق
 660415 رقم المساق

 الساعات المعتمدةمجموع  عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب مساند نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

التعريف بعلم النفس ا��جتماعي، تطوره التاريخي ومجا��ته والعلوم المتصلة به، يتناول  هذا المساق 
ا��جتماعية والتطبيع ا��جتماعي، ومناهجه، كمايتناول القيم وا��تجاهات والدوافع والقيادة والتنشئة 

والسلوك ا��جتماعي للجماعات، والظواهر ا��جتماعية والعوامل الدينامية في عملية التوافق وا��حباط 
والتعصب والعنف والعدوان وا��متثال والطاعة وا��نحراف وال��اع، إضافة إلى ا��سس النفسية 

�جتماعية، وتأثيرات وسائل ا��ع��م على الفرد للمشك��ت ا����ية والشبابية وآثارها، وا��مراض ا�
 والجماعة والمجتمع، والدعاية والحرب النفسية.

 

 توصيفات مساقات القسم
 بيانات اساسية: .1

 مدخل إلى الصحافة المطبوعة وا��لكترونية اسم المساق
 661116 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد السابق المتطلب
 متطلب قسم نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2
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يتناول هذا المساق دراسة نشأة وتطور الصحافة المطبوعة وا��لكترونية، مع التركيز على الدور الذي 
الصحافة في المجتمع. والوظائف المختلفة التي تمارسها وأهمية هذه الوظائف وتأثيرها في  تقوم به

كمايتناول المساق تطور الصحافة المطبوعة وا��لكترونية، وتأثير تطور تكنولوجيا تنمية المجتمع. 
 ا��تصال والمعلومات في مستقبل الصحافة.

  بيانات أساسية: .1

 والتلفزيونمدخل إلى ا��ذاعة  اسم المساق
 661117 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب قسم نوع المساق
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  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق  نشأة وتطور ا��ع��م ا��ذاعي والتلفزيوني، وخصائص كل وسيلة منهما، 
عبر ا��قمار ا��صطناعية، والراديو والتلفزيون وا��نترنت، ووظيفة ا��ع��م وكذلك  البث  الفضائي 

ا��ذاعي والتلفزيون في المجتمع، وأنواع ا��نظمة ا��ذاعية وتأثير اخت��ف السيطرة والتمويل على 
 المضمون ا��ذاعي والتلفزيوني.

 بيانات أساسية .1

 مدخل إلى الع��قات العامة وا��ع��ن اسم المساق
 661118 المساقرقم 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب قسم نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق التعريف بالع��قات العامة من حيث مفهومها وتاريخها ووظائفها ووسائل عملها، 
إلى جانب جماهير الع��قات العامة، وأنشطتها في مختلف المجا��ت، ودورها  ووسائلها في تطوير 

ثير ا��ع��ن مراحل تأالمؤسسات. وكذلك مفهوم ا��ع��ن وأنواعه وأهداف ووظائفه ووسائله المختلفة، 
 على سلوك المستهلك، وا��وتار ا��قناعية في الرسالة ا��ع��نية.

 بيانات أساسية: .1

 تصميم الجرافيكيمدخل إلى ال اسم المساق
 661119 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب قسم نوع المساق

  مخت�� للمساق:توصيف  .2

يتناول هذا المساق عرض المبادئ والمفاهيم ا��ساسية المتعلقة بالتصميم الجرافيكي، وعملية 
التصميم وعنا��ها، تطبيقات تصميم الجرافيك في وسائل ا��ع��م المطبوعة والتلفزيونية وأهمية 

لوان والتصميم الجرافيكي الثقافة المرئية والتفاعلية. وكيفية توظيفها كوسائل اتصال مرئية مثل ا��
والتصوير والوسائط المتعددة وا��نترنت والرسوم المتحركة والكارتون والرسوم المعلوماتية وغيرها... 

 .وكذا برمجيات التصميم الرقمي
 بيانات أساسية: .1

 نظريات ا��تصال اسم المساق
 661420 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب قسم نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول المساق النظريات والمداخل النظرية التي تف�� الظواهر ا��ع��مية المختلفة. ويعرض المساق 
كل نظرية أو مدخل نظري بالتعريف بخلفيته المعرفية، والسياق ا��جتماعي والثقافي والمعرفي الذي 
أنتجه. كما يتناول المساق كيفية تطوير نموذج نظري يف�� الظواهر ا��ع��مية الحديثة التي أوجدها 
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ا��ع��م ا��لكتروني. يتعرض المساق للنظريات والمداخل النظرية الرئيسية في علم ا��تصال وا��ع��م 
راكه، والمداخل مثل: نظريات التأثير، نظرية وضع ا��جندة، ونظريات بناء الواقع ا��جتماعي وإد

 النفسية وا��جتماعية المختلفة المف��ة ل��تصال مثل مدخل ا��ستخدامات وا��شباعات.
  بيانات أساسية: .1

 أخ��قيات ا��ع��م وت��يعاته اسم المساق
 661321 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب قسم نوع المساق



 

83 

 توصيف مخت�� للمساق: .2

ومواثيق ممارسة   المسؤولية ا��جتماعييتناول هذا المساق مفهوم حرية الرأي والتعبير ومظاهره، 
العمل ا��ع��مي، ا��خ��قيات والت��يعات ا��ع��مية التي تحكم ممارسة مهنة ا��ع��م. ع��وة على 

 مية في دولة ا��مارات العربية المتحدة.إلقاء الضوء على أهم القوانين والت��يعات ا��ع��

 

 توصيفات مساقات تخصص الصحافة المطبوعة وا��لكترونية
 بيانات أساسية:  .1

 )1( الكتابة الصحفية اسم المساق
 662122 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 661116 المتطلب السابق
 إجباريتخصص متطلب  نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول المساق فنون الكتابة الصحفية الخبرية ومواد الرأي.يتناول المساق القيم الخبرية، والفرق بين 
الخبر والرأي. حيث يتعرف الطالب على الخبر الصحفي، والتقرير الخبري، والقصة الخبرية، ويتعرف 

. ي��ح المساق الفرق بين الفنون تابة البيان الصحفي، وكأيًضا على قواعد تغطية المؤتمرات الصحفية
الصحفية الخبرية، وقواعد كتابة كل منها. كمايتناول القيم الخبرية المختلفة، ومصادر المعلومات، 

 ويعرف بوكا��ت ا��نباء المحلية والعربية والدولية، وقواعد واعتبارات التعامل مع أخبار وكا��ت ا��نباء.
 بيانات أساسية: .1

 )2:الكتابة الصحفية ( اسم المساق
 662223 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 662122 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

المختلفة التفسيرية  حيثيتناول الفنون الصحفية يتناول المساق أنواع متقدمة من الكتابة الصحفية،
التحقيق الصحفي، وإجراء الحوارات وا��ستقصائية، ومواد الرأي. فيتعلم الطالب قواعد  وأسس إجراء 

والمقاب��ت الصحفية، ومواد الرأي بما يشتمل على ا��نواع المختلفة من المقا��ت وا��عمدة الصحفية، 
أشكال الكتابة الوظيفية  كفن الكاريكاتور وكذلك كتابة التعليق على الصور و��حها، كما يتعرف على 

 ودوره وأهميته.
 بيانات أساسية .1

 التصوير الصحفي اسم المساق
 662224 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 إجباري تخصصمتطلب  نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق .2

 توصيف مخت�� للمساق: .2
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المساق تعريف الطلبة بأسس التصوير الصحفي، مع التركيز على إنتاج م��وعات يتناول هذا 
وتطبيقات صحفية مصورة، والتعرف على كيفية التعامل مع الموضوعات المهنية ذات الصلة  

باستخدام عنا�� الصورة في التصوير الصحفي، والتأكيد على استيعاب الطالب لمفاهيم وأساليب 
زيادة قدرة الطالب على التحكم في أدواته الفنية والتقنية، با��ضافة إلى وطرق التصوير الصحفي و

 بحث ومناقشة ا��تجاهات الحديثة في بحوث الصورة الصحفية.
 بيانات أساسية .1

 الترجمة الصحفية اسم المساق
 662225 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 يوجد �� المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق .2

يتناول المساق قواعد وأساليب الترجمة الصحفية ا��حترافية، للنصوص الصحفية المختلفة ا��خبارية 
وغيرها.يتناول المساق ا��ساليب الفنية المستخدمة في الترجمة، وا��ختصارات الدولية المعتمدة 

 والمتعارف عليها.
 

 بيانات أساسية: .1

 )(ا��سس والمبادئ 1ا��خراج الصحفي  اسم المساق
 662226 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 662122 المتطلب السابق
 إجباري تخصصمتطلب  نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

ا��سس التي يقوم عليها ا��خراج المفاهيم وويتناول هذا المساق تعريف ا��خراج الصحفي ووظائفه، 
مع التركيز على العنا�� التيبوغرافية والجرافيكية الثابتة والمتغيرة التي تستخدمها المدارس الصحفي، 

وأثر التقدم التقني على ا��خراج والطباعة في الصحافة الفنية المختلفة ��خراج الجرائد والمج��ت، 
برمجيات الن�� ��سا�� في  المطبوعات الصحفية. ومبادئ استخدام المعا��ة، ومكونات التصميم ا

 الصحفي  المختلفة.
 بيانات أساسية .1

 صحافة ا��نترنت اسم المساق
 662327 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص  إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق  .2

والتطور، والخصائص، وأسس تصميم المواقع  ،يتناول هذا المساق صحافة ا��نترنت من حيث النشأة
الصحفية، وخصائص وقواعد التحرير الصحفي لصحافة ا��نترنت. وا��تجاهات الحديثة في التحرير 

��جنبية بأنواعها وأشكالها الصحفي ا��لكتروني. كما يستعرض نماذج من صحافة ا��نترنت العربية وا
 المختلفة.
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 بيانات أساسية: .1
 الصحافة المتخصصة اسم المساق
 662328 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 662122 المتطلب السابق
 إجباري تخصص متطلب نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2
الصحافة المتخصصة. ومجا��ت الصحافة المتخصصة وأهم ما  يتناول هذا المساق نشأه وتطور

يميزها بما يشمل خصائصها ووظائفها وأهميتها في المجتمع.  كمايتناول أِشكال الصحافة 
المتخصصة، وعدد من مجا��ت الصحافة المتخصصة مثل: الصحافة الفنية، والصحافة العلمية، 

صيل لقواعد الممارسة الصحفية في هذه المجا��ت والصحافة ا��قتصادية. حيث يتعرض المساق بالتف
 التخصصية.

 

 بيانات أساسية .1

 التدريب الميداني في الصحافة المطبوعة وا��لكترونية اسم المساق
 662429 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعة معتمدة 90إنجاز  المتطلب السابق
 متطلب تخصص  إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق .2

بغرض التطبيق  الصحفيةللطالب في إحدى المؤسسات  تدريب الميدانييتناول هذا المساق ال
 �ساليب والمعارف العلمية التي اكتسبها أثناء فترة دراسته بالجامعة.ل�العملي 

 بيانات أساسية: .1

 وا��لكترونيةم��وع التخرج في الصحافة المطبوعة  اسم المساق
 662430 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعة معتمدة 105إنجاز  المتطلب السابق
 إجباريمتطلب تخصص  نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

المختلفة يهدف المساق الى الكشف عن المعارف والمهارات التى اكتسبها الطالب في  المساقات 
 وقدرته على تطبيقها وممارستها من خ��ل إنتاج مواد صحفية مطبوعة وإلكترونية.

 بيانات أساسية: .1

 (الجريدة والمجلة ) 2ا��خراج الصحفي  اسم المساق
 662031 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

  المتطلب السابق
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 تخصص  اختياريمتطلب  نوع المساق
 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق مفاهيم ومبادئ التصميم وإخراج  الصحف (جرائد ومج��ت) مع  التركيز على 
العنا�� التيبوغرافية  والجرافيكية، والمدارس الفنية المختلفة ��خراج الصحف  باستخدام برمجيات 

 الن�� الصحفي.

1- BASIC INFORMATION 

Course Title Media Internet Uses 
Course Number 662032 

Number of Credit Hours 
 

Theory Practical  
3 0  

Pre-Requisite None 
Course Type Elective 

2- COURSE  DESCRIPTION  

This course deals with the definition and origins of the Internet and its various 
applications such as the Web, and the development stages of the first generation through 

the second and up to the third generation. It also covers various media internet and 
networks uses and various social media applications, ranging from the stages of 

collecting, evaluating, and processing information up to the final stage of electronic 
publishing and the various factors, potentials and skills associated with these uses. 

 بيانات أساسية .1

 النقد ا��دبي والفني اسم المساق
 662033 رقم المساق

 المعتمدةمجموع الساعات  عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق
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  توصيف مخت�� للمساق .2

يتناول المساق مفهوم النقد  في ا��ع��م مع التركيز على نقد ا��عمال الفنية وا��دبية.يتناول المساق 
الصحفية النقدية للمجا��ت قواعد وأسس التفكير التحليلي الناقد، ويركز على فنون وضوابط الكتابة 

 الفنية والفكرية المختلفة، وأخ��قيات النقد ا��ع��مي.

  

1- Basic Information                                 

Course name Media Websites Design 
Course number 662034 
The number of  

credit hours 
Theory Practical Credit Hours Total 

1 4 3 
Prerequisite N/A 

Type of course Major optional requirement 

2- Brief description of the course 

This course covers the concepts and principles of media websites design where it covers 
the elements of the websites designs on the Internet, and the rules of its creation and 

design.  It focuses on planning for building a media website and employing multimedia 
in the production and displaying of media content. The practical application is conducted 

by using the web design softwares like Adobe Dreamweaver 
 

 بيانات اساسية:  .1

 إدارة الصحف المطبوعة وا��لكترونية واقتصادياتها اسم المساق
 662035 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول المساق مفهوم ا��دارة ونظرياتها، وأنواعها، وأنشطتها وأساليب تنظيمها , وأثرها في متابعة 
تنفيذ برامج المؤسسات وتحقيق أهدافها، وخصوصية ا��دارة ا��ع��مية في توجيه سياسة المؤسسات 

ها بالمجتمع، وذلك ا��ع��مية والمالية , وتقويم ا��نتاج ا��ع��مي، وتطوير المؤسسات ا��ع��مية وربط
موارد الصحيفة وم��وفاتها وا��دارة العلمية بالتركيز على نماذج المؤسسات الصحفية.كمايتناول 

الناجحة للمطابع والتوزيع وا��ع��ن ومراكز المعلومات، وأثر التطور التقني في صناعة الصحافة على 
ات الصحفية ا��ماراتية  إدارة المؤسسات الصحفية مع عرض نماذج وتطبيقات ��دارة المؤسس

 والعربية.
 بيانات أساسية: .1

 الصحافة ا��ستقصائية اسم المساق
 662036 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 
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 �� يوجد المتطلب السابق
 اختياري تخصص متطلب نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

ا��ستقصائية وأهميتها، وا��دوات وا��ساليب التي يستخدمها الصحفي  يتناول المساق مفهوم الصحافة
لتطوير التحقيق الصحفي ا��ستقصائي، ومصادر المعلومات المختلفة التي يحتاج إليها، والقواعد التي 

 يلتزم بها في الوصول للمعلومات، وفي التعامل مع المصادر ا��ع��مية المطلوبة ��ستج��ء الحقيقة.

 أساسية:بيانات  .1

 توصيف مخت�� للمساق: .2

من الصحافة العربية والدولية، ويستعرض عددا بيتناول نشأة ا��ع��م العربي وتطوره، والتعريف 
القضايا المتعلقة بها، والمشك��ت الثقافية والقانونية وا��جتماعية المرتبطة با��ع��م الدولي عامة، 

وقضايا ا��ع��م العربي المشترك. كما يستعرض النظام ا��ع��مي العالمي وتدفق ا��ع��م بين الدول 
أنماط ا��تصال الدولي وتأثيرات العولمة في المجال   عن دراسةالمتقدمة والدول النامية فض�� 

 ا��ع��مي.
 

 الصحافة العربية والدولية اسم المساق
 662037 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص  إجباري نوع المساق
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 توصيفات مساقات تخصص ا��ذاعة والتلفزيون
 

  بيانات أساسية: .1

 1ا��نتاج ا��ذاعي والتلفزيوني  اسم المساق
 663138 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 661117 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق:
مفهوم ا��نتاج ا��ذاعي والتلفزيوني، وا��سس الفنية التي تقوم عليها عملية يتناول  هذا المساق 

إنتاج  البرامج ا��ذاعية والتلفزيونية، مثل تكوين ا��ستوديوا��ذاعي والتلفزيوني، وطرق تشكيل 
والمؤثرات الصوتية، ومتعلقات  التصوير وا��ضاءة التلفزيونية والمؤثرات المرئية، الصوت ا��ذاعي 

والجوانب المعا��ة في إنتاج  وارتباطها با��ساليب الفنية لعملية المونتاج ا��ذاعي والتلفزيوني،
ات برامج ا��ذاعة والتلفزيون، كمايتناول المساق في جوانبه العملية تدريب الطلبة على تعلم  مهار 

 ا��خراج ا��ذاعي والتلفزيوني وبناء الرؤية الفنية.

  بيانات أساسية: .1

 2ا��نتاج ا��ذاعي والتلفزيوني اسم المساق
 663239 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 663138 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

مكونات وعنا�� إنتاج برامج ا��ذاعة والتلفزيون، من الفكرة البرامجية ا��ذاعية يتناول هذا المساق 
والتلفزيونية، كتابة النص البرامجي ا��ذاعي والتلفزيوني، القوالب البرامجية ا��ذاعية والتلفزيونية، 

الحوارية، برامج المنوعات، خطوات أنواع البرامج ا��ذاعية والتلفزيونية، مثل البرامج المبا��ة، البرامج 
كما يتناول المساق في جوانبه العملية تدريب الطلبة كيفية عمل إعداد وإنتاج البرامج ا��ذاعية، 

 برامج إذاعية وتلفزيونية.

 

 بيانات أساسية: .1

 الخبر ا��ذاعي والتلفزيوني اسم المساق
 663240 رقم المساق

 المعتمدة مجموع الساعات عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص  إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2
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يتناول المساق  التعريف بالخبر  ا��ذاعي والتلفزيوني، مفهومه  وخصائصه، وأنواعه ومصادره 
وإعداد الن��ة ا��خبارية والعوامل المؤثرة على انتقائه، وكيفية كتابة ا��خبار ا��ذاعية والتلفزيونية 

وتقييمها. با��ضافة إلى خصائص الكتابة  ا��خبارية ل��ذاعة والتلفزيون  كمايتناول المساق في 
 جوانبه العملية التطبيقات المتعلقة بكتابة ا��خبار ا��ذاعية والتلفزيونية.

  بيانات أساسية: .1

 التقديم وا��لقاء اسم المساق
 663241 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري الساعاتعدد 
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

مفهومه ومقوماته وأنواعه، والصفات ال��زم توفرها  يتناول المساق ا��لقاء ا��ذاعي والتلفزيوني
وخصائص علمية ا��لقاء ا��ذاعي والتلفزيوني، ويدرس في من يجيد ا��لقاء، وتطور علم ا��لقاء 

المساق طرق ا��لقاء مثل التشكيل الصوتي وع��قته بالمؤثرات الصوتية والتلوين والتمثيل 
والتطويع الصوتي، كما يهتم المساق في دراسته العملية بتدريب الطلبة على ا��لقاء ا��ذاعي 

 والتلفزيوني في مختلف البرامج.

  سية:بيانات أسا .1

 البرامج  والقنوات المتخصصة اسم المساق
 663242 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

المتخصصة وأهميتها  ا��ع��م المتخصص ونشأت القنوات  والبرامجمفهوم يتناول هذا المساق 
وأهدافها، كمايتناول المساق مجا��ت ا��ع��م المتخصص وأنواع القنوات والبرامج ا��ذاعية 

والتلفزيونية المتخصصة مثل القنوات والبرامج البيئية والصحية والسياحية وبرامج ا����ة والطفل 
امج المتخصصة ودورها في وذوي ا��حتياجات الخاصة وغيرها، با��ضافة إلى دراسة  القنوات والبر 

 ا��ع��م الجديد ومستقبل المجتمعات.

  بيانات أساسية: .1

 البرامج الوثائقية اسم المساق
 663343 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 663138 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2
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المساق مفهوم البرامج الوثائقية وأنواعها وعنا�� تكوينها، والتطور التاريخي للبرامج  يتناول
الوثائقية ا��ذاعية والتلفزيونية، وا��تجاه الواقعي والخيالي في أفكار البرامج الوثائقية، 

 وسيناريوإعداد وطرق إنتاج ا��ف��م الوثائقية، كما يدرس المساق في جوانبه العملية التطبيقات
على كيفية إنتاج بعض النماذج للبرامج الوثائقية ا��ذاعية والتلفزيونية في مختلف المجا��ت 

 ا��جتماعية والبيئية والعلمية والثقافية وغيرها.

  بيانات أساسية: .1

 ا��ذاعة والتلفزيون في الحديثة ا��تجاهات اسم المساق
 663344 رقم المساق

 الساعات المعتمدةمجموع  عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق التطورات المتتالية والمستجدات الحديثة  في مجال العمل ا��ذاعي 
الرقمي، ودور والتلفزيوني؛ مفهومها، ومجا��تها، وأدواتها وتقنياتها، ومميزات ع�� ا��تصال 

ا��تصال ا��لكتروني في هذا المجال. ويتناول المساق كل ما هو جديد على مستوى إعداد وإنتاج 
البرامج ا��ذاعية والتلفزيونية وكذلك تُأثيرات ا��تصال ا��لكتروني على صناعة ا��ع��م ا��ذاعي 

مل ا��ذاعي والتلفزيوني. ويهتم المساق بنظم ا��تصال الجديد ووسائطه وع��قتها بالع
 والتلفزيوني.

 بيانات اساسية: .1
 التدريب الميداني في ا��ذاعة والتلفزيون اسم المساق
 663445 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعة معتمدة  90إنجاز  المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق  .2
يتناول هذا المساق  التدريب الميداني للطلبة في إحدى المؤسسات في مجال ا��ذاعة والتلفزيون  

 بغرض التطبيق العملي ل��ساليب والمعارف العلمية التي اكتسبوها.

 بيانات اساسية: .1

 م��وع التخرج في ا��ذاعة والتلفزيون اسم المساق
 663446 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعات معتمدة 105إنجاز  المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق  .2

يتناول هذا المساق تطبيق الجوانب المعرفية التي اكتسبها الطلبة في مجال ا��ذاعة والتلفزيون 
 في إنجاز م��وع عملي في التخصص. خ��ل فترة الدراسة وتوظيف تلك المهارات والقدرات

  بيانات أساسية: .1
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 النقد ا��ذاعي والتلفزيوني اسم المساق
 663047 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

النقد ا��ذاعي والتلفزيوني، وأنواع النقد وأهميته وأثره في الممارسة يتناول المساق مفهوم 
ا��ع��مية، ونظريات النقد الفني وكيفية ا��فادة منها في عملية النقد ا��ذاعي والتلفزيوني، ثم 

متطلبات النقد ا��ذاعي والتلفزيوني وأسسه  وأدواته ومراحله وصفات الناقد ا��ع��مي، كما يركز 
الجوانب التطبيقية في عملية النقد ا��ذاعي والتلفزيوني من خ��ل تدريب الطلبة المساق على 

 على نقد وتقييم البرامج ا��ذاعية والتلفزيونية.

  بيانات أساسية: .1

 الدراما ا��ذاعية والتلفزيونية اسم المساق
 663048 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق  مفهوم الدراما  ا��ذاعية والتلفزيونية، ونشأتها، وأشكالها ومضامينها، وعنا�� 
البناء الدرامي، وخواص الحوار  ورسم الشخصيات الدرامية، وأنواع البرامج الدرامية وخطوات 

إعدادها وإنتاجها  وخصائص الصوت والصورة في العمل الدرامي ا��ذاعي والتلفزيوني، كما يدرس 
 المساق في جوانبه العملية تنفيذ مجموعة من ا��عمال الدرامية.

  بيانات أساسية: .1

 ا��ع��ن ا��ذاعي والتلفزيوني اسم المساق
 663049 رقم المساق

 المعتمدة مجموع الساعات عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق
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  توصيف مخت�� للمساق: .2

ا��ع��ن ا��ذاعي والتلفزيوني من حيث وضع ا��فكار ا��ع��نية وكتابة يتناول هذا المساق مفهوم 
ا��ع��ن بالتحو��ت التي نصوصها وتطبيقات إنتاج ا��ع��ن ا��ذاعي والتلفزيوني، كمايتناول ع��قة 

أحدثتها التكنولوجيا الذكية من خ��ل استخدام الوسائط المتعددة في إنتاج ا��ع��ن ا��ذاعي 
والتلفزيوني، ويتناول في جوانبه العملية تدريب الطلبة على كيفية إعداد وإنتاج ا��ع��نات ا��ذاعية 

 والتلفزيونية.
 بيانات أساسية: .1

 زيونيةالصحافة التلف اسم المساق
 663050 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق مفهوم الصحافة التلفزيونية، والفرق بينها وبين الصحافة المكتوبة، وأسس 
العمل الصحفي في التلفزيون، كما يركز المساق على دراسة مهارات وخصائص  وعنا�� ومجا��ت

الصحفي في القنوات الفضائية، وطبيعة المواد الصحفية التلفزيونية وأنواع برامج  الصحافة 
التلفزيوني كالتقارير ا��خبارية والحوارية وا��ستقصائية، با��ضافة إلى المراسلين الصحفيين في 

 .مجال التلفزيون

  بيانات أساسية: .1

 تخطيط البرامج والحم��ت في ا��ذاعة والتلفزيون اسم المساق
 663051 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

البرامج ا��ذاعية والتلفزيونية بشكل خاص والتخطيط  ا��ذاعي يتناول هذا المساق  مفهوم تخطيط 
والتلفزيوني بشكل عام من حيث، مقوماته، وخصائصه، وأنواعه، ومراحله، وواقع التخطيط في 

المحطات ا��ذاعية والقنوات الفضائية العربية، با��ضافة إلى تخطيط الحم��ت البرامجية ا��ذاعية 
تاج المواد والبرامج ا��ذاعية والتلفزيونية للحم��ت ا��ذاعية والتلفزيونية وأسس إعداد وإن

 ، وأثر ا��ع��م الجديد على واقع التخطيط للحم��ت ا��ذاعية والتلفزيونية.والتلفزيونية

1. Basic Information                                                                                

Course name Online Radio and TV Broadcasting 
Course number 663052 
The number of 

hours 
Theory Practical Total credit hours 

3 0 3 
Prerequisite N/A 

Type of course Major optional requirement 
2. Course Description  
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This course deals with the concept of broadcasting and television over the Internet, in 
contrast to  the traditional  broadcasting and television, the evolution of radio and 

television broadcasting, and the foundations and components of radio and television 
broadcasting and its frequencies online, the characteristics and requirements of both 
online radio and online TV, as well as the nature and methods and requirements for 

preparing and producing  programs transmitted online, in addition to that is the 
relationship between the radio and television broadcasting online and other smart 

media devices. 

1. Basic Information                                                                                
Course name Special Topic in Radio and TV 

Course number 663053 
The number of 

hours 
Theory Practical Total credit hours 

3 0 3 
Prerequisite N/A 

Type of course Major optional requirement 
2. Course Description  
This course deals with the important issues that are addressed in the area of radio and 
television work, and issues that arise in the field of radio and television.  The themes of 

the course are determined according to the nature of the topics that are taught. 

 

 بيانات أساسية .1

 مهارات ا��تصال الفّعال اسم المساق
 663054 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول المساق مفهوم ا��تصال وأنواعه وأشكاله واتجاهاته، مفهوم اا��تصال الفعال وسماته وعنا��ه، 
مهارات ا��تصال الفعال: اللفظي كمهارات الحديث والحوار، ا��ستماع، ا��لقاء، التفاوض واحتواء 

التقارير. وكذلك مهارات ا��تصال غير اللفظي، كما يناقش أنماط ا��شخاص ا��عتراضات، كتابة 
 المختلفة ومهارات التعامل معهم ومع ذوي الطباع الصعبة.

 

 توصيفات مساقات تخصص الع��قات العامة وا��ع��ن
 بيانات أساسية .1

 إدارة الع��قات العامة وا��ع��ن اسم المساق
 664155 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 661118 المتطلب السابق
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 متطلب تخصص إجباري نوع المساق
 توصيف مخت�� للمساق: .2

مفهوم وأهمية التنظيم في عمل الع��قات العامة، موقع إدارة الع��قات العامة يتناول هذا المساق 
أساليب تنفيذ أنشطة الع��قات العامة، في الهيكل التنظيمي للمؤسسات والتنظيم الداخلي لها، 

السمات والمؤه��ت الواجب توافرها بالمدراء والعاملين بالع��قات العامة، أسس ومراحل تخطيط 
برامج الع��قات العامة. كما يناقش مفهوم وعنا�� النشاط ا��ع��ني والمتغيرات المؤثرة عليه، 

علن، أنواع ووظائف الوكا��ت ا��ع��نية والتنظيم التنظيم الداخلي ��دارة ا��ع��ن ووظائفها لدى الم
 ا��داري لها والقواعد والقوانين التي تحكم عملها.

 بيانات أساسية .1

 استراتيجيات ا��ع��ن اسم المساق
 664256 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 661118 المتطلب السابق
 تخصص إجباريمتطلب  نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

وأهدافها، أنواع  يتناول هذا المساق التعريف مفهوم ا��ستراتيجية ا��ع��نية وعنا��ها ومجا��تها
ا��ستراتيجيات ا��ع��نية والعوامل المؤثرة في تخطيطها ونجاحها، ا��ستراتيجيات ا��ع��نية وع��قاتها 

ا��ستراتيجيات ا��بداعية في ا��ع��ن ودورها في إدارة الع��مة بدراسة سلوك المستهلك. كما يناقش 
التجارية، استراتيجيات ا��ع��ن الدولي وأنواعها وأساليب تخطيطها، وأخيراً مناقشة حا��ت تطبيقية 

 لبعض ا��ع��نات وتحليلها.
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 بيانات أساسية .1

 البروتوكول وا��تيكيت اسم المساق
 664257 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق .2

مفهوم البروتوكول والمراسم، مفهوم الهندسة الدبلوماسية، بروتوكول الزيارات يتناول هذا المساق 
والحف��ت والو��ئم الرسمية، قواعد ا��سبقية، مراسم المؤتمرات وا��جتماعات الدولية، مراسم رفع 

إتيكيت التعامل ا��جتماعي مفهوم ا��تيكيت، ا��ع��م والمراس��ت ومنح ا��نواط وا��وسمة. كما يناقش 
الم��بس)  –تقديم الهدايا، الحديث  –الدعوة والزيارة  –المصافحة –التعارف  -ير الرسمي (المجاملة غ

 إتيكيت الو��ئم والحف��ت غير الرسمية، إتيكيت ا��جتماعات والمقاب��ت.
 بيانات أساسية .1

 ا��تصا��ت التسويقية المتكاملة اسم المساق

 664258 رقم المساق
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات

3 0 3 
 661118 المتطلب السابق

 متطلب تخصص إجباري نوع المساق
 توصيف مخت�� للمساق: .2

الم��مح  -التعريفات  –يتناول هذا المساق مدخل ا��تصا��ت التسويقية المتكاملة (المفهوم 
ا��تصا��ت التسويقية ودراسة سلوك المعوقات)،  -قواعد ا��ستخدام  –الوظائف  –ا��همية  -وا��بعاد

المستهلك، استراتيجيات وعنا�� ا��تصا��ت التسويقية المختلفة (الع��قات العامة التسويقية 
إدارة ع��قات العم��ء...)  –التسويق المبا��  -تنشيط المبيعات –البيع الشخ��  -الرعاية -والتفاعلية

 لل��كات والمؤسسات. ودورها في تحقيق الوظيفة ا��تصالية والتسويقية
 .بيانات أساسية .1

 الكتابة للع��قات العامة وا��ع��ن اسم المساق
 664259 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

للع��قات العامة  وأهميتها، أشكال الكتابة للع��قات العامة والفرق يتناول المساق مفهوم الكتابة 
بينها وبين فنون الكتابة ا��خرى، السمات والمهارات ال��زمة لكاتب الع��قات العامة وكيفية تنميتها، 

خصائص ا��سلوب الكتابي للع��قات العامة، قواعد الكتابة المتخصصة للع��قات العامة في مختلف 
السمات، الوظائف ا��ساسية للنص  –ا��هداف  –�ع��مية، الكتابة ل��ع��ن: المفهوم الوسائل ا�

ا��ع��نى، السمات والمهارات ال��زمة لكاتب النصوص ا��ع��نية، قواعد وأساليب كتابة النص ا��ع��ني 
 في وسائل ا��ع��م المختلفة.

 بيانات أساسية .1
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 إنتاج مواد الع��قات العامة اسم المساق
 664360 المساقرقم 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 664259 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق
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 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول المساق مختلف جوانب عملية إعداد وإنتاج مواد الع��قات العامة كالكتيبات، الن��ات 
إخراج الصور الفوتوغرافية والتعليق عليها، المواد السمعية الصحفية، المطويات، الملصقات، 

والب��ية. وكذلك المراحل الفنية وا��نتاجية للمواد ا��ع��مية المختلفة المطبوعة والمسموعة 
والمرئية، ومدى تأثير التطور التكنولوجي عليها، كمايتناول الجوانب القانونية الواجب مراعاتها عند 

 مية.إنتاج المواد ا��ع��
 بيانات أساسية .1

 وا��ع��نية  تخطيط الحم��ت ا��ع��مية اسم المساق
 664361 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 661118 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

ومعايير التخطيط ا��ع��مي، مفهوم الحملة ا��ع��مية يتناول هذا المساق مفهوم وأسس وعنا�� 
وا��ع��نية وأنواعها، عنا�� الحملة ا��ع��مية وا��ع��نية وسماتها وأسس تخطيطها، مراحل تخطيط 

الحملة ا��ع��مية وا��ع��نية بداية من تحديد موضوع الحملة حتى جدولتها وتنفيذها وتقييمها. 
 ض الحم��ت ا��ع��مية وا��ع��نية ومناقشتها وتحليلها.با��ضافة لعرض نماذج تطبيقية لبع

 بيانات اساسية: .1

 التدريب الميداني في الع��قات العامة وا��ع��ن اسم المساق
 664462 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعة معتمدة  90إنجاز  المتطلب السابق
 إجباري متطلب تخصص نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق  .2

يتناول هذا المساق  التدريب الميداني للطلبة في إحدى المؤسسات في مجال الع��قات العامة 
 وا��ع��ن  بغرض التطبيق العملي ل��ساليب والمعارف العلمية التي اكتسبوها.

 بيانات اساسية: .1

 م��وع التخرج في الع��قات العامة وا��ع��ن اسم المساق
 664463 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعات معتمدة 105إنجاز  المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق  .2

يتناول هذا المساق تطبيق الجوانب المعرفية التي اكتسبها الطلبة في مجال الع��قات العامة 
خ��ل فترة الدراسة وتوظيف تلك المهارات والقدرات في إنجاز م��وع عملي في  وا��ع��ن

 التخصص.

 بيانات أساسية .1
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 ا��تصال المؤس�� اسم المساق
 664064 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق
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  مخت�� للمساق:توصيف  .2

يتناول  هذا المساق دراسة ا��تصال المؤس�� داخل منظمات ا��عمال من حيث المفاهيم والعمليات 
ا��تصا��ت المؤسسية ، تكامل ا��تصا��ت المؤسسية الداخلية والخارجيةا��ساسية وا��هداف، 

تأثير اخت��فات النظريات والنظم ا��دارية على ا��تصا��ت  ا��لكترونية وتطبيقات نظم إدارتها. كمايتناول
المؤسسية، با��ضافة إلى أنماط القيادات ا��دارية والنمط ا��تصالي الفّعال، وكذلك اتصا��ت إدارة 

 النزاعات والخ��فات المؤسسية  وكيفية استخدام استراتيجيات حل النزاعات في المؤسسات المعا��ة.
 بيانات أساسية .1

 ا��زمة اتصا��ت المساقاسم 
 664065 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2
ا��زمة وإدارة الفرق بين اتصا��ت  –التعريفات  –يتناول هذا المساق موضوع اتصا��ت ا��زمة (المفهوم 

سمات  -ا��زمة والمفاهيم ا��خرى ذات الصلة) ا��ستراتيجيات ا��تصالية ل��ستجابة أوقات ا��زمات 
فاعلية  -دورة حياة اتصا��ت ا��زمة  -نظرية اتصا��ت ا��زمة الموقفية  -اتصا��ت ا��زمة الفعالة 

اجهت أزمات متنوعة للتعرف اتصا��ت ا��زمة في حماية سمعة المنظمات. نماذج تطبيقية ل��كات و
 على كيفية استجابتهم لتلك ا��زمات وأهم ا��ستراتيجيات ا��تصالية التي تم استخدامها.

1- Basic Information                                 

Course name Online Public Relations and Advertising 
Course number 664066 
The number of  

credit hours 
Theory Practical Credit Hours Total 

3 
 

3 
Prerequisite N/A 

Type of course Obligatory elective requirement 

2- Brief description of the course 

This course covers: 
Public Relations and Online Advertising (concept - importance - goals - target audiences), 

and the functions of public relations on the Internet, the advantages offered by the 
Internet for practitioners of public relations, Internet use in public relations and corporate 
communications, recent trends in Public Relations research via the Internet, the ethics of 

the practices of public relations over the Internet. Online advertising (concept - 
origination - importance - goals - target audiences - Features - negatives), forms of 

online advertising, advertising message over the Internet, advertising on social networks, 
discussing and analyzing models of the practices of public relations and  online 

advertising. 
 

1. Basic Information                                 

Course name Applied Public Relations 
Course number 664067 

Theory Practical Credit hours total 
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The number of  
credit hours 

3 0 3 

Prerequisite N/A 
Type of course Major optional requirement 
2. Course Description  

The course deals with the definition of modern public relations strategies, tools, 
applications, knowledge of the types and areas of sponsorship  and their application in 

different institutions, how to develop and implement social responsibility programs 
which aim at consolidating reputation and building mental image for institutions, as well 

as empirical study cases of sponsorship programs and social responsibility within the 
government and private institutions. 
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 بيانات أساسية .1

 وا��حداث الخاصة تنظيم الفعاليات اسم المساق
 664068 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق تعريف أنشطة وفعاليات الع��قات العامة، تخطيط ا��نشطة والفعاليات، أنوع 
ا��نشطة كالمؤتمرات والندوات، ا��جتماعات، اللقاءات وا��يام المفتوحة، الجو��ت الميدانية، ا��حداث 

ا��نشطة في تنمية وتطوير الع��قات مع المجتمع، كيفية تطوير المؤسسات الخاصة، دور هذه 
، وأخيراً �نشطة والفعاليات التي تنظمهالع��قاتها مع ا��ع��ميين ووسائل ا��ع��م المختلفة لترويج ا�

 نماذج وتطبيقات عملية.
  بيانات أساسية: .1

 ا��ع��ن في ا��ذاعة والتلفزيون اسم المساق
 663049 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

ا��ع��ن ا��ذاعي والتلفزيوني من حيث وضع ا��فكار ا��ع��نية وكتابة يتناول هذا المساق مفهوم 
ا��ذاعي والتلفزيوني، كمايتناول ع��قة ا��ع��ن بالتحو��ت التي نصوصها وتطبيقات إنتاج ا��ع��ن 

أحدثتها التكنولوجيا الذكية من خ��ل استخدام الوسائط المتعددة في إنتاج ا��ع��ن ا��ذاعي 
والتلفزيوني، ويتناول في جوانبه العملية تدريب الطلبة على كيفية إعداد وإنتاج ا��ع��نات ا��ذاعية 

 والتلفزيونية.
 انات أساسية:بي .1

 الجرافيك لوسائل ا��ع��م المطبوعة اسم المساق
 665272 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2
المطبوعة مثل ا��ع��ن مفهومه وأسس يتناول هذا المساق التصميم الجرافيكي لوسائل ا��ع��م 

تصميمه من حيث البناء، واختيار الرسالة ا��ع��نية، ووسائل ن�� ا��ع��ن. والمواد المستخدمة في 
تصميم ا��ع��ن، وأسس التخطيط للحم��ت ا��ع��نية. وتصميم الشعار والكارت الشخ�� وورق 

 وإع��ن ا��نترنت وإع��ن الجريدة.المكاتبات وا��ظرف والمطوية وحافظة ا��وراق والملصقات 
 

 توصيفات مساقات تخصص التصميم الجرافيكي
  بيانات أساسية: .1

 مبادئ الرسم اسم المساق
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 665169 رقم المساق
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات

1 4 3 
 661119 المتطلب السابق

 متطلب تخصص إجباري نوع المساق
  للمساق:توصيف مخت��  .2

تعريف الحقائق الب��ية ودورها في نقل الواقع كما هو، والتأكيد على أهمية ممارسة يتناول المساق 
الرسم كمهارة للمصمم تضاهي التطبيقات الرقمية، ودور الرسم في التعبير عن المضمون، مع 

 الرسم.ا��لمام بالقيم والعنا�� التصميمية، وعرض شامل لكل التقنيات المستخدمة في فن 
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 بيانات أساسية: .1

 نظريات الواقع ا��فترا�� والتصميم ث��ثي ا��بعاد اسم المساق
 665270 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 661119 المتطلب السابق
 متطلب تخصص اجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق .2

ا��ساسية والنظريات المتخصصة في الواقع ا��فترا�� والتصور يتناول هذا المساق المفاهيم 
الحقيقي له في الفراغ. حيثيتناول نظرية التصميم ث��ثي ا��بعاد والنشاط التصميمي وجوانبه بصفة 

عامة في ضوء استخدام تقنيات الكمبيوتر وبرامج التصميم والحركة ث��ثية ا��بعاد على اخت��ف 
المجسمة ببرامج الكمبيوتر وع��قات اللون والملمس وغيرها من عوامل مستوياتها وبناء ا��شكال 

 التصميم وا��خراج المتنوعة.
 بيانات أساسية:  .1

 تصميم الع��مة التجارية والشعار اسم المساق
 665271 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 665169 المتطلب السابق
 متطلب تخصص  إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق مفاهيم ومبادئ تصميم الع��مة التجارية والشعار  مع  التركيز على العنا�� 
التيبوغرافية  والجرافيكية، والمدارس الفنية لتصميم الشعار والع��مة التجارية  وعلم الد����ت والرموز 

 الزمنية المختلفة وتطورها،في عملية ا��بداع عبر العصور 

 بيانات أساسية: .1

 الجرافيك لوسائل ا��ع��م المطبوعة اسم المساق
 665272 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 665271 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

التصميم الجرافيكي لوسائل ا��ع��م المطبوعة مثل ا��ع��ن مفهومه وأسس يتناول هذا المساق 
تصميمه من حيث البناء، واختيار الرسالة ا��ع��نية، ووسائل ن�� ا��ع��ن. والمواد المستخدمة في 
تصميم ا��ع��ن، وأسس التخطيط للحم��ت ا��ع��نية. وتصميم الشعار والكارت الشخ�� وورق 

 المطوية وحافظة ا��وراق والملصقات وإع��ن ا��نترنت وإع��ن الجريدة.المكاتبات وا��ظرف و
  بيانات أساسية: .1

 تصميم الوسائط التفاعلية اسم المساق
 665273 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
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1 4 3 
 661119 المتطلب السابق

 متطلب تخصص إجباري نوع المساق
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  للمساق:توصيف مخت��  .2

مفهوم الوسائط المتعددة بصفتها مجموعة من المكونات الهادفة إلى  يتناول هذا المساق دراسة
إنتاج مضمون إع��مي تفاعلي ومتكامل حيثيتناول مواضيع التفاعل بين الكمبيوتر والمستخدم، 

تصميم أنماط اتفاعل، ومراحل التصميم التفاعلي، كما يتدرب الطالب على استخدام برمجيات ال
 ��نتاج م��وع وسائط متعددة تفاعلي.

  بيانات اساسية: .1

 المواقع ا��جتماعية والتطبيقات الذكية اسم المساق
 665374 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 665273 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق مفاهيم ومبادئ تصميم كل من المواقع ا��لكترونية والتطبيقات الذكية 
على شبكة ا��نترنت وعلى المتخصصة في مجال المواقع ا��جتماعية، والتي يتم تصميمها وإنشائها 

يم ويتم التطبيق العملي باستخدام برامج الكومبيوتر في تصم الهواتف الذكية النقالة (الموبايل)،
 وإنشاء المواقع ا��جتماعية وتطبيقاتها.

 بيانات أساسية: .1

 الرسوم المعلوماتية اسم المساق
 665375 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 665169 المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

مفاهيم ومبادئ الرسوم المعلوماتية وطرق تصميمها وإنتاجها، حيثيتناول أنواع يتناول هذا المساق 
الرسومات المعلوماتية واستخداماتها المختلفة، مراحل إنتاجها، التفكير وا��تصال الب��ي، تعريف 

الرسم والعمل الفني، وطرق التصور الب��ي وخاصة الرسوم الساخرة، الرسوم التوضيحية، الرسوم 
 .البيانية

 بيانات أساسية: .1

 التدريب الميداني في التصميم الجرافيكي اسم المساق
 665476 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعة معتمدة 90إنجاز  المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

أو ا��قسام المتخصصة في للطالب في إحدى المؤسسات  الميداني يتناول هذا المساق التدريب
لتي اكتسبها خ��ل دراسته االتصميم الجرافيكي بغرض التطبيق العملي ل��ساليب والمعارف العملية 

 وذلك لتطوير مهاراته المهنية لتأهيله لسوق العمل ��حقا.

 بيانات أساسية .1
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 الجرافيكيم��وع التخرج في التصميم  اسم المساق
 665477 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
0 6 3 

 ساعات معتمدة 105إنجاز  المتطلب السابق
 متطلب تخصص إجباري نوع المساق
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 توصيف مخت�� للمساق .2

يتناول هذا المساق تطبيق الجوانب المعرفية التي تمكن الطالب من إنجاز م��وع التخرج في 
، بحيث  يستخدم المهارات  التي  اكتسبها خ��ل فترة الدراسة ليقدم التصميم الجرافيكيتخصص 

 م��وعا تطبيقيا، يعد وينتج مادة مطبوعة ورقمية.
 بيانات أساسية: .1

 الرسوم المتحركة اسم المساق
 665078 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

تعريف الطلبة بالمبادئ ا��ساسية للرسوم المتحركة، أدوات اعداد أف��م الرسوم المتحركة، عنا�� فن 
الرسوم المتحركة، خطوات رسم الشخصيات الكرتونية، الهيكل الدرامي ��ف��م الرسوم المتحركة، مراحل 

ى برمجيات إنتاج إنتاج فيلم الرسوم المتحركة، وأسس تحريك الشخصيات الكرتونية. مع التطبيق عل
 أو غيرها من برمجيات. Adobe Flash  الرسوم المتحركة مثل 

1. Basic Information 
Course name Special Topic in Graphic Design 

Course number 665079 
The number of 

hours 
Theory Practical Total credit hours 

2 2 2 
Prerequisite N/A 

Type of course Major optional requirement 
2. Course Description  

- This course covers the latest developments and issues of graphic design in all 
areas. The selected topics deal with technical and artistic developments and 

innovations in the world of graphic design. The topics are also chosen from the 
concerns of the academic and scientific community in the field of graphic 

design. 
 

 بيانات اساسية:  .1

 نظرية اللون وتطبيقاتها اسم المساق
 665080 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق دراسة المبادئ والمفاهيم الرئيسية  للون، ودراسة نظرية اللون بصفتها أحد 
العنا�� الرئيسية لعملية التصميم، وأهمية الثقافة اللونية للمصمم، ودراسة التدريبات العملية 

وتوظيفها في العمل الفني الجرافيكي، با��ستخدام المبا�� للون أو باستخدام  لتقنيات اللون  
 برمجيات التصميم .
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 بيانات أساسية .1

 التصميم والتغليف اسم المساق
 665081 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 اختياريمتطلب تخصص  نوع المساق
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 توصيف مخت�� للمساق .2

يتناول هذا المساق أهمية التغليف ووظيفته ومستويات وأنواع التغليف وطرق التصميم وا��فكار 
المختلفة في تغليف المنتجات وتأثير عنا�� مثل اللون، الملمس في الشكل الخارجي وكذلك 

 لتكنولوجي في التغليف.الخامات المتنوعة المستخدمة ��عداد العبوات والبعد ا��قتصادي وا

1. BASIC INFORMATION 

Course Title Techniques & Materials 
Course Number 665082 

Number of Credit 
Hours 

Theory Practical  
2 2  

Pre-Requisite None 
Course Type Elective 

2. COURSE  DESCRIPTION  

Techniques and Materials course covers various ways of print media publications: 
traditional and modern. It also covers raw materials and inks used in printing and in 

various applications. The course includes a brief study of the designing ways for each of 
the printed forms. It ends up with training students how to calculate the cost samples of 

some print media products. 
 بيانات أساسية .1

 التصميم الجرافيكي للكتابات "تيبوغرافي" اسم المساق
 665083 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

يتعرف الطالب في هذا المساق إلى تطور الحروف الطباعية وأنواعها وتطبيقاتها المختلفة ومبادئ 
تصميمها وتقنياتها وأساليب استخداماتها وذلك من خ��ل المفاهيم النظرية وتطبيقاتها في عدة 

 تمارين.

 بيانات أساسية:  .1

 الجرافيك لوسائل ا��ع��م المرئية اسم المساق
 665084 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
1 4 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

 توصيف مخت�� للمساق: .2

القنوات يتناول هذا المساق مفاهيم ومبادئ التصميم الجرافيكي ل��عمال المرئية لهويات 
التلفزيونية من حيث الشكل والمضمون وع��قتها بالرسالة ا��ع��مية، التي تمكن الطالب من تنميه 
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التفكير الب��ي وع��قته بتحليل الصورة وإنتاج تصميمات لوسائل ا��ع��م المرئية في القنوات 
 التلفزيونية وا��نترنت.

 بيانات أساسية:  .1

 (الجريدة والمجلة) 2ا��خراج الصحفي  اسم المساق
 662031 رقم المساق

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري عدد الساعات
2 2 3 

 �� يوجد المتطلب السابق
 متطلب تخصص اختياري نوع المساق

  توصيف مخت�� للمساق: .2

يتناول هذا المساق مفاهيم ومبادئ تصميم وإخراج المج��ت والصحف مع التركيز على العنا�� 
التيبوغرافية  والجرافيكية التي تمكن الطالب من ا��لمام  بطرق ا��خراج الصحفي، باستخدام برمجيات 

 الن�� الصحفي، ودراسة المحددات النفسية والصحفية والفنية لتصميم الصحف والمج��ت.
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 المخرجات التعليمية للبرنامج مصفوفة ربط
 )QF Emiratesالمؤه��ت في دولة ا��مارات العربية المتحدة (بعنا�� منظومة 

 منظومة المؤه��ت
QF Emirates 

 
 المخرجات التعليمية للبرنامج

 المعرفة
Knowledge 

 المهارة
Skill 

 أوجه الكفاءة
Competency 

ا��ستق��لية 
 والمسؤولية

Autonomy and 
Responsibility 

 الدور في السياق
Role in Context 

 التطور الذاتي
Self-

Development 

1 2 3 4 5 1 2 3 4  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

                    √ 1مخرج البرنامج 
                   √  2مخرج البرنامج 
                 √    3مخرج البرنامج 
                √     4مخرج البرنامج 
               √      5مخرج البرنامج 
              √       6مخرج البرنامج 
             √        7مخرج البرنامج 
           √          8مخرج البرنامج 
        √             9مخرج البرنامج 
       √              10مخرج البرنامج 
  √                   11مخرج البرنامج 
     √                12مخرج البرنامج 
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 منظومة المؤه��ت
QF Emirates 

 
 المخرجات التعليمية للبرنامج

 المعرفة
Knowledge 

 المهارة
Skill 

 أوجه الكفاءة
Competency 

ا��ستق��لية 
 والمسؤولية

Autonomy and 
Responsibility 

 الدور في السياق
Role in Context 

 التطور الذاتي
Self-

Development 

1 2 3 4 5 1 2 3 4  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

   √                  13مخرج البرنامج 
      √               14مخرج البرنامج 
 √                    15مخرج البرنامج 
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 مصفوفة ربط مخرجات المساقات المساندة ومساقات القسم

 بالمخرجات التعليمية للبرنامج
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 مصفوفة ربط مخرجات تخصص الصحافة المطبوعة وا��لكترونية

 بالمخرجات التعليمية للبرنامج
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 مصفوفة ربط مخرجات تخصص الصحافة المطبوعة وا��لكترونية بالمخرجات التعليمية للبرنامج

 م
 

المخرجات التعليمية 
 للبرنامج

 
 مخرجات تخصص

الصحافة المطبوعة 
 وا��لكترونية

 مخرج
البرنام

 ج
1 

 مخرج
البرنام

 ج
2 

 مخرج
البرنام

 ج
3 

 مخرج
البرنام

 ج
4 

 مخرج
البرنام

 ج
5 

 مخرج
البرنام

 ج
6 

 مخرج
البرنام

 ج
7 

 مخرج
البرنام

 ج
8 

 مخرج
البرنام

 ج
9 

 مخرج
البرنام

 ج
10 

 مخرج
البرنام

 ج
11 

 مخرج
البرنام

 ج
12 

 مخرج
البرنام

 ج
13 

 مخرج
البرنام

 ج
14 

 مخرج
البرنام

 ج
15 

             √   1مخرج صحافة  1

               √ 2مخرج صحافة  2

             √   3مخرج صحافة  3

              √  4مخرج صحافة  4

    √      √ √ √    5مخرج صحافة  5

         √      √ 6مخرج صحافة  6

           √     7مخرج صحافة  7

    √      √   √ √  8مخرج صحافة  8

         √ √      9مخرج صحافة  9

   √  √   √   √  √   10مخرج صحافة  10

   √        √     11مخرج صحافة  11

        √        12مخرج صحافة  12

     √ √     √     13مخرج صحافة  13

      √          14مخرج صحافة  14

  √ √   √          15مخرج صحافة  15
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 مصفوفة ربط مخرجات تخصص ا��ذاعة والتليفزيون

 بالمخرجات التعليمية للبرنامج
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 تخصص ا��ذاعة والتليفزيون بالمخرجات التعليمية للبرنامجمصفوفة ربط مخرجات 
 

 
 
 
 

 المخرجات التعليمية للبرنامج
 

مخرجات تخصص ا��ذاعة 
 والتليفزيون

 مخرج
 البرنامج

1 

 مخرج
 البرنامج

2 

 مخرج
 البرنامج

3 

 مخرج
 البرنامج

4 

 مخرج
 البرنامج

5 

 مخرج
 البرنامج

6 

 مخرج
 البرنامج

7 

 مخرج
 البرنامج

8 

 مخرج
 البرنامج

9 

 مخرج
 البرنامج

10 

 مخرج
 البرنامج

11 

 مخرج
 البرنامج

12 

 مخرج
 البرنامج

13 

 مخرج
 البرنامج

14 

 مخرج
 البرنامج

15 

 √         √   √ √ √ 1مخرج إذاعة  1
  √  √         √ √  2مخرج إذاعة  2

 √       √     √ √  3مخرج إذاعة  3
  √  √       √   √  4مخرج إذاعة  4

 √ √        √    √  5مخرج إذاعة  5
   √ √  √       √   6مخرج إذاعة  6

   √  √     √ √     7مخرج إذاعة  7

   √  √ √       √   8مخرج إذاعة  8

 √ √ √            √ 9مخرج إذاعة  9
   √  √   √   √     10مخرج إذاعة  10

 √ √      √     √   11مخرج إذاعة  11
   √  √   √   √     12إذاعة مخرج  12

     √  √ √  √      13مخرج إذاعة  13

 √  √        14مخرج إذاعة  14
 

√  √   

 √ √        √  √    15مخرج إذاعة  15
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 مصفوفة ربط مخرجات تخصص الع��قات العامة وا��ع��ن

 بالمخرجات التعليمية للبرنامج
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 الع��قات العامة وا��ع��ن بالمخرجات التعليمية للبرنامج مصفوفة ربط مخرجات تخصص
 

 

 المخرجات التعليمية للبرنامج
 

مخرجات تخصص الع��قات 
 العامة وا��ع��ن

 مخرج
البرنام

 ج
1 

 مخرج
البرنام

 ج
2 

 مخرج
البرنام

 ج
3 

 مخرج
البرنام

 ج
4 

 مخرج
البرنام

 ج
5 

 مخرج
البرنام

 ج
6 

 مخرج
البرنام

 ج
7 

 مخرج
البرنام

 ج
8 

 مخرج
البرنام

 ج
9 

 مخرج
البرنام

 ج
10 

 مخرج
البرنام

 ج
11 

 مخرج
البرنام

 ج
12 

 مخرج
البرنام

 ج
13 

 مخرج
البرنام

 ج
14 

 مخرج
البرنام

 ج
15 

             √ √ √ 1مخرج ع��قات  1

          √   √  √ 2مخرج ع��قات  2

 √    √      √ √  √ √ 3مخرج ع��قات  3

        √   √  √  √ 4مخرج ع��قات  4

          √   √ √ √ 5مخرج ع��قات  5

 √ √      √  √      6مخرج ع��قات  6

  √  √   7مخرج ع��قات  7
  √  √ √  √   

  √ √  √ √    √ √     8مخرج ع��قات  8

  √ √   √  √   √     9مخرج ع��قات  9

   √  √ √  √   √  √   10مخرج ع��قات  10

 √ √   √   √  √    √  11مخرج ع��قات  11

  √      √  √      12مخرج ع��قات  12

  √              13مخرج ع��قات  13

   √  √ √          14مخرج ع��قات  14
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     √           15مخرج ع��قات  15
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 مصفوفة ربط مخرجات تخصص التصميم الجرافيكي

 بالمخرجات التعليمية للبرنامج
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 مخرجات تخصص التصميم الجرافيكي بالمخرجات التعليمية للبرنامجمصفوفة ربط 

 م

 المخرجات التعليمية للبرنامج
 

مخرجات تخصص التصميم 
 الجرافيكي

 مخرج
 البرنامج

1 

 مخرج
البرنام

 ج
2 

 مخرج
البرنام

 ج
3 

 مخرج
البرنام

 ج
4 

 مخرج
البرنام

 ج
5 

 مخرج
البرنام

 ج
6 

 مخرج
البرنام

 ج
7 

 مخرج
البرنام

 ج
8 

 مخرج
البرنام

 ج
9 

 مخرج
البرنام

 ج
10 

 مخرج
البرنام

 ج
11 

 مخرج
البرنام

 ج
12 

 مخرج
البرنام

 ج
13 

 مخرج
البرنام

 ج
14 

 مخرج
البرنام

 ج
15 

     √     √ √   √ √ 1مخرج جرافيك  1

   √   √      √  √  2مخرج جرافيك  2

      √    √   √ √ √ 3مخرج جرافيك  3

           √ √ √  √ 4مخرج جرافيك  4

        √   √  √ √  5مخرج جرافيك  5

  √      √    √ √ √  6مخرج جرافيك  6

    √     √  √ √  √  7مخرج جرافيك  7

 √     √     √ √ √   8مخرج جرافيك  8

     √      √ √  √ √ 9مخرج جرافيك  9

   √        √ √ √ √  10مخرج جرافيك  10

 √     √    √ √    √ 11مخرج جرافيك  11

   √   √  √ √   √ √   12مخرج جرافيك  12

       √ √  √   √ √  13مخرج جرافيك  13

 √    √    √ √    √  14مخرج جرافيك  14

 √    √      √ √    15مخرج جرافيك  15
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 أعضاء هيئة التدريس بقسم ا��ع��م:
# Name Rank ا��سم 

1 Hosam Ali Ali Salama Associate 
Professor حسام علي علي س��مة 

2 Tarek Ismail Mohamed Abdellatif Professor طارق إسماعيل محمد عبداللطيف 

3 Abboodi Jawad Hasan Professor عبودي جواد حسن 

4 Emad Eldin Tag Elsir Fageer Omer Associate 
Professor عماد الدين تاج ال�� فقير عمر 

5 Mustafa H. Kadhem Associate 
Professor مصطفى حميد كاظم 

6 Maha Abdelmegid Salah A. Attia Associate 
Professor مها عبدالمجيد ص��ح عطية 

7 Shaymaa Elsaid Salim Omar Associate 
Professor شيماء السيد سالم عمر 

8 Khaled Mostafa Ahmed Mohamed Associate 
Professor خالد مصطفى أحمد محمد 

9 Hesham Mohamed Abdelghaffar 
Mohamed 

Associate 
Professor هشام محمد عبدالغفار 

10 Basma Mortada Mohamed Seifelnasr 
Fouda 

Associate 
Professor بسمة مرت�� محمد فودة 

11 Safa Mahmoud Osman Mohamed 
Darwish 

Associate 
Professor  عثمان درويشصفا محمود 

12 Abdu Mohamed Dawood Hafiz Assistant 
Professor عبده محمد داوود حافظ 

13 Bashier Salih Husain Salih Assistant 
Professor بشير صالح حسين صالح 

14 Belal M.J. Ibrahim Assistant 
Professor ب��ل محمد جميل إبراهيم 

15 Ebrahim Rashed Ali Rashed Assistant 
Professor إبراهيم راشد علي راشد 

16 Hayam Abdul Kareem Al Maamare Assistant 
Professor هيام عبدالكريم المعمري 

17 Amal Mohamed Nabil A. A. Badr Assistant 
Professor أمل محمد نبيل بدر 

18 Nidal Mahmoud Al Said Assistant 
Professor نضال محمود السعيد 



دليل الجامعة  2018-2017  
 

 

131 
  
 

 

# Name Rank ا��سم 

19 Nasrelden Ali Assistant 
Professor ن�� الدين عبد القادر عثمان 

20 Merhan Mohsen Mohammed 
Elsayed 

Assistant 
Professor ميرهان محسن طنطاوي 

21 Mona Ali Mohammed Abdelrahman Assistant 
Professor منى علي محمد عبدالرحمن 

22 Sheren Ali Mousa Mohmmed Nawar Assistant 
Professor شيرين علي مو�� نوار 

23 Alya Ali Mouhamed Ali Anter Assistant 
Professor علياء علي محمد علي عنتر 

18 Dina Al Khattat Assistant 
Professor دينا الخطاط 

19 Abdul Raouf Abdulla Bin Talab Lecturer عبدالرؤوف عبدهللا بن ثعلب 

20 Layal Ayoub Teaching 
Assistant ليال أيوب 

21 Manar Emad Dhaher Teaching 
Assistant منار عماد ظاهر 

22 Basem Sami Hashish Teaching 
Assistant باسم سامي حشيش 

23 Asmaa Altmena Teaching 
Assistant أسماء التمنة 

24 Fajer Alami Teaching 
Assistant فجر العلمي 
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 والخدمة ا��جتماعية ا��جتماعبرنامج بكالوريوس ا��داب في علم 
 

 أهمية البرنامج
يعتبر علم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية من أهم المجا��ت المعرفية العلمية صلة 
بالحياة ا��نسانية ونشاطاتها. ذلك أنه في ا��جتماع الب��ي وفي المؤسسات ا��جتماعية تنشأ 
ظواهر ومشك��ت يشكل فهمها، واقتراح الحلول لها، جوهر اهتمام علم ا��جتماع، 

تماعي والخدمة ا��جتماعية يمكنهم أن يساهموا مساهمة فالمشتغلون في البحث ا��ج
 فعالة في فهم المشك��ت ا��جتماعية فهما علميا وتقديم الحلول المناسبة لها. 

وتفرع عن هذا العلم بعد تطوره على أيدي رواده الجدد إلى تخصصات فرعية عديدة 
تطورت كمجا��ت مستقلة  كان من أهمها مجال الرعاية ا��جتماعية والخدمة ا��جتماعية التي

مهنيا ومعرفيا ومنهجيا منذ أواسط ا��ربعينيات من القرن الع��ين، بحيث يمكن الحديث 
 اليوم عن تبلور نشاطين كبيرين ومتكاملين في إطار علم ا��جتماع المعا��:

نشاط معرفي علمي يهتم بالبحث ا��جتماعي الرامي إلى اكتشاف أسباب وآليات  -
ا��جتماعي والظواهر والمشك��ت ا��جتماعية، ويسعى إلى إنشاء النظريات وقوانين التغير 

 العلمية الموضوعية المف��ة للسلوك ا��جتماعي.

نشاط تطبيقي ومهني يقوم بالخدمة الملموسة للمجتمع والمؤسسات ا��جتماعية  -
تطبيقي هو وأفراد المجتمع با��عتماد على علم ا��جتماع وقوانينه ونظرياته، وهذا النشاط ال

مجال الخدمة ا��جتماعية والعمل ا��جتماعي الذي من خ��ل صيرورته يشكل تغذية مرتدة 
 تعزز المعرفة العلمية في علم ا��جتماع أو تطورها.

ومن هذا المنطلق ، نجد أن وجود هذا البرنامج  ��وري لكي يستجيب ل��حتياجات 
تمع، والتواصل الدائم مع القطاعات الفعلية للتنمية وسوق العمل وا��رتباط بحاجات المج

ا��جتماعية المختلفة فيه، حريصا على العناية بالقيم ا��صيلة للمجتمع ا��ماراتي ووصل 
تراثه بحا��ه، ودراسة مشك��ته الملحة واقتراح الحلول والمعالجات العلمية لها، كما أن دور 

لسوق فحسب، بل أن له دورا البرنامج �� يقت�� على المواضيع المادية المتعلقة بحاجات ا
أساسيا في العناية بحاجات المجتمع الثقافية التي تشكل أحد المجا��ت التعليمية والبحثية 

 للبرنامج، بما يؤدي إلى إبراز التراث والثقافة والهوية ا��ماراتية ا��صيلة.

 وهذا يستدعي المشاركة في إعداد الكفاءات والمتخصصين والكوادر القادرة على رصد
ودراسة كل ذلك ، والوصول إلى تشخيص دقيق واقتراح ما يناسب من حلول ،وبفكر 
سوسيولوجي ناقد مستند إلى منهج علمي قادر على تفسير الواقع، كخطوة على طريق 
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ويكون قادراً على دراسة الواقع  تغييره، وتطويره إلى ا��فضل، وفق رؤية تنموية شاملة.
سوسيولوجية علمية للمجتمع ا��ماراتي؛ للمساهمة في  وفهمه بخلق وإبداع، وتقديم رؤية

تحقيق التنمية ا��جتماعية والثقافية، ودراسة المشك��ت ا��جتماعية السائدة وبلورة الحلول 
المناسبة وفق الظروف المحيطة بالمجتمع ، وتقديم الخدمات ا��جتماعية للفئات وال��ائح 

 إلى مساعدة بطريقة علمية. ا��جتماعية ا��ماراتية المختلفة التي بحاجة

ولتحقيق هذه ا��هداف فقد ُروعي في المقررات الدراسية للبرنامج أن تكون متكاملة 
تحيط بأساسيات العلم ومبادئه ومدارسه وتطبيقاته على الصعيدين الفردي وا��جتماعي 
متفاعلة مع المناهج الحديثة والمعا��ة بحيث يساعد الطالب على متابعة التطورات 

منهجية والمعرفية وتقدمها ، والمقارنة فيما بينها ، إلى جانب تصميم البحوث واستخ��ص ال
 النتائج منها

 رسالة البرنامج
تم تصميم برنامج علم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية باللغة العربية لمقري عجمان والفجيرة لتزويد 

ف البيئات ا��جتماعية بالمهارات المطلوبة لحل المشك��ت بشكل فعال في مختلالطلبة 
والتنظيمية. وإعداد الكفاءات ذات ا��نتماء المعرفي والعلمي ا��صيل . وتكامل ا��طر 
النظرية والفكرية ، مع أهداف وتطلعات المجتمع، وتسخير ا��مكانيات الب��ية والمادية 

ث والعلمية ، وتطويع ا��ساليب المنهجية وتطويرها ، وتأهيل المستجدين وإعدادهم ،حي
سيتم تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات المتعلقة بالنظريات السوسيولوجية والخدمة 
ا��جتماعية وطرق البحث الكمية والنوعية ال��ورية لتصميم المسوحات وجمع البيانات 
وتحليلها. وستتاح الفرصة المناسبة للطالب من خ��ل التدريب أو وم��وع البحث بإجراء 

التخطيط للخدمات في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتحليل البحوث ا��جتماعية أو 
السياسات ا��جتماعية وبرامج الخدمة ا��جتماعية في مجا��ت العمل ا��جتماعي وا��رشاد 
ا����ي، والمحور الرئي�� في هذا ا��هتمام هو " التركيز على التميز وا��تقان " لكي يتم 

 دة .مراعاة وتطبيق أعلى قدر ممكن من الجو

 أهداف البرنامج
 صمم هذا البرنامج بهدف:

التعريف با��سس النظرية لعلم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية بهدف التمكن من معرفة مقومات  -1
 ومبادئ هدا العلم وطرقه.

التعرف على نماذج من مجا��ت علم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية ودورالباحث وا��خصائي ا��جتماعي  -2
 وطبيعة العمل بها . في تلك المجا��ت
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إعداد وتأهيل قيادات في العمل ا��جتماعي للعمل في مختلف المؤسسات ا��جتماعية والرعاية  -3
 ا��جتماعية والعمل في مجال تصميم وتنفيذ سياسات الرعاية ا��جتماعية والبحث ا��جتماعي

 تدريب الطلبة على تشخيص وحل المشك��ت ا��جتماعية من خ��ل التفكير الناقد. -4

تنمية روح البحث العلمي وإجادة كتابة ا��وراق البحثية في مجال ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية تتضح  -5
 فيها منهجية البحث العلمي.

 مخرجات البرنامج
 ( أ ) المعرفة والفهم

 يتيح البرنامج للخريج إكتساب المعلومات التالية :

 ا��جتماع والخدمة ا��جتماعيةمعرفة الظروف المختلفة التي أسهمت في ظهور علم  -1
 فهم فروع ومجا��ت علم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية -2
 ةعلم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعيوالعلوم ا��جتماعية والسلوكية  معرفة الع��قة التفاعلية بين -3
 لعلم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية.والمنهجية النظرية  معرفة ا��سس -4

 ( ب ) مهارات التفكير  

 بنهاية الدراسة في هذا البرنامج يكتسب الخريج المهارات  التالية:

 أنماط السلوك ا��نساني وتفاعلها مع البيئة ا��جتماعية. يحلل -1
 يحلل المشك��ت والظواهر ا��جتماعية ويقترح حلو�� خاصة بها . -2
 يكون قادرا على تصميم وتنفيذ سياسات الرعاية ا��جتماعية والبحث ا��جتماعي . -3
 رة على التفكير النقدى وا��بداعي في طرح الحلول الم��ئمة للمشك��تالقد -4

 مهارات مهنية وتطبيقية:  -ج
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 بنهاية الدراسة في هذا البرنامج يكتسب الخريج المهارات  التالية:

 يصمم ويخطط لع��ج المشك��ت الفردية -1
 يتفاعل مع العمل الفريقي  -2
 يجري البحوث الميدانية  -3
 يستخدم قواعد البيانات  -4
يجيد كتابة البحث العلمي وكتابة ا��وراق البحثية في مجال ا��جتماع والخدمة  -5

 ا��جتماعية.
 مهارات عامة وقابلة للتغير : -د

 بنهاية البرنامج يكون الخريج مكتسباً للمهارات التالية :  

 ��جتماعية يصبح قادراً على العمل في مختلف المؤسسات ا��جتماعية والرعاية ا -1
 يمتلك المهارة في ا��تصال وا��قناع -2
 يبني مهارة في بناء ع��قات اجتماعية مع ا��خرين  -3
 يجيد المهارة في القياس والتجريب  -4
 استخدام التقنيات الحديثة في ممارسة العمل ا��جتماعي  -5
يتمكن من المهارات ا��دارية المرتبطة بإدارة الوقت وإدارة ا��جتماعات وإدارة  -6

 المؤسسات الحكومية والخاصة
 ��وط القبول

أن يكون الطالب حاص��ً على شهادة الثانوية العامة من دولة ا��مارات العربية المتحدة 
% في السنة ا��ولى من القبول 60(قسم علمي أو أدبي)  أو ما يعادلها بمعدل �� يقل عن 

المتقدمين سيتم التفضيل % للدفعات التالية وفي حالة زيادة أعداد الطلبة 65تزيد إلى 
 بينهم بناء على نسبة النجاح في الثانوية العامة.

 متطلبات التخرج
يشترط للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية ان 

% ، وان يكون الحد ا��دنى لمدة 60أي بمعدل  2يحصل الطالب على الحد ا��دنى التراكمي 
) 126ت ونصف السنة ، والحد ا��على ثمانية سنوات ، كما عليه ان يجتاز (الدراسة ث��ثة سنوا

 ساعة معتمدة موزعة كالتالي : 

 فرص العمل
 وزارات الدولة.

 ال��طة المجتمعية
 وزارة الشؤون ا��جتماعية.

 مراكز رعاية المعاقين.
 مراكز ا��مومة والطفولة.
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 جميع مدارس وزارة التربية والتعليم.
 المجتمعهيئة تنمية 

 مراكز ا��حداث.
 هيئة ا��وقاف وشؤون القّ��

 المؤسسات العقابية.
 مراكز ا����ة والطفولة
 المؤسسات ا��ص��حية.
 دور الرعاية ا��جتماعية.

 مراكز تأهيل دوي ا��حتياجات الخاصة.
 دور رعاية المسنين.
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 الخطة الدراسية لقسم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية
 

عدد  الحرة ا��ختيارية ا��جبارية المساقات م
 المساقات

عدد 
 الساعات

 24 8 - 3 5 متطلبات الجامعة 1

 6 2 2 - - المساقات الحرة 2

 72 24 - - 24 جبارية�متطلبات القسم ا� 3

متطلبات مجموعة علم  4
 12 4 - 4 - ا��جتماع

متطلبات مجموعة الخدمة  5
 12 4 - 4 - ا��جتماعية

 126 42 2 11 29 المجموع
 ساعة معتمدة) 15مساقات،  5متطلبات الجامعة ا��جبارية (أو��: 

 

 ساعة معتمدة) 9مساقات،  3متطلبات الجامعة ا��ختيارية (ثانيا: 

 الطالب أن يختار مساقاً واحداً من كل مجموعة من المجموعات المذكورة أدناهيجب على 

 العلوم ا��نسانية أو ا��دبيةمجموعة 

 م رقم المساق المساق

 The Art of Written Expression 0115150 1 فن التعبير والكتابة

 Principles of Architecture & Art 0112110 2 مبادئ العمارة والفن

 Principles of Interior Design 0112120 3 مبادئ التصميم الداخلي

 م رقم المساق المساق

 Orientation 1010001 1 التوجيه

 Islamic culture 1021100 2 الثقافة ا��س��مية

مهارات ا��تصال باللغة 
 Communication Skills in Arabic 1021400 3 العربية

 Statistics 1031100 4 ا��حصاء

 Computer Applications 1041101 5 تطبيقات في الحاسوب

 Environmental Science 1031201 6 علوم بيئية
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 Principles of Ethics 1181100 4 المبادئ ا��خ��قية

 Introduction to Aesthetics 1091101 5 مدخل الى علم الجمال

 Introduction to Art 1121400 6 مدخل الى الفن

 French 1021200 7 اللغة الفرنسية
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 مجموعة العلوم الطبيعية، العلوم التطبيقية، الرياضيات أو تكنولوجيا المعلومات

 م المساقرقم  المساق

تأريخ العلوم عند 
 History of Science in Islam 1151100 1 المسلمين

 Scientific Pioneering 1151200 2 الريادة العلمية

 Educational Technology 1151700 3 تكنولوجيا التعليم

 General Biology 1181200 4 ا��حياء العامة

 Oral Health 1181300 5 صحة الفم

 General Chemistry 711000 6 الكيمياء العامة

أساسيات التغذية 
 Fundamentals of Human Nutrition 1171201 7 الب��ية

 First Aid 1171301 8 ا��سعافات ا��ولية

 Research Methodology 1031301 9 بحثالمناهج 

تطبيق ا��ستشعار عن 
 Applications of Remote sensing & GIS 1171500 10 بعد

Legal الثقافة القانونيةCulture 1201100 11 

 Technical Writing 1041700 12 الكتابة التقنية

 Principles of mathematics 1151400 13 مبادئ الرياضيات

 Internet Concepts 1131100 14 مفاهيم ا��نترنت

مدخل إلى نظام 
 Introduction to Information System 1131200 15 المعلومات

 Physics 1081200 16 الفيزياء
 مجموعة العلوم ا��جتماعية أو السلوكية

رقم  المساق
 م المساق

 General Psychology 1151301 1 علم النفس العام

 Emirates Society 1151601 2 مجتمع ا��مارات

 Economic Concepts 1141100 3 مفاهيم اقتصادية

ا��تصال مدخل إلي علم 
 ا��جتماعي

Introduction to communication 
Sociology 1191200 4 
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 Entrepreneurship Development 1141200 5 تطوير طاقات الشباب

 Information Literacy 1031300 6 المعرفة المعلوماتية
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 ساعات معتمدة) 6ثالثا: متطلبات حرة (مساقين، 
 الجامعة أو الكلية في غير تخصصهيختار الطالب مساقين من 

 

  )ساعة معتمدة 72مساق ،24(رابعا: متطلبات قسم ا��جتماع ا��جبارية 

رقم  اسم المساق التسلسل
 المساق

عدد 
 الساعات

المتطلب 
 السابق

  3 0650101 مدخل إلى علم ا��جتماع 1

  3 0650102 مدخل إلى الخدمة ا��جتماعية 2

  3 0650103 علم ا��نسان 3

  3 0650104 مجتمع ا��مارات المعا�� 4

  3 0650105 تاريخ الفكر ا��جتماعي 5

  4 0650106 إحصاء اجتماعي 6

 0650105 3 0650207 نظريات اجتماعية 7

 0650102 3 0650208 مجا��ت الخدمة ا��جتماعية 8

  3 0650209 علم ا��جتماع العائلي 9

  3 0650210 علم النفس ا��جتماعي 10

  3 0650211 التغير ا��جتماعي 11

 0650106 3 0650212 طرق البحث ا��جتماعي 12

  3 0650313 مهارات ا��تصال باللغة ا��نكليزية 13

  3 0650314 مشك��ت اجتماعية 14

  3 0650315 ا��رشاد ا����ي 15

نصوص في علم ا��جتماع والخدمة  16
 0650313 3 0650316 ا��جتماعية (باللغة ا��نكليزية)

 0650212 3 0650317 تصميم البحوث وتطبيقاتها 17

  3 0650318 علم السكان 18

  3 0650419 التنظيمات ا��جتماعية 19

ساعة  90انجاز  3 0650420 التدريب العملي في المؤسسات 20
 معتمدة

  3 0650421 التخطيط ا��جتماعي 21

رقم  المساق
 م المساق

   1 

   2 
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  3 0650422 علم ا��جتماع التطبيقي 22

  3 0650423 علم ا��جتماع ا��ع��مي 23

 0650317 3 0650424 م��وع تخرج 24
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 ساعة معتمدة) 12مساقات  4متطلبات مجموعة علم ا��جتماع ا��ختيارية (خامساً: 

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

  3 0650025 الضبط ا��جتماعي 1

  3 0650026 علم ا��جتماع ا��قتصادي 2

  3 0650027 علم ا��جتماع الح��ي والريفي 3

  3 0650028 علم اجتماع التنمية 4

  3 0650029 علم ا��جتماع التربوي 5

  3 0650030 علم ا��جتماع الطبي 6

  3 0650031 علم ا��جتماع الصناعي 7

  3 0650032 علم اجتماع العمل 8

  3 0650033 المجتمع العربي 9

  3 0650034 قضايا اجتماعية معا��ة 10

  3 0650035 علم ا��جتماع الجنائي 11

 

 ساعة معتمدة) 12مساقات 4متطلبات مجموعة الخدمة ا��جتماعية ا��ختيارية ( سادساً: 

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

  3 0650036 الرعاية ا��جتماعيةمقدمة في  1

  3 0650037 الخدمة ا��جتماعية والمجتمع المحلي 2

  3 0650038 ا��حتياجات الخاصة رعاية ذوي 3

  3 0650039 طريقة خدمة الفرد 4

  3 0650040 طريقة خدمة الجماعة 5

  3 0650041 تنظيم وتنمية  المجتمع 6

  3 0650042 ا��جتماعيالخدمة ا��جتماعية والدفاع  7

  3 0650043 الطفولة ومشك��تها 8

  3 0650044 رعاية المسنين 9

  3 0650045 الخدمة ا��جتماعية المدرسية 10

 

 الخطة ا��سترشادية لبرنامج بكالوريوس ا��داب في ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية

 السنة ا��ولى / الفصل ا��ول

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل
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  3 0650101 مدخل إلى علم ا��جتماع 1

  3 0650102 مدخل إلى الخدمة ا��جتماعية 2

  3 0650103 علم ا��نسان 3

  3  إجباري جامعة 4

  3  إجباري جامعة 5
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 السنة ا��ولى / الفصل الثاني

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

  3 0650104 مجتمع ا��مارات المعا�� 1

  3 0650105 تاريخ الفكر ا��جتماعي 2

  4 0650106 إحصاء اجتماعي 3

  3  إجباري جامعة 4

  3  إجباري جامعة 5

 السنة الثانية / الفصل ا��ول

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

 0650105 3 0650207 نظريات اجتماعية 1

 0650101 3 0650208 مجا��ت الخدمة ا��جتماعية 2

  3 0650209 علم ا��جتماع العائلي 3

  3  اختياري قسم 4

  3  اختياري قسم 5

  3  إجباري جامعة 6

 السنة الثانية / الفصل الثاني

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

  3 0650210 علم النفس ا��جتماعي 1

 0650101 3 0650211 التغير ا��جتماعي 2

 0650106 3 0650212 طرق البحث ا��جتماعي 3

  3  اختياري قسم 4

  3  اختياري قسم 5

  3  اختياري جامعة 6

 السنة الثالثة / الفصل ا��ول

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

  3 0650313 باللغة ا��نكليزيةمهارات ا��تصال  1

 0650101 3 0650314 مشك��ت اجتماعية 2

 0650102 3 0650315 ا��رشاد ا����ي 3

  3  اختياري قسم 4

  3  اختياري جامعة 5
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 السنة الثالثة / الفصل الثاني

 اسم المساق التسلسل
رقم 

 المساق
عدد 

 الساعات
المتطلب 

 السابق

والخدمة ا��جتماعية نصوص في علم ا��جتماع  1
 0650313 3 0650316 (باللغة ا��نكليزية)

 0650212 3 0650317 تصميم البحوث  وتطبيقاتها 2

  3 0650318 علم السكان 3

  3  اختياري قسم 4

  3  اختياري جامعة 5

 السنة الرابعة / الفصل ا��ول

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

  3 0650419 التنظيمات ا��جتماعية 1

  3 0650420 التدريب العملي في المؤسسات 2

  3 0650421 التخطيط ا��جتماعي 3

  3  اختياري قسم 4

  3  مساق حر 5

 السنة الرابعة / الفصل الثاني

 المتطلب السابق عدد الساعات رقم المساق اسم المساق التسلسل

 0650101 3 0650422 علم ا��جتماع التطبيقي 1

  3 0650423 علم ا��جتماع ا��ع��مي 2

 0650317 3 0650424 م��وع تخرج 3

  3  اختياري قسم 4

  3  مساق حر 5
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 توصيف المساقات

 مدخل إلى علم ا��جتماع
 بيانات أساسية -1

 مدخل إلى علم ا��جتماع اسم المساق
 0650101 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 السنة ا��ولى -الفصل ا��ول الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق نشأة علم ا��جتماع وتطوره ، الرواد ا��وائل ، ابن خلدون، أوجست كونت، دوركايم ،  

ماكس فيبر. وموضوعات الثقافة ، التفاعل ا��جتماعي، الضبط ا��جتماعي. والبناء ا��جتماعي والتنظيم ، 
 التنشئة ا��جتماعية ، التغير ا��جتماعي. 

 

 مدخل إلى الخدمة ا��جتماعية
 بيانات أساسية -1

 مدخل الى الخدمة ا��جتماعية اسم المساق
 0650102 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 السنة ا��ولى-الفصل ا��ول الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق ا��رهاصات التاريخية للخدمة ا��جتماعية وأهدافها. والمبادئ العامة للخدمة  

ا��جتماعية وا��طر النظرية الخاصة بها. وطرق الخدمة ا��جتماعية وأساليبها في التعامل مع الفرد 
 .��هليةوالجماعة والمجتمع. والمجا��ت المختلفة للخدمة ا��جتماعية. والمؤسسات ا��جتماعية ا
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 علم ا��نسان
 بيانات أساسية -1

 علم ا��نسان اسم المساق
 0650103 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 الفصل ا��ول/ السنة الثالثة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق تعريف علم ا��نسان (ا��نثروبولوجيا) خصائصه وأهدافه ، والتطور التاريخي 

ل��نثروبولوجيا ، ودراسة الثقافة والمجتمع باعتبار ا��نثروبولوجيا علما لدراسة ثقافة المجتمع ، والضبط 
 م ا��نسان . ا��جتماعي في المجتمعات القبلية ، وبعض ا��تجاهات النظرية ا��ساسية في عل

 

 مجتمع ا��مارات المعا��
 بيانات أساسية -1

 المجتمع ا��ماراتي المعا�� اسم المساق
 0650104 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اجباري نوع المساق

 ا��ولىالسنة  -الفصل الثاني الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق نشأة مجتمع ا��مارات المعا�� وتكوينه ا��جتماعي، وسماته ومقوماته.ودراسة 

طبيعة التنظيمات ا��جتماعية السائدة (ا����ة، والتعليم، والصحة، وا��قتصاد)التنمية الب��ية والتغير 
 العولمة والتقنيات الحديثة. ا��جتماعي والمشك��ت ا��جتماعية وع��قتها بقضايا
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 تاريخ الفكر ا��جتماعي
 بيانات أساسية -1

 تاريخ الفكر ا��جتماعي اسم المساق
 0650105 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 السنة ا��ولى -الثانيالفصل  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
معرفة أشكال التنظيم ا��جتماعي على مر العصور و في مختلف المجتمعات ودوره في تطور  

العلوم ا��جتماعية والطبيعية ، والحضارة بشكل عام , إضافة إلى ذلك هناك بعد آخر يتمثل في الدور 
 و التوعية با��ختصاص و ربطه بالواقع ا��جتماعي . الوظيفي للفكر والتراث في تكوين الشخصية ،

 إحصاء اجتماعي
 بيانات أساسية -1

 إحصاء اجتماعي اسم المساق
 0650106 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

2 2 3 

 1031100 المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 الثاني/السنة ا��ولىالفصل  الفصل الدرا��

  _توصيف مخت�� للمساق2
يتناول هذا المساق معنى المتغيرات وأنواعها ومستوى قياسها. كما، يتناول دراسة عرض البيانات 
ا��حصائية وتمثيلها ومقاييس النزعة المركزية والتشتت وا��ستراتيجيات ا��حصائية للمتغيرات ا��سمية 

 و��مبدا وجاما ومعامل ا��رتباط ا��سمي.والترتيبية مثل كاي تربيع 
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 نظريات اجتماعية
 بيانات أساسية -1

 نظريات اجتماعية اسم المساق
 0650207 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 0650105 المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 السنة ا��ولىالفصل الثاني/  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق -2
يتناول المساق العوامل الموضوعية والفكرية المؤثرة في المعرفة السوسيولوجية وع��قة النظرية 

،  و دوركايم و ماركس و هربرت ميد دراسة الرواد ا��جتماعيين من ابن خلدون واوجست كونتبالبحث. و
اضافة الى استعراض مرحلة تاريخ الفكر ا��س��مي ، واسهامات المفكرين العرب والمسلمين في تأسيس 

 نهضة علمية وثقافية .

 

 

 مجا��ت الخدمة ا��جتماعية
 بيانات أساسية -1

 مجا��ت الخدمة ا��جتماعية اسم المساق
 0650208 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 المعتمدةمجموع الساعات  عملي نظري

3 0 3 

 065101 المتطلب السابق

 متطلب قسم  اجباري نوع المساق

 السنة ا��ولى –الفصل ا��ول  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق -2
يتناول هذا المساق بداية ظهور الخدمة ا��جتماعية وتطورها واهم مناهج الخدمة ا��جتماعية وع��قتها 

بالعلوم ا��خرى ، ودور الحكومة في الخدمة ا��جتماعية ، ومجا��ت الخدمة ا��جتماعية المختلفة سواء في 
مات المعوقين أو الشباب أو مجال ا����ة أو الطفولة أو ا��حداث المنحرفين أو الخدمات الطبية أو خد

 الخدمات الريفية والصناعية 
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 علم ا��جتماع العائلي
 بيانات أساسية -1

 علم ا��جتماع العائلي اسم المساق
 0650209 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اجباري نوع المساق

 السنة الثانية –الفصل ا��ول  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق نشأة وتطور العائلة كنظام اجتماعي ، ومدى أهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع 
من خ��ل عمليات التنشئة ا��جتماعية التي تشترك فيها مع مؤسسات المجتمع المختلفة ، وأهمية ودور 

ل التوتر والتفكك الع��قات العائلية والعوامل المؤثرة فيه واهم المشك��ت ا����ية الناجمة عن عوام
 العائلي واهم القواعد ال��عية المنظمة ل����ة في الديانات المختلفة 

 علم النفس ا��جتماعي
 بيانات أساسية -1

 علم النفس ا��جتماعي اسم المساق
 0650210 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم إجباري المساقنوع 

 الفصل الثاني/ السنة الثانية الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق -2
يتناول المساق ع��قة هذا العلم بعلم النفس وا��جتماع.والتعريف بأهمية علم النفس ا��جتماعي 

تشكيل الشخصية ونشأته وتطوره ومدى الحاجة لدراسته، ودراسة العوامل ا��جتماعية التي تؤثر في 
ا��جتماعية. وتكوين ا��تجاهات وتغييرها وما يرتبط بذلك من أنماط سلوكية. وفهم الجماعات وأهدافها 

 وبنائها
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 التغير ا��جتماعي 
 بيانات أساسية -1

 التغير ا��جتماعي اسم المساق
 0650211 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 065101 المتطلب السابق

 متطلب قسم إجباري نوع المساق

 الفصل الثاني/ السنة الثانية الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق 2
يتناول هذا المساق موضوع التغير ا��جتماعي والتحديث الذي يعتبر من المواضيع المهمة في حياة 

، وكل ما يتعلق بالتغير ا��جتماعي والتحديث  المجتمعات التي تعيش ظاهرة التغير المتأصلة في حياتها
من مفاهيمها ا��ساسية إلى أنماط التغير ونظرياته ، وكذلك مشاكل التحديث في العالم الثالث ، 

 ومنظورات التحديث وظروفه الموضوعية

 طرق البحث ا��جتماعي
 بيانات أساسية -1

 طرق البحث ا��جتماعي اسم المساق
 0650212 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 0650106 المتطلب السابق

 متطلب قسم إجباري نوع المساق

 الفصل الثاني/ السنة الثانية الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق التعريف بالمنهج العلمي وأساسيات البحث ا��جتماعي.والع��قة بين البحث  

ا��جتماعي والنظرية ا��جتماعية.وطريقة جمع البيانات و جمعها ومعالجتها وتحليلها. وكيفية التعامل مع 
 المتغيرات، إضافة إلى كيفية تصميم البحث ومعرفة تحديد العينات ، وتحليل البيانات 
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Communication Skills in English Language 
1. BASIC INFORMATION 

Communication Skills in English Language Course Title 

0650313 Course Number 

Number of Contact Hours Lab Theory 
Number of Credits: 

3 0 3 

None Prerequisite 

Required Type of the Course 

Third Year                  First Semester Course Time  (according to department study plan) 

2 COURSE CATALOG DESCRIPTION  

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.  

 مشك��ت اجتماعية
 بيانات أساسية -1

 مشك��ت اجتماعية اسم المساق
 0650314 رقم المساق

 عدد الساعات
 الساعات المعتمدةمجموع  عملي نظري

3 0 3 

 065101 المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 الفصل ا��ول/السنة الثالثة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يبحث هذا المساق في عدد من الموضوعات التي يمكن أن تساعد الدارس في فهم طبيعة 

ويحاول تطبيق التصورات النظرية والمناهج ا��جتماعية التي  المشك��ت ا��جتماعية وأصولها ا��جتماعية.
 تساعد في تحليل أسباب المشك��ت وطرح بعض الحلول المناسبة لها.
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 ا��رشاد ا����ي
 بيانات أساسية -1

 ا��رشاد ا����ي اسم المساق
 0650315 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 0650102 المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 السنة  الثالثة -الفصل ا��ول الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق -2
يتناول هدا المساق مفهوم ا����ة ووظائفها ومراحل نموها والمشك��ت ا����ية ، اضافة الى تحديد 

ا��رشاد ا����ى وبناء الع��قة ا��رشادية ومقوماتها.مع مفهوم ا��رشاد ا����ي ونشأته وتطوره ،ومهارات 
بيان ا��رشاد ا����ى عبر المراحل العمرية، وأهدافه والعوامل المؤثرة في التوافق الزواجي وسوء التوافق 

 الزواجي. وأساليب ا��رشاد الزواجي ودور المرشد ا����ي في عملية ا��رشاد .

 

Texts Sociology and Social Work(For English) 
1. Basic Information 

English for Sociology and Social 
Work Course Title 

0650316 Course Number 

Number of Contact Hours Lab Theory 
Number of Credits: 

3 0 3 

0650313 Prerequisite 

Required Type of the Course 

Third Year                  Second Semester Course Time  (according to department study 
plan) 

2. Course Description 

English for Sociology and Social work is designed to familiarize students with the 
language of  this field such as the principle of social work, the family, social welfare services 
etc. This course also helps students understand and use the essential vocabulary in their 
study and prospective field of work. It systematically covers words, expressions, structures 
and texts that frequently occur and recur in sociology and social work.  
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 تصميم البحوث وتطبيقاتها
 بيانات أساسية -1

 تصميم البحوث وتطبيقاتها اسم المساق
 0650317 رقم المساق

 عدد الساعات
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 0650212 المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 الفصل الثاني/ السنة الثالثة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق اعتماد أسلوب البحث العلمي في تصميم البحوث وتطبيقها ، وخطوات تصميم 

ا��جتماعي ، والمراحل الرئيسية للدراسة العلمية للظاهرة ا��جتماعية، وأنواع تصميمات البحث البحث 
 .يبية وأنواعهااجتماعي والعينات وطرق اختيارها ، ووسائل جمع البيانات وتحليلها والتصاميم التجر 



 
 

 

156   
 

 

 علم السكان
 بيانات أساسية -1

 علم السكان اسم المساق
 0650318 رقم المساق

 الساعاتعدد 
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 الفصل الثاني/ السنة الثالثة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
 التعريف بعلم السكان من خ��ل تطور النظرية السكانية والتعرف على مصادر  البيانات السكانية

ومعرفة ا��ساليب المتبعة في دراسة وتوزيع وتركيب السكان وتحليل البيانات السكانية.  الع��قة بين النمو 
السكاني والنمو ا��قتصادي وأثر ذلك في تشكيل ا��تجاهات نحو عملية ا��نجاب. كما يتناول المساق 

 ت السكانيةمعرفة ا��ساليب المتبعة في دراسة توزيع وتركيب السكان وتحليل البيانا

 التنظيمات ا��جتماعية
 بيانات أساسية -1

 التنظيمات ا��جتماعية اسم المساق
 0650419 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 0650209 المتطلب السابق

 متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 الفصل ا��ول/ السنة الرابعة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول مساق التنظيم ا��جتماعي كأحد التخصصات الضيقة لعلم ا��جتماع ،ونشأة وتطور التنظيمات 

الرسمية وغير الرسمية،وأهم المداخل النظرية في التنظيم ، ا��ساليب المتصلة بإدارة المؤسسات 
 العق��نية في التنظيمات الحديثةا��جتماعية.مدى انسجام الممارسات الثقافية مع مفهوم 
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 التدريب العملي في المؤسسات
 بيانات أساسية -1

 التدريب العملي في المؤسسات اسم المساق
 0650420 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

 3 3 

 ساعة معتمدة)90�� يوجد  (أنجاز  المتطلب السابق

 إجباريمتطلب قسم  نوع المساق

 الفصل ا��ول/ السنة الرابعة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق -2
 ساعة تدريب ميداني على ا��قل عن طريق 50يجب على طالب الخدمة ا��جتماعية أن يم�� 

الدولة، ويتم  ا��نتظام لفترة غير قصيرة في المؤسسات ا��جتماعية ومجا��ت الخدمة ا��جتماعية في
طبيعة المشاكل من خ��ل  الميداني بغرض دراسة المشاكل الفردية دراسة وافية والتعرف علىالتدريب 

الفرد في الخدمة ا��جتماعية، وذلك تحت  الواقع ومحاولة إيجاد حلول لها وتطبيق مبادئ طريقة خدمة
للتدريب يتم تقويم الطالب على أساس مدى استيعابه  إ��اف ا��ستاذ وا��خصائي ا��جتماعي بالمؤسسة،

التقارير الدقيقة، ويتم هذا التدريب العملي أثناء فصل درا��  وقدرته على حل المشك��ت وعلى كافة
 .واحد

 التخطيط ا��جتماعي
 بيانات أساسية -1

 التخطيط ا��جتماعي اسم المساق
 0650421 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد السابقالمتطلب 

 متطلب قسم إجباري نوع المساق

 الفصل الثاني/ السنة الرابعة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق مناقشة وتحليل مفهوم التخطيط ا��جتماعي ولتحقيق هذا الغرض سيتم التركيز 

على ث��ثة محاور وهي تطور مفهوم التخطيط تاريخيا مع ا��شارة إلى ا��حداث والتحو��ت التاريخية 
ق بينها مع المهمة التي أثرت في سياق تطور التخطيط وفلسفته ،وتعريفات التخطيط المختلفة والفرو
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التركيز على ا��شكال المختلفة للتخطيط ا��جتماعي، ومراحل إعداد المخططات ا��نمائية وخاصة ما يعرف 
 في الب��د النامية بالخطة ا��جتماعية وا��قتصادية.      
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 علم ا��جتماع التطبيقي
 بيانات أساسية -1

 علم ا��جتماع التطبيقي اسم المساق
 0650422 رقم المساق

 الساعات عدد
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اجبري نوع المساق

 الثاني/ السنة الرابعة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
التعريف بعلم ا��جتماع التطبيقي ومجا��ته. تحليل نقدي لنماذج من ا��بحاث ا��جتماعية التطبيقية. 

تطبيق أفضل ا��ساليب العلمية في تشخيص وحل المشك��ت ا��جتماعية. فهم سياسة دولة الرعاية ومدى 
 نجاحها في تطبيق سياسة الترشيد والعدالة في توزيع الخدمات والبرامج التنموية.

                          علم ا��جتماع ا��ع��مي  
 بيانات أساسية -1

 ا��ع��ميعلم ا��جتماع  اسم المساق
 0650423 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اجباري اقنوع الم

 السنة الرابعة –الفصل الثاني الدرا��الفصل

  توصيف مخت�� للمساق -2
يتناول هذا المساق  نشأة علم ا��جتماع  ، ومجا��ته ، وفروعه  التي من بينها  "علم ا��جتماع ا��ع��مي  

 " .حيث يهتم بدراسة 

وسائل ا��ع��م وأهمية وجودها بالمجتمع. وذلك من خ��ل عدة عنا�� من بينها ع��قة الظاهرة 
 ا��جتماعية بالظاهرة ا��ع��مية 

 الفسيولوجية لوسائل ا��ع��م.، والدراسة المرفلوجية و
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 م��وع تخرج
 بيانات أساسية -1

 م��وع تخرج اسم المساق
 0650424 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

  0650317 المتطلب السابق

  متطلب قسم  إجباري نوع المساق

 الفصل الثاني / السنة الرابعة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
التي تمكن الطالب من  إنجاز  يتناول هذا المساق تطبيق الجوانب المعرفية لمناهج البحث ا��جتماعي

 م��وع التخرج في 

علم ا��جتماع او الخدمة ا��جتماعية  ، بحيث  يستخدم فيه  معارفه النظرية ومهاراته العملية ليقدم 
 م��وعا تطبيقيا من اختياره

يحاول تطبيق مناهج البحث ا��جتماعي، استخدام برنامج الحزمة ا��حصائية للعلوم ا��جتماعية  . كما  
SPSS. 
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 متطلبات القسم ا��ختيارية أو��ً: مجموعة مساقات علم ا��جتماع

 الضبط ا��جتماعي 
 بيانات أساسية -1

 الضبط ا��جتماعي اسم المساق
 0650025 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 ��يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم إجباري نوع المساق

 ا��ول/ السنة الرابعة الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق مفهوم الضبط ا��جتماعي ووظائفه وتحديد المعايير التصنيفية لتعريفات الضبط 

لموضوع الضبط ا��جتماعي بين التوجهات ال��اعية والمحافظة. كما يتناول ا��جتماعي.وا��طر النظرية 
الجامعة ... الخ).والضبط ا��جتماعي غير  -ال��طة –الضبط ا��جتماعي الرسمي ومؤسساته ( القانون 

 الطرق الشعبية ) –التقاليد  –العادات  –الرسمي ومؤسساته.( العرف 

 

 

 علم ا��جتماع ا��قتصادي 
 أساسيةبيانات  -1

 علم ا��جتماع ا��قتصادي اسم المساق
 0650026 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��
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  توصيف مخت�� للمساق-2
وفهم ا��سس المنهجية في تحليل الظواهر يحدد هذا المساق ماهية علم ا��جتماع ا��قتصادي 

ا��جتماعية وا��قتصادية ، وربط دلك بمختلف التغيرات و التبد��ت التي تحدث في المجتمعات ومواكبة 
 التقدم والتنمية في مختلف ا��تجاهات ودراسة المشك��ت.
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 علم ا��جتماع الح��ي والريفي
 بيانات أساسية -1

 والريفي علم ا��جتماع الح��ي اسم المساق
 0650027 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يحاول هذا المساق إعطاء فكرة عامة عن علم ا��جتماع بصفة عامة ، وعلم ا��جتماع الح��ي والريفي 
بصفة خاصة . كما يحاول تسليط الضوء على ظاهرة التح�� وا��تجاه والمنهج في علم ا��جتماع الح��ي ، 

   والمدنية كظاهرة ح��ية ومقاييس التميز بين الحظر والريف في الب��د العربية  

 علم اجتماع التنمية
 بيانات أساسية -1

 علم اجتماع التنمية اسم المساق
 0650028 رقم المساق

 عدد الساعات
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق التنمية في الفكر السوسيولوجي ، واهم ديناميات التنمية والع��قة بينة تنمية 

المجتمع وتنظيم المجتمع ، وكذلك ع��قة التنمية ا��جتماعية بالتنمية ا��قتصادية والنمو ا��قتصادي ، واهم 
 والتنمية نماذج التنمية ا��جتماعية ومبادئها والع��قة بين التخطيط ا��جتماعي 
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 علم ا��جتماع التربوي
 بيانات أساسية -1

 علم ا��جتماع التربوي اسم المساق
 0650029 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يعتبر هذا المساق فرعا من فروع علم ا��جتماع العام ويهدف البحث عن دور موسسات المجتمع 

المختلفة في عملية التطبيع ، والبحث في طبيعة الع��قة بين التربية والمجتمع من المنظور الشامل لهذه 
�ل عملية التنشئة الع��قة واهم علماء التربية وا��جتماع ، ودور التربية والتعليم في المجتمع من خ�

 ا��جتماعية التي تقوم بها موسسات المجتمع المختلفة 

 علم ا��جتماع الطبي
 بيانات أساسية -1

 علم ا��جتماع الطبي اسم المساق
 0650030 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 اختياريمتطلب قسم   نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق ميدان علم ا��جتماع الطبي ونشأة وتطور هذا العلم والمداخل المنهجية له ، 

ومجا��ت البحث في علم ا��جتماع الطبي وا��ثار النفسية وا��جتماعية للمرأة ، والع��قة ا��نسانية داخل 
    سة البناء ا��جتماعي للمستشفى الحديثالتنظيمات الع��جية ، ودرا
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 علم ا��جتماع الصناعي
 بيانات أساسية -1

 علم ا��جتماع الصناعي اسم المساق
 0650031 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق نشأة وتطور علم ا��جتماع الصناعي وأهمية دراسة الصناعة من الوجه 

السوسيولوجية ، وميدان هذا العلم ، والبناء ا��جتماعي للمنظمات الصناعية الحديثة والتحليل ا��جتماعي 
 لظاهرة التقدم التكنولوجي وأثره في النظم ا��جتماعية  

 اجتماع العملعلم 
 بيانات أساسية -1

 علم اجتماع العمل اسم المساق
 0650032 رقم المساق

 عدد الساعات
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم إختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق التعريف بعلم اجتماع العمل من حيث نشأته وتطوره.والتنظيمات العمالية ودورها  

في الدفاع عن مصالح القوة العاملة.وتحليل مشك��ت العمل الصناعي كالتغيب ودوران العمل وا����اب 
ل المصنع أو للمواقع و البطالة.وفهم ع��قات العمل باعتبارها انعكاسا لع��قات القوة وأساليب الرشد داخ

الطبقية في المجتمع الواسع..والتحو��ت ا��قتصادية، الثروة النفطية وآثارها ا��جتماعية، اضافة الى تنمية 
 المهارات الخاصة بدراسة المشك��ت ا��جتماعية.
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 المجتمع العربي
 بيانات أساسية -1

 المجتمع العربي اسم المساق
 0650033 رقم المساق

 عدد الساعات
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم اختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق السمات العامة للمجتمع العربي المعا�� وتحديد الخصوصيات ا��جتماعية والثقافية   

.والهوية العربية بين التنوع والتجانس ورصد المحددات ا��جتماعية التي تشكل الهوية العربية .وأنماط 
ورفولوجية المتباينة. إضافة إلى المعيشة بين التمايز والتداخل وأبعاد  ا��تفاق وا��خت��ف بين ا��نماط الم

 الطبقات ا��جتماعية، ونظام العائلة، والقيم ا��جتماعية

 

 قضايا اجتماعية معا��ة
 بيانات أساسية -1

 قضايا اجتماعية معا��ة اسم المساق
 0650034 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

 توصيف مخت�� للمساق -2
المساق الظواهر ا��جتماعية الجديدة في المجتمع العربي ، وع��قة هده الظواهر  يتناول

بالعولمة ، وتحديدا العولمة ا��جتماعية ، وا��تجاهات الحديثة في التنمية ا��جتماعية والتحديث 
المدني في الوطن العربي ، وبروز النظام ا��جتماعي الجديد ،وموقع المراة  ،ومستقبل المجتمع

  العربية في الحياة العربية المعا��ة ، ودور المؤسسات في تطوير النظام ا��جتماعي الجديد
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 علم ا��جتماع الجنائي
 بيانات أساسية -1

 علم ا��جتماع الجنائي اسم المساق
 0650035 رقم المساق

 الساعاتعدد 
 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق التعريف بعلم ا��جتماع الجنائي وع��قته بالعلوم ا��خرى والصعوبات النظرية 

المنهجية في علم ا��جتماع الجنائي والمفاهيم المرتبطة به، وا��سس المنهجية لهذا العلم والدراسة 
�ت ا��جتماعية والقانون العلمية للظاهرة ا��نحرافة ، وا��تجاهات السوسيولوجيا الحديثة في دراسة المشك�

 والجريمة والسلوك أ��نحرافي 

 ثانيًا : مجموعة مساقات الخدمة ا��جتماعية
 

 مقدمة في الرعاية ا��جتماعية
 بيانات أساسية -1

 مقدمة في الرعاية ا��جتماعية اسم المساق
 0650036 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
الرعاية ا��جتماعية في ا��ديان السماوية وخاصة الدين يتناول المساق تاريخ الرعاية ا��جتماعية ، و 

ا��جتماعية في الصحة أسس تقديم الرعاية و.وي��ح بالتحليل نظريات الرعاية ا��جتماعية.ا��س��مي
 . والتعليم وا��سكان والخدمات ا��جتماعية
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 الخدمة ا��جتماعية والمجتمع المحلي
 بيانات أساسية -1

 الخدمة ا��جتماعية والمجتمع المحلي. اسم المساق
 0650037 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول المساق تعريف بالمجتمع المحلي، وا��هداف التي تحققها الخدمة في المجتمع المحلي.  

وفلسفة العمل مع الجماعات المصغرة. وطريقة تنظيم المجتمع والمجتمع المحلي. والتنمية ا��قتصادية 
 وا��جتماعية وع��قتها بالمجتمع المحلي.
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 وي ا��حتياجات الخاصةذرعاية 
 أساسيةبيانات  -1

 ا��حتياجات الخاصة ذويرعاية  اسم المساق
 0650038 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
الشخصية وا��جتماعية والمجتمعية.والمبادئ العامة  ماهية المعاق من حيث الجوانبيتناول المساق 

لتأهيل المعاقين اجتماعيا.والمؤسسات ا��جتماعية وتأهيل المعاقين.والمهن المختلفة وكيفية التعامل مع 
 المعاق. اضافة الى ابراز تجربة رعاية المعاقين في المجتمع ا��ماراتي.

 

 

 طريقة خدمة الفرد
 بيانات أساسية -1

 طريقة خدمة الفرد قاسم المسا
 0650039 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق تمهيد ��هم مداخل خدمة الفرد وماهيتها ، وعمليات خدمة الفرد ونظرياتها  

 ويتناول خدمة الفرد كطريقة علمية واثر النظريات النفسية في خدمة الفرد وكذلك عمليات خدمة الفرد 
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 طريقة خدمة الجماعة
 بيانات أساسية -1

 طريقة خدمة الجماعة اسم المساق
 0650040 المساقرقم 

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق تعريف الجماعة وأهميتها بالنسبة للفرد ، ونظرة تاريخية عن كيفية تطور العمل 

مع الجماعات ومشك��تها واهم البرامج الموضوعة في هذا المجال . واثر النظريات العلمية في خدمة 
 الجماعة ، وعمليات التقويم في طريقة العمل مع الجماعات 

 تنظيم وتنمية المجتمع
 بيانات أساسية -1

 تنظيم وتنمية المجتمع اسم المساق
 0650041 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  مستوى المساق

  توصيف مخت�� للمساق-2
يتناول هذا المساق المسلمات ا��ساسية التي يستند إليها طريقة تنظيم وتنمية المجتمع ، وخطوات 

تنظيم وتنمية المجتمع وأهدافه ، ومشك��ت تنظيم المجتمع وتنمية وعوامل نجاحها ، وع��قة تنظيم 
 المجتمع بتنميته والعنا�� ا��ساسية في تنمية المجتمع المحلي 
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 الدفاع ا��جتماعيالخدمة ا��جتماعية و
 بيانات أساسية -1

 الخدمة ا��جتماعية والدفاع ا��جتماعي اسم المساق
 0650042 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  اختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق-2
هذا المساق على إدراك الطلبة لمفهوم الدفاع ا��جتماعي وشموله من خ��ل مجا��ته المختلفة ، يركز 

وفلسفته وا��سس التي يستند اليها ، والدور المهني للخدمة ا��جتماعية وارتباط الدفاع ا��جتماعي 
��ت ا��جتماعية ومجا��ته المتنوعة كا��حداث ورعاية المسجونين وأ��هم بإشباع الحاجات ومواجهة المشك

 المرتبطة  بها ، وأساليب تدعيم فعالية هذا المجال.

 

 الطفولة ومشك��تها
 بيانات أساسية -1

 الطفولة ومشك��تها اسم المساق
 0650043 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 إختياريمتطلب قسم   نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق -2
من الو��دة وحتى الثالثة. تغطي المجموعة ا��وجه  يتناول المساق المبادئ العلمية لرعاية ا��طفال 

مختلفة: العاطفية، والنفسية، وا��جتماعية والذهنية والحسية والحركية، وأسس التربية والرعاية المبكرة؛ 
كيف يتعلم الصغار؟ التدخل المبكر ومناهج وخدمات الرعاية المبكرة؛ ومراكز رعاية  ومراحل تطور الطفل؛

 الطفولة؛ دور ا��هل؛وإعداد فريق من العاملين في هدا المجال
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 رعاية المسنين
 بيانات أساسية -1

 رعاية المسنين اسم المساق
 0650044 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 المعتمدةمجموع الساعات  عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

  توصيف مخت�� للمساق -2
يناول المساق  نشأة المنظمات الدولية المهتمة برعاية المسنين، وتاريخ رعاية المسنين في الدول العربية 

لفئة كبار السن في ا��مارات حاليا ومستقب��، والرعاية بشكل عام وا��مارات بشكل خاص، والتطور الكمي 
ا��س��مية والتربوية لكبار السن، ورعاية المؤسسات التربوية ال��نظامية للمسنين، ورعاية المؤسسات 

 التربوية النظامية لهما ،وكيفية رعاية مؤسسات التربية النظامية وال��نظامية لكبار السن

 الخدمة ا��جتماعية  المدرسية
 بيانات أساسية -1

 الخدمة ا��جتماعية المدرسية اسم المساق
 0650045 رقم المساق

 عدد الساعات
 

 مجموع الساعات المعتمدة عملي نظري

3 0 3 

 �� يوجد المتطلب السابق

 متطلب قسم  إختياري نوع المساق

  الفصل الدرا��

 توصيف مخت�� للمساق -2
المساق كيفية التعامل مع الشباب بما يتعلق بمشك��تهم واحتياجاتهم من منظور الخدمة  يتناول

ا��جتماعية ،واساليب التحاور معهم ، والمبادئ العلمية لمفهوم فلسفة وقيمة الخدمة ا��جتماعية 
في المؤسسات التعليمية ، مع بيان نشأة الخدمة ا��جتماعية في المجال التعليمي وتطورها ، 

مشك��ت المتنوعه التي تواجه الط��ب في المؤسسات التعليمية  ،والمعوقات التي تواجه وال
ممارسة الخدمة ا��جتماعية في المؤسسات التعليمية ، اضافة الى ��ح  ا��تجاهات الحديثة 

  للخدمة ا��جتماعية في العمل مع المؤسسات التعليمية
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 ات البرنامج والمساقاتة بين مخرجمصفوفة الع��ق
 للبرنامج تعليميةالمخرجات ال مصفوفة ربط

 )QF Emiratesعنا�� منظومة المؤه��ت في دولة ا��مارات العربية المتحدة (ب
 

مخرجات 
 المهارة المعرفة البرنامج

 أوجه الكفاءة

ا��ستق��لية 
التطور  الدور في السياق والمسئولية

 الذاتي

 
 1م

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 

√             

             √ 2م

 3م
   √           

             √ 4م

         √  √   5م

  √       √ √    6م

         √     7م

    √          8م

   √     √      9م

 √     √        10م

     √         11م

 √             12م

 √ √   √         13م

 √   √          14م

 √   √  √        15م

 √ √            16م

 √    √         17م

 √ √  √  √        18م
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 أعضاء هيئة التدريس قسم ا��جتماع والخدمة ا��جتماعية:
# Name Rank ا��سم 

1 Saeed Amin Mohamed Nasef Professor سعيد أمين ناصف 

2 Omer Ahmed El Garrai Associate 
Professor  القرايعمر أحمد  

3 Osman Siraj Eldeen F. Ahmed Associate 
Professor عثمان ��اج الدين أحمد 

4 Ashraf Mohamed Abouelyzid Alazab Associate 
Professor أ��ف محمد العزب 

5 Alaa Zuhir Abduljawad AlRawashdeh Associate 
Professor ع��ء زهير الرواشدة 

6 Asma Rebhi Khaleel Alarab Associate 
Professor أسماء  ربحي العرب 

7 Amna Abo shihab Assistant 
Professor آمنة أبوشهاب 

8 Rasha A/Alrhman Assistant 
Professor رشا عبدالرحمن 

9 Khetam Husin Tamem Assistant 
Professor ختام تميم 

10 Nagwa Babiker Abdalla Yousif Assistant 
Professor  يوسفنجوى  

11 Maha Ezzat Mohammed Aboraya Assistant 
Professor مها عزت أبو رية 

12 Enaam Mohammed Youssef Lecturer إنعام يوسف 

13 Mahra Al Malek Lecturer مهرة آل مالك 

14 Walla shabaan Assistant 
Professor و��ء  محمد شعبان 
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ا��ساسيةكلية التربية والعلوم   
 

 
 

 

  المقدمة
تسعى كلية التربية والعلوم ا��ساسية إلى تسليح الخريجين بمنظومة ث��ثية ا��بعاد من القيم  

والمعارف والمهارات تمكنهم من حشد المصادر المناسبة وا��ساليب المثلى لخدمة رسالتهم 
 وأهدافهم وتؤهلهم ��ستخدام أحدث التقنيات التعليمية وتطبيقها بكفاءة.

 رسالة الكلية  
إعداد  الكوادر التربوية المؤهلة وتوظيف البحث العلمي في مجا��ت التخصص بالكلية وتطوير 
العملية التربوية وحل المشك��ت المرتبطة بها فض��ً عن خدمة المجتمع من خ��ل تقديم استشارات 

 متخصصة.

 أهداف الكلية
غة العربية والدراسات ا��س��مية، إعداد كوادر تعليمية مؤهلة في مجا��ت التخصص: الل •

 والرياضيات والعلوم، واللغة ا��نجليزية وفق المعايير الوطنية والدولية.

تزويد المتعلم بالمعرفة الكامنة بمنظومة القيم ا��س��مية والعربية والمجتمعية لتساعده في  •
 توجيه الطلبة. 

 يمة مع ا��هتمام باللغة الثانية. تزويد المتعلم بالمعرفة والمهارة  في استخدام اللغة السل •

 تزويد المتعلم بالمعرفة الكافية بمعطيات علم النفس وأصول وبناء المناهج. •

 ا��هتمام بالعلوم والرياضيات بمختلف مجا��تها وبأهميتها في التقدم والتكنولوجيا وا��بتكار.  •

يفها في العملية تزويد المتعلم بمهارات استعمال أحدث التقنيات وا��نظمة الذكية لتوظ •
 التعلمية والتعليمية. 

 القيام بخدمة المجتمع وتقديم ا��ستشارات المتخصصة لمختلف المؤسسات.  •

 تزويد المتعلم بمهارات البحث العلمي والتفكيرالنقدي وا��بداع.  •
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 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية :
تطرح كلية التربية والعلوم ا��ساسية ث��ثة برامج بكالوريوس و برنامج الدبلوم المهني في 
التدريس، يحصل الطالب فيها على زاد معرفي نظري وعملي متين وتحظى كلها باعتماد وزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي.  -التربية 

 

 

 البرامج التي تطرحها الكلية:
 تخصص إعداد معلم اللغة العربية والدراسات ا��س��مية.  /بكالوريوس في التربية •

 بكالوريوس في التربية/ تخصص إعداد معلم في الرياضيات والعلوم. •

 بكالوريوس تدريس اللغة ا��نجليزية  كلغة أجنبية.  •

 الدبلوم المهني في التدريس  •

 المختبرات:

ائية الخاصة بمساقات مختبر للفيزياء مجهز بأحدث ا��جهزة الخاصة بالتجارب الفيزي •
 .الفيزياء للمرحلة الجامعية

 .مختبر للحاسوب متاح لكل طلبة الكلية، مزود بأحدث ا��جهزة •
 مختبر التعليم المصغر •
 مختبر التكنولوجيا التربوية •

 التدريب الميداني:

ساعات  9بواقع  2و  1مساقي التربية العملية  البكالوريوس تتضمن الخطة الدراسية لبرامج

ساعات للمساق الثاني ؛ ويتم ا����اف ا��كاديمي  6ساعات للمساق ا��ول و  3معتمدة للمساقين 

 والفني على التربية العملية من خ��ل مكتب التربية العملية ولجنة الم��فين.

المبا�� والتنسيق المستمر مع إدارة ومن أجل تنفيذ خطة التدريب على أفضل وجه، يجري التعاون 

 مع وزارة التربية والتعليم,

) 6تتضمن الخطة الدراسية لبرنامح الدبلوم المهني في التدرس مساق التربية العملية بواقع (

ساعات معتمدة يصاحب مساق طرائق التدريس الخاصة ويحق للطالب التسجيل في هذا المساق 

الفصل الدرا�� ا��ول. ويحدد لكل طالب المدرسة بما يمكنه من إذا أكمل المساقات ا��جبارية في 

تدريس المواد الدراسية المتوفرة في المرحلتين الثانوية وا��عدادية ذات الع��قة بتخصصه في 
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مرحلة البكالوريوس أو ما يقاربه. يعطى المساق الطالب فرصة ميدانية لممارسة المهنة وتطبيق 

 ما تعلمه في المواقف الصفية.

 

 البرامج التي تطرحها الكلية:
"بكالوريوس في التربية / تخصص إعداد معلم في اللغة 

 العربية والدراسات ا��س��مية "

 المقدمة

ـــــص إعداد معلم في اللغة العربية والدراســـــات  بدأ طرح برنامج "بكالوريوس في التربية / تخص

)، تحت اســم "بكالوريوس 1988ا��ســ��مية في كلية عجمان الجامعية، (والتي تأســســت في العام 

 أساليب وتقنيات التعليم تخصص إعداد معلم اللغة العربية والدراسات ا��س��مية " 

وتم تجديد اعتماد البرنامج للمرة ا��ولى  1995وحصــل البرنامج على ا��عتماد ا��كاديمي في العام 

د أدخل بعض التعدي��ت للمرة الثانية وق 2007-2006ثم في العام  2002-2001في العام الدرا�� 

عداد معلم  ـــــص إ ية / تخص كالوريوس في الترب حالي وهو: "ب مه ال ـــــ بدل اس ـــــت فاس لتطويره  ، 

 بكالوريوس في التربية / تخصص إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات ا��س��مية ". 

BACHELOR OF EDUCATION- TEACHER TRAINING IN ARABIC LANGUAGE & 

ISLAMIC STUDIES 

ـــــص إعداد معلم اللغة العربية ب  ـــــم القديم "بكالوريوس أســــــاليب وتقنيات التعليم تخص ��س ا

 .والدراسات ا��س��مية "

يطرح هذا البرنامج  تخصــــصــــاً في كلية التربية والعلوم ا��ســــاســــية بجامعة عجمان في مقريها 

 بعجمان والفجيرة ، وي��ف عليه "قسم اللغة العربية والدراسات ا��س��مية".

 ية والرسالة:الرؤ 

"بكالوريوس في التربية / تخصص إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات درج برنامج ني

رفد المجتمع بخريجين متميزين قادرين «في صميم رسالة جامعة عجمان المتمثلة في ا��س��مية " 

عالية الجودة  وتعلم تلبية حاجات المجتمع وا��سهام في تطويره ورفاهيته، وتوفير آليات تعليم على

وتقاليده ومتطلباته مع التزام  ومعتمدة دولياً، منتقاة بعناية ومكيفة لتنسجم مع قيم المجتمع
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تحقيق التميز، والحرص على مراجعة وتحديث المقررات والبرامج ا��كاديمية بصفة مستمرة من 

راهنة والمستقبلية آخر التطورات العلمية والتقنية وا��ستجابة ��حتياجات المجتمع ال خ��ل تبني

تحقيقاً ل��نسجام بين ا��بعاد الث��ثة لشبكة الجامعة (التعليم والمعلومات وا��ستثمار) وتجسيداً 

الثقافة والهوية الوطنية  لرؤية شاملة تعكس الطموح الوطني في التقدم والحداثة، لكن مع صون

 .»والحفاظ على التقاليد والقيم ا��صيلة

 رسالة البرنامج:

اً مع رؤية الجامعة وفلسفتها، ورسالة كلية التربية والعلوم ا��ساسية، يسعى القسم إلى انسجام

إعداد وتأهيل كادر من المعلمين قادر على تحقيق رسالته في تدريس اللغة العربية، والدراسات 

 .) 9-7)، وا��عدادية (6-4الحلقة الثانية ( –ا��س��مية،للمرحلة ا��بتدائية العليا 

 البرنامج:أهداف 

 أهداف البرنامج مع تنسجم مع رسالة الكلية ورؤية الجامعة وفلسفتها.

 وتالياً أهداف البرنامج :  

 إكساب المعرفة في مجا��ت ا��دب اللغة والنحو. .1

 تطوير مهارات ا��تصال في للغة العربية ( ا��ستماع والتحدث والقراءة والكتابة) . .2

والقرآن وعلومه ، والفقه ، والسيرة النبوية  ، إكساب المعرفة في مجا��ت العقيدة  .3

 وتاريخ الخلفاء الراشدين ، والحديث ال��يف.

 تطوير مهارات ت��وة القرآن وتجويده ، وقراءة النصوص ال��عية واستيعابها. .4

 إكساب المعرفة والمهارات وا��تجاهات ال��زمة لمزاولة مهنة التعليم. .5

 .، والتواصل ا��جتماعي واتخاذ القرارات تنمية قدرات الطالب في البحث العلمي .6
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 مخرجات البرنامج استراتيجيات وطرائق التعلم والتعليم
 ) المعارف1(

 استراتيجيات و طرائق التعلم و التعليم
حل المحا��ات النظرية ا��لقائية والمناقشات ، و

 التمارين .
با��ضافة إلى ذلك يتم تحميل المساقات المطروحة 

موودل ليتمكن الطلبة من الوصول إلى على نظام 
المحتويات الدراسية والتفاعل مع المدرسين على 

 مدار الساعة عبر شبكة ا��نترنت.
 

 
يبين أساسيات المعرفة في اللغة العربية والدراسات . 1

ا��س��مية ، والعلوم التربوية متضمنة : المصطلحات 

 ��ت.والمفاهيم والقواعد والتطبيقات والقضايا والتساؤ

. يوظف معطيات العلوم التربوية في تدريس المادة 2

التخصصية (اللغة العربية والدراسات ا��س��مية ) بما 

 يحقق التدريس الفعال).

. ينتقي وينظم المعلومات في مجال التعليم والمادة 3

التخصصية مستنداً إلى المصادر المعلوماتية والبحوث 

 التعليمية.المختلفة المناسبة للبيئة 

. يبين تفهماً للتطورات الجارية في البحوث وا��بتكارات 4
 التخصصية والتربوية في انتقاء أفضل المبادئ

 والنظريات المناسبة للبيئة التعليمية.

 
 أساليب و أدوات التقييم

امتحانات السعي، امتحانات المنتصف، ا��متحان 
صيرة ، النهائي، الواجبات البيتية،العروض، البحوث الق

 ا��متحان الشفهي، وسائل أدوات اخرى......

 ) المهارات2(

 ستراتيجيات و طرائق التعلم و التعليم
حل المحا��ات النظرية ا��لقائية والمناقشات ، و

 التمارين .
با��ضافة إلى ذلك يتم تحميل المساقات المطروحة 
على نظام موودل ليتمكن الطلبة من الوصول إلى 

الدراسية والتفاعل مع المدرسين على مدار المحتويات 
 الساعة عبر شبكة ا��نترنت.

 
 أساليب و أدوات التقييم

امتحانات السعي، امتحانات المنتصف، ا��متحان 
النهائي، الواجبات البيتية،العروض، البحوث القصيرة ، 

 ا��متحان الشفهي، وسائل أدوات اخرى......

 

النصوص مع القدرة يوظف المهارات اللغوية وي��ح  -
 على التواصل واستخدام وسائل ا��يضاح المختلفة.

يوظف مهارات حل المشك��ت ومنهجية البحث العلمي  
في مجا��ت اللغة العربية والدراسات ا��س��مية والتربية 
 مع إدراك ا��يجابيات والسلبيات في الفرضيات والحلول.

التعليمية يصمم ويطبق الخطط الدراسية في المواقف  
في مجال التخصص (اللغة العربية والدراسات 

 ا��س��مية).

 الكفايات 3



دليل الجامعة  2018-2017  
 

 

181 
  
 

 

 استراتيجيات و طرائق التعلم و التعليم
حل المحا��ات النظرية ا��لقائية والمناقشات ، و

 التمارين .
با��ضافة إلى ذلك يتم تحميل المساقات المطروحة 
على نظام موودل ليتمكن الطلبة من الوصول إلى 

المحتويات الدراسية والتفاعل مع المدرسين على مدار 
 الساعة عبر شبكة ا��نترنت.
 أساليب و أدوات التقييم

امتحانات السعي، امتحانات المنتصف، ا��متحان 
النهائي، الواجبات البيتية،العروض، البحوث القصيرة ، 

 ا��متحان الشفهي، وسائل أدوات اخرى......

 ا��ستق��لية والمسؤولية -أ
 أن يكون الطالب قادراً على أن:

 يعمل منفرداً أو ضمن فريق في الظروف  -8
 المختلفة وتبنى الحلول الخ��قة ويدافع عنها.

 
 الدور في بيئة العمل -ب

 أن يكون قادراً على أن :
يمارس المسؤولية المهنية وا��خ��قية ويدرك تأثير  -9

 التعليم وأهميته في المجتمع مدى الحياة.
 

 ر الذاتيالتطوي -ج
أن يتعلم من خ��ل الممارسة ويطور مهارات   -10

جديدة ويتحمل مسؤولية احتياجاته التعليمية 
 المستقبلية.

 

 ��وط القبول

اتخذت كلية التربية والعلوم ا��ساسية خطوات ��ختيار الطلبة في برنامج البكالوريوس في التربية 

ا��س��مية من بين المتقدمين للبرنامج في بداية تخصص إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات 

 كل فصل درا��. ويقبل الطالب إذا توفرت فيه ال��وط ا��تية (كما وردت في دليل الجامعة):

%  60الحصول على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي أو ا��دبي) بمعدل �� يقل عن  .1

 عادلها من أي دولة أخرى.دولة ا��مارات العربية المتحدة أو ما ي الصادرة في 

 اجتياز مقابلة شخصية لمعرفة مدى م��ءمة الطالب جسدياً ومهنياً بنجاح. .2

 فرص العمل 

 العمل معلما في وزارة التربية والتعليم في مدارس التعليم العام والخاص . -1

 والصحافة  .  العمل في ا��ع��م -2

 التكوين.العمل في مجال إدارة وتسيير المؤسسات التربوية ومعاهد  -3

 العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والخاصة.  -4

 العمل في مجال مؤسسات الشؤون الدينية كا��وقاف والمؤسسات الخيرية. -5

 العمل في مجال الترجمة والتدقيق اللغوي. -6

 .العمل في مؤسسات البحث والدراسات ا��ستراتيجية -7

 .عضو في الهيئات ال��عية في البنوك ا��س��مية -8
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 متطلبات الدرجة العلمية 

) ساعة معتمدة في اللغة العربية وتمثل  33) ساعة معتمدة  :(  132يتطلب إتمام البرنامج إنجاز( 

) ساعة معتمدة في الدراسات ا��س��مية وتمثل 33% من مجموع عدد الساعات المعتمدة. و( 25

) ساعة 30م التربوية  و() ساعة معتمدة في العلو36% من مجموع عدد الساعات المعتمدة و(25

 معتمدة متطلبات جامعة .

 الخطة الدراسية:
) ساعة معتمدة، موضوعة بشكل 132) مساقاً بمجموع (43تتضمن الخطة الدراسية للبرنامج (

مبين في الجدول  خطة دراسية متكاملة، مساقاتها موزعة على الفصول والسنوات كما هو
 التالي:
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 قائمة بالمساقات ا��ختيارية للتخصص:
 ساعات) 6المساقات ا��ختيارية / اللغة العربية (
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 توصيف المساقات
 )5211210) (1نحو (

والمصطلحات النحوية، والمبني والمعرب، المبني من ا��سماء، الضمائر، يتناول المساق: المفاهيم 

أسماء ا��شارة، وا��سماء الموصولة، أسماء ال��ط، أسماء ا��ستفهام، المبني من ا��فعال: الفعل 

الما��، فعل ا��مر، المضارع المبني. والمعرب من ا��سماء وا��فعال: الفعل المضارع وا��فعال 

من ا��سماء: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والمنصوبات:  الخمسة، والمعرب

 المفعول به، المفعول المطلق، المفعول ��جله، المفعول معه، المفعول فيه، الحال، التمييز.

 )5212220ا��دب ا��س��مي وا��موي (
�دب، وموقف ا��س��م من يتناول المساق: أثر القرآن الكريم والحديث النبوي ال��يف في اللغة وا�

الشعر والشعراء، ودراسة أع��م ع�� صدر ا��س��م في الشعر والخطابة. كما يدرس أبرز تيارات 

الشعر ا��موي كالنقائض والشعر السيا�� والزهد والغزل، ويتناول فني الخطابة والترسل الفني 

ا��دبي، وذلك عن طريق  في الع�� ا��موي، ويحيط في دراسته بالطوابع الفنية كما ينمي الذوق

 دراسة النصوص الشعرية والنثرية.

 )5213270) (2نحو (
يتناول المساق: المفاهيم والمصطلحات النحوية، والجملة ا��سمية: المبتدأ والخبر، ما يدخل على 

الجملة ا��سمية من النواسخ: "كان" وأخواتها، أفعال المقاربة، "إّن" وأخواتها، ظّن وأخواتها، الجملة 

الفعلية: الفاعل ونائبه وأحكامهما، أفعال التعجب، أفعال المدح والذم، الجمل التي لها محل من 

 ·ا��عراب، والجمل التي �� محل لها من ا��عراب، التوكيد، النعت، البدل، العطف، أحكام العدد

 )5213250) (1الب��غة (
المعاني، ونشأته، وتطوره، وصلته يتناول المساق: التعريف بالفصاحة والب��غة، ومفهوم علم 

با��سلوب، الخبر وخروجه عن مقت�� الظاهر، ا��نشاء وتقسيماته وأغراضه، وأحوال المسند إليه 

والمسند، الق�� تعريفه وطرقه، ا��يجاز وا��طناب والمساواة، مفهوم علم البديع، ونشأته وتطوره، 

وتحسينه، سواء في الشعر أم في فنون النثر  والمحسنات البديعية المعنوية وأثرها في تزيين اك��م

 المختلفة.
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 )5212230ال��ف (
يتناول المساق: المصطلحات والمفاهيم التعريف بعلم ال��ف، ومصادره وتاريخه، الميزان 

ال��في من ا��سماء وا��فعال، أوزان الث��ثي المجرد، أوزان الث��ثي المجرد، أوزان المزيد على الث��ثي 

ان الرباعي المجرد والمزيد، مصادر الث��ثي، مصادر الرباعي، المصدر الميمي، المصدر المجرد، أوز 

الصناعي، اسم المرة واسم الهيئة، اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم 

 المكان، اسم ا��لة، التصغير وأحكامه، النسب وأحكامه، ا��ع��ل، ا��بدال.     

 )5213260) (2الب��غة (
يتناول المساق: المفاهيم والمصطلحات الب��غية مقدمة مخت��ة عن: ع��قة الب��غة بعلم إعجاز 

القرآن، وع��قتها ببقية علوم العربية. وعلم البيان ومكانته في الب��غة، والتشبيه: أقسامه وأنواعه، 

م البديع وتعريفه، والمجاز: العقلي والمرسل، وا��ستعارة وأقسامها، والكناية وأقسامها. وعل

البديعيات وأول من نظم فيها، دراسة المحسنات اللفظية: الجناس: تعريفه وأقسامه، السجع، 

ا��زدواج، الموازنة، الترصيع، لزوم ما �� يلزم، رد العجز على الصدر، المواربة، التسميط، ا��كتفاء، 

 التطريز، نبذة عن ال��قات الشعرية.

 )5212240ا��دب العربي الحديث (
يتناول المساق: المفاهيم والمصطلحات وعوامل ازدهار ا��دب في الع�� الحديث من امتزاج 

الثقافات وانتشار الطباعة والصحافة والترجمة، وكذلك ا��ط��ع على: أهم المذاهب ا��دبية والفنية، 

ع��م ووجوه ا��بداع فيها، وأبرز أع��مها في مجال الشعر كالبارودي وشوقي ومطران وحافظ وأ

مدرسة أبولو، ثم ا��نتقال بعد ذلك إلى دراسة النثر ممث��ً في: القصة، والم��حية، والمقالة، 

 والسيرة الذاتية، والرسالة.

 )5214290النقد ا��دبي (
يتناول المساق: المفاهيم والمصطلحات النقدية والتعريف بالنقد ومناهجه واتجاهاته، وبيان حاله 

�س��م، والتطور المتنامي بعد ذلك، والتعرف على أبرز أع��مه، ودراسة في الع�� الجاهلي وصدر ا�

قضية: اللفظ والمعنى، وال��قات ا��دبية، وعمود الشعر، ثم دراسة نماذج تطبيقية من النقد القديم 

 والحديث.
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 )5214280فقه اللغة (
علم اللغة وفقه يتناول المساق: مفاهيم ومصطلحات فقه اللغة وتراث فقه اللغة، والفروق بين 

اللغة، وعنا�� اللغة وأقسام علم اللغة وأصل اللغات وأشهر فصائلها، العربية قبل ا��س��م وسيادة 

لهجة قريش، وأثر القرآن في اللغة العربية، وخصائص اللغة العربية وموقعها بين اللغات والتعريف 

اللفظي) وا��صوات اللغوي بخصائص العربية (ا��عراب وا��شتقاق والترادف والتضاد والمشترك 

 ومخارجها وصفاتها ودراسة نصوص تطبيقية من كتب فقه اللغة.

 )5212300ا��دب الجاهلي (
يتناول المساق: المصطلحات والمفاهيم وشعر العرب قبل ا��س��م؛ فيمهد لحياة العرب العامة في 

ثم يتناول بالدراسة الع�� الجاهلي، ويعرض لبدايات الشعر وروايته وتدوينه وتوثيق مصادره، 

والتحليل ظواهره الفنية وخصائصه، ويعنى أيضا بالتعرف على الشعراء الجاهليين ومذاهبهم 

الشعرية المتعددة مهتماً بنماذج من شعرهم، ويولي عنايته بما ورد من نثر جاهلي؛ فيدرس أنواعه 

 وموضوعاته.

 )5214321العروض والقافية (
فاهيم وعلم العروض والقافية: ويعنى بموسيقا الشعر وايقاعاته يتناول المساق: المصطلحات والم

المختلفة التي تمثلت في بحور الخليل، ويشمل معرفة أوزان البحور وتفعي��تها وتقطيعها، والكتابة 

العروضية، وما يطرأ على التفعي��ت من تغيير، وم��ءمة ا��وزان للمقاصد الشعرية، ويتناول القافية 

ا. وكذلك يعنى بمعرفة القافية، وحروفها، وحركاتها، ونوعها من حيث ا��ط��ق وتعريفها وحروفه

 والتقييد، وأقسام كل نوع، وألقابها، وعيوبها.

 )5212310ا��دب العبا�� (
يتناول المساق: لمحة عن الحياة السياسية والعقلية وا��جتماعية في الع�� العبا��، وأبرز قضايا 

عند بعض أبرز الشعراء مثل: بشار، وأبو العتاهية، وأبو تمام، التجديد فيه من خ��ل الوقوف 

والبحتري، وابن الرومي، والمتنبي، وأبو فراس، والمعري. وكذلك أع��م النثر: ابن المقفع، والجاحظ، 

 والهمذاني، وابن العميد، مع دراسة النماذج الشعرية والنثرية وتحليلها.

 )5221360والتجويد ( علوم القرآن وأصول الت��وة
يتناول المساق: التعريف بالقرآن، والوحي، والمكي والمدني، ونزول القرآن، وأول وآخر ما نزل، 

وأسباب نزوله، وجمعه وترتيبه، ونزوله على ا��حرف السبعة، وقراءاته، ومحكمه ومتشابهه، وعامه 
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فسير وكتبه، وأصول الت��وة وخاصه وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، وأمثاله، وأقسامه، وقصصه، والت

 وقواعدها وتطبيقاتها.

 )5221340المدخل لدراسة ال��يعة ا��س��مية (
مدخ�� ًيبين ��ورة وجود الت��يعات لتنظيم الحياة ا��جتماعية والشخصية ل��نسان،  يتناول المساق:

وبيان  ثم تعريفا بال��يعة والفقه، وبيان خصائصهما، ومباحث عن مصادر الت��يع ا��س��مي،

ا��دوار التاريخية التي مر بها الفقه ا��س��مي، والتعريف بأبرز المجتهدين ومذاهبهم، ودراسة بعض 

 القواعد الكلية في الفقه ا��س��مي.

 )5223390فقه العبادات (
أهم ا��حكام المتعلقة بالعبادات، كأحكام الطهارة، من وضوء وغسل وتيمم، وبعض  يتناول المساق:

عية الخاصة بالنساء، وأحكام الص��ة من حيث وجوبها وأوقاتها و��وطها وأركانها، ا��حكام ال�� 

وص��ة الجمعة والعيدين، وص��ة الكسوف وا��ستسقاء، وص��ة الجنازة، وأحكام الزكاة ومصارفها، 

 وأحكام الصوم، وأحكام الحج والعمرة.

 )5221350السيرة النبوية (
لنبي صلى هللا عليه وسلم من حيث مصادرها، وأهمية كل ما يتعلق بسيرة ا يتناول المساق:

دراستها دراسة تحليلية معمقة. أحوال العرب قبل ا��س��م وقبيل البعثة ال��يفة، ثم العهد المكي 

وأهم أحداثه، وموقف العرب وقريش من الرسالة وتحليل ذلك الموقف من جميع المواقف. ثم 

المدينة وبيان أسبابها ودواعيها، ثم العهد المدني  الحديث عن الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى

وإنشاء الدولة ا��س��مية ا��ولى في المدينة، وأهم ا��حداث في هذه الفترة، والدروس المستنبطة 

 منها.

 )5222370فقه ا��حوال الشخصية (
ء يتناول المساق: مدخ�� ًإلى ا��حوال الشخصية: الزواج، وحكمه وحكمته والمحرمات من النسا

وأسباب التحريم، والخطبة وما يتعلق بها من أحكام. كما يتضمن: عقد النكاح و��وط صحته، 

وا��نكحة الفاسدة وما يترتب عليها من فسخ العقد وغيره. والو��ية في النكاح وأنواعها و��وط 

النفقة الولي، وا��نكحة المنهي عنها. كما يتناول بالتفصيل المهر وأحواله وأنواعه ومتعة الط��ق و

وأسباب وجوبها، وحقوق الزوجين المشتركة، وحقوق كل واحد منهما على ا��خر. وُفَرق النكاح: 

الط��ق، الخلع، وفسخ العقود وأسبابه، ودراسة مباحث: العدة والرضاعة، والحضانة، وثبوت النسب، 

 والحجر.
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 )5223380العقيدة ا��س��مية (
ستة، ا��يمان با� تعالى وم��ئكته وكتبه ورسله واليوم يتضمن هذا المساق دراسة ��صول ا��يمان ال

ا��خر، وما يشتمله من بيان الع��مات القيامة الكبرى والصغرى والبعث والح�� والحساب والجنة 

 والنار، ويتناول أيضاً بيانا لنواقض ا��يمان والتعريف ببعض الملل والنحل والرد على أباطليهم.

 )5223400التفسير التحليلي (
تفسير آيات ا��حكام الواردة في القرآن الكريم، حيث يتم اختيار بعضها كالسحر  يتناول المساق:

والربا والط��ق وأمثالها للتفسير التحليلي الذي يشمل دراسة النصوص القرآنية من الناحية اللغوية 

القدامى والقراءات وأسباب النزول وا��حكام ال��عية بالمذاهب الفقهية، وأقوال المف��ين 

 والمحدثين.

 )5223410فقه المعام��ت (
يتضمن هذا المساق: دراسة بعض من أبواب الفقه في المعام��ت كالبيع وحكمه، وم��وعيته، 

وأركانه، و��وطه.  وبعض المباحث المتعلقة به كالخيار، وأنواعه و��وطه ومدته، واخت��ف 

حجر، والمضاربة، وال��كة، وا��جارة، المتبايعين في شأن المبيع. والسلم والرهن والقرض وال

 والوكالة، والحوالة، والوديعة، والهبة، والوصية.

 )5224420أحاديث ا��حكام (
 يتضمن هذا المساق دراسة تحليلية ��حاديث مختارة من أبواب الفقه المختلفة:  

عية أحاديث من كتاب الطهارة: (حل ميتة البحر، حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، م��و .1

 المسح على الخفين، م��وعية التيمم)

 –أحاديث من كتاب الص��ة: (مواقيت الص��ة، ستر العورة، استقبال القبلة، صفة الص��ة  .2

 أركان وواجبات وسنن، ص��ة الجماعة، ص��ة الكسوف)

 أحاديث من كتاب الزكاة: (زكاة حلي النساء، مصارف الزكاة) .3

 م رمضان بصوم، الصيام عن الغير)أحاديث من كتاب الصيام: (النهي عن تقد .4

 أحاديث من كتاب الحج: (محظورات ا��حرام، حرمة قطع أشجار مكة، طواف الوداع) .5

 أحاديث من كتاب البيوع: (حرمة البيع على البيع، م��وعية خيار المجلس) .6

 أحاديث من كتاب النكاح: (اشتراط الولي في النكاح، أحكام الخلع، أحكام العدة). .7
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 )5222430وأساليب الدعوة ا��س��مية (أصول 
يتضمن هذا المساق دراسة مجملة عن ال��يعة ا��س��مية وخصائصها وغاياتها وأهم ا��حكام 

المتعلقة بها، ثم بياناً بالداعي وصفاته، والمؤه��ت التي تؤهله لهذا العمل، وأنواع الدعوة 

م ومواصفاتهم. وا��ساليب الدعوية وأساليبها، المدعوين وأنواعهم وصفاتهم، ثم أعداء ا��س��

 الناجحة لعرض ا��س��م والحوار مع المخالفين.

 )5222440فقه السيرة (سير الخلفاء الراشدين) (
يتضمن هذا المساق نظام الخ��فة، وخ��فة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 

لو��ة على البلدان، وا��قتصاد، وعلي بن أبي طالب، وسيرهم الشخصية، وا��دارة والقضاء، وا

والموارد المالية، والنفقات العامة، وفتوحات العرق والشام وم�� والمغرب. والفتن الداخلية 

 كالردة ومقتل عثمان وموقعة الجمل.

 )5223460أصول الفقه (
يتضمن هذا المساق تعريف علم أصول الفقه وأهميته ودراسة مباحثه: المتعلقة بالحكم ال��عي 

قسامه كالمندوب والحرام والمكروه والمباح والعزيمة والرخصة، والحكم الوضعي وأقسامه، وأ

والسبب وال��ط والمانع والصحة والبط��ن، والحاكم، والمحكوم فيه و��وطه، والمحكوم عليه، 

 وا��هلية وعوارضها وأقسامها. وأدلة ا��حكام ا��صلية: الكتاب والسنة. وا��دلة التبعية: كا��جماع

والقياس. وغيرهما.  وطرق استنباط ا��حكام وقواعده ا��صولية اللغوية: كالخاص والمطلق والمقيد 

 وا��مر والنهي والمشترك وغير ذلك.. وتعارض ا��دلة والترجيح، والنسخ، وا��جتهاد، والتقليد.

 )5223450علوم الحديث وتدوينه (
فيه ومصطلحاته، وبيان أهمية هذا  يتضمن هذا المساق: نشأة علم المصطلح وأشهر المصنفات

العلم وتاريخه، والخبر باعتبار وصوله إلينا: (المتواتر وا��حاد). ويشمل دراسة: الحديث الصحيح 

والحسن وأقسامهما والحديث الضعيف وأنواعه، والمشترك بينها كالمرفوع والمتصل والغريب 

لح الحديث. كما يتناول التعريف والمعنعن والمسلسل والعالي والنازل وغيرها من أنواع مصط

بعلوم الحديث كعلم تأريخ الرواة والجرح والتعديل والناسخ والمنسوخ وغريب الحديث.. وغيرها. 

وصفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل، والرواية وآدابها وكيفية ضبطها، 

 ولطائف ا��سناد ومعرفة الرواة.
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 )5214330وشعر) (نصوص لغوية تطبيقية (نثر 
يتناول المساق: تدريب الطلبة على معالجة نصوص مختارة من الشعر والنثر من عصور العربية 

المعروفة والتطبيق على الظواهر النحوية وال��فية والب��غية التي تشتمل عليها تلك النصوص، 

طرائق التفكير النحوي وتأهيلهم لفهم النصوص فهًما تكامليًا بين فروع علوم العربية والتركيز على 

 لدى القدماء والمحدثين.

 )5111210( أصول التربية
التربية ومنها معناها، ا��هداف التربوية وانواعها ومصادر يتناول المساق جوانب عديدة من 

اشتقاقها، ا��سس المبنية عليها التربية: الفلسفية والتاريخية وا��جتماعية والنفسية وا��قتصادية، 

اسية للعملية التعليمية، ا��صول التي يستند إليها مفهوم التربية التاريخية ومنها التربية الركائز ا��س

في المجتمعات البدائية والتربية في المجتمعات الغربية القديمة والتربية في العصور الوسطى 

 اذجالفلسفية ونم والتربية في العصور الحديثة. كما يتناول المساق ا��صول ا��جتماعية وا��صول

 .التي يستند إليها مفهوم التربيةا��صول النفسية التربوية و فاتمن الفلس

 )5112230بناء المناهج وتطويرها (
يتناول المساق المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث للمنهج، وأسس بناء المناهج وعنا��ها 

ويتناول المساق كذلك تحليل المحتوى التعليمي مفهومه وإجراءاته، ووأنواعها وتنظيماتها،  

عمليات المنهج التربوي الحديث: التصميم والتنفيذ وبعض نماذج بناء المناهج الحديثة وعمليتي 

 تقويم المنهج وتطويره

 )5111220علم نفس النمو (
يتناول المساق تعريف الطالب بمفهوم علم نفس النمو وأهميته وتطوره وأهدافه ومناهج البحث 

تضمن المساق ايضا نظريات  وانين النمو ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه. فيه، كما تعرفه على ق

ونظرية النمو ا��جتماعي ��ريكسون ونظرية  النمو وتطبيقاتها ومنها النظرية النفسية دينامية

مراحل  النمو المعرفي لبياجيه ونظرية النمو ا��خ��قي لكولبيرج. اولى المساق ايضا اهتماما في

 ال والمراهقين وتطبيقاتها التربوية والمراحل تضمنت: النمو الجسمي والحركي،النمو لدى ا��طف

النمو العقلي، النمو اللغوي، النمو ا��نفعالي، النمو ا��جتماعي، خصائص مرحلة المرهقة جسمياً 

 واجتماعياً.



 
 

 

194   
 

 

 )5112250علم النفس التربوي (
وطرق البحث  وجوانبه وأهدافهيتناول مساق علم النفس التربوي في البداية تعريفه ونشأته 

 المستخدمة فيه.   كما تضمن المساق ا��هداف التعليمية ومستوياتها واشتقاقاتها ومجا��تها،

مفهوم التعلم و��وط حدوثه، نظريات التعلم وتطبيقاتها ومنها: نظريات التعلم السلوكية، 

التالية: الدافعية والتحصيل  نظريات التعلم المعرفية. وابدى المساق اهتماما ايضا الي المواضيع

أنواع التفكير وطرق تنميته ومنها  الدرا��، الفروق الفردية في القدرات العقلية، نظريات الذكاء،

 التفكير ا��بتكاري، التفكير الناقد، تفكير حل المشك��ت

 )5113310التقويم التربوي (
تصميم جدول المواصفات  وأنواعه،يتناول المساق مفاهيم القياس، التقييم، مبادئ التقويم 

ل��ختبارات التحصيلية الصفية، تصميم فقرات ا��ختبار المقالية، تصميم فقرات ا��ختبار الموضوعية 

الخطأ وا��ختيار من متعدد. كما تناول المساق تطبيق  –ومنها: التكملة ومطابقة العنا�� والصح 

ر نتائج ا��ختبارات.  وابدى المساق اهتماما ا��ختبار التحصيلي ومرحلة التصحيح ومعاييره، تفسي

ايضا الي المواضيع التالية: مفهوم تقنين الفقرات ا��ختيارية ويشمل الثبات وكيفية حسابه، الصدق 

وتقييم المهارات العملية  وكيفية حسابه، معامل سهولة وصعوبة ا��ختبار، معامل تمييز ا��ختبار،

 لصف.والمشاريع والواجبات والمناقشة في ا

 )5112260التقنيات في التعليم (
يقدم هذا المساق للطالب المعارف والمهارات ال��زمة ��ستخدام تكنولوجيا التعليم في عمليات 

أنواع التكنولوجيا المستخدمة  التعلم  وتشمل  مفهوم التكنولوجيا  والتطور التاريخي للمفهوم ،

لبيئات التعليمية القائمة علي التكنولوجيا ، في التعليم وخصائصها وكيفية استخدامها ، خصائص ا

تقويم فاعلية التكنولوجيا المدمجة في التعليم ،    استراتيجيات دمج التكنولوجيا في التعليم ، 

تعريف المنظومة والمدخل النظمي ،  الحماية  وامن المعلومات واخ��قيات استخدام التكنولوجيا، 

تصميم الم��وعات التعليمية التقنية.  اما التطبيقات  ،التخطيط للدروس باستخدام نموذج أشور 

العملية للمساق فتشمل استخدام برمجيات الوسائط المتعددة برامج المحاكاة والبرامج القائمة 

التطبيق العملي بتصميم أدوات لتدريس  –على الحقيقة ا��فتراضية، تكامل التكنولوجيا في المنهج 

لتدريس موضوع في التخصص وأدوات التواصل موضوع في التخصص، تصميم أدوات 

ا��لكتروني. كما يركز المساق علي دور التقنية في النمو المهني للمعلم، تكنولوجيا التعليم 

 التقنيات التربوية الحديثة وتطبيقاتها. واستخدامها في تقييم التعلم، ملف ا��نجاز ا��لكتروني،



دليل الجامعة  2018-2017  
 

 

195 
  
 

 

 )5113280طرائق تدريس اللغة العربية (
المساق: المفاهيم المتعلقة بعملية التدريس: استراتيجيات التدريس، طريقة التدريس،  يتناول

أسلوب التدريس، التعلم، التعليم، مفهوم اللغة، نشأة اللغة، وظائف اللغة، المبادئ ا��ساسية 

لمنهج اللغة العربية وأهداف تعليمها، كما يقدم المساق المهارات اللغوية (ا��ستماع، المحادثة، 

القراءة، الكتابة) وكيفية تدريسها وتقويمها، ويتناول أيضاً النحو وطرق تدريسه وتقويمه، وا��دب 

 والمحفوظات والنصوص، استراتيجيات وأدوات تقويم المهارات اللغوية.  

 )5113270طرائق تدريس التربية ا��س��مية (
التدريس، طريقة التدريس، يتناول المساق مفاهيم متعلقة بعملية التدريس ومنها استراتيجية 

أسلوب التدريس، التعلم، التعليم. كما يتناول المساق مفهوم التربية ا��س��مية ومصادرها وأهميتها 

 ا��هداف السلوكية وتطبيقاتها في تدريس التربية ا��س��مية، أسس التربية ا��س��مية، وخصائصها،

تحليل محتوى دروس وكتب التربية  التخطيط الفصلي واليومي لتدريس التربية ا��س��مية،

ويتناول المساق ايضا طرائق تدريس وتقويم فروع التربية ا��س��مية وتشمل الت��وة،   ا��س��مية.

التفسير، الحفظ، الحديث ال��يف، العقيدة، الفقه، السيرة النبوية، والتهذيب، تدريس المفاهيم 

 ي تدريس التربية ا��س��مية.بالتربية ا��س��مية واستراتيجيات التقويم وأدواته ف

 )5112240ا��دارة المدرسية والصفية (
يتناول هذا المساق مفاهيم ا��دارة التربوية والمدرسية والصفية وعملياتها، أهميتها ودورها في 

تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، كما يتناول الفرق بين ا��دارة التربوية، ا��دارة التعليمية، ا��دارة 

ا��تصال،  –التنظيم  –، وا��دارة الصفية، ويتناول عمليات ا��دارة المدرسية التخطيط المدرسية

ا��تجاهات السائدة في ا��دارة التربوية، مهام ا��دارة المدرسية وأنماطها والعوامل المؤثرة فيها، 

. كما والتحديات التي تواجهها ومن ضمنها المسؤوليات ا��دارية والفنية والمهنية لمدير المدرسة

يتناول المساق استراتيجيات ا��دارة الصفية الناجحة مفهومها ودور المعلم فيها، عمليات ا��تصال 

والتواصل وأهميتها في ا��دارة الصفية، الع��قة ما بين ا��دارة المدرسية والمجتمع المحلي، مجالس 

 .ا��باء والمعلمين، النشاطات المدرسية: مفهومها تطورها أهميتها وأهدافها

 )5113300طرائق تدريس الرياضيات (
يتناول المساق نشأة الرياضيات وتطورها ومقارنة بين الرياضيات التقليدية والحديثة، مبادئ 

ومعايير تدريس الرياضيات، معايير الرياضيات المدرسية، وتطبيقاتها على مناهج الرياضيات 
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يات وفق نظريات بياجيه، جانييه، منهج بدولة ا��مارات العربية المتحدة، ا��ستعداد لتعلم الرياض

الرياضيات ومكوناته وأسس بنائه. كما يركز المساق على استراتيجيات تدريس كل من المفاهيم 

الرياضية والتعميمات الرياضية والمهارات والخوارزميات الرياضية إضافة إلى استراتيجيات حل 

من كتب الرياضيات المدرسية المقررة.  المشكلة الرياضية مع تعزيز ذلك من خ��ل نماذج وأمثلة

ويعالج هذا المساق أيضاً تنمية قدرة الطلبة على حل المسالة الرياضية، معايير التقويم الخاصة 

 بالرياضيات وتدريسها، التخطيط لتدريس الرياضيات في مرحلة التعليم ا��سا��.

 )5113290طرائق تدريس العلوم (
ته وأهداف تدريس العلوم (العامة والخاصة) وعمليات العلم يتناول المساق طبيعة العلم وبني

ا��ساسية والمتكاملة، والمهارات العلمية واكتساب ا��تجاهات العلمية وتنميتها ونظرية جانييه 

وتدريس العلوم، نظرية بياجية وتدريس العلوم.  با��ضافة الى ا��هداف التربوية في تدريس 

(منهج العلوم بدولة ا��مارات العربية المتحدة كنموذج). كما العلوم، صياغة ا��هداف السلوكية 

يتضمن المساق تعريف الطلبة بعدد من طرائق تدريس العلوم المختلفة ومنها طريقة التق�� 

وا��ستكشاف وطريقة التعليم التعاوني وطريقة المختبر وطريقة الرح��ت الحقلية وطريقة خريطة 

المساق المتعلمين على معرفة أهمية التخطيط، ميزات  المفاهيم ودورة التعلم. كما يساعد

التخطيط، أنواع التخطيط، الخطة الدراسية الفصلية والخطة الدراسية اليومية، إعداد معلم العلوم، 

 كفايات معلم العلوم.  

 )5114320( 1تربية عملية 
لمعلمين ويتضمن: هو: المرحلة ا��ولى من البرنامج العملي لبرامج إعداد ا 1مساق تربية عملية

التدريس المصغر، المشاهدة، ملف ا��نجاز، مشاهدة تمهيدية للمدرسة ومرافقها، وفيه يطور 

الطالب المعلم المهارات التدريسية ا��ساسية لمزاولة مهنة التدريس مثل التهيئة الحافزة وال��ح 

رة الدافعية والغلق. كذلك وطرح ا��سئلة، والتفاعل الصفي وا��دارة الصفية وتكنولوجيا التعليم وإثا

يوفر المساق للطالب المعلم فرصا لمشاهدات ميدانية لمواقف صعبة وعملية التعلم والتعليم 

وا��نشطة الصفية وال��صفية في بيئة المدرسة والصف الدرا��. وفي نهاية المساق يقوم الطالب 

 بتطبيق درس متكامل في مجال تخصصه ومن ثم يتم تقييم ملف ا��نجاز.

 )5114330( 2تربية عملية 
) تتيح للطالب المعلم فرصته لمزاولة مهنة التدريس تحت ا����اف ا��كاديمي 2إن التربية العملية (

وا����اف التربوي وتطوير كفاياته العلمية والتربوية نحو ا��فضل، وفق عنا�� مساق التربية 
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تعليمية معدة من قبل، تحليل مناهج  العملية ا��تية: (ا��عداد والتهيئة، المشاهدة، تحليل مواقف

مادة التخصص، التدريس الجزئي، التدريس الكلي، ملف ا��نجاز)، وذلك خ��ل فترة التطبيق 

 الميداني في المدرسة.

 )5114340مهنة التعليم وأدوار المعلم (
رسة يتناول هذا المساق المنظومة التعليمية وعنا��ها ومهنة التعليم وأهميتها ومعاييرها، ومد

المستقبل وا��دوار المتجددة للمعلم فيها، ويتناول كذلك عملية ا��تصال والتواصل في الموقف 

التعليمي وصياغة ا��سئلة الصفية، وتعليم مهارات التفكير للطلبة، وأخ��قيات مهنة التعليم 

م وأهم والع��قات ا��نسانية، وا��دارة الصفية الناجحة والتكوين المهني للمعلم، وإعداد المعل

 التحديات التي تواجهها مهنة التعليم.

 )5114360التصميم التعليمي وتطبيقاته (
يتناول المساق المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي. كما يتناول الع��قة بين 

ميم نظريات التعلم والتصميم التعليمي ونماذج التصميم التعليمي، كما يتناول المساق مراحل تص

 المنظومة التعليمية وتدريب الطلبة على تطبيق هذه المراحل حسب الموافق المختارة.  
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 البرامج التي تطرحها الكلية:
 "تخصص إعداد معلم في الرياضيات والعلوم /"بكالوريوس في التربية

 :                                         المقدمة
مساقات الرياضيات والفيزياء في كليات جامعة عجمان. يتولى قسم الرياضيات والعلوم تدريس 

ـــيات والعلوم  ـــص إعداد معلم في الرياض ـــم برنامج بكالوريوس في التربية/ تخص كما يقدم القس
 .المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 برنامج: بكالوريوس في التربية/ تخصص إعداد معلم في الرياضيات والعلوم

 :برنامجالرسالة 
من رسالة ” بكالوريوس في التربية تخصص إعداد معلم في الرياضيات والعلوم“تنبع رسالة برنامج 

 مع رؤية جامعة عجمان ورسالتها. كلية التربية والعلوم ا��ساسية بالتناغم

تتمثل رسالة البرنامج في إعداد معلمين أكفاء في مجال الرياضيات و/أو العلوم للعمل في مرحلة 
 ) في الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج العربي.9إلى  1التعليم ا��سا�� (الصفوف من 

والميول التي بتطلبها ا��ستخدام با��ضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى إمداد الخريجين بالمهارات 
 المتزايد لتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في التعليم المعا��.

 أهداف البرنامج:
أهدافه من رسالة  ”بكالوريوس في التربية تخصص إعداد معلم في الرياضيات والعلوم“يستمد  

 البرنامج بما يعكس الفلسفة التعليمية التي تتبناها الجامعة. وتشمل أهداف البرنامج ا��تي: 

 معارف دقيقة ومناسبة في الرياضيات والعلوم.: إكساب 1هد 

 ط بين المعارف النظرية والمهارات التطبيقية.ممارسة طرق ا��ستد��ل العلمي والرب: 2هد 

ـــــيات والعلوم  :3هد  ياض دراســــــة الطرائق العامة للتدريس والطرائق الخاصــــــة بتعليم الر
 وممارستها  

 وتطوير الثقة بالنفس لدى المعلم باعتباره صانع القرار في قاعة الدرس.       

 نولوجيا الحديثة وممارستها وخاصة المهارات ا��ساسية ال��زمة ��ستخدام التكإكساب  :4هد 

 الحاسوب باعتباره أداة تعليمية ومصدراً مهماً للمعلومات وتحليلها.       

 التمكن الفعلي من التواصل وإجادة العمل الفردي وضمن فريق.   :5هد 

 مخرجات البرنامج: 
 وهي كما يلي:المخرجات متسقة مع رسالة الكلية وأهدافها وكذلك مع رسالة البرنامج وأهدافه 

بكالوريوس في التربية تخصص إعداد معلم في الرياضيات “عند التخرج يكون ط��ب برنامج 
 قادرين على: ” والعلوم

 تطبيق المعارف الرياضية والعلمية والتكنولوجية في مجال التعليم. :1مخ 

 ممارسة ا��ستد��ل العلمي واعتماد مقاربة منطقية وناقدة في التعامل مع ا��مور.: 2مخ 
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 التجارب العلمية وإنجازها بصورة فعالة، وتحليل نتائجها.صميم ت :3مخ 

في التربية، وعلم النفس، وطرائق التدريس، وتصميم  تطبيق المعارف ا��ساسية: 4مخ 
 المناهج في 

 ظروف وبيئات تعليمية مختلفة. 

 تصميم الدروس وتطوير وسائل للقياس والتقييم.: 5مخ 

الحاسوب وتقنيات التعليم واستخدام ا��نترنت  ممارسة المهارات ا��ساسية في مجال: 6مخ 
 للوصول إلى المعلومات.

التعلم مدى تأثير التعليم على المجتمع وأهمية وإدراك المسؤولية المهنية وا��خ��قية : 7مخ 
 الحياة.

التواصل الفعلي مع ا��خرين (شفهيا وتحريريا) والقدرة على العمل بشكل منفرد ضمن : 8مخ 
 فريق.

 

 مخرجات البرنامج

مخرجات برنامج البكالوريوس في التربية / تخصص إعداد معلم في الرياضيات والعلوم 
ة من معارف ومهارات متسقة مع توصيف المستوى السابع من منظومة المؤه��ت الوطني

 وكفايات (ا��ستق��لية والمسئولية، الدور في السياق، تطوير الذات).

I. استراتيجيات وطرائق التعليم  • المعارف
 والتعلم

المحا��ات النظرية ا��لقائية؛ التعليم ا��لكتروني؛ 
دراسة الحالة؛ حصص المناقشة وحل المسائل 

التعلم والتمارين؛ المختبرات والمعامل العلمية؛ 
 التعاوني؛ العصف الذهني؛ حل المشك��ت.

 أساليب وأدوات التقييم •

امتحانات السعي؛ امتحان المنتصف؛ ا��متحان 
النهائي؛ أوراق العمل؛ التقارير الخاصة بالمختبر؛ 
المقاب��ت؛ الم��حظة؛ التقويم الذاتي؛ التقويم 

المبني على ا��داء؛ ملف ا��نجاز؛ ا��متحان 
فاصيل الرجاء مراجعة ملفات (للت الشفهي؛...

 المساقات)

 قادراً على أن:عند اتمام البرنامج يكون الخريج 

يصمم منظومة من المبادئ  :1
والمعارف النظرية في مجال 

الرياضيات والعلوم والتربويات 
لوضع ا��ستراتيجيات والحلول عند 

 .ممارسة التعليم و التعلم

يتقن المادة العلمية في مجال  :2
وينتقي أفضل المبادئ تخصصه 

 .والنظريات المناسبة للبيئة التعليمية

 

II. المهارات 
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قادراً على عند اتمام البرنامج يكون الخريج 
 أن:

يحدد المشك��ت ويضع تصور للحلول  :3
المقترحة مع ادراك ا��يجابيات و 

 .السلبيات

يختار ويستخدم ا��دوات المناسبة من : 4
طرائق بحث وغيرها للحصول على 
المعلومات الدقيقة مع القدرة على 

سائل ا��يضاح التواصل و استخدام و
 .المتاحة

 

استراتيجيات وطرائق التعليم  •
 والتعلم

المحا��ات النظرية ا��لقائية؛ التعليم 
ا��لكتروني؛ دراسة الحالة؛ حصص المناقشة 

وحل المسائل والتمارين؛ المختبرات 
والمعامل العلمية؛ التعلم التعاوني؛ العصف 

 الذهني؛ حل المشك��ت.

 أساليب وأدوات التقييم •

امتحانات السعي؛ امتحان المنتصف؛ ا��متحان 
النهائي؛ أوراق العمل؛ التقارير الخاصة 
بالمختبر؛ المقاب��ت؛ الم��حظة؛ التقويم 

الذاتي؛ التقويم المبني على ا��داء؛ ملف 
(للتفاصيل الرجاء  ا��نجاز؛ ا��متحان الشفهي؛...

 ملفات المساقات)مراجعة 



دليل الجامعة  2018-2017  
 

 

201 
  
 

 

III. الكفايات 

استراتيجيات وطرائق التعليم  •
 والتعلم

المحا��ات النظرية ا��لقائية؛ التعليم 
ا��لكتروني؛ دراسة الحالة؛ حصص المناقشة 

وحل المسائل والتمارين؛ المختبرات 
والمعامل العلمية؛ التعلم التعاوني؛ العصف 

 الذهني؛ حل المشك��ت.

 التقييمأساليب وأدوات  •

امتحانات السعي؛ امتحان المنتصف؛ 
ا��متحان النهائي؛ أوراق العمل؛ التقارير 
الخاصة بالمختبر؛ المقاب��ت؛ الم��حظة؛ 

التقويم الذاتي؛ التقويم المبني على ا��داء؛ 
(للتفاصيل  ملف ا��نجاز؛ ا��متحان الشفهي؛...

 الرجاء مراجعة ملفات المساقات).

 

 قادراً على أن:عند اتمام البرنامج يكون الخريج 

 ا��ستق��لية والمسؤولية 

يعمل منفرداً أو ضمن فريق في : 5
ظروف متغيرة و يتبنى الحلول 

 الخ��قة و يدافاع عنها.
 الدور في السياق 

يمارس المسؤولية المهنية وا��خ��قية : 6
ويقيم تأثير التعليم في المجتمع 

 .وأهميته مدى الحياة
 تطوير الذات 

تعلم من خ��ل الممارسة ويطور ي: 7
معارف ومهارات جديدة ويتحمل 

مسؤولية احتياجاته التعليمية 
 المستقبلية.

 
 

 ��وط القبول:
 يقبل الطالب إذا توفرت فيه ال��وط ا��تية:

من دولة  %60 لحصول على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) بمعدل �� يقل عن -1
 العربية المتحدة أو ما يعادلها من أي دولة أخرى.ا��مارات 

 اجتياز مقابلة شخصية لمعرفة مدى م��ءمة الطالب جسدياً ومهنياً. -2

 فرص العمل 
    التدريس في مراحل التعليم ا��سا�� والمرحلة الثانوية -1

 العمل في مجال إدارة وتسيير المؤسسات التربوية ومعاهد التكوين. -2

 العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والخاصة.  -3

 .العمل في مؤسسات البحث والدراسات ا��ستراتيجية -4

 متطلبات الدرجة العلمية
 ��تمام البرنامج بنجاح على الطالب:
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 .ساعات معتمدة 9ساعة معتمدة من ضمنها التربية العملية وتعادل  132   انجاز

في التربية العملية في مدرسة للتعليم ا��سا�� تختارها  قضاء الفصل الدرا�� السابع أو الثامن
 .لجنة التربية العملية في الكلية

 .) أو أكثر2.0الحصول على معدل تراكمي (

 الخطة الدراسية:
) ساعة معتمدة، موضوعة بشكل خطة 132) مساقاً بمجموع (43تتضمن الخطة الدراسية للبرنامج (

 مبين في الجدول التالي: ى الفصول والسنوات كما هودراسية متكاملة، مساقاتها موزعة عل

 

��
درا

 ال
ى

تو
س

لم
ا

 

 الفصل الدرا�� الثاني الفصل الدرا�� ا��ول

متطلبه  رقمه اسم المساق
متطلبه  رقمه اسم المساق السابق

 السابق

ى
ول

ا��
ة 

سن
ال

 

  5001010 لغة انجليزية  1010000 إرشاد أكاديمي

مهارات ا��تصال باللغة 
  0512101 علم نفس النمو  1021400 العربية

 II 0541102 0541101 رياضيات   1031100 إحصاء

  0541103 هندسة تحليلية  5111010 أصول التربية

  0104110 تطبيقات الحاسب  I 5411010 رياضيات 

متطلب جامعة   0010211 ثقافة إس��مية
 1اختياري 

 2 -أنظر الفقرة (ث)
 أدناه

نة
س

ال
 

ية
ثان

ال
 

 0512101 0512203 علم النفس التربوي 5111010 5111020 بناء المناهج وتطويرها

 0541101 0541205 جبر خطي  1031200 علوم البيئة

 II 0542202 0542201 فيزياء  5411020 5412040 معاد��ت تفاضلية

  I 5422040 كيمياء   I 5422010 فيزياء 

 1041100 5002220 التقنيات في التعليم  5113080 إدارة مدرسية وصفية

متطلب جامعة اختياري 
2 

 2 -أنظر الفقرة (ث)
 أدناه

متطلب جامعة 
 3اختياري 

 2 -أنظر الفقرة (ث)
 أدناه

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

 

طرائق تدريس  5111020 5113060 طرائق تدريس العلوم
 0511102 0511307 الرياضيات

 5411020 5413070 تحليل حقيقي II 0542412 0542204 كيمياء 

 0511102 0511309 التقويم التربوي 1041100 5423070 تطبيقات البرمجيات

موضوعات مختارة  0541102 0541206 تحليل متجهات
 5422010 5434150 في العلوم
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 أساسيات علوم الحياة 
I 5422050  5424090 جيولوجيا  

 -اختياري مساق   5423080 أساسيات علوم البيئة
 أدناه 2 -أنظر الفقرة (أ) رياضيات

عة
راب

 ال
نة

س
ال

 

 0541205 0541308 جبر مجرد
 0511410 0511411 )2التربية العملية (

 5413070 5414090 تحليل عقدي

 0511306 0511410 )1التربية العملية (
  -مساق اختياري  0511307

 تربية
 2 -أنظر الفقرة (ت)

 أدناه
 2 -أنظر الفقرة (ب) علوم -اختياريمساق 

 أدناه

 -مساق اختياري 
 2 -أنظر الفقرة (ب) علوم -مساق اختياري أدناه 2 -أنظر الفقرة (أ) رياضيات

 أدناه
 

 مساقات الرياضيات 
) ســاعة معتمدة في الرياضــيات تغطي حقول الرياضــيات البحتة 33يتطلب إتمام البرنامج إنجاز (

ــــــاقـات 25والتطبيقيـة وتمثـل  ــــــاعـات المعتمـدة. وتتـألف مجموعـة مس % من مجموع عـدد الس
 ) مساقات إجبارية ومساقين اختياريين:9الرياضيات من (

 

 ) ساعة27المساقات ا��جبارية/ رياضيات ( 
 

رقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

  I 0541101  3 3 2رياضيات 
  II 0541102 0541101 3 3 2رياضيات 

  2 3 3  0541103 هندسة تحليلية
  2 3 3 0541102 0541204 معاد��ت تفاضلية

  2 3 3 0541101 0541205 جبر خطي
   3 3 0541102 0541206 تحليل متجهات
   3 3 0541102 0541307 تحليل حقيقي

   3 3 0541205 0541308 جبر مجرد

  2 3 3 0541307 0541409 تحليل عقدي

 

 ) ساعات6المساقات ا��ختيارية/ رياضيات: ( 
 عدد الساعات
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رقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 عملي مناقشة نظري المعتمدة

   3 3 ساعة 60إنجاز  0541410 تحليل عددي

   3 3 ساعة 60إنجاز  0541411 نظرية العدد

   3 3 0541307 0541412 تبولوجيا

 II 0541413 0103110 3 2  2إحصاء 

   3 3 0103110 0541414 وسائل المعاينة

 

 مساقات العلوم  
) ساعة معتمدة في العلوم تغطي حقول الفيزياء، 33تحتوي الخطة الدراسية للبرنامج على (

% من 25والتلوث، وعلوم الحاسوب وتمثل الكيمياء، ا��حياء، الجيولوجيا، الفلك، علوم البيئة 
) مساقات إجبارية 9مجموع عدد الساعات المعتمدة. وتتألف مجموعة مساقات العلوم من (

 ومساقين اختياريين:
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 ) ساعة27المساقات ا��جبارية/ علوم (

رقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

 I 0542201  3 2 2 2فيزياء 
 II 0542202 0542201 3 2 2 2فيزياء 
 I 0542204  3 2  2كيمياء 
 II 0542412 0542204 3 2  2كيمياء 

 I 0542205  3 2  2 أساسيات علوم الحياة
 2  2 3 0104110 0542307 تطبيقات البرمجيات

   3 3  0542308 أساسيات علوم البيئة
   3 3  0542409 عامةجيولوجيا 

     5422010 0543415 موضوعات مختارة في العلوم
 

 ) ساعات6المساقات ا��ختيارية/ علوم: (
 

رقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

   3 3 0542202 0542303 فيزياء حديثة

   3 3 0542412 0542306 كيمياء حياتية

   3 3 0542202 0542410 الحرارة والضوء

   II 0542414 0542205 3 3أساسيات علوم الحياة 
 

 مساقات العلوم التربوية
% من مجموع عدد الساعات 27.3) ساعة معتمدة أي نسبة 36حا��ة في الخطة الدراسية بواقع (

ـــــمل با��ضــــــافة إلى التدريب الميداني حقول علم النفس، طرائق التدريس، بناء  المعتمدة وتش
المناهج وتطويرها، التقويم التربوي، وا��دارة المدرســــية والصــــفية. يقوم قســــم العلوم التربوية 

 بطرح مساقات العلوم التربوية وا����اف عليها.التربية والعلوم ا��ساسية بكلية 

  

 ) ساعة33المساقات ا��جبارية/ تربية: ( -

رقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

   3 3  5111010 أصول التربية
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   3 3  0512101 علم نفس النمو

   3 3 0511101 0511102 بناء المناهج وتطويرها

   3 3 5121010 0512203 علم النفس التربوي

   3 3 5111020 0511306 طرائق تدريس العلوم

   3 3  5113080 إدارة مدرسية وصفية

   3 3 0511102 0511309 التقويم التربوي

طرائق تدريس 
   3 3 0511102 0511307 الرياضيات

 0511306 0511410 1التربية العملية 
0511307 3 3   

   6 6 0511410 0511411 2التربية العملية 
 

 ساعات معتمدة): 3المساقات ا��ختيارية / تربية (

المتطلب  رقم المساق اسم المساق
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

 عدد الساعات

مناق نظري
 شة

عمل
 ي

   3 3 - 0511204 مهنة التعليم وأدوار المعلم

   3 3 - 0511205 التربية ومشك��ت المجتمع

   3 3 - 0511206 التصميم التعليمي وتطبيقاته

 

 ساعات معتمدة): 6مساقات التعليم العام ا��جبارية: (

المتطلب  رقم المساق اسم المساق
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

 عدد الساعات

 عملي مناقشة نظري

   3 3  0500101 ا��نكليزيةاللغة 

 2  2 3  0500222 التقنيات في التعليم
 

 

 توصيف المساقات
 )I )5411210 –رياضيات 

يتناول المساق أساسيات المنطق الريا�� وجداول الصواب والخطأ وا��حداثيات الكارتيزية 

دراسة الدوال والقطبية ومعادلة الخط المستقيم في المستوى. با��ضافة لذلك يتناول المساق 

بأنواعها، تركيبها، وتمثيلها بيانيا والنهايات، ا��تصال، وا��شتقاق وقواعدها مع التأكيد على تطبيقات 

 ا��شتقاق في الفيزياء والعلوم ا��خرى. يتضمن المساق كذلك مدخ��ً موجزاً ل��عداد العقدية.
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 )II )5411220 –رياضيات 
للتفاضل، حساب التكامل المحدود، النظريات ا��ساسية يتناول المساق التكامل كعملية عكسية 

في التكامل، طرق حساب التكامل. التكام��ت المتعددة (الثنائية والث��ثية). تطبيقات التكامل في 

 الفيزياء والهندسة.

 )5411230هندسة تحليلية (
المستقيم  يتناول المساق ا��حداثيات الكارتيزية والقطبية في المستوى ودراسة معادلة الخط

والدائرة والقطوع المخروطية كافة. ويؤكد على انتقال المحاور ودورانها مع إعطاء تطبيقات 

هندسية متنوعة. كما يتناول المساق ا��حداثيات الكارتيزية في الفضاء ا��قليدي و دراسة المستوى 

 في الفضاء. والمعاد��ت البارامترية للخط المستقيم كما يتعرض إلى تطبيقات هندسية مختلفة

 

 

 ) 5412240 (معاد��ت تفاضلية
يتناول المساق المعاد��ت التفاضلية ا��عتيادية من الرتبة ا��ولى، تصنيفها وطرق حلها، وبعض 

التطبيقات عليها مثل: المسارات المتعامدة والدوائر الكهربائية. وكذلك المعاد��ت التفاضلية ذات 

المعام��ت الثابتة وتطبيقاتها، ومسائل القيم ا��ولية  الرتبة الثانية، الخطية، المتجانسة ذات

أويلر، والمعاد��ت الخطية غير المتجانسة. واستخدام س��سل القوى  -كو��  والحدودية، ومعاد��ت

 في حل المعاد��ت التفاضلية الخطية، و تحوي��ت ��ب��س في حل المعاد��ت التفاضلية.

 )5412250(    جبر خطي
صفوفات والمحددات والعمليات الجبرية عليها ومعكوس المصفوفة ومنظومة يتناول المساق الم

المعاد��ت الخطية وحلولها. كما يتناول المساق فضاءات المتجهات، الفضاءات الجزئية، أساساتها، 

التحوي��ت الخطية، نواتها، مداها، وتمثيلها كمصفوفة. كذلك يتناول المساق الجذور الذاتية و 

 ة المرتبطة بها و الفضاءات الذاتية.المتجهات الذاتي

 )5413260تحليل متجهات  (
يتناول المساق تعريف المتجهات وتمثيلها الهند�� وجبر المتجهات وتطبيقاته. كما يشمل المساق 

تعريف الدوال المتجهية وخصائصها والحقول المتجهية وتطبيقاتها  ونظريات جرين وجاوس 

 واستوكس .
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 )5413270تحليل حقيقي (
يتناول المساق خصائص نظام ا��عداد الحقيقية ومجموعاتها الجزئية ومسلمات الحقل والترتيب 

والتمام ونتائجها وتبولوجيا خط ا��عداد الحقيقية والمتتاليات الحقيقية ونظريات التقارب التي تبرز 

ها،  الخصائص ا��ساسية ل��عداد. كما يشمل المساق التعريف بالمتسلس��ت الحقيقية وخصائص

 واختبارات التقارب ومتسلس��ت القوى.

 )5414280جبر مجرد (
يتناول المساق المجموعات وقوانين دي مورجان، العمليات الثنائية وخواصها، الزمر وخواصها 

والزمر الجزئية وبعض الزمر الخاصة (ا��بدالية، الدائرية) ومبرهنة "��جرانج"،   وزمر التباديل والزمرة 

خواصها،  ويتعرض المساق لبعض تطبيقات الزمر كما يتناول تعريف الزمرة المتناوبة وبعض 

الجزئية الناظمية،  ومركز الزمرة،  وتشاكل الزمر،  ونواة التشاكل،  والتناظر ا��حادي وأمثلة عليها . 

 كذلك التعرف على الحلقات والحقول وخواصها،  وتشاكل الحلقات.

 )5414290تحليل عقدي (
ا��عداد العقدية تعريفها وخواصها والعمليات الجبرية عليها في ا��حداثيات يتناول المساق 

الكارتيزية والقطبية وتمثيلها هندسيا. والدوال العقدية نهايتها واتصالها واشتقاقها والدوال 

التحليلية. والتأكيد على بعض الدوال ا��ولية ا��سية واللوغاريتمية والمثلثية وغيرها. كما يتناول 

ق التكامل العقدي واهم النظريات والتطبيقات في هذا المجال،  ثم المتتابعات والس��سل المسا

 .العقدية وتطبيقاتها وع��قتها بالتكام��ت العقدية

 )5414300تحليل عددي (
يتناول المساق الطرائق العددية المختلفة لحل مسائل في الرياضيات غير ممكنة الحل تحليليا حيث 

�� خطية بمجهول واحد،  إضافة إلى طرائق تقريب الدالة وحل المعاد��ت  يتم تناول معاد��ت

التفاضلية عدديا ويستخدم في هذا المجال طرائق عددية لحساب التفاضل والتكامل العددي 

 والمقارنة بينهما.

 )5414310نظرية العدد (
حة كالقسمة و يتناول المساق بديهية ا��ستقراء الريا�� و الخواص ا��ساسية ل��عداد الصحي

خواصها و خوارزمية القسمة،  ونظرية "إقليدس"،  إيجاد القاسم المشترك ا��عظم والمضاعف 

المشترك ا��دنى،  وخواص ا��عداد ا��ولية،  و حلول معادلة "ديوفانتين" الخطية، ومبرهنة الباقي 
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ا��عداد ا��ولية أقل من عدد  الصينية،  ودالة أويلر،  ومبرهنة "فيرما"،  وطريقة "إراتوستيـنـز"  ��يجاد

 صحيح ما.

 )5414320تبولوجيا (
يتناول المساق مقدمة في التبولوجيا العامة: تعريف الفضاءات التبولوجية وأمثلة عليها ؛ 

ا��ستمرارية بين فضائين تبولوجيين والتكافؤ التبولوجي؛ الفضاءات المترية والمنتظمة؛ الفضاءات 

 الفصل ؛ التراص؛ الجداء التبولوجي؛ ا��تصال وا��تصال المحلي. التامة؛ مسلمات العد ومسلمات

 

 )II )5414330 –إحصاء 
يتناول المساق التعريف با��حصاء ا��ستد��لي مع التطبيقات على الدراسات التربوية. ويتضمن 

موضوعات  من بينها توزيعات إحصاءات العينات ونظرية الغاية المركزية, التقديرات ا��حصائية 

 tو  Zيها النقطية والمدى،  وا��ختبارات ا��حصائية للوسط والنسبة والتباين باستخدام اختبار بشق

 واختبار  إضافة إلى تحليل التباين.

 )5414340وسائل معاينة ( 
تقدير معالم المجتمع -أنواع العينات ا��حتمالية –يتناول المساق طرق اختيار العينات ا��حتمالية 

 –العينة،  تحديد حجم العينة المناسب ��نواع العينات التي يتم تغطيتها  بواسطة ا��حصاءات من

 ا��خطاء المرافقة لتقدير المعلمات من إحصاءات العينة.

 )5422210( 1فيزياء 
يتناول المساق المفاهيم العلمية ا��ساسية التي تشمل أنظمة القياس والمتجهات وحركة ا��جسام 

نيوتن في الحركة وتطبيقاتها العملية والشغل والطاقة والقدرة  في بعد واحد وفي مستوى وقوانين

ونظرية الشغل والطاقة والزخم الخطي والحركة الدورانية. با��ضافة إلى مجموعة من التجارب 

 العملية التي توضح هذه المفاهيم .

 )5422220( 2فيزياء 
والمغناطيسية التي تشمل: الكهرباء يتناول المساق المفاهيم العلمية ا��ساسية في الكهرباء 

الساكنة (قانون كولوم والمجال الكهربائي وقانون جاوس والجهد الكهربائي والسعة الكهربائية)، 

الكهرباء التيارية (قانون أوم وقاعدتا كيرتشوف ودوائر التيار المستمر)، المجال المغناطي�� 
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راداي ومعاد��ت ماكسويل. با��ضافة إلى وتأثيراته ومصادره والحث الكهرومغناطي�� وقانون فا

 مجموعة من التجارب العملية التي توضح هذه المفاهيم .

 )5422230( 1كيمياء 
يتناول المساق أساسيات علم الكيمياء: الذرة  ومكوناتها , المواد و الجزيئات و المركبات, التوزيع 

ا��ساسية للكيمياء ال��عضوية و الفيزيائية ا��لكتروني و الجدول الدوري, الروابط الكيميائية, المبادئ 

 و الكهربائية و قوانينها و بعض تطبيقاتها.

 )5423240( 2كيمياء 
يتناول المساق دراسة الكيمياء الحرارية و الحركية و دورها في سير التفاع��ت الكيميائية والحيوية 

الطاقة والغذاء و الطب كما وكذلك يهتم المساق بدراسة الكيمياء النووية و تطبيقاتها في مجال 

يهتم الساق بمركبات الكربون و خواصها الفيزيائية و تفاع��تها الكيميائية و طرق تحضيرها با��ضافة 

 الحيوية. إلي فوائدها واستخداماتها في مجال الصناعة ووظائفها

 )5423260( 1أساسيات علوم الحياة 
��حياء وتطور ا��حياء عبر الزمن ويشمل دراسة يتناول المساق دراسة المفاهيم ا��ساسية في علم ا

الخلية الحية وأنماطها، ا��ساس الكيميائي للمادة الحية. دراسة الخلية كوحدة بناء للكائنات الحية 

بما فيها المكونات المجهرية للخلية والتطرق إلى بعض ا��نماط الخلوية والنسج ووظائفها والع��قة 

ها ودراسة ماهية بعض المفاهيم العلمية كا��حياء الدقيقة بين تركيب الخلية الحية ووظائف

والطحالب والبكتريا وغيرها كما يتم دراسة المفاهيم الخاصة ل��يض الخلوي وإنتاج الطاقة ودراسة 

النمو في الكائنات الحية والتكامل ما بين الكائن الحي وبيئته وا��سس البيولوجية لسلوك الكائن 

لخلوي وطرق التكاثر ومبادئ توارث الصفات في الكائنات الحية وا��سس الحي ودراسة ا��نقسام ا

 الوراثية للحياة.

 )5423250تطبيقات البرمجيات (
يتناول المساق التعرف على البرمجيات المستخدمة في الرياضيات والعلوم وتطبيقاتها،   مع 

لى تطبيقات متقدمة التأكيد على استخدام البرمجيات العاملة في مجال تخصصهم،  والتعرف ع

��مثلة في الرياضيات والعلوم باستخدام ا��كسيل المتقدم بشكل تفصيلي كونه واسع ا��نتشار 

كونه أكفأ البرمجيات المستخدمة في مجال  MATLABبين أجهزة الكومبيوتر،   واستخدام المات��ب 

 التخصص.



دليل الجامعة  2018-2017  
 

 

211 
  
 

 

 )5423270أساسيات علوم البيئة (
��قتها بعلم المنظومات والعلوم ا��ساسية والع��قة بين ا��نسان يتناول المساق معرفة البيئة وع

والبيئة ومن ثم نشأة الكون ونشأة المجموعة الشمسية والشمس ومكوناتها والطاقة الشمسية 

طبقاتها) وكذلك يتناول الرياح والبحار -المجال المغناطي�� لها-عمرها-وتوزيعها وا��رض (نشأتها

لقمر وأطواره وع��قته بالمد والجزر ودورة العنا�� الحيوية،  والبيئات والغ��ف الجوي ومكوناته وا

 الحيوية وبيئة الجماعات والسكان والكثافة السكانية وكيفية حسابها،  والتلوث البيئي ومخاطرة.

 )5423290جيولوجيا عامة  (
رضية يتناول المساق أصل ا��رض تعريفها والتاريخ الجيولوجي ل��رض ومكونات الق��ة ا��

والعمليات الداخلية والز��زل والبراكين وحرارة باطن ا��رض والعمليات الخارجية (المياه السطحية 

والمياه الجوفية) ومغناطيسية ا��رض ونظرية حركة ا��لواح والخرائط الطوبوغرافية والخرائط 

ساق الصخور الجيولوجية،  والبلورات بتراكيبها المختلفة والمعادن وصفاتها وكذلك يتناول الم

بأنواعها النارية والمتحولة والرسوبية،  كذلك يتناول المساق تعريف الطالب بالتراكيب الجيولوجية 

 والطبقات الصخرية المختلفة وا��حافير وموارد ا��رض.

 

 )5423280موضوعات مختارة في العلوم (
 يتناول المساق مواضيع متخصصة في مجال العلوم في أحد المحاور التالية:

الفلك ويشمل نظرية نشوء الكون، المجرات والمجموعة الشمسية، ونبذة عن المراصد الفلكية 

 وماهية الثقوب السوداء وا��شعة الكونية.....

الطاقة البديلة ويشمل مقدمة عن التطور التاريخي ��ستخدام الطاقة وطبيعتها ومصادرها، 

واع الطاقة البديلة النظيفة مثل الطاقة وأهمية ترشيد استه��ك الطاقة في مختلف القطاعات، وأن

 الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الهيدروجين والطاقة النووية....

النانوتكنولوجي وتشمل الخلفية التاريخية لها ومراحل تطورها واستخداماتها الحديثة في مجا��ت 

 الطب والهندسة والعلوم ا��ساسية والفضاء والطاقة والبحث العلمي.
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 )5424300ثة (فيزياء حدي
يتناول المساق نظرية النسبية الخاصة و السلوك المزدوج للمادة وا��شعاع  و البنية الذرية للمادة 

و ميكانيكا الكم ومعادلة ��ودنجر و النشاط ا��شعاعي والمكونات النووية و بنية المادة الصلبة 

 ونظرية الحزم الطاقية.

 

 )5424310كيمياء حياتية (
عرفة التركيب الكيميائي للمركبات الحيوية التي تدخل في تركيب جسم الكائن يتناول المساق م

الحي وغذائه  وع��قة ذلك بوظيفتها الحيوية في جسم ا��نسان ويركز  المساق على دراسة التغيرات 

الحيوية التي تحدث للمركبات الكيميائية المكونة للغذاء بعد تناوله وكيفية قيام الخلية باستخ��ص 

ة من مكونات الغذاء نتيجة عمليات التمثيل الغذائي ومعرفة ميكانيكية البناء ل��حماض الطاق

النووية والبروتينات في الكائن الحي. ويهتم المساق بتفسير الظواهر الحياتية والصحية والنفسية 

 للفرد على ضوء عمليات التمثيل الغذائي .

 )5424320الحرارة والضوء  (
) وقوانينه مع Thermodynamicsم ا��ساسية في علم الحركة الحراري (يتناول المساق المفاهي

 بعض التطبيقات على القانون الثاني والقانون الثالث في علم الحركة الحراري.

كما يتناول المساق التعرف على طبيعة الضوء و المرايا و العدسات وتوضيح بعض مفاهيم الضوء 

طاب ونختتم المساق بتزويد الطالب بمبادئ فيزياء الليزر الفيزيائي مثل التداخل والحيود وا��ستق

. 

 )5424330(  2أساسيات علوم الحياة 
يتناول المساق دراسة فسلجه ا��نسان دراسة ميكانيكية والتأكيد على المفاهيم ا��ساسية في علم 

لكروموسومات الوراثة والوراثة المندلية والسيتوب��زمية وكذلك دراسة الصفات الوراثية المتعلقة با

 الجنسية وا��مراض المتعلقة بها. 

وكما يتطرق المساق الى دراسة مبادئ الهندسة الوراثية وا��ستنساخ والتطبيقات الحالية 

والمستقبلية للهندسة الوراثية في عدد من المجا��ت العلمية  ودراسة بعض المشاكل التي تؤديها  

ودراسة بعض الطفرات الجينية ودراسة أنواع ا��ستعما��ت المفرطة  في عدد من المجا��ت،  

الكائنات الحية وا��مراض التي تسببها  مع التركيز على دراسة هذه ا��مراض من ناحية فسلجية 
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وجزيئية والتطرق الى طبيعة الجهاز المناعي والتعرف على بعض ا��مراض المناعية التي تصيب 

 والنفسية .ا��نسان في بيئته وطرق الحفاظ على صحته الجسمية 

 )5111210( أصول التربية
التربية ومنها معناها، ا��هداف التربوية وانواعها ومصادر يتناول المساق جوانب عديدة من 

اشتقاقها، ا��سس المبنية عليها التربية: الفلسفية والتاريخية وا��جتماعية والنفسية وا��قتصادية، 

التي يستند إليها مفهوم التربية التاريخية ومنها التربية الركائز ا��ساسية للعملية التعليمية، ا��صول 

في المجتمعات البدائية والتربية في المجتمعات الغربية القديمة والتربية في العصور الوسطى 

 الفلسفية ونماذج والتربية في العصور الحديثة. كما يتناول المساق ا��صول ا��جتماعية وا��صول

 .التي يستند إليها مفهوم التربيةل النفسية ا��صوالتربوية و فاتمن الفلس

 )5112230بناء المناهج وتطويرها (
يتناول المساق المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث للمنهج، وأسس بناء المناهج وعنا��ها 

تحليل المحتوى التعليمي مفهومه وإجراءاته، ويتناول المساق كذلك ووأنواعها وتنظيماتها،  

تربوي الحديث: التصميم والتنفيذ وبعض نماذج بناء المناهج الحديثة وعمليتي عمليات المنهج ال

 تقويم المنهج وتطويره

 )5111220علم نفس النمو (
يتناول المساق تعريف الطالب بمفهوم علم نفس النمو وأهميته وتطوره وأهدافه ومناهج البحث 

تضمن المساق ايضا نظريات  فيه.  فيه، كما تعرفه على قوانين النمو ومبادئه والعوامل المؤثرة

ونظرية النمو ا��جتماعي ��ريكسون ونظرية  النمو وتطبيقاتها ومنها النظرية النفسية دينامية

مراحل  النمو المعرفي لبياجيه ونظرية النمو ا��خ��قي لكولبيرج. اولى المساق ايضا اهتماما في

 لمراحل تضمنت: النمو الجسمي والحركي،النمو لدى ا��طفال والمراهقين وتطبيقاتها التربوية وا

النمو العقلي، النمو اللغوي، النمو ا��نفعالي، النمو ا��جتماعي، خصائص مرحلة المرهقة جسمياً 

 واجتماعياً.

 )5112250علم النفس التربوي (
وطرق البحث  يتناول مساق علم النفس التربوي في البداية تعريفه ونشأته وجوانبه وأهدافه

 فيه.   كما تضمن المساق ا��هداف التعليمية ومستوياتها واشتقاقاتها ومجا��تها، المستخدمة
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مفهوم التعلم و��وط حدوثه، نظريات التعلم وتطبيقاتها ومنها: نظريات التعلم السلوكية، 

نظريات التعلم المعرفية. وابدى المساق اهتماما ايضا الي المواضيع التالية: الدافعية والتحصيل 

أنواع التفكير وطرق تنميته ومنها  الفروق الفردية في القدرات العقلية، نظريات الذكاء، الدرا��،

 التفكير ا��بتكاري، التفكير الناقد، تفكير حل المشك��ت.

 )5113310التقويم التربوي (
تصميم جدول المواصفات  يتناول المساق مفاهيم القياس، التقييم، مبادئ التقويم وأنواعه،

ل��ختبارات التحصيلية الصفية، تصميم فقرات ا��ختبار المقالية، تصميم فقرات ا��ختبار الموضوعية 

الخطأ وا��ختيار من متعدد. كما تناول المساق تطبيق  –ومنها: التكملة ومطابقة العنا�� والصح 

��ختبارات.  وابدى المساق اهتماما ا��ختبار التحصيلي ومرحلة التصحيح ومعاييره، تفسير نتائج ا

ايضا الي المواضيع التالية: مفهوم تقنين الفقرات ا��ختيارية ويشمل الثبات وكيفية حسابه، الصدق 

وتقييم المهارات العملية  وكيفية حسابه، معامل سهولة وصعوبة ا��ختبار، معامل تمييز ا��ختبار،

 والمشاريع والواجبات والمناقشة في الصف.

 )5112260نيات في التعليم (التق
يقدم هذا المساق للطالب المعارف والمهارات ال��زمة ��ستخدام تكنولوجيا التعليم في عمليات 

أنواع التكنولوجيا المستخدمة  التعلم  وتشمل  مفهوم التكنولوجيا  والتطور التاريخي للمفهوم ،

تعليمية القائمة علي التكنولوجيا ، في التعليم وخصائصها وكيفية استخدامها ، خصائص البيئات ال

تقويم فاعلية التكنولوجيا المدمجة في التعليم ،    استراتيجيات دمج التكنولوجيا في التعليم ، 

تعريف المنظومة والمدخل النظمي ،  الحماية  وامن المعلومات واخ��قيات استخدام التكنولوجيا، 

لم��وعات التعليمية التقنية.  اما التطبيقات تصميم ا التخطيط للدروس باستخدام نموذج أشور ،

العملية للمساق فتشمل استخدام برمجيات الوسائط المتعددة برامج المحاكاة والبرامج القائمة 

التطبيق العملي بتصميم أدوات لتدريس  –على الحقيقة ا��فتراضية، تكامل التكنولوجيا في المنهج 

ضوع في التخصص وأدوات التواصل موضوع في التخصص، تصميم أدوات لتدريس مو

ا��لكتروني. كما يركز المساق علي دور التقنية في النمو المهني للمعلم، تكنولوجيا التعليم 

 التقنيات التربوية الحديثة وتطبيقاتها. واستخدامها في تقييم التعلم، ملف ا��نجاز ا��لكتروني،
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 )5113280طرائق تدريس اللغة العربية (
المفاهيم المتعلقة بعملية التدريس: استراتيجيات التدريس، طريقة التدريس، يتناول المساق: 

أسلوب التدريس، التعلم، التعليم، مفهوم اللغة، نشأة اللغة، وظائف اللغة، المبادئ ا��ساسية 

لمنهج اللغة العربية وأهداف تعليمها، كما يقدم المساق المهارات اللغوية (ا��ستماع، المحادثة، 

الكتابة) وكيفية تدريسها وتقويمها، ويتناول أيضاً النحو وطرق تدريسه وتقويمه، وا��دب القراءة، 

 والمحفوظات والنصوص، استراتيجيات وأدوات تقويم المهارات اللغوية.  

 )5113270طرائق تدريس التربية ا��س��مية (
طريقة التدريس، يتناول المساق مفاهيم متعلقة بعملية التدريس ومنها استراتيجية التدريس، 

أسلوب التدريس، التعلم، التعليم. كما يتناول المساق مفهوم التربية ا��س��مية ومصادرها وأهميتها 

 ا��هداف السلوكية وتطبيقاتها في تدريس التربية ا��س��مية، أسس التربية ا��س��مية، وخصائصها،

دروس وكتب التربية  تحليل محتوى التخطيط الفصلي واليومي لتدريس التربية ا��س��مية،

ويتناول المساق ايضا طرائق تدريس وتقويم فروع التربية ا��س��مية وتشمل الت��وة،   ا��س��مية.

التفسير، الحفظ، الحديث ال��يف، العقيدة، الفقه، السيرة النبوية، والتهذيب، تدريس المفاهيم 

 ربية ا��س��مية.بالتربية ا��س��مية واستراتيجيات التقويم وأدواته في تدريس الت

 )5112240ا��دارة المدرسية والصفية (
يتناول هذا المساق مفاهيم ا��دارة التربوية والمدرسية والصفية وعملياتها، أهميتها ودورها في 

تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، كما يتناول الفرق بين ا��دارة التربوية، ا��دارة التعليمية، ا��دارة 

ا��تصال،  –التنظيم  –الصفية، ويتناول عمليات ا��دارة المدرسية التخطيط المدرسية، وا��دارة 

ا��تجاهات السائدة في ا��دارة التربوية، مهام ا��دارة المدرسية وأنماطها والعوامل المؤثرة فيها، 

والتحديات التي تواجهها ومن ضمنها المسؤوليات ا��دارية والفنية والمهنية لمدير المدرسة. كما 

ل المساق استراتيجيات ا��دارة الصفية الناجحة مفهومها ودور المعلم فيها، عمليات ا��تصال يتناو

والتواصل وأهميتها في ا��دارة الصفية، الع��قة ما بين ا��دارة المدرسية والمجتمع المحلي، مجالس 

 ا��باء والمعلمين، النشاطات المدرسية: مفهومها تطورها أهميتها وأهدافها.
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 )5113300ريس الرياضيات (طرائق تد
يتناول المساق نشأة الرياضيات وتطورها ومقارنة بين الرياضيات التقليدية والحديثة، مبادئ 

ومعايير تدريس الرياضيات، معايير الرياضيات المدرسية، وتطبيقاتها على مناهج الرياضيات 

ريات بياجيه، جانييه، منهج بدولة ا��مارات العربية المتحدة، ا��ستعداد لتعلم الرياضيات وفق نظ

الرياضيات ومكوناته وأسس بنائه. كما يركز المساق على استراتيجيات تدريس كل من المفاهيم 

الرياضية والتعميمات الرياضية والمهارات والخوارزميات الرياضية إضافة إلى استراتيجيات حل 

رياضيات المدرسية المقررة. المشكلة الرياضية مع تعزيز ذلك من خ��ل نماذج وأمثلة من كتب ال

ويعالج هذا المساق أيضاً تنمية قدرة الطلبة على حل المسالة الرياضية، معايير التقويم الخاصة 

 بالرياضيات وتدريسها، التخطيط لتدريس الرياضيات في مرحلة التعليم ا��سا��.

 )5113290طرائق تدريس العلوم (
تدريس العلوم (العامة والخاصة) وعمليات العلم يتناول المساق طبيعة العلم وبنيته وأهداف 

ا��ساسية والمتكاملة، والمهارات العلمية واكتساب ا��تجاهات العلمية وتنميتها ونظرية جانييه 

وتدريس العلوم، نظرية بياجية وتدريس العلوم.  با��ضافة الى ا��هداف التربوية في تدريس 

وم بدولة ا��مارات العربية المتحدة كنموذج). كما العلوم، صياغة ا��هداف السلوكية (منهج العل

يتضمن المساق تعريف الطلبة بعدد من طرائق تدريس العلوم المختلفة ومنها طريقة التق�� 

وا��ستكشاف وطريقة التعليم التعاوني وطريقة المختبر وطريقة الرح��ت الحقلية وطريقة خريطة 

متعلمين على معرفة أهمية التخطيط، ميزات المفاهيم ودورة التعلم. كما يساعد المساق ال

التخطيط، أنواع التخطيط، الخطة الدراسية الفصلية والخطة الدراسية اليومية، إعداد معلم العلوم، 

 كفايات معلم العلوم.  

 )5114320( 1تربية عملية 
تضمن: هو: المرحلة ا��ولى من البرنامج العملي لبرامج إعداد المعلمين وي 1مساق تربية عملية

التدريس المصغر، المشاهدة، ملف ا��نجاز، مشاهدة تمهيدية للمدرسة ومرافقها، وفيه يطور 

الطالب المعلم المهارات التدريسية ا��ساسية لمزاولة مهنة التدريس مثل التهيئة الحافزة وال��ح 

ة والغلق. كذلك وطرح ا��سئلة، والتفاعل الصفي وا��دارة الصفية وتكنولوجيا التعليم وإثارة الدافعي

يوفر المساق للطالب المعلم فرصا لمشاهدات ميدانية لمواقف صعبة وعملية التعلم والتعليم 

وا��نشطة الصفية وال��صفية في بيئة المدرسة والصف الدرا��. وفي نهاية المساق يقوم الطالب 

 بتطبيق درس متكامل في مجال تخصصه ومن ثم يتم تقييم ملف ا��نجاز.
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 )5114330( 2ة تربية عملي
) تتيح للطالب المعلم فرصته لمزاولة مهنة التدريس تحت ا����اف ا��كاديمي 2إن التربية العملية (

وا����اف التربوي وتطوير كفاياته العلمية والتربوية نحو ا��فضل، وفق عنا�� مساق التربية 

معدة من قبل، تحليل مناهج العملية ا��تية: (ا��عداد والتهيئة، المشاهدة، تحليل مواقف تعليمية 

مادة التخصص، التدريس الجزئي، التدريس الكلي، ملف ا��نجاز)، وذلك خ��ل فترة التطبيق 

 الميداني في المدرسة.

 )5114340مهنة التعليم وأدوار المعلم (
يتناول هذا المساق المنظومة التعليمية وعنا��ها ومهنة التعليم وأهميتها ومعاييرها، ومدرسة 

قبل وا��دوار المتجددة للمعلم فيها، ويتناول كذلك عملية ا��تصال والتواصل في الموقف المست

التعليمي وصياغة ا��سئلة الصفية، وتعليم مهارات التفكير للطلبة، وأخ��قيات مهنة التعليم 

والع��قات ا��نسانية، وا��دارة الصفية الناجحة والتكوين المهني للمعلم، وإعداد المعلم وأهم 

 تحديات التي تواجهها مهنة التعليم.ال

 )5114360التصميم التعليمي وتطبيقاته (
يتناول المساق المفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي. كما يتناول الع��قة بين 

نظريات التعلم والتصميم التعليمي ونماذج التصميم التعليمي، كما يتناول المساق مراحل تصميم 

 ومة التعليمية وتدريب الطلبة على تطبيق هذه المراحل حسب الموافق المختارة.  المنظ

 

 

 البرامج التي تطرحها الكلية:
 الدبلوم المهني في التدريس

 مةالمقد
وتم  2010بدأ طرح برنامج " الدبلوم المهني في التدريس " بعد حصوله على الترخيص في سنة  

. يطرح البرنامج حالياً كتخصص في كلية التربية 2010/2011التحاق أول دفعة في العام الدرا�� 

 والعلوم ا��ساسية بجامعة عجمان في مقريها عجمان والفجيرة وي��ف عليه قسم العلوم التربوية
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) طالب وطالبة 250( 2013-2012ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين في البرنامج خ��ل العام ا��كاديمي 

 ) في مقر الفجيرة.141) في مقر عجمان و (109منهم (

يستمد برنامج الدبلوم المهني في التدريس أهدافه من الفلسفة التعليمية التي تتبناها الجامعة. 

المعرفة النظرية والتطبيقية في مجا��ت: طرائق التدريس وعلم ومن اهم اهدافه تزويد المتعلم ب

النفس التربوي والمناهج وتقنيات التعليم والتقييم الصفي وإكساب المتعلم الكفايات المهنية 

ا��ساسية ال��زمة ��داء مهامه بنجاح وتطوير مهارات المتعلم في التكنولوجيا والتواصل ا��جتماعي 

 د على نفسه واتخاذ القرارات بما يعزز العملية التعلمية.والبحث العلمي وا��عتما

) ساعة معتمدة، تتوزع المساقات على 24) مساقات بمجموع (7تتضمن الخطة الدراسية للبرنامج (

 فصلين دراسيين

للتربية العملية مكانة متميزة في برنامج " الدبلوم المهني في التدريس" فهي توفر للطلبة  

مية فاعلة من خ��لها يكتسبوا الكفايات ال��زمة للنجاح في عملهم، وهي أيضاً المعلمين بيئة تعلي

توفر بيئة إبداعية فيها يتدربوا على تصميم المواقف التعليمية الفاعلة داخل الصف والتي تلبي 

 حاجات المتعلمين ضمن المصادر المتوفرة في المدرسة.

 

 

 

 

 الرسالة

رفد «في صميم رسالة جامعة عجمان  المتمثلة في " الدبلوم المهني في التدريس " درج برنامج ني

تلبية حاجات المجتمع وا��سهام في تطوره ورفاهيته  المجتمع بخريجين متميزين قادرين على

وتعلم عالية الجودة ومعتمدة دولياً، منتقاة بعناية ومكيفة لتنسجم مع قيم  وتوفير آليات تعليم

اليده ومتطلباته مع التزام تحقيق التميز، والحرص على مراجعة وتحديث المقررات وتق المجتمع

آخر التطورات العلمية والتقنية وا��ستجابة  والبرامج ا��كاديمية بصفة مستمرة من خ��ل تبني

��حتياجات المجتمع الراهنة والمستقبلية تجسيداً لرؤية شاملة تعكس الطموح الوطني في التقدم 

 .»الثقافة والهوية الوطنية والحفاظ على التقاليد والقيم ا��صيلة لكن مع صون والحداثة،
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 رسالة البرنامج:
انسجاماً مع رؤية الجامعة وفلسفتها ورسالة كلية التربية والعلوم ا��ساسية، يسعى القسم إلى 

) 6-9الثانية  (إعداد وتأهيل كادر من المدرسيين قادر على تحقيق رسالته في التدريس للحلقتين  

 ).10-12والثالثة (

 أهداف البرنامج:

يستمد برنامج الدبلوم المهني في التدريس أهدافه من رسالة البرنامج بما يعكس الفلسفة 

 التعليمية التي تتبناها الجامعة. وتالياً أهداف البرنامج: 

وعلم النفس تزويد المتعلم بالمعرفة النظرية والتطبيقية في مجا��ت: طرائق التدريس،  .1
 التربوي، والمناهج، تقنيات التعليم، والتقييم الصفي.

 إكساب المتعلم الكفايات المهنية ا��ساسية ال��زمة ��داء مهامه بنجاح. .2
 تطوير مهارات المتعلم في توظيف التكنولوجيا في التدريس. .3
 تنمية مهارات التواصل ا��جتماعي لدى المتعلم بما يعزز العملية التعلمية. .4
 ية قدرة المتعلم في ا��عتماد على نفسه، واتخاذ القرارات.تنم .5
 إكساب المتعلم مهارات البحث العلمي في إجراء البحوث التربوية ا��جرائية. .6

 ��وط القبول
 يقبل الطالب إذا توفرت فيه ال��وط ا��تية:

 شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات العربية أو غيرها من الجامعات المعترف بها من .1
 قبل وزارة التعليم العالي بدولة ا��مارات العربية المتحدة.

 2.5�� يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه الطالب المتقدم في درجة البكالوريوس عن  .2
 نقاط. 4.0من 

أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية للتحقق من استعداده للعمل في مهنة  .3
 التعليم.

قدمين لبرنامج الدبلوم المهني في التدريس الحاصلين على يمكن قبول الطلبة المت .4
ب��ط حصولهم على خبرة �� تقل عن سنتين في مجال التدريس  2.5معدل أقل من 

         وتقديم شهادة تزكية من جهة العمل.

 العمل فرص
    التدريس في مراحل التعليم ا��سا�� والمرحلة الثانوية •

 مؤسسات التربوية ومعاهد التكوين.العمل في مجال إدارة وتسيير ال •
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 العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والخاصة.  •

 .العمل في مؤسسات البحث والدراسات ا��ستراتيجية •

 متطلبات الدرجة العلمية
 : ��تمام البرنامج بنجاح على الطالب متطلبات التخرج

 اربعة ( جيد).من  2،5انهاء الخطة الدراسية بنجاح بمعدل تراكمي �� يقل عن - -1

 الحصول على تقدير جيد جداً في مساق التربية العملية. -2

) مســــــاقات 7يتكون البرنامج الدرا�ـــــ� لمرحلة الدبلوم من ( متطلبات إكمال الدرجة العلمية:

 معتمدة تتوزع وفق التقسيم ا��تي: 

 ساعات معتمدة لكل مساق. 3) مساقات إجبارية بمعدل 5( .1

 ) ساعات معتمدة.6مساق واحد للتربية العملية بمعدل (  .2

 ) ساعات معتمدة.3مساق واحد اختياري بمعدل ( .3

 الخطة الدراسية

) ساعة معتمدة، تتوزع المساقات على 24) مساقات بمجموع (7تتضمن الخطة الدراسية للبرنامج (

 فصلين دراسيين. 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية حسب الفصول الدراسية
 ساعة معتمدة) 24( لتخصص الدبلوم المهني في التدريس 

 

 الساعات اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

 الساعات ا��سبوعية

 عملي نظري

 ساعة معتمدة) 15الفصل الدرا�� ا��ول ( 

 0 3 3 أساسيات المناهج  وطرق التدريس 5125010

 0 3 3 علم النفس و نظريات التعلم 5125020

 2 2 3 تقنيات التعليم 5125030

 0 3 3 القياس و التقويم النف�� و التربوي 5125040
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 0 3 3 مساق اختياري 

 2 14 15 المجموع 

 ساعات معتمدة) 9الفصل الدرا�� الثاني ( 

 2 2 3 طرائق التدريس الخاصة 512505

 0 6 6 التربية العملية 512506

 2 8 9 المجموع 

 

 المساقات ا��جبارية 
) ساعة معتمدة ويطرح القسم في 15حا��ة في الخطة الدراسية بواقع (المساقات ا��جبارية 

الفصل الدرا�� ا��ول أربع مساقات اجبارية بينما يشمل الفصل الدرا�� الثاني مساقا اجباريا 

واحدا يتصل بطرائق التدريس الخاصة. تزود المساقات ا��جبارية المطروحة بالفصل ا��ول والثاني 

بالمعرفة النظرية والتطبيقية في مجا��ت: طرائق التدريس، وعلم النفس التربوي، لطالب ا

  والمناهج، وتقنيات التعليم، والتقييم الصفي.

 مساقات طرائق التدريس
يطرح القسم في الفصل الدرا�� الثاني مساقا متخصصا في طرائق التدريس بواقع ث��ث ساعات 

ملية ويحق للطالب التسجيل في هذا المساق إذا أكمل معتمدة يصاحب مساق التربية الع

المساقات ا��جبارية في الفصل الدرا�� ا��ول، ويحدد لكل طالب المساق الذي يت��ءم مع تخصصه 

في مرحلة البكالوريوس أو ما يقاربه وبما يمكنه من التدريس في المدارس للمواد الدراسية 

ية. يتناول المساق جانبا نظريا يتعرف من خ��له على المتوفرة في المرحلتين الثانوية وا��عداد

المفاهيم والمبادئ ��ساليب تدريس المعرفة والمهارات المتخصصة، وجانبا عمليا يطور الطالب 

 من خ��له المهارات العامة في التدريس، 

 

 ساعات معتمدة 3 –مساقات طرائق التدريس التخصصية 

عدد الساعات  رقم المساق اسم المساق
 النظرية

عدد الساعات 
 العملي

 2 2 5125050 طرائق تدريس اللغة العربية



 
 

 

222   
 

 

 2 2 5125051 طرائق تدريس التربية ا��س��مية

 2 2 5125052 طرائق تدريس الرياضيات

 2 2 5125053 طرائق تدريس العلوم

 2 2 5125054 طرائق تدريس الدراسات ا��جتماعية

 2 2 5125055 طرائق تدريس اللغة ا��نجليزية

 2 2 5125056 طرائق تدريس التربية الفنية

 2 2 5125057 طرائق تدريس التصميم الجرافيك

 2 2 5125058 طرائق تدريس تقنيات المعلومات

 

 مساق التربية العملية

) ساعات معتمدة يصاحب مساق طرائق التدريس 6يطرح القسم مساق التربية العملية بواقع (

الخاصة ويحق للطالب التسجيل في هذا المساق إذا أكمل المساقات ا��جبارية في الفصل الدرا�� 

ا��ول. ويحدد لكل طالب المدرسة بما يمكنه من تدريس المواد الدراسية المتوفرة في المرحلتين 

انوية وا��عدادية ذات الع��قة بتخصصه في مرحلة البكالوريوس أو ما يقاربه. يعطى المساق الث

 الطالب فرصة ميدانية لممارسة المهنة وتطبيق ما تعلمه في المواقف الصفية 

 ساعات معتمدة 6 –مساقات التربية العملية              

 رقم المساق اسم المساق

 5125060 العربيةالتربية العملية / اللغة 

 5125061 التربية العملية / التربية ا��س��مية

 5125062 التربية العملية / الرياضيات

 5125063 التربية العملية / العلوم

 5125064 التربية العملية / الدراسات ا��جتماعية

 5125065 التربية العملية / اللغة ا��نجليزية

 5125066 التربية العملية / التربية الفنية

 5125057 التربية العملية / التصميم الجرافيك

 5125068 التربية العملية / تقنيات المعلومات

 

 ا��ختياري المساق

يطرح القسم مساقا اختياريا واحدا بواقع ث��ث ساعات معتمدة ويختار الطالب المساق من ضمن 
 خمس مساقات يوفرها القسم 
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 ساعات 3 -التربوية المساقات ا��ختيارية العلوم 

 رقم المساق اسم المساق

 5125070 أساسيات البحث العلمي و تطبيقاته في التربية

 5125080 ا��دارة المدرسية و الصفية

 5125090 قراءات تربوية باللغة ا��نجليزية

 5125100 ا��رشاد النف��

 5125110 مهنة التعليم و ا��دوار المتجددة للمعلم
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 المساقاتتوصيف 
    5125010أساسيات المناهج وطرق التدريس

يتناول المساق مفهوم المنهج وأنواعه وأسس ومعايير بنائه وعنا��ه، كما يتضمن تنظيمات  

المناهج وأنواعها، ويتناول المساق كذلك أسس تطوير المنهج ونماذجه المختلفة والمقارنة بينها، 

وقواعد هذه الطرق وع��قتها بعنا�� المنهج كما ويناقش مفهوم طرائق التدريس وأسس 

 .يستعرض الطرائق التدريسية الحديثة بأنواعها

 5125020علم النفس ونظريات التعلم 
يتناول المساق طبيعة علم النفس المعا�� والحركات التي شكلته ووجهات النظر المعا��ة،    

به كالفروق الفردية والدافعية. ويتناول كما يتناول مفهوم التعلم والمفاهيم ا��ساسية المرتبطة 

المساق كذلك التنظيم المعرفي للتعلم ونماذج التعلم ا��رتباطية ونماذج التعلم المعرفية ونماذج 

 .التعليم، إضافة إلى انتقال أثر التعلم وأثر الخبرة والممارسة في عملية التعلم

 5125030تقنيات التعليم 
تعلقة بتكنولوجيا التعليم  والعوامل التي أسهمت في تطورها ، كما يتناول المساق المفاهيم الم   

يتناول مفهوم المنظومة والمفاهيم المتعلقة بها وخصائصها  والتصميم التعليمي  والتطوير 

التعليمي  وتكامل التكنولوجيا مع المنهج  وا��ستراتيجيات التدريسية التي تتناسب مع تكنولوجيا 

ل المعلم الى منشط لعملية التدريس و التدريب على مهارات الحاسوب التعليم والتي تحول عم

ا��ساسية التي تطلبها التكنولوجيا عند استخدامها في المواقف التدريسية، كما يتناول المساق 

مفهوم التعّلم عن بعد كنمط تعليمي يقوم على التفاعل من خ��ل تكنولوجيا ا��تصال المختلفة، 

  .رات تصميم مواقع تعليمية تعتمد على التعليم ا��لكترونيكما يتعرض المساق لمها

 5125040القياس والتقويم النف�� والتربوي 
يتناول المساق: المفاهيم ا��ساسية في القياس والتقويم والفروق الفردية وأهميتها في عملية    

عمل المعلم  القياس وأدوات القياس والتقويم واستعما��تها وخطوات تصميم اختبار تحصيلي من

وفق الخطوات العلمية والتحليل ا��حصائي لمفردات ا��ختبار والتحقق من المؤ��ات السيكو مترية 

 .المطلوبة ��دوات القياس والتعرف على كل منها من حيث المفهوم وطرائق تقديرها واستعما��تها
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 *512505مساقات طرائق التدريس الخاصة 
 5125050 طرائق تدريس اللغة العربية

يتناول المساق التعريف بالمفاهيم ا��ساسية للغة العربية وأساليب تدريس التعبير وا��ستماع 

والقراءة وا��دب والنصوص ا��دبية والكتابة وا��م��ء والخط وقواعد اللغة العربية. ويركز المساق 

ع اللغة على تطوير مهارات اللغة العربية والتدريب على إعداد الخطط السنوية واليومية لفرو 

  .العربية، والتعرف إلى بعض أساليب تشخيص الضعف وكيفية وضع الخطط الع��جية لذلك

 5125051طرائق تدريس التربية ا��س��مية
يتناول المساق مفهوم التربية ا��س��مية وخصائصها وأسسها ومصادرها، كما يتضمن أهداف 

ويتناول المساق طرائق تدريس جميع  تدريس التربية ا��س��مية وخصائص معلم التربية ا��س��مية،

فروع التربية ا��س��مية (الت��وة، التفسير، الحديث ال��يف، العقيدة، الفقه، السيرة النبوية 

والتهذيب) كما يهدف إلى وضع الخطط التدريسية وإعداد وتنفيذ بعض الدروس بطريقة التدريس 

 .المصغر

 Methods of Teaching Mathematics 5125052طرائق تدريس الرياضيات 
 The course presents teaching strategies principles, concepts, rules, algorithms skills 

and problem solving, using samples and examples and examples from school 

mathematical curriculum together with the mathematical proofs. 

Candidates will develop pedagogical skill such as planning instruction, using different 

instructional tools and assessing students’ Performance. Major emphasis will be placed 

on insightful learning tools for instruction.    

 Methods of Teaching Science 5125053 طرائق تدريس العلوم 
In this course definition and structure of the science will be presented together with 

the objectives and levels of methods of teaching science. with its fundamentals toward 

preparing a qualified teacher of science. The course concentrates on different methods 

to teaching science, dependent on contribution of the students the way that the lesson 

be planned also presented.  



 
 

 

226   
 

 

  

 Methods of Teaching English Language5125055   طرائق تدريس اللغة ا��نجليزية
This course gives the students a first-hand experience on lesson planning with an 

emphasis on the nature of presentation, practice, and interactive activities. The primary 

objective of this course is to focus on both the theoretical and practical aspects of 

teaching the four basic language skills (listening, speaking, reading, and writing) in 

addition to other aspects of teaching English as a foreign language. The course will 

focus on classroom-related issues such as error correction, asking questions in the 

classroom, etc. 

 5125054ماعية طرائق تدريس الدراسات ا��جت
يتناول المساق مفهوم الدراسات ا��جتماعية والع��قة بينها وبين العلوم ا��جتماعية، وا��هداف 

العامة للدراسات ا��جتماعية، كما يتناول المساق طبيعة مناهج الدراسات ا��جتماعية من حيث 

المناسبة  تخطيطها وتطويرها والخطوط العريضة لها، وأهم طرق التدريس وا��ستراتيجيات

لتدريسها ويعالج هذا المساق تطبيق أساليب التقويم المعا��ة في تدريس الدراسات ا��جتماعية.  

ويركز المساق كذلك على تطبيق الطالب للمعارف والمهارات في مواقف عملية مستخدماً 

 .الوسائل والتقنيات المعا��ة المناسبة

 5125056طرائق تدريس التربية الفنية 
مساق المفاهيم المتعلقة في عملية التدريس: استراتيجيات التدريس، طرق التدريس، يتناول ال

أساليب التدريس، المتعلم، التعليم، ويتناول المساق المفاهيم المتعلقة بالتربية الفنية وأهدافها 

وخصائصها وطبيعة مناهجها وأسس بناءها مناهجها، ويتناول المساق كذلك ا��تجاهات الفنية 

ة وانعكاساتها على الفن ا��ماراتي المعا��، والمنظور الجمالي للفن وتربية التذوق المعا�� 

الجمالي وقراءة العمل الفني وتحليله، وموقف المتذوق واتجاهاته نحو العمل الفني. ويتناول كذلك 

بية طرق تدريس التربية الفنية واستراتيجيات تقويمها. ويتناول تطبيقات عملياً لمهارات تدريس التر

 الفنية عن طريق التعليم المصغر.

 Method of Teaching Graphic Design 5125057طرائق تدريس التصميم الجرافيك 
This course will begin with an overview and discussing of characteristics of excellent 

Graphic Design teachers / lessons, good quality teaching and learning with Graphic 
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Design, and 21st Century learning and teaching Tools. It aims to help students develop 

deep knowledge in instructional systems, and instructional design models. Also the 

course develops student skills in analyzing the Graphic Design curriculum and 

designing Teaching plans. Learners will then be introduced to a range of approaches 

and Graphic Design teaching methods; it will give students practical experience in 

teaching through teaching in a computer lab, and integration of technology in 

teaching. The course will explore and discuss the development and variety of Graphic 

Design teaching methods, through micro-teaching classes. Additionally, learners are 

expected to demonstrate various assessment methods, learn to evaluate effectiveness 

of instructional design, teaching plans, teaching strategies and E-portfolio in Graphic 

Design curriculum. 

 

 Method of Teaching IT 5125058طرائق تدريس تقنيات المعلومات 
This course aims to help students develop deep knowledge in instructional systems, 

instructional design models, instructional strategies, teaching practical lessons, 

assessment of conceptual and practical performance and evaluation of teaching 

effectiveness. Learners will then be introduced to a range of approaches and IT 

teaching methods. Also the course develops student skills in teaching IT curriculum 

and designing lesson plans. The course will explore and discuss the development and 

variety of IT teaching methods, through videotaped classroom observations, as well as 

teachers’ and learners’ roles, and current IT teaching practices. An assessment will 

follow of which method would perhaps be best for them as future IT teachers. 

 *512506التربية العملية 
يتناول المساق تطبيقا لما درسه المتعلم في الفصل ا��ول من مساقات مهنية وما نتج عنها من 

سية تساعد الطالب على أن يستعد للميدان بعد تخرجه، حيث تبدأ التربية العملية داخل كفايات أسا

الكلية لمدة أسبوعين يتم خ��لها تعريفه ببرنامج التربية العملية ومراحلها وتهيئته للميدان ثم ينتقل 
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يام ) أسبوعاً متصلة بواقع خمسة أ12الطالب المعلم بعد ذلك إلى إحدى مدارس التطبيق لمدة (

في ا��سبوع يتوزع فيها نشاطه على مراحل. ثم يعود بعدها في ا��سبوع ا��خير لمناقشة حصيلة 

تعلمه با��ضافة إلى وضع المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى تطوير وتحسين برنامج التربية 

 .العملية

 :المساقات ا��ختيارية
 5125100ا��رشاد النف�� 

�رشاد المدر��، وأهدافه، وأهميته، ومبررات دراسته، وطرائق يتناول هذا المساق التعريف با�

واستراتيجيات البحث فيه، وخدماته وحاجة الط��ب إليه، ودور المرشد النف��، والمعلم، ومدير 

المدرسة في عملية ا��رشاد المدر��، وع��قة كل منهم بأولياء أمور الطلبة. ودور المعلم في 

عدم التكيف المدر��، والتعرف على أساليب دراسة السلوك اكتشاف السلوك المشكل، وحا��ت 

 .المشكل، وسوء تكيف الطلبة، وأساليب مساعدتهم على تجاوز مشك��تهم

  5125110مهنة التعليم وا��دوار المتجددة للمعلم 
يتناول المساق مهنة التعليم وأهميتها في المجتمع ومعاييرها والمفاهيم ا��ساسية المرتبطة بها 

اول الكفايات ال��زمة التي تعين المعلم على أداء عمله بنجاح في ع�� متغير ومتجدد، إضافة مع تن

إلى عرض تحليلي لجوانب التكوين المهني للمعلم من حيث ا��عداد قبل وأثناء ممارسة مهنته مع 

فات التركيز على أساليب التنمية المهنية للمعلم. يعرض المساق ��خ��قيات مهنة التعليم وقيم وص

المعلم الناجح كما يعرض المساق أيضاً ��هم المشك��ت والتحديات التي قد تواجه المعلم وكيفية 

 .معالجتها والتغلب عليها

 5125070أساسيات البحث العلمي وتطبيقاته في التربية 
يتناول المساق الطريقة العلمية في الحصول على المعرفة وحل المشك��ت التربوية التي     

المعلم من خ��ل توضيح طرق البحث الكمية، وطرق البحث النوعية وتطبيقها على نماذج يواجها 

مختارة من المشك��ت والظواهر التربوية المختلفة، كما يتناول إعداد خطة البحث لدراسة 

المشك��ت التربوية، ويعرض ��هم التصاميم في البحث التربوي وكيفية اختيار المناسب منها 

 .ة الوصفية وا��ستد��لية واختيار المناسبة منها للتصميم الذي تم اختيارهوالطرق ا��حصائي

 5125080ا��دارة المدرسية والصفية 
يتناول هذا المساق مفاهيم ا��دارة التربوية والمدرسية والصفية وعملياتها، وأهميتها ودورها في 

درسة ووظيفته. كما يتناول تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، ويقدم وصفا للجهاز ا��داري في الم



دليل الجامعة  2018-2017  
 

 

229 
  
 

 

استراتيجيات ا��دارة الصفية وأهمية تنظيم بيئة التعليم والتعلم داخل الفصل وخارجه. ويناقش 

بعض النماذج المعا��ة في إدارة وتنظيم الصف الدرا��، ويستق�� نماذج من المشك��ت 

ه السلوكيات وتحقيق السلوكية للطلبة داخل الصف الدرا�� ويقترح استراتيجية مناسبة لع��ج هذ

 انضباط للطلبة خ��ل المواقف التعليمية.

 Educational Reading in English 5125090  
Educational Readings in English provides diploma students with basic terminologies, 

concepts, approaches, and attitudes related to the field of Education. The course builds 

on teachers’ knowledge of topics such as the history of education, individual 

differences, theories of curriculum design and the relationship between developmental 

psychology and education. It further develops students' English language skills as well 

as vocabulary. The course also helps students to access relevant materials available in 

English to strengthen their professional development. 
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 التدريس أسماء أعضاء هيئة
 الجامعة السنة الشهادة التخصص الدرجة ا��سم 

د. الشيخ ولد  1
محمد الخامس/  1998 دكتوراه رياضيات أستاذ حمود/عميد الكلية

 المغرب

د. مازن أحمد جرادات/  2
لغة  –لغة عربية  أستاذ مشارك رئيس قسم

 عين شمس/م�� 1993 دكتوراه ونحو

أ.د. أبوبكر علي  3
التفسير وعلوم  أستاذ الصديق

 ا��زهر/م�� 1990 دكتوراه القرآن

 الدراسات أستاذ مساعد د.غسان محمد الشيخ 4
جامعة دمشق/  2012 دكتوراه ا��س��مية

 سوريا

جامعة دمشق/  1993 دكتوراه اللغة العربية أستاذ مشارك د.عمر العكش 5
 سوريا

د.عاطف فايز / رئيس  6
 كوينز/انجلترا 1998 دكتوراه فيزياء أستاذ مساعد قسم

 ويلز/لندن 1987 دكتوراه رياضيات أستاذ مشارك د.عبد الكريم ياسين 7

جامعة اوتريخت /  2009 دكتوراه فيزياء أستاذ مساعد د.المعز ضوي 8
 هولندا

 هل/ انجلترا 1972 دكتوراه احصاء أستاذ د. قبيس سعيد الفهادي 9

 ايلتي/هنغاريا 1993 دكتوراه رياضيات أستاذ مشارك د.مزاحم باني طاهر 10

 لندن 1979 دكتوراه رياضيات أستاذ أ.د. سمير بشير حديد 11

 هوستن/أمريكا 1982 ماجستير رياضيات محا�� أ.محمود إبراهيم خريس 12

جامعة بغداد/  2003 ماجستير فيزياء محا�� أ.سامر زيود 13
 العراق

جامعة اوميا /  2013 ماجستير فيزياء محا�� أ.عاصفة الحيالي 14
 السويد

15 
الجامعة ا��مريكية  2015 ماجستير رياضيات محا�� أ.ختام عقل 

 الشارقةفي 

د. سامي سليمان  16
طرائق تدريس  أستاذ مساعد القطاونة / رئيس قسم

الجامعة ا��ردنية /  2005 دكتوراه اللغة العربية
 ا��ردن

 ويلز /لندن 2001 دكتوراه ا��دارة التربوية أستاذ مساعد د.نجاح شبيب 17

د. محمد المجذوب  18
جامعة  2007 دكتوراه التعليمتقنيات  أستاذ مساعد احمد بابكر الطاهر

 الخرطوم/السودان

 محا�� أ.عهود الرواشدة 19
تدريس اللغة 

ا��تجليزية كلغة 
 ثانية

جامعة سنترال  2002 ماجستير
 اوكلوهوما/ أمريكا

 -أ. ايناس القوقا  20
إدارة/موارد  محا�� مسؤول التربية العملية

 جامعة عجمان 2013 ماجستير ب��ية
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رئيس  / دهد.راندا عب 21
أساليب وبناء  محا�� قسم

 ا��سكندرية/م�� 1999 ماجستير مناهج

23  
اللغويات  أستاذ مساعد د.محمد فرحات مهدي

جامعة  1987 دكتوراه التطبيقية
 تكساس/أمريكا

جامعة كارديف/  2008 ماجستير اللغة ا��نجليزية محا�� أ. تزرينا اسماعيل 24
 لندن

 

 

 

 

 

 كلية القانون
 

 
  

 

 

 مقدمة
أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد ��وح التعليم القانوني على المستويين المحلي 

وا��قليمي ولتؤدي دورها بين مؤسسات التعليم الجامعي ا��ماراتية في إعداد أجيال قانونية قادرة 

خطواتها من خ��ل حيث بدأت الكلية أولى  2003على العطاء. ولكلية القانون جذور ترجع إلى عام 

طرح برنامج البكالوريوس في القانون، الذي قدم إلى هيئة ا��عتماد ا��كاديمي بوزارة التربية 

، وقد تطور هذا البرنامج عبر 2005والتعليم، وحصل على وضعية ا��هلية ل��عتماد ا��كاديمي عام 

.  وقد 2011ده سنة مدخ��ت متعددة استجابة لمتطلبات ا��عتماد التي أسهمت في تجديد اعتما

 2006أن�� فرع للكلية بمقر الجامعة في إمارة الفجيرة استقبل أولى دفعاته بداية العام الجامعي 

– 2007. 
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وفي مرحلة ��حقة من مراحل تطور كلية القانون جامعة عجمان ��عت الكلية في طرح برامج 

لقانون العام في الفصل الماجستير في القانون، ُمستهلة ذلك بطرح برنامج الماجستير في ا

، ثم طرحت الكلية برنامج الماجستير في القانون 2009-2008الدرا�� الثاني من العام الجامعي 

. وقد نال برنامجا الماجستير في 2010-2009الخاص في الفصل الدرا�� ا��ول من العام الجامعي 

 .2015القانون العام والقانون الخاص ا��عتماد النهائي في مايو 

 الة الكليةرس
تسعى الكلية إلى توفير البيئة العلمية المناسبة ��ط��ق ا��بداع في مختلف العلوم القانونية، وذلك 

عن طريق اعتماد برامج أكاديمية متميزة تهدف إلى تخريج الكوادر المَؤَهلة والُمَدّربة على ممارسة 

ضوء المشك��ت المحلية  ا��عمال القانونية وال��عية وتعميق البحث القانوني المقارن في

وا��قليمية والعالمية وذلك لتلبية متطلبات المجتمع في دولة ا��مارات العربية المتحدة خاصة، 

 ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عامة.

 أهداف الكلية
 * بناء هيكل تنظيمي علمي وإداري مَؤهل لتفعيل منظومة المعرفة. 

المتاحة بما يضمن تحقيق الموازنة بين ا��هداف ا��كاديمية وا��جتماعية * التسخير ا��مثل للموارد 

 وا��هداف ا��قتصادية للكلية. 

* تقديم المشورة العلمية في مجا��ت اختصاص الكلية والتعاون في مجال البحوث والدراسات 

ك الخاصة بالمجتمع المحلي، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تعزز ذل

وإعداد برامج دراسية للتعليم المستمر، وا��سهام في التنمية الب��ية في المجتمع بالقدر الذي 

 �� يؤثر في التزامات الهيئة التدريسية.   

* إعداد برامج منهجية للتعليم المستمر، وتنمية الكفاءات وخدمة المجتمع، وذلك بإنشاء 

 البرامج وتنفيذها وتقويمها.التنظيمات ا��دارية التي تتولى التخطيط لتلك 

تخريج كفاءات مَؤهلة تأهي��ً علمياً رفيعاً قادرة على تحصيل المعرفة بأنفسهم وتثميرها  *

 وتوظيفها.

* تهيئة احتياجات المجتمع المحلي والخليجي والعربي من الكفاءات المَؤهلة لخدمته وتطويره 

 وتحقيق التنمية الشاملة فيه

والتعاون بين الكلية وبين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي * مد جسور التواصل 

 إقليمياً ودولياً.
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* الحرص على الربط الوثيق بين مخرجات العمليات التعليمية والبحثية وبين متطلبات المجتمع 

 وسوق العمل في شتى قطاعاته.

 ا��قسام العلمية
ام وقسم القانون الخاص، يرأس كل منهما رئيس يوجد بالكلية قسمان علميان هما: قسم القانون الع

قسم يدير شؤون القسم با��شتراك مع مجلس القسم الذي يضم في عضويته أعضاء هيئة 

 التدريس التابع للقسم. 

هذان القسمان العلميان معنيان با����اف على حسن سير العملية التعليمية بالقسم ولكنهما �� 

 يمنحان درجات علمية تخصصية.  

 برامج التي تطرحها الكليةال
 تطرح كلية القانون ث��ثة برامج أكاديمية، وهي:

 برنامج البكالوريوس في القانون -1

 برنامج الماجستير في القانون العام -2

 برنامج الماجستير في القانون الخاص -3

، وبعد موافقة هيئة 2018-2017وضمن الخطة ا��ستراتيجية للكلية واعتباراً من العام الجامعي 

 �عتماد ا��كاديمي بوزارة التربية والتعليم، تنوي الكلية طرح برنامجين للدكتوراه، وهما:ا�

 برنامج الدكتوراه في القانون العام -1

 برنامج الدكتوراه في القانون الخاص   -2

 المختبرات

   -) المختبرات ا��تية: 1يتوفر في مبنى الكلية (مبنى الجرف 

 جهاز حاسوب 23* مختبر للط��ب يحتوي 

 جهاز حاسوب 23* مختبر للطالبات يحتوي 

 ويتوفر في الكلية قاعة مخصصة للمحكمة التعليمية. 
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 التدريب العملي
يلتزم طلبة البرنامج بإنجاز مساق التدريب العملي ضمن مساقات البرنامج، وتتولى لجنة التدريب 

 بالكلية متابعة شؤون التدريب العملي من خ��ل القيام بالواجبات ا��تية:

إعداد الخطط المتعلقة بالتدريب وا����اف على تنفيذها وفًقا لمراحلها الزمنية المقررة في  )أ

 الخطة، والتنسيق في ذلك مركز التدريب بالجامعة.

التنسيق مع مركز التدريب في الجامعة، لتنظيم كل ما يتعلق بعملية تدريب الطلبة في  )ب

 المؤسسات ذات الصلة بتخصصاتهم العلمية.

مع الم��فين ا��كاديميين في القسم وتزويدهم بالتعليمات والنماذج الخاصة التنسيق  )ت

 بالتدريب لمتابعة الطلبة المتدربين أثناء مدة التدريب.

ا����اف على مناقشة تقارير التدريب وتهيئة البيئة المناسبة لعرض ومناقشة هذه التقارير،  )ث

 ب.بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس الم��فين على التدري

متابعة ملفات توثيق أنشطة التدريب مع السادة أعضاء هيئة التدريس وتدقيقها وفًقا  )ج

للضوابط والمعايير المعمول بها في مركز التدريب في الجامعة ومتطلبات ا��عتماد 

 ا��كاديمي.

 

 مواقع التدريب العملي
طلبة مساق من منطلق حرص الكلية على تنويع جهات التدريب وتوسيع فرص ا��ختيار أمام 

التدريب العملي لتلقي أنشطة التدريب في الجهة ا��كثر تلبية لحاجاتهم، عقدت الكلية أكثر من 

 :اتفاقية تسهم في تلبية هذا الهدف، ومن ذلك اتفاقية مع كل من الجهات ا��تية

 مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي،   -أ 

 وزارة العدل (وتمثلها محكمة الفجيرة ا��تحادية)،  -ب 

 القيادة العامة ل��طة عجمان،  -ج 

 المحكمة ا��تحادية العليا،  -د 

 بمركز دبي المالي العالمي،   DIFCمحاكم -ه 

 مكتب زايد الشام�� للمحاماة وا��ستشارات القانونية. -و 

 غرفة تجارة عجمان، –ز 

 معهد دبي القضائي –ح 
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 مراحل التدريب العملي
 يتلقى طلبة البرنامج التدريب العملي على مرحلتين: 

وهي المرحلة التي يتلقى فيها الطالب مهارات التدريب داخل الكلية : مرحلة التدريب الداخلي -أو�� 

من خ��ل المحكمة الصورية، وقد تم إنشاء نموذج "المحكمة الصورية" بالكلية لتسهم في تطوير 

طلبة في مساق التدريب العملي من خ��ل تمكينهم من الممارسة الذاتية، وبحيث يصبح مهارات ال

الطالب قادراً بذاته على تنفيذ إجراءات قانونية، وبما يجعلهم أكثر إحاطة بالجوانب العملية 

 .لمساقات البرنامج

تدريب الخارجية : وهي المرحلة التي ينتقل فيها الطالب لمواقع المرحلة التدريب الخارجي -ثانيا 

(أي خارج الكلية)، ليتعرف وليمارس كل ما يكلف به من إجراءات وأعمال يطبق من خ��لها المعارف 

 التي تلقاها اثناء دراسته بالكلية.

 

 برنامج البكالوريوس في القانون –أو�� 

 مقدمة
التربية والتعليم حيث ُقدم برنامج البكالوريوس في القانون إلى هيئة ا��عتماد ا��كاديمي بوزارة 

بعدد ساعات يبلغ  2006-2005حصل على وضعية ا��هلية ل��عتماد ا��كاديمي في العام الجامعي 

) ساعة معتمدة، وقد تطور هذا البرنامج عبر مدخ��ت متعددة استجابة لمتطلبات ا��عتماد 141(

��عتماد النهائي على ا 2011) لسنة 103التي أسهمت في حصوله بموجب القرار الوزاري رقم (

 ساعة معتمدة. 132وبعدد ساعات يبلغ  2011أبريل  28بتاريخ 

 أهداف برنامج البكالوريوس القانون
تمكين الطالب من ا��لمام بالمعارف ا��ساسية في فروع القانون التي تمكنه من العمل في  .1

 مختلف المجا��ت القانونية.

 المحلية والعالمية.بناء الطالب بناًء منهجياً وفق القيم والفضائل  .2

 تنمية ملكات البحث العلمي لدى الطالب في المجا��ت القانونية وال��عية. .3

الربط الوثيق بين النظرية والتطبيق بما يضمن ا��ستفادة من المخرجات التعليمية في الواقع  .4
 القانوني العملي.

 استخدام التقنيات الحديثة لرفع المستوى العلمي وتحسين ا��داء المهني. .5
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 ��وط القبول
% ��يطة 60تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة (أو ما يعادلها) بمعدل �� يقل عن 

 أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم في دولة ا��مارات العربية المتحدة.

 فرص العمل
ولة ا��مارات أو يملك خريجو البرنامج العديد من الفرص المتزايدة في سوق العمل سواء داخل د

 خارجها، ومن ذلك:

 العمل في السلك الجامعي

 العمل في سلك القضاء والنيابة

 العمل في السلك الدبلوما��

 العمل في ا��دارات القانونية بالجهات المختلفة الحكومية والخاصة

 العمل في قطاع ال��طة

ا��قتصادي المتنامي لدولة العمل في القطاع الخاص بمهنة المحاماة (حيث يفترض أن النشاط 

ا��مارات يترك المجال للتنازع بين أصحاب المصالح بما يفسح المجال للعديد من خريجي البرنامج 

 لمبا��ة مهنة المحاماة).

كما يوفر البرنامج فرص واضحة للترقي داخل مجال الوظيفة التي يشغلها طالب البرنامج، ويبدو 

 ذلك بوضوح في نطاق العمل ال��طي. 

 توظيف خريجي البرنامج 
تسعى الكلية إلى ضمان إيجاد فرص عمل مناسبة لخريجي البرنامج وذلك من خ��ل ما يقيمه قسم 

استقطاب الكفاءات في إدارة الموارد الب��ية من معارض توظيف، يلتقي فيها الباحثون مع 

 مع مهاراته ومعارفه.أصحاب الفرص الوظيفية، ومحاولة إرشاد كل خريج إلى الفرصة ا��كثر م��ءمة 

 متطلبات الدرجة العلمية
 للحصول على درجة البكالوريوس في القانون، يتعين توافر ال��وط ا��تية:

 ) ساعة معتمدة بما فيها التدريب العملي.132أن ينجز الطالب بنجاح ( .1

 ) نقطة.2.0أ�� يقل المعدل التراكمي للطالب عند استكمال متطلبات التخرج عن ( .2

عام جامعي) للبقاء في  3.5أعوام جامعية) والمدة الدنيا ( 8الطالب بالمدة القصوى (أن يتقيد  .3

 البرنامج.
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 الخطة الدراسية للبرنامج

 ساعة معتمدة) 132هيكلة الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في القانون (

عدد ساعات المساقات  إجمالي عدد الساعات
 ا��ختيارية

عدد ساعات 
 نوع المتطلب ا��جباريةالمساقات 

 متطلب جامعة 15 9 24

متطلب  96 12 108
 تخصص

 ا��جمالي 111 21 132

 

 ساعة معتمدة) 132مساقات الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في القانون (
 الفصل الدرا�� ا��ول –المستوى ا��ول 

 س م
إجما م رقم المساق المساق المتطلب السابق

 لي
عمل
 نظري ي

 1 1010001 ا��رشاد ا��كاديمي --- --- --- ---

تاريخ الت��يع ا��س��مي  --- 3 --- 3
 2 1111151 ومصادره

 3 1111111 المدخل لدراسة القانون --- 3 --- 3

 1021100 الثقافة ا��س��مية --- 2 2 3
4 

 أو  3 --- 3
 1021300 الحضارة ا��س��مية

باللغة مهارات ا��تصال  --- 3 --- 3
 5 0102140 العربية

 6 1071400 التفكير الناقد --- 3 --- 3

 xxxxxxxx 7 1متطلب جامعة اختياري  --- 3 --- 3

 إجمالي الساعات 18

 

 الفصل الدرا�� الثاني –المستوى ا��ول 

 م رقم المساق المساق المتطلب السابق س م
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إجما
 لي

عمل
 نظري ي

3 --- 3 1111111 
لدراسة القانونالمدخل   

 )1قانون المعام��ت المدنية (

 1 1111112 مصادر ا��لتزام ا��رادية

2 --- 2 1111111 
 2 1121151 )1عقوبات عام ( المدخل لدراسة القانون

3 --- 3 1111111 
 المدخل لدراسة القانون

 )1قانون المعام��ت التجارية (

 3 1111131 ا��عمال التجارية-نظرية التاجر

3 --- 3 1111111 
 4 1121111 القانون الدستوري المدخل لدراسة القانون

 5 1041203 أساسيات الحاسوب ---- 2 2 3

 xxxxxxxx 6 2متطلب جامعة اختياري  ---- 3 --- 3

 إجمالي الساعات 17

 

 الفصل الدرا�� الثالث –المستوى الثاني 

 س م
إجما م رقم المساق المساق المتطلب السابق

 لي
عمل
 نظري ي

3 --- 3 

تاريخ الت��يع  1111151

 ا��س��مي

1مدني  1111112و   
 1 1111252 ا��حوال الشخصية للمسلمين

 2 1121252 )2عقوبات عام ( 1عقوبات عام  1121151 2 ---- 2

 1مدني  1111112 2 ---- 2
 )2قانون المعام��ت المدنية (

 3 1111213 مصادر ا��لتزام غير ا��رادية

 4 1121212 مبادئ القانون ا��داري الدستوري 1121111 3 ---- 3

 xxxxxxxx 5 3اختياري جامعة متطلب  --- 3 --- 3

 xxxxxxxx 6 1متطلب تخصص اختياري  --- 3 --- 3

 إجمالي الساعات 16

 

 الفصل الدرا�� الرابع –المستوى الثاني 
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 س م
 م رقم المساق المساق المتطلب السابق

 نظري عملي إجمالي

مصطلحات وقراءات  2مدني  1111213 3 1 3
 1 1121241 قانونية باللغة ا��نجليزية

 2 1121253 )1عقوبات خاص ( 2عقوبات عام  1121252 2 --- 2

 2مدني  1111213 3 --- 3
قانون المعام��ت المدنية 

)3( 
 أحكام ا��لتزام

1111214 3 

3 --- 3 
 1تجاري  1111131

 2مدني  1111213و 

قانون المعام��ت التجارية 

)2( 

 ال��كات التجارية وا��ف��س
1111232 4 

مناهج البحث في العلوم  2مدني  1111213 2 --- 2
 5 1111226 القانونية

 6 1121221 القانون الدولي العام القانون ا��داري 1121212 3 --- 3

 إجمالي الساعات 16

 

 الفصل الدرا�� الخامس –المستوى الثالث 

 س م
 م رقم المساق المساق المتطلب السابق

 نظري عملي إجمالي

 3مدني  1111214 3 --- 3

قانون ا��جراءات المدنية 

)1( 

 التقا�� والقضاء
1111321 1 

عقوبات  1121253 2 --- 2
 2 1121354 )2عقوبات خاص ( 1خاص 

قانون المعام��ت المدنية  3مدني  1111214 3 --- 3
)4( 1111315 3 

 4 1111318 أحكام ا��ثبات 3مدني  1111214 2 ---- 2

3 ---- 3 

أحوال  1111252

 شخصية

 3مدني  1111214و 

فقه المواريث والوصايا 
 5 1111353 والوقف

 6 1141301 ا��بتكار وريادة ا��عمال س م 60إنجاز  3 ---- 3

 إجمالي الساعات 16
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 الفصل الدرا�� السادس –المستوى الثالث 

 س م
 م رقم المساق المساق المتطلب السابق

 نظري عملي إجمالي

 1 1121331 مبادئ علم ا��قتصاد 4مدني  1111315 3 --- 3

2 --- 2 
إجراءات  1111321

 1مدنية 

قانون ا��جراءات المدنية 

)2( 

التحكيم التجاري الدولي 

 المحلي

1111322 2 

 4مدني  1111315 2 --- 2

المدنية قانون المعام��ت 

)5( 

 الحقوق العينية ا��صلية
1111316 3 

قانون العمل والت��يعات  4مدني  1111315 3 --- 3
 4 1111319 ا��جتماعية

عقوبات  1121354 2 --- 2
 2خاص 

قانون ا��جراءات الجزائية 
)1( 1121356 5 

عقوبات  1121354 2 --- 2
 6 1121455 النظام الجزائي ا��س��مي 2خاص 

 xxxxxxxx 7 2اختياري تخصص متطلب  ---- 3 --- 3

 إجمالي الساعات 17
 

 الفصل الدرا�� السابع –المستوى الرابع 

 س م
 م رقم المساق المساق المتطلب السابق

 نظري عملي إجمالي

إجراءات جزائية  1121356 2 --- 2
1 

قانون ا��جراءات الجزائية 
)2( 1121457 1 

3 --- 3 

 المواريث 1111353

النظام  1121355و  

 الجزائي ا��س��مي
 2 1111454 أصول الفقه

إجراءات مدنية  1111322 3 --- 3
2 

قانون ا��جراءات المدنية 

)3( 

 التنفيذ الجبري
1111423 3 
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إجراءات مدنية  1111322 2 --- 2
2 

 )1القانون الدولي الخاص(

 4 1111424 الجنسية ومركز ا��جانب

3 --- 3 

مدنية  إجراءات 1111322

2 

 2تجاري  1111232و 

قانون المعام��ت التجارية 

)3( 

ا��عمال الم��فية والعقود 

 وا��وراق التجارية

1111433 5 

 xxxxxxxx 6 3متطلب تخصص اختياري  ---- 3 --- 3

 إجمالي الساعات 16

 

 الفصل الدرا�� الثامن –المستوى الرابع 

 س م
 م رقم المساق المساق المتطلب السابق

 نظري عملي إجمالي

 1 1111434 الملكية الفكرية 3تجاري  1111433 2 --- 2

دولي  1111424 3 --- 3
 1خاص 

 )2القانون الدولي الخاص (

تنازع القوانين وا��ختصاص 

 القضائي وتنفيذ ا��حكام
1111425 2 

 3 1111435 القانون البحري والقانون الجوي 3تجاري  1111433 3 --- 3

2 --- 2 

 5مدني  1111316

إجراءات  1111423و  

 3مدنية 

 )6قانون المعام��ت المدنية (

ضمانات ا��ئتمان العينية 

 والشخصية
1111417 4 

3 --- 3 

إجراءات  1111423

 3مدنية 

إجراءات  1121457

 2جزائية 

 5 1111441 التدريب العملي

 xxxxxxxx 6 4اختياري تخصص متطلب  ---- 3 --- 3

 الساعاتإجمالي  16
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 قائمة مساقات التخصص ا��ختيارية
 

 المساق م
 متطلبه السابق رقمه 

 القانون الدستوري 1122311 حقوق ا��نسان 1

 مبادئ القانون ا��داري 1122312 العقود ا��دارية 2

 القانون الدولي العام 1122321 المنظمات الدولية 3

المالية العامة والت��يع  4
 مبادئ علم ا��قتصاد 1122431 ال��يبي

مبادئ علم ا��قتصاد وقانون المعام��ت  1122432 النظام القانوني ل��ستثمار 5
 2التجارية 

النظام القانوني ل��سواق  6
 مبادئ علم ا��قتصاد 1122433 المالية

مهارات التواصل باللغة  7
مصطلحات وقراءات قانونية باللغة  1122341 ا��نجليزية

 ا��نجليزية

 )1عقوبات خاص ( 1122351 قانون حماية البيئة 8

 )1عقوبات خاص ( 1122352 علم ا��جرام والعقاب 9

 )1عقوبات خاص ( 1122353 علم النفس الجنائي 10

 )1قانون ا��جراءات الجزائية ( 1122454 الت��يعات الجزائية الخاصة 11

الجوانب القانونية للتجارة  12
) وقانون 3المعام��ت المدنية (قانون  1112331 ا��لكترونية

 )2المعام��ت التجارية (

 )3قانون المعام��ت المدنية ( 1112311 قانون المعام��ت الرياضية 13

 مبادئ القانون ا��داري 1122313 ا��دارة العامة 14
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 توصيف مساقات برنامج بكالوريوس القانون

 �جباريا�تخصص توصيف مساقات ال

 " المدخل لدراسة القانون "مساق  -1

  1111111رقم المساق 

 س م 3الساعات: عدد 

 -      المتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 

يتناول المســـــاق دراســـــة النظرية العامة للقانون من حيث: تعريف القانون، وخصـــــائص القاعدة 

الرســـمية والتفســـيرية، القانونية، وع��قتها بالقواعد ا��جتماعية ا��خرى، وفروع القانون، ومصـــادره 

 ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان، وتفسير القانون.

صلته بالقانون،  سة النظرية العامة للحق من حيث: التعريف بالحق، وبيان  كما يتناول المساق درا

الشخص ا��عتباري)، ومحل الحق،  -وأنواع الحقوق وتقسيماته، وأشخاص الحق (الشخص الطبيعي

 حمايته، ومصادره،  واستعماله، وإثباته، وطرق انقضائه.ووسائل 

 ا��رادية)ا��لتزام  (مصادر"  )1قانون المعام��ت المدنية (" مساق  -2

  1111112رقم المساق: 

 س م 3الساعات: عدد 

 المدخل لدراسة القانونالمتطلب السابق: 

 :توصيف المساق

: تعريف العقد ا��رادة المنفردة) من حيث –(العقد اسة المصادر ا��رادية ل��لتزام يتناول المساق در 

ودور مبدأ ســلطان ا��رادة في العقود وتقســيماتها، وأركان العقد وآثاره ســواء بالنســبة إلى طرفيه 

ـــــؤولية العقدية، : ودراســــــة ا��رادة المنفردة من حيث أو الغير، وجزاء ا��خ��ل بالعقد وأركان المس

 .تقادمه) - آثاره -(��وطه  موجه للجمهورالتعريف، وأحكام الوعد بجائزة ال
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 (مصادر ا��لتزام غير ا��رادية)" ) 2قانون المعام��ت المدنية ( مساق " -3

 

  1111213رقم المساق: 

 س م  2 الساعات: عدد 

 )1المعام��ت المدنية ( السابق: قانونالمتطلب 

 :المساقتوصيف 

يتناول المســاق التعريف بالمســؤولية التقصــيرية والتميز بينها وبين المســؤولية العقدية، والجمع 

ع��قة  –ال�ـــ�ر  –التقصـــيري  (الخطأوالخيرة بين المســـؤوليتين، وأركان المســـؤولية التقصـــيرية 

المسؤولية عن الخطأ الشخ�� والمسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية  الضار،: الفعل السببية)

ودراســة  وال�ــ�ر.وال�ــ�ر بنوعيه المادي وا��دبي، وع��قة الســببية بين الفعل الضــار  ا��شــياء،عن 

ودراســـة الفعل النافع (الكســـب دون ســـبب) والقانون باعتبارهما  التقصـــيرية،دعوى المســـؤولية 

 مصدران غير إراديين ل��لتزام.

 أحكام ا��لتزام)( ")3قانون المعام��ت المدنية ("مساق -4

   1111214رقم المساق: 

 س م  3     الساعات:عدد 

 ا��راديةغير ) مصادر ا��لتزام 2قانون المعام��ت المدنية (السابق: المتطلب 

 المساق:توصيف 

التنفيذ العيني ووسائله، التنفيذ بمقابل أو بطريق  آثاره:يتناول المساق دراسة ا��لتزام من حيث 

دعوى  –دعوى الصورية  –غير المبا��ة  (الدعوىالتعويض، والوسائل التي تكفل حقوق الدائنين 

، وأوصاف ا��لتزام: ال��ط وا��جل، ا��حتباس)حق  –الحجر على المدين المفلس  –عدم نفاذ الت��ف 

، وانقضائه سواء الدين)حوالة  –الحق  (حوالةوانتقاله  لتزام،ا��تعدد طرفي  –تعدد محل ا��لتزام 

  به.بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو دون الوفاء 

 

) " (العقود المسماة البيع 4قانون المعام��ت المدنية ( مساق" -5
 والتأمين والمقاولة)
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  1111315رقم المساق: 

 س م 3 عدد الساعات: 

 ا��لتزام                       أحكام -) 3المعام��ت المدنية ( قانونالسابق: المتطلب 

 توصيف المساق:

 –الملكية  (نقلالتزامات البائع  وآثاره:تعريفه وأركانه  حيث:يتناول المساق دراسة عقد البيع من 

العيوب الخفية)، والتزامات المشتري (تسلم  ضمان -ضمان التعرض وا��ستحقاق  –تسليم المبيع 

) . وعقد التأمين، من حيث التعريف به وخصائصه وانعقاده وإثباته وتفسيره الوفاء بالثمن -المبيع 

وأحكام عقد  وانقضائه، وآثاره،حيث: تعريفه، وأركانه،  المقاولة منودراسة عقد  وانتهائه.وآثاره 

 وآثاره.المقاولة من الباطن 

 ) "5قانون المعام��ت المدنية ( " مساق -6

        1111316 المساق:رقم 

 س م  2 عدد الســاعات:  

                                                                                     4قانون المعام��ت المدنية المتطلب السابق:  

 :توصيف المساق

ودراسة  الشخصية،يتناول المساق التعريف بالحقوق العينية وأنواعها والتميز بينها وبين الحقوق 

حق الملكية من حيث التعريف به وخصائصه وعنا��ه والقيود والواردة عليه سواء قيوداً قانونية 

 الملكية.وأسباب كسب  الشائعة،الملكية  )، وأحكامالمانع من الت��ف (ال��طأو قيودا إرادية 

ودراسة الحقوق العينية ا��صلية ا��خرى (حق ا��نتفاع، حق ا��ستعمال وحق السكني، حق المساطحة 

 .ا��رتفاق)حق  –

 

ضمانات ا��ئتمان العينية  ) "6" قانون المعام��ت المدنية ( مساق -7

 والشخصية

 1111417رقم المساق: 

 س م  2  عدد السـاعات: 
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 )3وقانون ا��جراءات المدنية ( -) 5المعام��ت المدنية (قانون المتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة الرهن التأمين من حيث تعريفه وخصائصه وال��وط الموضوعية ��نشائه 

وال��وط  المرهون،سواء تلك التي يلزم توافرها في الراهن أو الدين المضمون بالرهن أو العقار 

د سواء بالنسبة لطرفيه أو للغير، وانقضائه. ودراسة الرهن الحيازي و��وطه وآثار العق الشكلية،

تعريفها ومحل التزام  حيث:ودراسة الكفالة من  ومراتبها.أنواعها  ا��متياز:وحقوق  وانقضائه،وآثاره 

وآثارها سواء بالنسبة للع��قة بين الكفيل والدائن أو بين الكفيل والمدين،  وأنواعها، الكفيل،

 وانتهائها.

 "أحكام ا��ثبات  "مساق  -8

  1111318رقم المساق: 

 س م 2 عدد الســاعات: 

 )3قانون المعام��ت المدنية ( :المتطلب السابق

 المساق:توصيف 

ومن  أهميته، ومحله،تعريفه وبيان  حيث:يتناول المساق دراسة المبادئ العامة في ا��ثبات من 

ودراسة  اليمين، – ا��قرار-القرائن  –شهادة الشهود  –تابة وطرق ا��ثبات: الك ا��ثبات،يتحمل عبء 

 ا��ثبات.حجية المستند ا��لكتروني في 

 

 " قانون العمل والت��يعات ا��جتماعية مساق " -9

 1111319رقم المساق: 

 س م 3  :عدد الســاعات

 )4قانون المعام��ت المدنية ( السابق:المتطلب 

 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة المبادئ العامة في قانون العمل من حيث التعريف به وأهميته والخصائص 

وتعريف عقد العمل وعنا��ه المميزة  ا��شخاص.ونطاق تطبيقه من حيث  ومصادره،المميزة له 
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امات وإبرامه وإثباته وآثاره من حيث ا��لتز  وحمايته)،ماهيته وضمانات الوفاء به  ا��جر: – (التبعية

ودراسة التأمينات  وانقضائه.ووقف العقد  العمل)،وصاحب  (العاملالتي يرتبها على طرفيه 

 أنواعها والمستحقين لها و��وط استحقاقها. ا��جتماعية:

(نظرية التاجر وا��عمال )  1مساق " قانون المعام��ت التجارية ( -10
 التجارية)

  1111131 رقم المساق:

 س  م  3  :عدد الســاعات

                                        المدخل لدراسة القانون المتطلب السابق:

 المساق:توصيف 

ساقات   شتركة التي تطبق في مختلف م سم الم سة النظرية العامة للقانون التجاري , أي القوا درا

ـــــ�فية ...  الخ) من حيث تعريف القانون التجاري ا��خرى (كالقانون البحري والجوي والعمليات الم�

ـــــكاله ـــــادره ومفهوم العمل التجاري ونظامه القانوني وأش والتاجر التزاماته  القانون التجاري ومص

والت��يعات المنظمة للتجارة كتلك المتعلقة بحماية المستهلك وا��غراق والغش التجاري والنظام 

 .القانوني للمحل التجاري وعنا��ه  والت��ف فيه

 

 التجارية وا��ف��س) ( ال��كات  )  2قانون المعام��ت التجارية (  "مساق -11

 1111232رقم المساق: 

 س م 3: عدد الساعات

 ) 2(المدنية قانون المعام��ت  -) 1(قانون المعام��ت التجارية  السابق:المتطلب 

 المساق:وصيف ت

فة وفق وأنواع ال��كات المختل سواها،يتناول المساق التعريف بال��كة وخصائصها وتمييزها عما 

والشخصية  وتكوينها،مع التأكيد على تأسيس ال��كات وأشكالها  ا��ماراتي.قانون ال��كات 

ودراسة أحكام ا��ف��س التجاري  وتصفيتها،وا��حكام العامة ��نقضاء ال��كات التجارية  لها،المعنوية 

 وانتهائها.من حيث ��وطه وآثاره وإدارة التفليسة 
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( ا��وراق التجارية والعمليات  ")  3قانون المعام��ت التجارية (  "مساق -12

 الم��فية )
  1111433رقم المساق: 

 س م  3 :اعاتالسعدد 

 )  2) واجراءات مدنية (2قانون المعام��ت التجارية (: قالمتطلب الساب

 المساق:توصيف 

النقدية والتحويل الم��في، والقرض يتناول هذا المساق دراسة ا��عمال الم��فية كالودائع 

الم��في، وخطاب الضمان، وا��عتماد العادي والمستندي ... كما يتناول دراسة ا��وراق التجارية 

 وهي الكمبيالة والسند ا��ذني والشيك.

 

 " الملكيــة الفكريــــة "مساق -13

 1111434رقم المساق: 

 س م 2الســاعات: عدد 

 )                3قانون المعام��ت التجارية (المتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 

مفهوم حق المؤلف بجانبيه ا��دبي والمالي  الفكرية:يتناول المساق مفهوم ومضمون الملكية 

 لها،وتعريف الحقوق المجاورة ومضمونها والحماية القانونية  له،والحماية القانونية المقررة 

وحقوق وامتيازات صاحب ا��ختراع وانقضاء  وتسجيلها،�وط منحها والتعريف ببراءة ا��ختراع و�

البراءة ودعوى إبطالها، والحماية القانونية لبراءة ا��ختراع على المستويين المحلي والدولي، ودراسة 

الرسوم والنماذج الصناعية والحماية القانونية لها.  والع��مات التجارية والبيانات التجارية و��وطها 

وا��شارة إلى جرائم ع��مات البضائع وعقوباتها وا��جراءات  لها،ا والحماية القانونية وتسجيله

 .التحفظية

 " والقانون الجويالقانون البحري " مساق -14

  1111435رقم المساق: 
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 س م 3 الســاعات:عدد 

 )3(المتطلب السابق: قانون المعام��ت التجارية 

 المساق:توصيف  

وتوضيح عنا�� الم��حة  ومصادره،يتناول المساق التعريف بالقانون البحري وخصائصه ونشأته 

عقد النقل  وأنواعه،عقد إيجار السفينة  البحرية،أشخاص الم��حة  للسفينة،الوضع القانوني  البحرية:

حوادث ال بحراً،عقد نقل ا��شخاص  البحرية،مسؤولية الناقل البحري والبيوع  وخصائصه،البحري 

المساعدة وا��نقاذ والخسائر المشتركة وفقاً للت��يع التجاري البحري وا��تفاقيات الدولية  البحرية،

 الخصوص.بهذا 

والع��قات التي تنشأ  الجوي،ودراسة مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الم��حة في الغ��ف 

 الموضوع.وا��تفاقات الدولية التي تنظم هذا  الطائرات،عن استعمال المركبات الهوائية أو 

 

 "تاريخ الت��يع ا��س��مي ومصادره "مساق -15

  1111151رقم المساق: 

 س م 3عدد الســاعات: 

 �� يوجد السابق:المتطلب 

 المساق:توصيف 

يتناول المساق أبوابا ومداخل مهمة للعلوم ال��عية، تبين ��ورة وجود الت��يعات لتنظيم الحياة 

ومصادر الت��يع  أقسامهما،ا��جتماعية والشخصية ل��نسان وتعريفاً بال��يعة والفقه وبيان 

ا��س��مي وا��دوار التاريخية للت��يع ا��س��مي وخصائصها، وبعض القواعد الكلية في الفقه 

 ا��س��مية.ا��س��مي و��حا وافيا لبعض النظم 

 

 " ا��حوال الشخصية للمسلمين "مساق -16

  1111252رقم المساق: 

 س م 3عدد الســاعات: 

 ) 1قانون المعام��ت المدنية ( – ا��س��مي ومصادرهتاريخ الت��يع المتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 
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يتناول المساق أهم ا��بواب الخاصة با��حوال الشخصية، ودراستها دراسة مقارنة مستوفية ��هم 

 الزوجين،وحقوق  وأحكامه،من ذلك مباحث الزواج  وصححوه.آراء العلماء وأدلتهم فيما ذهبوا إليه 

وأحكام الرضاع والنسب التبني والحضانة وأحكام  والعدة.كالط��ق والخلع  وفرق النكاح وأحكامه

وأحكام  واللعان،والفرق التلقائية من الخلع والظهار وا��ي��ء  الزوج،التفريق لل��ر وللعيب ولغيبة 

 ذلك.وما إلى  العدة،

 

 " فقه المواريث والوصايا والوقف " مساق-17

  1111353رقم المساق: 

 س م 3 الســاعات:عدد 

 )3قانون ا��حوال الشخصية وقانون المعام��ت المدنية ( المتطلب السابق:

 المساق:توصيف 

 ا��رث،يتناول المساق دراسة أحكام المواريث من حيث أركان ا��رث وأسبابه و��وطه وموانع 

. الحمل والمفقود والغرقى والهدمى وميراث ا��رحام،وأصحاب الفروض والعصبات وميراث ذوي 

والوقف  الوصايا،والوصية الواجبة وتزاحم  ومبط��تها،ودراسة الوصية من حيث أركانها و��وطها 

تعريفه وم��وعيته وصفته وأنواعه وأركانه و��وطه وطرق ا��نتفاع بالوقف والو��ية  حيث:من 

 عليه.

 

 " أصول الفقه "مساق -18
  1111454رقم المساق: 

 س م 3 الســاعات:عدد 

 النظام الجزائي ا��س��مي –المواريث والوصايا والوقف  فقه السابق:المتطلب 

 المساق:توصيف 

ثم ��حا ��هم مباحثه مثل المباحث المتعلقة  وأهميته،يتناول المساق تعريف علم أصول الفقه 

بالحكم ال��عي وأقسامه كالمندوب والحرام والمكروه والمباح والعزيمة والرخصة والحكم 

الوضعي وأقسامه، والسبب وال��ط المانع والصحة والبط��ن، والحاكم والمحكوم فيه و��وطه، 

�حكام وطرق استنباطها، والقواعد ا��صولية ا� لةوالمحكوم عليه. وا��هلية وعوارضها وأقسامها، وأد

 اللغوية.
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 "مناهج البحث في العلوم القانونية "مساق-19

  1111226المساق: رقم 

 س م 2الســاعات: عدد 

 )2( المعام��ت المدنيةقانون  المتطلب السابق:

 المساق:توصيف 

وتكليف الطالب بإعداد بحث  ا��ساسية،يتناول المساق دراسة منهجية البحث القانوني ومقوماته 

ودراسة منهجية تحليل ا��حكام  المادة،تخرج في أحد الموضوعات القانونية تحت إ��اف أستاذ 

ومنهجية تحليل النصوص  فيها.القضائية وكيفية استخ��ص القواعد القانونية منها وأوجه الطعن 

 تفسيرها.الت��يعية والوقوف على حقيقة إرادة الم��ع من خ��ل 

 

  ")1ا��جراءات المدنية (قانون "مساق -20

 )وا��حكام القضائي والتنظيم وا��ختصاص الدعوى نظرية(

 1111321رقم المساق: 

 س م 3 الســاعات:عدد 

 )3قانون المعام��ت المدنية ( المتطلب السابق:

 المساق:توصيف 

 القضاة،وأحكام تعيين ورد  ا��مارات،يتناول المساق دراسة التنظيم القضائي في دولة 

والدعوى وإجراءاتها وا��حكام المختلفة  والمحلي،وا��ختصاص القضائي الو��ئي والنوعي والقيمي 

وطرق الطعن العادية  صحتها،المتعلقة بها، وا��حكام القضائية وأقسامها ومشتم��تها و��وط 

 .وا��وامر نظر)،الوالتماس إعادة  (النقض) وغير العادية ا��ستئنافو (المعارضة

 

 (التحكيم التجاري الدولي والمحلي))" 2ت المدنية (مساق "قانون ا��جراءا-21
  1111322 المساق:رقم 

 س م 2الســاعات: عدد  
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  1ا��جراءات المدنية  قانونالسابق: المتطلب 

 المساق:وصيف 

يتناول المساق التعريف بالتحكيم التجاري الدولي وأنواعه ومزاياه وبيان الفارق بينه وبين النظم 

وكذلك نطاقه وأركانه وأساليب اختيار المحكمين والقانون الواجب  المنازعات،المتشابهة في تسوية 

 .التحكيمتنفيذ حكم  وفوائده وانقضائه،با��ضافة إلى دراسة عقد التحكيم  التطبيق،

 

 الجبري) (التنفيذ)" 3ا��جراءات المدنية (قانون " مساق-22

 1111423رقم المساق: 

 س م 3الســاعات: عدد 

 )2ا��جراءات المدنية ( : قانونالسابقالمتطلب 

 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة مفهوم التنفيذ الجبري و��وطه ووسائل إجبار المدين على تنفيذ التزامه، 

والتنفيذ  وحا��ته،أنواعه و��وطه  المعجل:والنفاذ  القضائية،والقاعدة العامة في تنفيذ ا��حكام 

جز ما للمدين وح المدين،وحجز المنقول لدى  و��وطه،الحجز التحفظي حا��ته  والبيع:الجبري بالحجز 

 المختلفة.ومنازعات التنفيذ  العقاري،والحجز  الغير،لدى 

 

 )ا��جانب ومركز الجنسية(  ") 1القانون الدولي الخاص ( " مساق -23

  1111424رقم المساق: 

 س م 2الســاعات: عدد 

 )2قانون ا��جراءات المدنية ( السابق:المتطلب 

 المساق:توصيف 

مفهوم الظاهرة و��وط وجودها وكيفية حلها  حيث:يتناول المساق دراسة أحكام تنازع القوانين من 

بواسطة قواعد ا��سناد في المجا��ت المختلفة التي نص عليها الم��ع ا��ماراتي، ثم تنازع 

وحا��ت ا��ختصاص الدولي لمحاكم ا��مارات وكيفية تنفيذ ا��حكام  الدولي،ا��ختصاص القضائي 

 ا��حكام.ومدى حجية تلك  فيها،ا��جنبية 
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  )" 2مساق "القانون الدولي الخاص ( -24

 )ا��حكام وتنفيذ الدولي القضائي ا��ختصاص وتنازع القوانين تنازع(

  1111425رقم المساق: 

 س م 3الســاعات: عدد 

 )   1القانون الدولي الخاص ( السابق:المتطلب 

 المساق:توصيف 

مفهوم الظاهرة و��وط وجودها وكيفية حلها  حيث:يتناول المساق دراسة أحكام تنازع القوانين من 

ثم تنازع  ا��ماراتي،بواسطة قواعد ا��سناد في المجا��ت المختلفة التي نص عليها الم��ع 

وحا��ت ا��ختصاص الدولي لمحاكم ا��مارات وكيفية تنفيذ ا��حكام  الدولي،ا��ختصاص القضائي 

 ا��حكام.ا��جنبية فيها، ومدى حجية تلك 

 

 " القانون الدستوريمساق " -25

  1121111رقم المساق: 

 س م 3 :الساعـاتعدد 

 لدراسة القانون المدخل :السابقالمتطلب 

 توصيف المساق:

إيضاح طبيعته وتمييزه عن فروع القانون ا��خرى  حيث:يتناول المساق دراسة القانون الدستوري من 

والتعريف بالدستور وبيان مصادر ا��حكام الدستورية وأنواع الدساتير ونشأتها وانقضائها ووسائل 

سة النظم ودرا القوانين،الحفاظ على سيادة الدستور من خ��ل بيان أنواع الرقابة على دستورية 

السياسية المعا��ة وصورها الرئيسية ودراسة الدولة وأركانها وأشكالها ونظام الحكم فيها والنظام 

 الدستوري لدولة ا��مارات العربية المتحدة.

 "مبادئ القانون ا��داري " مساق -26

  1121212رقم المساق: 

 س م 3 :الساعاتعدد 

 القانون الدستوري :السابقالمتطلب 
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 المساق:توصيف 

يتناول المساق التعريف بالقانون ا��داري ومصادره والخصائص المميزة له وع��قته بفروع القانون 

وكيفية اختيار المتعاقد من  وإجراءات إبرامهاا��خرى والعمل ا��داري وآثاره والعقود ا��دارية وأركانها 

 ا��مارات،جهة ا��دارة من خ��ل المناقصات ودراسة ما ورد بقانون المناقصات المزايدات في دولة 

 وآثارها.والرقابة على أعمال ا��دارة من حيث ماهيتها وأنواعها 

 

 " 1عقوبات عام " مساق -27

  1121151رقم المساق: 

 س م 2 عدد الســاعات:

 المدخل لدراسة القانون :السابقالمتطلب 

 المساق:توصيف 

ال��عية وقاعدة  (مبدأيتناول المساق تعريف قانون العقوبات وأقسامه وطبيعته ونطاق تطبيقه 

ودراسة النظرية العامة للجريمة  ا��خرى،وع��قته ببعض فروع القانون الجنائي  الرجعية)عدم 

 .الجنائيةوالمشاركة ا��جرامية وأسباب ا��باحة وموانع المسؤولية  وأركانها) (تعريفها

 

 " 2" عقوبات عام  مساق-28

   11012220المساق: رقم 

 س م 2 :عدد الســاعات

 1عقوبات عام السابق: المتطلب 

 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة العقوبة من حيث جوهرها وخصائصها وآثارها وأغراضها وتقسيماتها وأنواعها 

وانقضاء العقوبات وسقوطها  وتعددها،وتنفيذ العقوبة وتفريدها  ا��تحادي،في قانون العقوبات 

 .ها)تطبيقوخصائصها و��وط  (تطورهاودراسة التدابير ا��حترازية  الصادرة بها،وزوال ا��حكام 
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 " 1عقوبات خاص " مساق -29

  1121253رقم المساق: 

 س م 2عدد الســاعات: 

 2عقوبات عام السابق: المتطلب 

 المساق:توصيف 

الجرائم الماسة بالحق في الحياة وا��حكام  ا��شخاص:يتناول المساق دراسة جرائم ا��عتداء على 

 العمد،وا��حكام الخاصة بالقتل  بعنا��ه،المشتركة في القتل ومحل ا��عتداء فيه والركن المادي 

وا��حكام الخاصة  المخففة،وعقوبة القتل العمد والظروف المشددة والظروف  ا��باحة،وأسباب 

والجرائم الواقعة  العرض،والجرائم الواقعة على  الجسم،والجرائم الماسة بس��مة  العمد،بالقتل غير 

 السمعة.على 

 

 " 2" عقوبات خاص  مساق-30

  1121354رقم المساق: 

 س م 2 الســاعات:عدد  

 1خاص  عقوبات السابق:المتطلب 

 المساق:توصيف 

وال��قة  بها،يتناول المساق دراسة جرائم ال��قة وتعريفها وأقسامها وأركانها والجرائم الملحقة 

 به،وا��حتيال والجرائم الملحقة  المشددة،وعقوبة ال��قة في ال��يعة والظروف  للحد،الموجبة 

 نية)، (بسوءوجريمة الشيك بدون رصيد  بها،وجريمة خيانة ا��مانة وما يتصل بها والجرائم الملحقة 

 –استغ��ل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة  – (الرشوةوالجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة 

 والصفات).انتحال الوظائف  –التعدي على الموظفين 

 

 " 1ا��جراءات الجزائية قانون مساق " -31

  1121356المساق: رقم 

 س م 2عدد الســاعات: 
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 2عقوبات خاص المتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 

وا��نظمة المختلفة ل��جراءات  وأهدافه،يتناول المساق التعريف بقانون ا��جراءات الجزائية وفلسفته 

والدعاوى الناشئة عن الجريمة  والتحري،والتفريق بين النظامين ا��تهامي والتنقيب  الجزائية،

وأطرافها وقيود رفع الدعوى وانقضائها ، واختصاصات مأموري الضبط القضائي العادية 

وا��ستثنائية ، والضبط القضائي وجمع ا��ستد����ت ، والتحقيق المبدئي وخصائصه وا��ستجواب 

 .التحقيق ا��بتدائي والطعن فيه يوأوامر الت��ف ف

 

 "مساق النظام الجزائي ا��س��مي"-32
 1121355رقم المساق: 

 س م 2عدد الســاعات: 

   )2المتطلب السابق: عقوبات خاص (

 المساق:توصيف 

التعريف بالمبادئ العامة للعقوبات وأنواعها في الفقه ا��س��مي مقارنة بين المذاهب الفقهية 

المختلفة وقانون دولة ا��مارات العربية المتحدة، بتعريف الجناية في الفقه ا��س��مي، ودراسة 

، والعقوبات جرائم ا��عتداء على الحق العام "الحدود" كحد الزنا والقذف ��ب الخمر والردة والحرابة

المقرة لهذه الجرائم. وجرائم ا��عتداء على ا��شخاص مثل: القتل العمد وا��يذاء والجرح العمد 

وعقوبات هذه الجرائم من قصاص أو دية، وجرائم التعازير وعقوباتها غير المقدرة، ونظام ا��ثبات 

 الجرائم.في الفقه الجنائي ا��س��مي من شهادة وإقرار في مختلف 

 

 " 2مساق " قانون ا��جراءات الجزائية -33

  1121457رقم المساق: 

 س م 2 الســاعات:عدد 

 )1(إجراءات جزائية  :المتطلب السابق 
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 المساق:توصيف 

المحاكمة وطرق  التحديد:وعلى وجه  الجزائية،يتناول المساق الجانب التطبيقي من ا��جراءات 

الطعن في ا��حكام، وأنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وإجراءات المحاكمة والمبادئ العامة 

للتحقيق النهائي، وأدلة ا��ثبات الجنائي، وا��جراءات الخاصة ببعض المحاكمات والمتهمين، والحكم 

 ا��حكام.ا��ت تنفيذ أنواعه المختلفة، وطرق الطعن في ا��حكام والبط��ن وإشك الجنائي:

 

 "القانون الدولي العام " مساق -34
  1121221رقم المساق: 

 س م 3 عدد الســاعات:

 مبادئ القانون ا��داريالمتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 

وبيان مصادره وأشخاصه  وطبيعته،يتناول المساق التعريف بالقانون الدولي العام ونشأته 

ونشوء الدول وا��عتراف بها  ا��خرى،والع��قة بينة وبين القانون الوطني وبقية فروع القانون 

وموضوع المسؤولية الدولية وحقوق  البحار،مبادئ ا��ختصاص ودراسة قانون  وواجباتها،وحقوقها 

والع��قات الدبلوماسية  ،الدوليةا��نسان واستعمال القوة ومراحل تطورها وتسوية المنازعات 

 الدولية.والقنصلية والمنظمات 

 

 "مصطلحات وقراءات قانونية باللغة ا��نجليزية " مساق -35

  1121241رقم المساق: 

 س م 3 عدد الســاعات: 

 )2(: قانون المعام��ت المدنية المتطلب السابق

 المساق:توصيف 

يتناول المساق التعريف ببعض المصطلحات القانونية بدءاً بمعنى كلمة القانون وفروع القانون 

والتعريف بالدستور ونشأته  القانون،العام والخاص ومصادر القانون وأهداف القانون وتطبيقات 
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ث��ث وأنواعه وسمو الدستور ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين، والنظم السياسية والسلطات ال

 والمؤسسات الدستورية في الدولة كرئيس الدولة ومجلس الوزراء والبرلمان وغيرهم.

 

 "مبادئ علم ا��قتصاد " مساق -36
  1121331رقم المساق: 

 س م 3 الســاعات:عدد 

 )  4(المتطلب السابق: قانون المعام��ت المدنية 

 المساق:توصيف 

 ا��قتصادي،وأساليب التحليل  ا��خرى،يتناول المساق التعريف بعلم ا��قتصاد وع��قته بالعلوم 

 ومشك��تها،والتنمية ا��قتصادية  ا��قتصادية،وتطور النظم  وعنا��ها،والمشكلة ا��قتصادية 

تصادية والع��قات ا��ق ا��قتصادية،وا��دخار وا��ستثمار في النظرية  ا��قتصادي الجزئي،والتحليل 

 الدولية.

 

 التدريب العملي " مساق "-37

 1111441رقم المساق: 

 س م 3عدد الســاعات: 

 100وأن يكون الطالب قد أنهى  )2() قانون ا��جراءات الجزائية 3إجراءات مدنية (المتطلب السابق: 

 ساعة دراسية معتمدة على ا��قل.

 المساق:توصيف 

يتناول المساق تدريب الطالب عمليا على ما تم دراسته خاصة كيفية إجراء التحقيقات وكتابة 

, والتدريب على المرافعات  قودالعوصياغة المذكرات وا��ستشارات القانونية وصحف الدعاوى 

الشفوية من خ��ل محكمة تصويرية تعد لهذا الغرض ، وزيارات خارجية للمحاكم والنيابات ومكاتب 

 محامين و��كات التأمين وغير ذلك.ال
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 �ختياريا�تخصص توصيف مساقات ال

 "حقوق ا��نسان "مساق  )1

 1122311رقم المساق: 

 س م 3الســاعات: عدد 

 القانون الدستوري  السابق:المتطلب 

 المساق:توصيف 

مراحل  ا��خرى،يشمل هذا المساق التعريف بالحق وأقسامه، حقوق ا��نسان، موقعها بين الحقوق 

تطورها ووسائل حمايتها في المواثيق الدولية وال��يعة ا��س��مية مع إشارة إلى هذه الحقوق في 

 .دستور دولة ا��مارات العربية المتحدة

 

 "العقود ا��دارية " مساق  )2

 1122312رقم المساق: 

 س م 3 :اتعدد الساع

 مبادئ القانون ا��داري: المتطلب السابق

 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة نشأة العقود ا��دارية وأنواعها ومعايير تمييزها عن العقود ا��خرى وكيفية 

إبرامها وأركان العقد ا��داري و��وط صحته، وا��حكام العامة في تنفيذ العقود ا��دارية والتي 

ق المتعاقد حقو –التزامات المتعاقد مع ا��دارة  –تتجسد في "سلطات ا��دارة تجاه المتعاقد بها 

كما ويبحث المساق موضوع  وانقضائها،مع ا��دارة "، وآثار العقود ا��دارية بالنسبة للغير وتفسيرها 

 وفي الختام يتطرق إلى نهاية العقود ا��دارية. ا��دارية،تفسير العقود 

 

 المنظمات الدولية " "مساق  )3
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  1122321رقم المساق: 

 س م 3عدد الســاعات: 

 القانون الدولي العامالمتطلب السابق: 

 توصيف المساق :

يتناول المساق بيان فكرة التنظيم الدولي ونشأة المنظمات الدولية وتطورها، وطبيعتها ووظائفها 

ونظامها القانوني وتمتعها بالشخصية القانونية وأحكام العضوية فيها، وحل المنظمة الدولية 

المنظمات الدولية كعصبة ا��مم ومنظمة ا��مم  ودراسة بعضومشك��ت المسيرات الدولي، 

 المتحدة والمنظمات ا��قليمية.

 

 المالية العامة والت��يع ال��يبي " "مساق  )4

 1122431رقم المساق: 

 س م 3 الســاعات:عدد 

 مبادئ علم ا��قتصاد: المتطلب السابق

 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة القانون المالي من حيث مصادر إيرادات الدولة "ال��ائب والقروض 

والنفقات العامة وآثارها المالية. والموازنة العامة للدولة،  ا��خرى والم��وفاتوالرسوم والموارد 

 العامة.وكيفية ربطها وإصدارها والحساب الختامي وأنواع الموازنات 

 

 القانوني ل��ستثمار "" النظام مساق  )5

 1122432رقم المساق: 

 س م 3عدد الســاعات: 

 ) و مبادئ علم ا��قتصاد 2المتطلب السابق: قانون المعام��ت التجارية ( 
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 المساق:توصيف 

يتناول المساق النظام القانوني ل��ستثمار خاصة في البلدان العربية والمشاكل القانونية الخاصة 

بذلك ومدى كفاية الضمانات الموجودة حالياً للمستثمر وكيفية تعزيزها وا��ستفادة من صيغ حماية 

 المتقدمة.ا��ستثمار في البلدان 

 

 مساق " النظام القانوني ل��سواق المالية " )6

 1122433رقم المساق: 

 س م 3: عدد الســاعات

 مبادئ علم ا��قتصادالمتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 

يتناول المساق ماهية ا��وراق المالية المتداولة وأنواعها وحقوق والتزامات طرفي الع��قة وواجب 

ا��فصاح وبيان المعلومات الجوهرية المتعلقة با��وراق والمركز القانوني لوسطاء السوق وأشكال 

 خاصة،ات العربية وأحكام تداولها في ا��سواق المالية عموما وفي دولة ا��مار  المالية،ملكية ا��وراق 

وهيئات الرقابة المختصة ودور إدارة السوق المالي ومسؤولياتهم مع الحرص على إجراء الدراسة 

المقارنة بالنظام القانوني با��سواق المالية العربية في ا��ردن ودول ومجلس التعاون الخليجي 

 وم��.

 

 "مهارات التواصل باللغة ا��نجليزية " مساق  )7

 1122341رقم المساق: 

 س م 3: الســاعاتعدد   

   وقراءات قانونية باللغة ا��نجليزية   مصطلحات السابق:المتطلب  
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 المساق:توصيف 

ا��سماء وأنواعها، الضمائر وأنواعها، ا��فعال وا��زمنة، أنواعها واستخداماتها، قراءة النصوص 

أنواعها واستخداماتها، قراءة النصوص  –القصيرة، واستنتاج الفكرة الرئيسية. ا��فعال وا��زمنة 

 القصيرة، واستخراج المعلومات منها.

التقديم، الصفة والظرف، تقديم الطلبة لعرض حول موضوع محدد،  ومكوناتها، مهاراتبناء الجملة 

(التعليم، حقوق ا��نسان...) ومناقشة ا��فكار المطروحة شفوياً، بناء المقطع، قراءة نصوص متنوعة 

ا��ستماع لمحادثات قصيرة  ،موضوع واستخراج المعلومات منها، بناء المقالة (النص)الطول وال

لمحادثات متنوعة الموضوع ومتفاوتة  المحادثة، ا��ستماع منها، مهاراتواستخراج المعلومات 

 الطول واستخراج المعلومات منها، مهارات المحادثة والنقاش وإبداء الرأي.

جلسات حوار مفتوح يتم فيها طرح موضوع ، تخراج المعلومات منهاا��ستماع لمحادثات طويلة واس

 معين ويقوم الطلبة بمناقشته بين بعضهم البعض.

 "قانون حماية البيئة " مساق  )8

  1122351رقم المساق: 

 س م 3: عدد الســاعات

 )1عقوبات خاص (المتطلب السابق: 

 المساق:توصيف 

في شأن حماية البيئة  1999) لسنة 24يتناول المساق دراسة نصوص القانون ا��تحادي رقم (

حيث: وذلك من  م،2001) لسنة 37و��ئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( وتنميتها،

ة التأثير البيئي للمنشآت وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وحماية البيئة المائي بيان

والبحرية، والحماية من التلوث من المصادر البرية، وحماية مياه ال��ب والمياه الجوفية، وحماية 

والنفايات الخطرة والمحميات  ا��من للموادالتربة، وحماية الهواء من التلوث وضمان التداول 

 البيئية.الطبيعية، والمسؤولية والتعويض عن ا����ار 

 مساق " علم ا��جرام والعقاب " )9

 1122352رقم المساق: 

 س م 3: الســاعاتعدد 
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 )  1قوبات خاص (عالمتطلب السابق: 

 المساق:وصيف 

 ا��خرى،يتناول المساق في جزئه ا��ول بيان أهمية علم ا��جرام وتطوره ومفهومه وع��قته بالعلوم 

 (المجرمومحاور البحث في علم ا��جرام ونطاقه ومنهج البحث فيه، وموضوع البحث في علم ا��جرام 

، والنظريات العلمية المختلفة في تفسير الظاهرة ا��جرامية والسلوك ا��جرامي. ويتناول والجريمة)

ه ببعض فروع وع��قت العقابية،الجزء الثاني دراسة علم العقاب وأهميته وموضوعه وتطور الفلسفة 

وفكرة الجزاء الجنائي وأنواعه والمؤسسات العقابية وأنواعها، وطريقة وأسلوب  ا��خرى،القانون 

 المعاملة التي تطبق على المحكوم عليهم.

 

 مساق " علم النفس الجنائي " )10

 1122353المساق: رقم 

 س م 3عدد الســاعات: 

 1المتطلب السابق: عقوبات خاص 

  :توصيف المساق

يتناول المساق دراسة علم النفس الجنائي من حيث تعريفه وبيان طبيعته والعلوم المتصلة به، 

كما يبحث ا��خت����ت الغريزية والعواطف المنحرفة والعقد النفسية المختلفة وا��مراض النفسية 

 الجريمة،والتخلف النف�� والعقلي وذلك من خ��ل نظريات أنصار المذهب النف�� في تفسير 

 ومراحل تطور الشخصية وأنماطها ويبحث أثر العلل النفسية في المسؤولية الجنائية.

 مساق " الت��يعات الجزائية الخاصة " )11

  1122454المساق: رقم 

 س م 3 عدد الســاعات:

 )1قانون ا��جراءات الجزائية ( المتطلب السابق:
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 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة الجرائم الدولية المنظمة وطرق محاكمة المجرمين الدوليين والمحاكم 

ونشأة ا��نتربول الدولي وأحكامه وطرقه لتنفيذ  ا��حكام.الدولية والجهات المختصة لتنفيذ تلك 

ا وأهم أحكام المنشآت العقابية وطرق حمايتها قانون ذلك.ا��حكام الدولية والجزائية عن طريق 

 والذخائر،وحيازة ا��سلحة  المخدرات، وجرائم: الصلة،وصلتها بالقوانين والمعاهدات الدولية ذات 

وقواعد حماية المستهلك جنائياً (يتم  وعقوباتها،وأركان كل منها  ا��رهاب،وجرائم  ا��موال،وغسيل 

ن العام وموافقة اختيار ت��يع من الت��يعات الجزائية الخاصة بناًء على اقتراح من قسم القانو

 .مجلس الكلية لتدريسه خ��ل العام الدرا��)

 

 "الجوانب القانونية للتجارة ا��لكترونية مساق " ) 12

 1112331رقم المساق: 

 س م 3: عدد الســاعات

 )2قانون المعام��ت التجارية (و -) 3المتطلب السابق: قانون المعام��ت المدنية (

 المساق:توصيف 

يتناول المساق دراسة م��مح النظام القانوني للتجارة ا��لكترونية ومستجداتها والمزايا والمشاكل 

 (التوقيعخاصة ما يتعلق بانعقاد العقود بوسائل ا��تصال الحديثة والتوقيع عليها  بموجبها،المترتبة 

 ا��ئتمان،كبطاقات  مع استعراض لبعض العقود الم��فية الخاصة بالتجارة ا��لكترونية ا��لكتروني)

 لها.ودراسة النظام القانوني 

 "قانون المعام��ت الرياضية مساق " ) 13

 1112311رقم المساق: 

 س م 3: تعدد الســاعا

 )3المعام��ت المدنية ( قانون :السابقالمتطلب 

 المساق:توصيف 

التي تم بمناسبتها  يتناول المساق كل ما يتعلق بالجانب القانوني من الرياضة والمعام��ت المالية

مع التأكيد على معنى الرياضة قانوناً، و��ورة قانون المعام��ت الرياضية ودواعي استق��له 

ومصادره والمنظمات الرياضية المختلفة الوطنية منها والدولية وما تقوم به من واجبات، والنظام 
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اريات ووكيل ال��عبين) القانوني ل��عب المحترف والهــاوي ودور وك��ء الرياضـة (وكيل المب

والجمهور ومركزه القانوني وحكم المباراة وحقوقه والتزاماته والمنشطات الرياضية وآثارها 

 والنظام القانوني للتأديب والقضاء الريا��.

 

 ) ا��دارة العامة14

 1122313رقم المساق: 

 س م 3: تعدد الســاعا

 مبادئ القانون ا��داري :السابقالمتطلب 

 المساق:توصيف 

يهدف هذا المساق الى استعراض تطور وأهمية علم ا��دارة بشكل عام و ا��دارة العامة على وجه 

 مثل:الخصوص .. كما سيتعرض المساق الى مفاهيم ونظم ادارية ذات صلة في ا��دارة العامة 

ادارة  الب��ية،ادارة الموارد  التغيير،ا��دارة ا��ستراتيجية، الحوكمة، ادارة  الشاملة،ادارة الجودة 

 المتحدة:ادارة الوقت، ا��دارة العامة في دولة ا��مارات العربية  ا��زمات،

 واقع ا��دارة العامة، مبادرات التطوير •

 الحكومة ا��لكترونية وتطبيقاتها  •
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 بمقريها في عجمان والفجيرة:  أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 بكلية القانون قائمة بأسماء أعضاء هينة التدريس

 عضو هيئة التدريس م المقر
الدرجة 
 العلمية

 م��حظات التخصص

ان
جم

 ع
قر

م
 

 د. لطيفة حميد 1
أستاذ 
 مشارك

  القانون الجنائي

 د. عادل المعمري 2
أستاذ 
 مشارك

  القانون الجنائي

3 
أ.د.مصطفى عبد 

 المقصود
  القانون العام أستاذ

 د. رياض صالح 4
أستاذ 
 مشارك

القانون الدولي 
 العام

 

 د. مجدي حسن خليل 5
أستاذ 
 مشارك

  القانون المدني

 د. زينة الصفار 6
أستاذ 
 مشارك

  القانون التجاري

 د. رغيد عبد الحميد فتال 7
أستاذ 
 مشارك

  القانون المدني

 د. قيس عبد الوهاب 8
أستاذ 
 مشارك

  ال��يعة والقانون

 أستاذ أ.د السيد عطية 9
ا��قتصاد والمالية 

 العامة
 

 د. مصطفى أبو العينين 10
أستاذ 
 مساعد

  القانون التجاري

 صبريد. عبد الكريم  11
أستاذ 
 مساعد

  القانون المدني

 د أحمد شاكر 12
أستاذ 
 مساعد

  القانون الجنائي

 د عبد العزيز الحسن 13
أستاذ 
 مشارك

  القانون الجنائي

 د جعفر بن مو�� 14
أستاذ 
 مشارك

  القانون العام

 د أسماء سالمين 15
أستاذ 
 مساعد

  ��يعة
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 د محمد ولي هللا 16
أستاذ 
 مساعد

  ��يعة

 د ن�� أبو الفتوح 17
أستاذ 
 مساعد

  القانون المدني

 د. سوزان علي حسن 18
أستاذ 
 مساعد

  القانون التجاري

  ماليه عامة أستاذ أ.د محمد الحسين 19

 محمد سامر القطاند  20
أستاذ 
 مساعد

  إجراءات مدنية

 د العرو�� الشم��لي 21
أستاذ 
 مساعد

  القانون التجاري

  القانون المدني أستاذ حسني عبد الدايمأ.د  22

 د احمد الفضلي 23
أستاذ 
 مشارك

  دولي خاص

رة
جي

لف
ر ا

مق
 

 د.سمير عبد العليم 1
أستاذ 
 مساعد

  القانون التجاري

 عي�� غساند  2
أستاذ 
 مساعد

  القانون المدني

 د.محمد حسن عبد هللا 3
أستاذ 
 مساعد

  القانون المدني

 د محمد قدري حسن 4
أستاذ 
 مساعد

  قانون عام

 د. عاطف ندا 5
أستاذ 
 مساعد

القانون الدولي 
 الخاص

 

  ال��يعة ا��س��مية أستاذ د. خلف محمد 6

 د. أمين دهمش 7
أستاذ 
 مساعد

  القانون الجنائي
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 التقويم الجامعي
 2018 -2017التقويم الجامعي للفصل الدرا�� الخريفي من العام  

 اليوم التاريخ البيان

 بداية دوام أعضاء هيئة التدريس

 ا��حد 2017أغسطس  20

 للطلبة الجدد العمداءاستقبال   11:00

 التابعة لهجولة تعريفية بالمقر والوحدات   13:00 – 12:00

جلسة خاصة ب��ح آلية تسجيل المساقات   14:00 – 13:00
 للطلبة الجدد

 تسجيل المساقات للطلبة المنتظمين والطلبة الجدد

أغسطس  24 – 20

2017 

 –ا��حد 

 الخميس

 امتحانات إزالة تقدير غير المكتمل

 قبول طلبات معادلة المساقات

 قبول طلبات تغيير التخصص

 ا��حد 2017أغسطس  27 بداية الدراسة

 فترة ا��ضافة والسحب
أغسطس  31 – 27

2017 

 -ا��حد 

 الخميس

آخر موعد لسحب المساقات أو وقف التسجيل باسترداد 

 كامل الرسوم
 الخميس 2017أغسطس  31

 وقفة عرفات وعيد ا��ضحى المبارك
 3 -أغسطس  31

 2017سبتمبر 

 -الخميس 

 ا��حد

 2017سبتمبر   14 – 3 % من الرسوم50التسجيل باسترداد فترة وقف 
 -ا��حد 

 الخميس

 الخميس 2017سبتمبر  21 الدرا�� آخر موعد للسحب دون أثر في السجل

 الجمعة 2017سبتمبر  22 عطلة رأس السنة الهجرية
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 فترة امتحانات منتصف الفصل
15 – 26 

 2017أكتوبر 

 - ا��حد

 الخميس

 ا��حد 2017أكتوبر  29 2018 -2017للفصل الدرا�� الربيعي  بدء فترة القبول 

 الخميس 2017نوفمبر  W( 16آخر موعد للسحب  (

 استبيان تقييم المساق
 2017نوفمبر  30 – 19

 -ا��حد 

 2018-2017التسجيل المبكر للفصل الربيعي  الخميس

 عطلة يوم الشهيد
 الخميس 2017نوفمبر  30

 ال��يفعطلة المولد النبوي 

 ا��حد -السبت  2017 ديسمبر 3 – 2 عطلة اليوم الوطني لدولة ا��مارات العربية المتحدة

 2017 ديسمبر 19 – 9 فترة امتحانات نهاية الفصل
 –السبت 

 الث��ثاء

 آخر موعد لتقديم طلب غير المكتمل

 2017ديسمبر  21

 

 الخميس

 

 تسليم كافة النتائج إلى إدارة القبول والتسجيل

 اجتماع مجالس الكليات 10:00

 اجتماع مجلس الشؤون ا��كاديمية 15:00

 إع��ن نتائج ا��متحانات النهائية

 إجازة الفصل الخريفي
 4 – 2017ديسمبر  24

 2018يناير 

 –ا��حد 

 الخميس

 
 المناسبات الدينية تخضع لرؤية اله��ل.     

 
    2018-2017التقويم الجامعي للفصل الدرا�� الربيعي من العام 

 اليوم التاريخ البيان

 2018يناير  11 – 7 استقبال العمداء للطلبة الجدد 12:00 - 11:00
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 اليوم التاريخ البيان

جولة تعريفية بالمقر والوحدات التابعة   13:00 - 12:00
 له

 –ا��حد 

 الخميس

تسجيل جلسة خاصة ب��ح آلية   14:00 - 13:00
 المساقات للطلبة الجدد

 تسجيل المساقات للطلبة المنتظمين والطلبة الجدد

 امتحانات إزالة تقدير غير المكتمل

 قبول طلبات معادلة المساقات

 قبول طلبات تغيير التخصص

 ا��حد 2018يناير  14 بداية الدراسة

 2018يناير  18 – 14 فترة ا��ضافة والسحب
 –ا��حد 

 الخميس

آخر موعد لسحب المساقات أو وقف التسجيل باسترداد 
 الخميس 2018يناير  18 كامل الرسوم

فبراير  1 -يناير  21 % من الرسوم50فترة وقف التسجيل باسترداد 
2018 

 –ا��حد 

 الخميس

 2018فبراير  6 – 5 م2017/2018حفل تخرج الفصل الدرا�� الخريفي  
 –ا��ثنين 

 الث��ثاء

 الخميس 2018فبراير  8 موعد للسحب دون أثر في السجل الدرا��آخر 

 2018مارس    15  - 4 فترة امتحانات منتصف الفصل
 –ا��حد 

 الخميس

 2018أبريل   5 -مارس  25 إجازة الفصل الربيعي
 –ا��حد 

 الخميس

 ا��حد 2018أبريل  8 2019-2018بدء فترة القبول للفصل الدرا�� الخريفي 

 الجمعة 2018أبريل  13 ا����اء والمعراجعطلة 

 2018أبريل  26 – 15 استبيان تقييم المساق
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 اليوم التاريخ البيان

 2018-2017التسجيل المبكر للفصل الصيفي 
 –ا��حد 

 الخميس

 الخميس 2018أبريل  W( 19آخر موعد للسحب (

 2018مايو  10 -أبريل  29 2019-2018التسجيل المبكر للفصل الخريفي 
 -ا��حد 

 الخميس

 2018مايو  24 – 12 فترة امتحانات نهاية الفصل
-السبت 

 الخميس

 آخر موعد لتقديم طلب غير المكتمل
 الث��ثاء 2018مايو  29

 اجتماع مجالس الكليات  10:00

 اجتماع مجلس الشؤون ا��كاديمية 15:00
 الخميس 2018مايو  31

 إع��ن نتائج ا��متحانات النهائية

 ا��حد 2018يونيو  3 بدء ا��جازة الصيفية

 المناسبات الدينية تخضع لرؤية اله��ل
 
 

2018-2017التقويم الجامعي للفصل الدرا�� الصيفي ا��ول من العام   

 اليوم التاريخ البيان

 2018يونيو  7 – 6 تسجيل مساقات الفصل الصيفي
 -ا��ربعاء 

 الخميس

 ا��حد 2018يونيو   10 بداية الدراسة

 ا��ثنين -ا��حد  2018يونيو    11 – 10 والسحبفترة ا��ضافة 

 2018يونيو   17 – 14 رمضان و عيد الفطر المبارك 30
 -الخميس 

 ا��حد

 ا��حد 2018يونيو   24 بدء امتحانات منتصف الفصل
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 الخميس 2018يونيو   W( 28آخر موعد للسحب  (

 2018يوليو  19 - 18 فترة امتحانات نهاية الفصل
 -ا��ربعاء  

 الخميس

  اجتماع مجلس الشؤون ا��كاديمية 13:00

 2018يوليو  23

 

 إع��ن نتائج ا��متحانات النهائية ا��ثنين

 م��حظة: مدة المحا��ة ساعتان.
 

 

2018-2017التقويم الجامعي للفصل الدرا�� الصيفي الثاني (فترة التدريب) من العام   

 اليوم التاريخ البيان

 ا��حد 2018يوليو   22 التدريببداية 

 2018أغسطس   23 - 20 وقفة عرفات وعيد ا��ضحى المبارك
 -ا��ثنين 

 الخميس

 الخميس 2018أغسطس   30 ستة أسابيع -نهاية فترة التدريب 

 ا��حد 2018سبتمبر   9 ستة أسابيع -إع��ن نتائج التدريب 

 الخميس 2018سبتمبر   13 ثمانية أسابيع -نهاية فترة التدريب 

 ا��حد 2018سبتمبر   23 ثمانية أسابيع -إع��ن نتائج التدريب 

 المناسبات الدينية تخضع لرؤية اله��ل.
 

 م��حظة هامة:
التدريب الميداني مخصص فقط للطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدرا�� الصيفي 

 .2018-2017الثاني من العام الجامعي 

 
 مكتب القبول والتسجيل                                                                               

 المسجل العام         
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	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (3) - أحكام الالتزام
	توصيف المساق:
	يتناول المساق دراسة عقد البيع من حيث: تعريفه وأركانه وآثاره: التزامات البائع (نقل الملكية – تسليم المبيع – ضمان التعرض والاستحقاق - ضمان العيوب الخفية)، والتزامات المشتري (تسلم المبيع - الوفاء بالثمن) . وعقد التأمين، من حيث التعريف به وخصائصه وانعقاده...
	6- مساق " قانون المعاملات المدنية (5) "

	رقم المساق: 1111316
	عدد الســاعات:   2  س م
	المتطلب السابق:  قانون المعاملات المدنية 4
	توصيف المساق:

	يتناول المساق التعريف بالحقوق العينية وأنواعها والتميز بينها وبين الحقوق الشخصية، ودراسة حق الملكية من حيث التعريف به وخصائصه وعناصره والقيود والواردة عليه سواء قيوداً قانونية أو قيودا إرادية (الشرط المانع من التصرف)، وأحكام الملكية الشائعة، وأسباب كس...
	ودراسة الحقوق العينية الأصلية الأخرى (حق الانتفاع، حق الاستعمال وحق السكني، حق المساطحة – حق الارتفاق).
	7- مساق " قانون المعاملات المدنية (6) " ضمانات الائتمان العينية والشخصية
	رقم المساق: 1111417
	عدد السـاعات:  2  س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (5) - وقانون الاجراءات المدنية (3)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة الرهن التأمين من حيث تعريفه وخصائصه والشروط الموضوعية لإنشائه سواء تلك التي يلزم توافرها في الراهن أو الدين المضمون بالرهن أو العقار المرهون، والشروط الشكلية، وآثار العقد سواء بالنسبة لطرفيه أو للغير، وانقضائه. ودراسة الرهن الحيازي...
	8- مساق " أحكام الإثبات "
	رقم المساق: 1111318
	عدد الســاعات:  2 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (3)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة المبادئ العامة في الإثبات من حيث: تعريفه وبيان أهميته، ومحله، ومن يتحمل عبء الإثبات، وطرق الإثبات: الكتابة – شهادة الشهود – القرائن -الإقرار – اليمين، ودراسة حجية المستند الإلكتروني في الإثبات.
	9- مساق " قانون العمل والتشريعات الاجتماعية "
	رقم المساق: 1111319
	عدد الســاعات:  3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (4)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة المبادئ العامة في قانون العمل من حيث التعريف به وأهميته والخصائص المميزة له ومصادره، ونطاق تطبيقه من حيث الأشخاص. وتعريف عقد العمل وعناصره المميزة (التبعية – الأجر: ماهيته وضمانات الوفاء به وحمايته)، وإبرامه وإثباته وآثاره من حيث ا...
	10-مساق " قانون المعاملات التجارية ( 1 ) (نظرية التاجر والأعمال التجارية)

	رقم المساق: 1111232
	عدد الساعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات التجارية (1) - قانون المعاملات المدنية (2)
	توصيف المساق:
	يتناول المساق التعريف بالشركة وخصائصها وتمييزها عما سواها، وأنواع الشركات المختلفة وفق قانون الشركات الإماراتي. مع التأكيد على تأسيس الشركات وأشكالها وتكوينها، والشخصية المعنوية لها، والأحكام العامة لانقضاء الشركات التجارية وتصفيتها، ودراسة أحكام الإف...
	12-مساق " قانون المعاملات التجارية ( 3 ) " ( الأوراق التجارية والعمليات المصرفية )
	رقم المساق: 1111433
	عدد الساعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات التجارية (2) واجراءات مدنية (2)
	توصيف المساق:

	يتناول هذا المساق دراسة الأعمال المصرفية كالودائع النقدية والتحويل المصرفي، والقرض المصرفي، وخطاب الضمان، والاعتماد العادي والمستندي ... كما يتناول دراسة الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الأذني والشيك.
	يتناول هذا المساق دراسة الأعمال المصرفية كالودائع النقدية والتحويل المصرفي، والقرض المصرفي، وخطاب الضمان، والاعتماد العادي والمستندي ... كما يتناول دراسة الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الأذني والشيك.
	يتناول هذا المساق دراسة الأعمال المصرفية كالودائع النقدية والتحويل المصرفي، والقرض المصرفي، وخطاب الضمان، والاعتماد العادي والمستندي ... كما يتناول دراسة الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الأذني والشيك.
	13-مساق " الملكيــة الفكريــــة "

	رقم المساق: 1111434
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات التجارية (3)
	توصيف المساق:

	رقم المساق: 1111435
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات التجارية (3)
	توصيف المساق:
	يتناول المساق التعريف بالقانون البحري وخصائصه ونشأته ومصادره، وتوضيح عناصر الملاحة البحرية: الوضع القانوني للسفينة، أشخاص الملاحة البحرية، عقد إيجار السفينة وأنواعه، عقد النقل البحري وخصائصه، مسؤولية الناقل البحري والبيوع البحرية، عقد نقل الأشخاص بحرا...
	ودراسة مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة في الغلاف الجوي، والعلاقات التي تنشأ عن استعمال المركبات الهوائية أو الطائرات، والاتفاقات الدولية التي تنظم هذا الموضوع.
	15-مساق " تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره"
	رقم المساق: 1111151
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: لا يوجد
	توصيف المساق:
	يتناول المساق أبوابا ومداخل مهمة للعلوم الشرعية، تبين ضرورة وجود التشريعات لتنظيم الحياة الاجتماعية والشخصية للإنسان وتعريفاً بالشريعة والفقه وبيان أقسامهما، ومصادر التشريع الإسلامي والأدوار التاريخية للتشريع الإسلامي وخصائصها، وبعض القواعد الكلية في ...
	16-مساق " الأحوال الشخصية للمسلمين "

	رقم المساق: 1111252
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره – قانون المعاملات المدنية (1)
	توصيف المساق:
	يتناول المساق أهم الأبواب الخاصة بالأحوال الشخصية، ودراستها دراسة مقارنة مستوفية لأهم آراء العلماء وأدلتهم فيما ذهبوا إليه وصححوه. من ذلك مباحث الزواج وأحكامه، وحقوق الزوجين، وفرق النكاح وأحكامه كالطلاق والخلع والعدة. وأحكام الرضاع والنسب التبني والحض...
	17-مساق " فقه المواريث والوصايا والوقف "
	رقم المساق: 1111353
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية (3)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة أحكام المواريث من حيث أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانع الإرث، وأصحاب الفروض والعصبات وميراث ذوي الأرحام، وميراث الحمل والمفقود والغرقى والهدمى. ودراسة الوصية من حيث أركانها وشروطها ومبطلاتها، والوصية الواجبة وتزاحم الوصايا، والوقف...
	18-مساق " أصول الفقه "
	رقم المساق: 1111454
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: فقه المواريث والوصايا والوقف – النظام الجزائي الاسلامي
	توصيف المساق:

	يتناول المساق تعريف علم أصول الفقه وأهميته، ثم شرحا لأهم مباحثه مثل المباحث المتعلقة بالحكم الشرعي وأقسامه كالمندوب والحرام والمكروه والمباح والعزيمة والرخصة والحكم الوضعي وأقسامه، والسبب والشرط المانع والصحة والبطلان، والحاكم والمحكوم فيه وشروطه، وال...
	19-مساق"مناهج البحث في العلوم القانونية "
	رقم المساق: 1111226
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (2)
	توصيف المساق:
	يتناول المساق دراسة منهجية البحث القانوني ومقوماته الأساسية، وتكليف الطالب بإعداد بحث تخرج في أحد الموضوعات القانونية تحت إشراف أستاذ المادة، ودراسة منهجية تحليل الأحكام القضائية وكيفية استخلاص القواعد القانونية منها وأوجه الطعن فيها. ومنهجية تحليل ال...
	20-مساق "قانون الإجراءات المدنية (1)"
	(نظرية الدعوى والاختصاص والتنظيم القضائي والأحكام)
	رقم المساق: 1111321
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (3)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة التنظيم القضائي في دولة الإمارات، وأحكام تعيين ورد القضاة، والاختصاص القضائي الولائي والنوعي والقيمي والمحلي، والدعوى وإجراءاتها والأحكام المختلفة المتعلقة بها، والأحكام القضائية وأقسامها ومشتملاتها وشروط صحتها، وطرق الطعن العادية ...
	21-مساق "قانون الإجراءات المدنية (2)" (التحكيم التجاري الدولي والمحلي)
	رقم المساق: 1111322
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: قانون الإجراءات المدنية 1
	وصيف المساق:

	يتناول المساق التعريف بالتحكيم التجاري الدولي وأنواعه ومزاياه وبيان الفارق بينه وبين النظم المتشابهة في تسوية المنازعات، وكذلك نطاقه وأركانه وأساليب اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق، بالإضافة إلى دراسة عقد التحكيم وفوائده وانقضائه، تنفيذ حكم ال...
	22-مساق "قانون الإجراءات المدنية (3)" (التنفيذ الجبري)
	رقم المساق: 1111423
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون الإجراءات المدنية (2)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة مفهوم التنفيذ الجبري وشروطه ووسائل إجبار المدين على تنفيذ التزامه، والقاعدة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية، والنفاذ المعجل: أنواعه وشروطه وحالاته، والتنفيذ الجبري بالحجز والبيع: الحجز التحفظي حالاته وشروطه، وحجز المنقول لدى المدي...
	23-مساق " القانون الدولي الخاص ( 1 )"  (الجنسية ومركز الأجانب)
	رقم المساق: 1111424
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: قانون الاجراءات المدنية (2)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة أحكام تنازع القوانين من حيث: مفهوم الظاهرة وشروط وجودها وكيفية حلها بواسطة قواعد الإسناد في المجالات المختلفة التي نص عليها المشرع الإماراتي، ثم تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وحالات الاختصاص الدولي لمحاكم الإمارات وكيفية تنفيذ الأ...
	24-مساق "القانون الدولي الخاص ( 2 )"
	(تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام)
	رقم المساق: 1111425
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: القانون الدولي الخاص (1)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة أحكام تنازع القوانين من حيث: مفهوم الظاهرة وشروط وجودها وكيفية حلها بواسطة قواعد الإسناد في المجالات المختلفة التي نص عليها المشرع الإماراتي، ثم تنازع الاختصاص القضائي الدولي، وحالات الاختصاص الدولي لمحاكم الإمارات وكيفية تنفيذ الأ...
	25-مساق " القانون الدستوري "
	رقم المساق: 1121111
	عدد الساعـات: 3 س م
	المتطلب السابق: المدخل لدراسة القانون
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة القانون الدستوري من حيث: إيضاح طبيعته وتمييزه عن فروع القانون الأخرى والتعريف بالدستور وبيان مصادر الأحكام الدستورية وأنواع الدساتير ونشأتها وانقضائها ووسائل الحفاظ على سيادة الدستور من خلال بيان أنواع الرقابة على دستورية القوانين،...
	26-مساق " مبادئ القانون الإداري "

	رقم المساق: 1121212
	عدد الساعات: 3 س م
	المتطلب السابق: القانون الدستوري
	توصيف المساق:

	يتناول المساق التعريف بالقانون الإداري ومصادره والخصائص المميزة له وعلاقته بفروع القانون الأخرى والعمل الإداري وآثاره والعقود الإدارية وأركانها وإجراءات إبرامها وكيفية اختيار المتعاقد من جهة الإدارة من خلال المناقصات ودراسة ما ورد بقانون المناقصات الم...
	27-مساق " عقوبات عام 1 "

	رقم المساق: 1121151
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: المدخل لدراسة القانون
	توصيف المساق:

	يتناول المساق تعريف قانون العقوبات وأقسامه وطبيعته ونطاق تطبيقه (مبدأ الشرعية وقاعدة عدم الرجعية) وعلاقته ببعض فروع القانون الجنائي الأخرى، ودراسة النظرية العامة للجريمة (تعريفها وأركانها) والمشاركة الإجرامية وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية.
	28-مساق " عقوبات عام 2 "
	رقم المساق: 11012220
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: عقوبات عام 1
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة العقوبة من حيث جوهرها وخصائصها وآثارها وأغراضها وتقسيماتها وأنواعها في قانون العقوبات الاتحادي، وتنفيذ العقوبة وتفريدها وتعددها، وانقضاء العقوبات وسقوطها وزوال الأحكام الصادرة بها، ودراسة التدابير الاحترازية (تطورها وخصائصها وشروط ...
	29-مساق " عقوبات خاص 1 "

	رقم المساق: 1121253
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: عقوبات عام 2
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة جرائم الاعتداء على الأشخاص: الجرائم الماسة بالحق في الحياة والأحكام المشتركة في القتل ومحل الاعتداء فيه والركن المادي بعناصره، والأحكام الخاصة بالقتل العمد، وأسباب الإباحة، وعقوبة القتل العمد والظروف المشددة والظروف المخففة، والأحك...
	30-مساق " عقوبات خاص 2 "
	رقم المساق: 1121354
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: عقوبات خاص 1
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة جرائم السرقة وتعريفها وأقسامها وأركانها والجرائم الملحقة بها، والسرقة الموجبة للحد، وعقوبة السرقة في الشريعة والظروف المشددة، والاحتيال والجرائم الملحقة به، وجريمة خيانة الأمانة وما يتصل بها والجرائم الملحقة بها، وجريمة الشيك بدون ...
	31-مساق " قانون الإجراءات الجزائية 1 "
	رقم المساق: 1121356
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: عقوبات خاص 2
	توصيف المساق:

	يتناول المساق التعريف بقانون الإجراءات الجزائية وفلسفته وأهدافه، والأنظمة المختلفة للإجراءات الجزائية، والتفريق بين النظامين الاتهامي والتنقيب والتحري، والدعاوى الناشئة عن الجريمة وأطرافها وقيود رفع الدعوى وانقضائها ، واختصاصات مأموري الضبط القضائي ال...
	32-"مساق النظام الجزائي الاسلامي"
	رقم المساق: 1121355
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: عقوبات خاص (2)
	توصيف المساق:

	التعريف بالمبادئ العامة للعقوبات وأنواعها في الفقه الإسلامي مقارنة بين المذاهب الفقهية المختلفة وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعريف الجناية في الفقه الإسلامي، ودراسة جرائم الاعتداء على الحق العام "الحدود" كحد الزنا والقذف شرب الخمر والردة وال...
	33-مساق " قانون الإجراءات الجزائية 2 "
	رقم المساق: 1121457
	عدد الســاعات: 2 س م
	المتطلب السابق: إجراءات جزائية (1)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق الجانب التطبيقي من الإجراءات الجزائية، وعلى وجه التحديد: المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، وأنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وإجراءات المحاكمة والمبادئ العامة للتحقيق النهائي، وأدلة الإثبات الجنائي، والإجراءات الخاصة ببعض المحاكمات والم...
	34-مساق " القانون الدولي العام "
	رقم المساق: 1121221
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: مبادئ القانون الإداري
	توصيف المساق:

	يتناول المساق التعريف بالقانون الدولي العام ونشأته وطبيعته، وبيان مصادره وأشخاصه والعلاقة بينة وبين القانون الوطني وبقية فروع القانون الأخرى، ونشوء الدول والاعتراف بها وحقوقها وواجباتها، مبادئ الاختصاص ودراسة قانون البحار، وموضوع المسؤولية الدولية وحق...
	35-مساق " مصطلحات وقراءات قانونية باللغة الانجليزية "
	رقم المساق: 1121241
	عدد الســاعات:  3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (2)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق التعريف ببعض المصطلحات القانونية بدءاً بمعنى كلمة القانون وفروع القانون العام والخاص ومصادر القانون وأهداف القانون وتطبيقات القانون، والتعريف بالدستور ونشأته وأنواعه وسمو الدستور ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين، والنظم السياسية والسلط...
	36-مساق " مبادئ علم الاقتصاد "
	رقم المساق: 1121331
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (4)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق التعريف بعلم الاقتصاد وعلاقته بالعلوم الأخرى، وأساليب التحليل الاقتصادي، والمشكلة الاقتصادية وعناصرها، وتطور النظم الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية ومشكلاتها، والتحليل الاقتصادي الجزئي، والادخار والاستثمار في النظرية الاقتصادية، والعلاقات...
	37-مساق " التدريب العملي "
	رقم المساق: 1111441
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: إجراءات مدنية (3) قانون الإجراءات الجزائية (2) وأن يكون الطالب قد أنهى 100 ساعة دراسية معتمدة على الأقل.
	توصيف المساق:

	يتناول المساق تدريب الطالب عمليا على ما تم دراسته خاصة كيفية إجراء التحقيقات وكتابة المذكرات والاستشارات القانونية وصحف الدعاوى وصياغة العقود , والتدريب على المرافعات الشفوية من خلال محكمة تصويرية تعد لهذا الغرض ، وزيارات خارجية للمحاكم والنيابات ومكا...
	توصيف مساقات التخصص الاختياري

	1) مساق "حقوق الإنسان "
	رقم المساق: 1122311
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: القانون الدستوري
	توصيف المساق:

	يشمل هذا المساق التعريف بالحق وأقسامه، حقوق الإنسان، موقعها بين الحقوق الأخرى، مراحل تطورها ووسائل حمايتها في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية مع إشارة إلى هذه الحقوق في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
	2) مساق " العقود الإدارية "
	رقم المساق: 1122312
	عدد الساعات: 3 س م
	المتطلب السابق: مبادئ القانون الإداري
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة نشأة العقود الإدارية وأنواعها ومعايير تمييزها عن العقود الأخرى وكيفية إبرامها وأركان العقد الإداري وشروط صحته، والأحكام العامة في تنفيذ العقود الإدارية والتي تتجسد في "سلطات الإدارة تجاه المتعاقد بها – التزامات المتعاقد مع الإدارة ...
	3) مساق " المنظمات الدولية "
	رقم المساق: 1122321
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: القانون الدولي العام
	توصيف المساق :

	يتناول المساق بيان فكرة التنظيم الدولي ونشأة المنظمات الدولية وتطورها، وطبيعتها ووظائفها ونظامها القانوني وتمتعها بالشخصية القانونية وأحكام العضوية فيها، وحل المنظمة الدولية ومشكلات المسيرات الدولي، ودراسة بعض المنظمات الدولية كعصبة الأمم ومنظمة الأمم...
	4) مساق " المالية العامة والتشريع الضريبي "
	رقم المساق: 1122431
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: مبادئ علم الاقتصاد
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة القانون المالي من حيث مصادر إيرادات الدولة "الضرائب والقروض والرسوم والموارد الأخرى والمصروفات والنفقات العامة وآثارها المالية. والموازنة العامة للدولة، وكيفية ربطها وإصدارها والحساب الختامي وأنواع الموازنات العامة.
	5) مساق " النظام القانوني للاستثمار "
	رقم المساق: 1122432
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات التجارية ( 2 ) و مبادئ علم الاقتصاد
	توصيف المساق:

	يتناول المساق النظام القانوني للاستثمار خاصة في البلدان العربية والمشاكل القانونية الخاصة بذلك ومدى كفاية الضمانات الموجودة حالياً للمستثمر وكيفية تعزيزها والاستفادة من صيغ حماية الاستثمار في البلدان المتقدمة.
	6) مساق " النظام القانوني للأسواق المالية "
	رقم المساق: 1122433
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: مبادئ علم الاقتصاد
	توصيف المساق:

	يتناول المساق ماهية الأوراق المالية المتداولة وأنواعها وحقوق والتزامات طرفي العلاقة وواجب الإفصاح وبيان المعلومات الجوهرية المتعلقة بالأوراق والمركز القانوني لوسطاء السوق وأشكال ملكية الأوراق المالية، وأحكام تداولها في الأسواق المالية عموما وفي دولة ا...
	7) مساق " مهارات التواصل باللغة الإنجليزية "
	رقم المساق: 1122341
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: مصطلحات وقراءات قانونية باللغة الإنجليزية
	توصيف المساق:

	الأسماء وأنواعها، الضمائر وأنواعها، الأفعال والأزمنة، أنواعها واستخداماتها، قراءة النصوص القصيرة، واستنتاج الفكرة الرئيسية. الأفعال والأزمنة – أنواعها واستخداماتها، قراءة النصوص القصيرة، واستخراج المعلومات منها.
	بناء الجملة ومكوناتها، مهارات التقديم، الصفة والظرف، تقديم الطلبة لعرض حول موضوع محدد، (التعليم، حقوق الإنسان...) ومناقشة الأفكار المطروحة شفوياً، بناء المقطع، قراءة نصوص متنوعة الطول والموضوع واستخراج المعلومات منها، بناء المقالة (النص)، الاستماع لمح...
	الاستماع لمحادثات طويلة واستخراج المعلومات منها، جلسات حوار مفتوح يتم فيها طرح موضوع معين ويقوم الطلبة بمناقشته بين بعضهم البعض.
	8) مساق " قانون حماية البيئة "
	رقم المساق: 1122351
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: عقوبات خاص (1)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة نصوص القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001م، وذلك من حيث: بيان التأثير البيئي للمنشآت وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وحماية البيئة ا...
	9) مساق " علم الإجرام والعقاب "
	رقم المساق: 1122352
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: عقوبات خاص (1)
	وصيف المساق:

	يتناول المساق في جزئه الأول بيان أهمية علم الإجرام وتطوره ومفهومه وعلاقته بالعلوم الأخرى، ومحاور البحث في علم الإجرام ونطاقه ومنهج البحث فيه، وموضوع البحث في علم الإجرام (المجرم والجريمة)، والنظريات العلمية المختلفة في تفسير الظاهرة الإجرامية والسلوك ...
	10) مساق " علم النفس الجنائي "
	رقم المساق: 1122353
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: عقوبات خاص 1
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة علم النفس الجنائي من حيث تعريفه وبيان طبيعته والعلوم المتصلة به، كما يبحث الاختلالات الغريزية والعواطف المنحرفة والعقد النفسية المختلفة والأمراض النفسية والتخلف النفسي والعقلي وذلك من خلال نظريات أنصار المذهب النفسي في تفسير الجريم...
	11) مساق " التشريعات الجزائية الخاصة "
	رقم المساق: 1122454
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون الإجراءات الجزائية (1)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة الجرائم الدولية المنظمة وطرق محاكمة المجرمين الدوليين والمحاكم الدولية والجهات المختصة لتنفيذ تلك الأحكام. ونشأة الإنتربول الدولي وأحكامه وطرقه لتنفيذ الأحكام الدولية والجزائية عن طريق ذلك. وأهم أحكام المنشآت العقابية وطرق حمايتها ...
	12) مساق " الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية "
	رقم المساق: 1112331
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (3) - وقانون المعاملات التجارية (2)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق دراسة ملامح النظام القانوني للتجارة الإلكترونية ومستجداتها والمزايا والمشاكل المترتبة بموجبها، خاصة ما يتعلق بانعقاد العقود بوسائل الاتصال الحديثة والتوقيع عليها (التوقيع الإلكتروني) مع استعراض لبعض العقود المصرفية الخاصة بالتجارة الإلكت...
	13) مساق " قانون المعاملات الرياضية "

	رقم المساق: 1112311
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: قانون المعاملات المدنية (3)
	توصيف المساق:

	يتناول المساق كل ما يتعلق بالجانب القانوني من الرياضة والمعاملات المالية التي تم بمناسبتها مع التأكيد على معنى الرياضة قانوناً، وضرورة قانون المعاملات الرياضية ودواعي استقلاله ومصادره والمنظمات الرياضية المختلفة الوطنية منها والدولية وما تقوم به من وا...
	14) الإدارة العامة
	رقم المساق: 1122313
	عدد الســاعات: 3 س م
	المتطلب السابق: مبادئ القانون الإداري
	توصيف المساق:
	أعضاء هيئة التدريس بالكلية  بمقريها في عجمان والفجيرة:
	قائمة بأسماء أعضاء هينة التدريس بكلية القانون
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