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لتزاما أو اتفاقا واملالية الواردة في هذا الدليل ال تشكل اإن املعلومات املتعلقة باملتطلبات األكادميية واملساقات والبرامج والرسوم الدراسية واللوائح التنظيمية  :تنبيه
ية أو مساقات متطلبات أكادمي قانونيا بني اجلامعة والطلبة الذين يدرسون أو سيلتحقون بها أو جتاه أي طرف ثالث . وحتتفظ اجلامعة بحق تعديل أو إلغاء أو إضافة أية

  . وغيرها من القوانني الداخلية دون إشعار مسبق للطرف اآلخر أو برامج أو رسوم دراسية أو لوائح مالية وإدارية
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 مدير اجلامعة
 كرمي الصغير د. 

 مكتب التدقيق الداخلي
 عبد الرحيم جبرأ. 

 

 مكتب التوثيق
 محمد أسعدأ. 

 مكتب إدارة املشاريع
 محمد سلمانأ. 

نائب مدير اجلامعة للشؤون   مدير العمليات
 األكادميية

 نائب مدير اجلامعة للتطوير واالتصال 

 املستشار القانوني
 شعمار العكأ. .

 مجلس األمناء

 اللجنة التنفيذية
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نائب مدير اجلامعة للشؤون األكادميية 
 باإلنابة

 د. محمد نصر 

نائب مدير اجلامعة للتطوير 
 واالتصال

 د. عبد احلق النعيمي

 

 مكتب اخلريجني
 إستيته  حسامأ. 

 واخلدماتمكتب املرافق 
 حمد شيرزادد. م  اجلامعية

      

 

 املكتب املالي
 أ. أمل العلمي 

 

 مجلس الشؤون األكادميية

 املوازنة مكتب
 والتخطيط

 - جميل سلميانأ. 
 باإلنابة

 

 الكليات

 عمادة الدراسات العليا والبحوث
 د. مستحسن مير

 مكتب القبول والتسجيل

 هعصام عبدأ. 

 والتخطيط املؤسسية البحوث مكتب

 د. سيد عباس

 عمادة شؤون الطلبة
 د. نهلة القاسمي

 

 
 

 مركز جامعة عجمان لالبتكار

 يد. محمد الشام

 املكتبة 

  اهلل الطاهر عبدأ. 

 مكتب املشتريات
 محمد بركاتأ. 

 

 مكتب اخلدمات الطبية
 د. فطة جساس

مكتب املنح واملساعدات 

 املالية

 هبة اخلطيبأ. 

 مكتب شؤون الطلبة

 أسماء الشامسيأ. 
 

 مكتب السكن اجلامعي

 لينا طيفورأ. 

 اإلرشاد وحدة

 د. رشا عبد اهلل

 مكتب العالقات اخلارجية

 أ. رولى طالل 

 مكتب العالقات العامة
 شادي أبو خالدأ. 

 مكتب اإلعالم والتسويق
 يصاحلة املهرأ. 

 مكتب التطوير
 د. فرح سراج

 مدير العمليات
 أ. ربيع اخلفش

 مكتب تكنولوجيا
 املعلومات

 إيناس أبو شرخأ. 

 

 زايد الشيخ مركز

 للمؤمترات واملعارض

 املتناويهشام أ. 

 مكتب املوارد البشرية
 خالد العوضيأ. 

 مكتب الشؤون األكادميية الدولية
 تزيني شريفأ. 

 

 مركز التعليم املستمر

 الهيجاء رامي أبوأ. 

 مكتب اخلدمة اجملتمعية
 ينور الشاغورأ. 

وحدة التقييم 

واالعتماد 

 األكادميي 

وحدة األبحاث 

 املؤسسي

 مكتب التدريب والتوظيف

 محمد اسماعيل أ.
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القبول والتسجيل مكتب  

 2018 -2017التقومي اجلامعي للفصل الدراسي اخلريفي من العام 

 اليوم التاريخ البيان

 بداية دوام أعضاء هيئة التدريس

 األحد 2017أغسطس  20

 للطلبة اجلدد   العمداءاستقبال   11:00

 التابعة لهجولة تعريفية باملقر والوحدات   13:00 – 12:00

 جلسة خاصة بشرح آلية تسجيل املساقات للطلبة اجلدد  14:00 – 13:00

 تسجيل املساقات للطلبة املنتظمني والطلبة اجلدد

 اخلميس –األحد  2017أغسطس  24 – 20
 امتحانات إزالة تقدير غير املكتمل

 قبول طلبات معادلة املساقات

 قبول طلبات تغيير التخصص

 األحد 2017أغسطس  27 بداية الدراسة

 اخلميس -األحد  2017أغسطس  31 – 27 فترة اإلضافة والسحب

 اخلميس 2017أغسطس  31 آخر موعد لسحب املساقات أو وقف التسجيل باسترداد كامل الرسوم

 وقفة عرفات وعيد األضحى املبارك
 3 -أغسطس  31

 2017سبتمبر 
 األحد -اخلميس 

 اخلميس -األحد  2017سبتمبر   14 – 3 % من الرسوم50التسجيل باسترداد فترة وقف 

 اخلميس 2017سبتمبر  21 الدراسي آخر موعد للسحب دون أثر في السجل

 اجلمعة 2017سبتمبر  22 عطلة رأس السنة الهجرية

 فترة امتحانات منتصف الفصل
15 – 26 

 2017أكتوبر 
 اخلميس - األحد

 األحد 2017أكتوبر  29  2018 -2017بدء فترة القبول للفصل الدراسي الربيعي  

 اخلميس 2017نوفمبر  16 ( Wآخر موعد للسحب  )

 استبيان تقييم املساق 
 اخلميس -األحد  2017نوفمبر  30 – 19

  2018-2017التسجيل املبكر للفصل الربيعي 

 عطلة يوم الشهيد
 اخلميس 2017نوفمبر  30

 عطلة املولد النبوي الشريف
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 األحد -السبت  2017 ديسمبر 3 – 2 عطلة اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة

 الثالثاء –السبت  2017 ديسمبر 19 – 9 فترة امتحانات نهاية الفصل

 آخر موعد لتقدمي طلب غير املكتمل

 2017ديسمبر  21

 

 اخلميس

 

 تسليم كافة النتائج إلى إدارة القبول والتسجيل 

 اجتماع مجالس الكليات 10:00

 اجتماع مجلس الشؤون األكادميية 15:00

 إعالن نتائج االمتحانات النهائية

 إجازة الفصل اخلريفي
 4 – 2017ديسمبر  24

 2018يناير 
 اخلميس  –األحد 

 
 الهالل.املناسبات الدينية تخضع لرؤية      

 
    2018-2017التقومي اجلامعي للفصل الدراسي الربيعي من العام 

 اليوم التاريخ البيان

 استقبال العمداء للطلبة اجلدد   12:00 - 11:00

 اخلميس –األحد  2018يناير  11 – 7

 جولة تعريفية باملقر والوحدات التابعة له  13:00 - 12:00

 بشرح آلية تسجيل املساقات للطلبة اجلددجلسة خاصة   14:00 - 13:00

 تسجيل املساقات للطلبة املنتظمني والطلبة اجلدد

 امتحانات إزالة تقدير غير املكتمل

 قبول طلبات معادلة املساقات

 قبول طلبات تغيير التخصص

 األحد 2018يناير  14 بداية الدراسة

 اخلميس –األحد  2018يناير  18 – 14 فترة اإلضافة والسحب

 اخلميس 2018يناير  18 آخر موعد لسحب املساقات أو وقف التسجيل باسترداد كامل الرسوم

 اخلميس –األحد  2018فبراير  1 -يناير  21 % من الرسوم50فترة وقف التسجيل باسترداد 

 الثالثاء –االثنني  2018فبراير  6 – 5 م2017/2018حفل تخرج الفصل الدراسي اخلريفي  

 اخلميس 2018فبراير  8 آخر موعد للسحب دون أثر في السجل الدراسي

 اخلميس –األحد  2018مارس    15  - 4 فترة امتحانات منتصف الفصل

 اخلميس –األحد  2018أبريل   5 -مارس  25 إجازة الفصل الربيعي

 األحد 2018أبريل  8 2019-2018بدء فترة القبول للفصل الدراسي اخلريفي 



  الدراسات العليا دليل اجلامعة  2018-2017

11 
 

 اليوم التاريخ البيان

 اجلمعة 2018أبريل  13 عطلة اإلسراء واملعراج

 استبيان تقييم املساق 
 اخلميس –األحد  2018أبريل  26 – 15

  2018-2017التسجيل املبكر للفصل الصيفي 

 اخلميس 2018أبريل  19 ( Wآخر موعد للسحب )

 اخلميس - األحد 2018مايو  10 -أبريل  29 2019-2018التسجيل املبكر للفصل اخلريفي 

 اخلميس- السبت 2018مايو  24 – 12  فترة امتحانات نهاية الفصل

 آخر موعد لتقدمي طلب غير املكتمل
 الثالثاء 2018مايو  29

 اجتماع مجالس الكليات  10:00

 اجتماع مجلس الشؤون األكادميية 15:00
 اخلميس 2018مايو  31

 إعالن نتائج االمتحانات النهائية

 األحد 2018يونيو  3   بدء اإلجازة الصيفية

 املناسبات الدينية تخضع لرؤية الهالل
 

2018-2017التقومي اجلامعي للفصل الدراسي الصيفي األول من العام   

 اليوم التاريخ البيان

 اخلميس -األربعاء  2018يونيو  7 – 6 تسجيل مساقات الفصل الصيفي

 األحد 2018يونيو   10 بداية الدراسة

 اإلثنني -األحد  2018يونيو    11 – 10 فترة اإلضافة والسحب

 األحد  -اخلميس  2018يونيو   17 – 14 رمضان و عيد الفطر املبارك 30

 األحد 2018يونيو   24 بدء امتحانات منتصف الفصل

 اخلميس 2018يونيو   28 ( Wآخر موعد للسحب  )

 اخلميس -األربعاء   2018يوليو  19 - 18 فترة امتحانات نهاية الفصل

  اجتماع مجلس الشؤون األكادميية  13:00

 2018يوليو  23

 

 إعالن نتائج االمتحانات النهائية االثنني

 مالحظة: مدة احملاضرة ساعتان.
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2018-2017التقومي اجلامعي للفصل الدراسي الصيفي الثاني )فترة التدريب( من العام   

 اليوم التاريخ البيان

 األحد 2018يوليو   22 التدريب بداية 

 اخلميس -اإلثنني  2018أغسطس   23 - 20 وقفة عرفات وعيد األضحى املبارك 

 اخلميس 2018أغسطس   30 ستة أسابيع -نهاية فترة التدريب 

 األحد 2018سبتمبر   9 ستة أسابيع -إعالن نتائج التدريب 

 اخلميس 2018سبتمبر   13 أسابيعثمانية  -نهاية فترة التدريب 

 األحد 2018سبتمبر   23 ثمانية أسابيع -إعالن نتائج التدريب 

 املناسبات الدينية تخضع لرؤية الهالل.
 

 مالحظة هامة:
التدريب امليداني مخصص فقط للطلبة املتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الصيفي الثاني من العام 

 .2018-2017اجلامعي 

 
 مكتب القبول والتسجيل

 املسجل العام          
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 نبذة تاريخية
 رحمه -قد جاءت تعبيرا عن االهتمام الكبير الذي أواله صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جامعة عجمانإن فكرة إنشاء 

ت مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة للتعليم العالي. وبصفة خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما تعد جتسيدا لتوجيها -اهلل
ل كوادر فنية وتقنية متخصصة، قادرة على تلبية احتياجات اخلطط التنموية الطموحة سموه بتوسيع نطاق هذا النوع من التعليم لتأهي

 للدولة.

لس وبإدراك تام لكل ذلك، وتكامال مع جهود الدولة في التنمية والتطوير، بادر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو اجمل
 ، واخلاص بتأسيس كلية عجمان17/6/1988املوافق 1408من ذي القعدة سنة  3في  4/88األعلى حاكم عجمان بإصدار املرسوم األميري رقم 

اجلامعية للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها مؤسسة تعليمية جامعية حتظى برعاية كاملة من سموه، وتسهم بجهودها مع مثيالتها من 
خ ناء والتنمية والتطوير. وقد صدر قرار معالي الشياألخرى في الدولة في حتمل جانب من مسؤوليات الب املؤسسات التعليمية اجلامعية

في شأن الترخيص لكلية عجمان اجلامعية للعلوم  94(سنة 54نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم )
 والتكنولوجيا بالعمل في مجال التعليم العالي.

 .جامعة عجمانفي شأن حتويل كلية عجمان اجلامعية لتصبح  97( سنة54قم )كما صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ر

 وتعتبر اجلامعة عضوا مؤسسا لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العالي وللشبكة العربية األوروبية للبحوث.

 م انضمت اجلامعة إلى احتاد اجلامعات العربية.1999وفي الثالث عشر من إبريل عام 

 مت افتتاح مقر اجلامعة بالفجيرة بالتنسيق مع اجلمعية اخليرية بالفجيرة. 2000ل وفي أبري

 
 ؟جامعة عجمانأين تقع 

 للجامعة مقران، واحد في عجمان وآخر في الفجيرة.

 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة

م القيوين والشارقة، وعجمان، ورأس اخليمة، وأ إن دولة اإلمارات العربية املتحدة احتاد فيدرالي مكون من سبع إمارات: أبو ظبي، ودبي،
 كيلو متر مربع.77700والفجيرة.وتقع الدولة على الساحل الشرقي  لشبه اجلزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 

و معظم هذه األراضي مكون من صحارى تكسوها الرمال تتخللها هنا وهناك واحات ووديان خضراء، وقد أنشئت فيها أحدث املدن 
 ها خالل العقود األخيرة.وأجمل

فيما  درجة مئوية 49مناخ دولة اإلمارات العربية املتحدة حار في شهور السنة)مايو إلى أكتوبر( حيث تصل درجة احلرارة العظمى إلى 
درجة  35-20 رة ما بنيعدا املناطق الساحلية التي تكون أبرد قليال إال أنها مرتفعة الرطوبة. أما األشهر املتبقية فتتراوح فيها درجات احلرا

 مئوية.

ويعتبر النفط أهم الثروات التي متتلكها الدولة حيث يصل االحتياطي فيها ما يعادل عشر االحتياطي العاملي، كما أن بنيتها 
 االقتصادية املتميزة و مراكزها السياحية اجلذابة تضمن لها مدا خيل مهمة.
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 وأهداف اجلامعة رؤية ورسالة

  

 رسالة اجلامعة
قا جامعة عجمان هي مؤسسة أكادميية متعددة الثقافات تطرح طائفة واسعة من البرامج األكادميية عالية اجلودة، املرتبطة ارتباطا وثي

واملنح  بسوق العمل. وحترص اجلامعة على تلبية احتياجات الطلبة وأرباب العمل واجملتمع، من خالل تقدمي خدمات متميزة في مجاالت التعليم
تكاري، كة اجملتمعية. وتخرَج جامعة عجمان طلبة ذوي قدرات متعددة، يتحلون بالكفاءة املهنية واملسؤولية االجتماعية، ذوي حس ابواملشار

 يساهمون بنشاط في جهود التنمية املستدامة جملتمع اإلمارات واجملتمعات التي يعيشون في وسطها. 

  رؤية اجلامعة 
البحث واجلامعات في املنطقة العربية املعترف بها دوليا من حيث ريادتها على مستوى مناهج التعليم،  تروم جامعة عجمان أن تكون من أبرز

 العلمي، والتواصل املسؤول، واملشاركة اجملتمعية

 أهداف اجلامعة
  ضمان التميز في التدريس والتعلم .1

 باجلامعة تطوير البحث العلمي النوعي .2

 ة والعمل على تطوير قدراتهماستقطاب طالب نابهني من خلفيات متنوع .3

 تعزيز مكانة وسمعة اجلامعة  .4

 بناء عالقات راسخة بني اجلامعة ومحيطها .5

 توفير خدمات مساندة حديثة ومبتكرة .6

   قيم اجلامعة 
 تقوم جميع أنشطة جامعة عجمان على معايير اجلودة العاملية التميز:

 تلتزم جامعة عجمان مببادئ االستقامة والثقة واملسؤولية والشفافية واحملاسبة النزاهة:

 تتبنى جامعة عجمان مبدأ احلوكمة املشتركة، وتدعم قيم التسامح والتنوع.  الشمولية:

بحاجات  تشجع جامعة عجمان املشاركة اجملتمعية، واالستدامة البيئية، واملواطنة العاملية. كما تشجع التوعية املسؤولية االجتماعية:

 وحتديات اجملتمعات احمللية والعاملية وتدعمها. 

:  عرفة. وير املتدعم جامعة عجمان األنشطة املبتكرة التي تعالج التحديات والقضايا من منظورات متعددة إليجاد احللول وتط االبتكار
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 مركز مصادر املعلومات والتعلم
 املكتبات

 رسالة املكتبات
تساهم املكتبات في حتقيق رسالة اجلامعة بتجديد مصادر املعلومات والتعلم وحفظها وتنظيمها وإتاحتها للمستخدمني مبا يخدم 

 احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملني واجملتمع بشكل عام.

 كتبةأهداف امل
 ميكن تلخيص األهداف العامة ملكتبات اجلامعة فيما يلي:

 توفير وسائل البحث عن املعلومات والتدريب عليها. .1
وث مساعدة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والهيئة املعاونة لتنمية مهاراتهم وحتديث معلوماتهم مبا يدعم إجراء البح .2

 األكادميية املتميزة.
 واملساعدة ملستخدمي املكتبات.تقدمي املشورة  .3
الوسائط و حلاسوبتوفير مصادر التعلم اخملتلفة مثل الكتب والدوريات والتقارير والرسائل والصحف واملطويات واخلرائط وبرامج ا .4

 املتعددة.
 توفير املكان املالئم لالطالع على مصادر التعلم اخملتلفة واستخدامها. .5

 املكتبة التقليدية
ارير كل من مقري اجلامعة خدماتها للمستخدمني، وتتمثل املصادر التي تقدمها املكتبات في الكتب والدوريات والتق تقدم املكتبة في

 والرسائل والصحف واملطويات وغيرها.

 خدمات البحث
كما توفر  تقدم املكتبات خدمات تسهيل احلصول على املعلومات في حقول املعرفة اخملتلفة بتوفيرها مجموعات من الكتب وغيرها.

 املكتبة إمكانية االستعارة من املكتبات األخرى.

 املشورة واملساعدة
 يقدم العاملون في املكتبات املشورة واملساعدة والتدريب ألعضاء هيئة التدريس والطلبة وكافة املستخدمني لكيفية االستخدام 

 األمثل ملصادر املعلومات والتعلم اخملتلفة.

 خدمات النسخ والتصوير
 ر املكتبات آالت النسخ للمواد اخملتلفة مع مراعاة حقوق الطبع والنشر.توف

 املكتبة الرقمية
 تشتمل مصادر التعلم املتاحة باملكتبة على:

 األقراص املدمجة(CD-ROM)  .حيث تتوافر قوائم باألقراص املدمجة وهي متاحة للمستخدمني في جميع مكتبات اجلامعة 

  ملتاح من ااملكتبات العديد من الكتب في صورة رقمية من خالل اجلامعة وتعمل املكتبة على زيادة الكتب اإللكترونية: توفر
 تلك الكتب باستمرار.

 خدمات اإلنترنت
 يتمتع جميع الطلبة وأعضاء التدريس والعاملون باجلامعة بخدمة استخدام اإلنترنت على مدار الساعة.

 املصادر املتاحة عبر اجلامعة
 املعلومات والدوريات التي قامت اجلامعة باالشتراك فيها في تخصصات مختلفة.وتشمل قواعد 
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  اإلنترانت
جلامعة. واحدة والتي ميكن من خاللها الوصول إلى مصادر املعلومات والتعلم املتاحة با Intranetمت ربط مقرات اجلامعة بشبكة داخلية 

توفير بكما ميكن الوصول إلى كثير من مصادر املعلومات والتعلم من خارج اجلامعة. وبالتالي فقد مت التغلب على محدودية املكان والزمان 
 امعة ومن مقريها بعجمان والفجيرة.إمكانية الوصول إلى املصادر واستخدامها من خارج اجل

 اإلستشعار عن بعد 
عقد ووالتي تساهم بشكل فعال في التواصل اآلني بني املقرات اخملتلفة  Video-Conferencingعن بعد  الإلستشعارتوفر اجلامعة آلية 

 اء هيئة التدريس والطلبة.االجتماعات و نقل احملاضرات والندوات واألنشطة املشتركة. ويتيح ذلك الفرص املتكافئة ألعض

 قواعد البيانات 
سن تعمل مكتبة جامعة عجمان على مساعدة الطالب وإثراء جتربته التعليمية عبر توفير املصادر واخلدمات التي تدعم املقرر اجلامعي وحت

املواد ولى الكتب والدوريات الورقية من أداء الطالب األكادميي. وتقدم املكتبة مواد تعليمية وبحثية في وسائط وأشكال مختلفة. فعالوة ع
 إلنترنت. االسمعية البصرية، فإن املكتبة متكن الطالب من الوصول إلى املراجع اإللكترونية وقواعد البيانات سواء على األقراص املدمجة أو 

عبر  التي ميكن الدخول إليها EBSCOو  PROQUESTوتشترك اجلامعة في العديد من الدوريات واجملالت اإللكترونية عبر قواعد بيانات مثل  
ن للطالب موقع اجلامعة اإللكتروني. وميكن للطالب استعارة مواد املكتبة ألسبوعني، قابلني للتجديد، عند اإلدالء ببطاقة الطالب. كما ميك

 أن يحجز لنفسه موادا قد يكون استعارها طالب آخر قبله. ولالستفسار أكثر، يرجى مراجعة دليل املكتبة. 

 



  الدراسات العليا دليل اجلامعة  2018-2017

17 
 

 إدارة تكنولوجيا املعلومات
 رسالة اإلدارة

  باجلامعة احلاسوبتقدمي اخلدمات املناسبة جلميع مستخدمي 

 .كسر احلاجز اجلغرافي بني مقري اجلامعة وبني املؤسسات األخرى وذلك بتوفير التوصيل الشبكي بينها 

 أهداف اإلدارة
 .تصميم نظم املعلومات املناسبة وصيانتها 

  اجلامعة.صيانة شبكات 

 .تقدمي خدمات تقنيات املعلومات لكليات اجلامعة ومختبراتها 

  مبا يتناسب مع التطبيقات املطلوبة باجلامعة. احلاسوبتطوير برمجيات 

 .فحص وتقييم البرمجيات قبل شرائها للتأكد من توافقها مع نظم اجلامعة التقنية 

غرافي وتطوير آليات اتصال فعالة ومتكاملة عبر الشبكات ومبا يؤدي إلى كسر احلاجز اجلوتتمحور استراتيجية إدارة تقنيات املعلومات حول توفير 
 ر.بني كليات اجلامعة وإداراتها. ويسمح هذا الربط الشبكي بالتواصل بني اجلامعة واخلارج وتفعيل البيئة االفتراضية في إطار منطقة السيب

 جتهيزات تكنولوجيا املعلومات
ن على استخدام جتهيزات تكنولوجيا املعلومات التي تقدمها، والتي توفر لهم مساحة تخزين مناسبة على شبكة اجلامعة، وميكتشجع اجلامعة الطلبة 

 .شفال ذاكرةللطلبة استخدام هذه املساحة في أي واحد من حواسيب اجلامعة. كما يُنصح الطلبة بتخزين بياناتهم احتياطيا على األقراص املدمجة أو 
يقا إدارة تكنولوجيا املعلومات نظام اتصال مرن ومندمج على شبكة اجلامعة. وتوفر اإلدارة قسما للدعم الفني في كال مقري اجلامعة وفرلقد طورت 

فنيا على استعداد لتقدمي املساعدة عند الطلب. ويحصل كل طالب على اسم املستخدم وبريد إلكتروني لتمكينه من استخدام نظام التسجيل 
 ، وتطبيقات التعليم اإللكتروني انطالقا من موقع اجلامعة االلكتروني.اإللكتروني

ات وميكن لكل طالب مسجل الوصول إلى املعلومات املوجودة في نظام التسجيل اإللكتروني مثل: جدول املساقات املسجلة، وكشوف النقط، واملساق
 ة التالية: لبة غير املنذرين أكادمييا استكمال تسجيل املساقات عبر اخلطوات الثالثاملطروحة وجداولها الزمنية، وأداء الرسوم إلكترونيا... وميكن للط

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

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

م تخداوميكن للطالب أيضا سحب املساقات وإضافتها خالل فترة السحب واإلضافة باستخدام نظام التسجيل اإللكتروني. كما ميكنهم حتميل دليل االس
 ع اجلامعة.من الصفحة اخلاصة بنظام التسجيل اإللكتروني على موق

لى املعلومات إلدارة التعليم بهدف متكني الطلبة من الوصول إ‘ مودل‘بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا املعلومات، فإن إدارة التعليم اإللكتروني تدير نظام 
 املتصلة مبساقاتهم، والتواصل مع أساتذتهم، وتسليم فروضهم الدراسية.

 مالحظة: 
يئ لهذه املعلومات احترام القوانني ذات الصلة املعمول بها في دولة اإلمارات واجلامعة. وقد ينجم عن االستخدام السعلى مستخدم جتهيزات تكنولوجيا 

لمة مرور كنشر التجهيزات إجراءات تأديبية ضد املستخدم. ويعد انتهاكا لقوانني اجلامعة إتالف أو تغيير نظام التشغيل، عمدا أو من دون إذن مسبق، أو 
 ومة سرية متكن مستخدمني غير مرخصني من الدخول إلى شبكة اجلامعة.أو أي معل
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 عمادة شؤون الطلبة
تقوم عمادة شؤون الطلبة بدور مساند للعملية التعليمية التي جتري داخل احلرم اجلامعي من خالل املساهمة في صقل شخصية الطالب عبر 

ات امعية ال تقتصر على ما يعطى للطالب من محاضرات بل تتعداها لتشمل ممارسة الهوايحزمة من األنشطة التي تلبي ميوله واهتماماته. احلياة اجل
 تي:وتنمية املواهب التي تبرز شخصية الطالب وتعمل على ملء وقته بكل ما هو مفيد. وتندرج األهداف االستراتيجية لألنشطة الطالبية فيما يأ

 دمج الطالب باجملتمع احمللي عبر األنشطة اخملتلفة. .1
 تنمية شخصية الطالب وصقلها وإغنائها بالقيم واملبادئ و األخالق السامية. .2
 تكوين شخصية مستقلة ومتميزة لطالب اجلامعة يحمل رؤيتها وفلسفتها في احلياة واجملتمع. .3
 استكشاف مواهب الطلبة وإبداعاتهم وتنميتها. .4
 وق العمل.سالعملية التي توفر للطالب اخلبرة امليدانية قبل انطالقه إلى حتقيق األهداف العلمية التعليمية من خالل النشاطات العلمية  .5

 األنشطة الطالبية
لرياضية تولي عمادة شؤون الطلبة اهتماما كبيرا باألنشطة الطالبية وتوفير كل ما من شأنه أن يخدم االرتقاء باألنشطة االجتماعية والثقافية وا

 الترفيهية.والفنية واألدبية والفكرية والتربوية و

 وحترص عمادة شؤون الطلبة من خالل طاقمها املتخصص بكافة اجملاالت على تفعيل األنشطة في املناسبات واألعياد الدينية والوطنية وفترات
ن ميومية سعيا املعارض العلمية التي تقام على أرض الدولة، وفي املناسبات اخلاصة باجلامعة حيث يتحول منتسبو عمادة شؤون الطلبة إلى ورش عمل 

 اجلامعة لبناء شخصية الطالب و إغنائها.

جامعة، ومع تزايد أعداد الطلبة والتوسع املطرد للكليات في كل عام يجري توسيع وتطوير حقول األنشطة الطالبية مبا يتناسب والتطور البنيوي لل
 وتتمحور هذه األنشطة على الشكل اآلتي:

 أوال: النشاط االجتماعي
يسية  ؤون الطلبة إلى توثيق العالقات االجتماعية بني الطالب بعضهم ببعض من ناحية، وبينهم وبني إدارة اجلامعة و الهيئة التدرتسعى عمادة ش

 ا:فيها من ناحية أخرى، إضافة إلى توثيق الروابط االجتماعية بني اجلامعة واجملتمع احمللي وذلك عن طريق عدد من األنشطة االجتماعية منه

 عارف.حفالت الت 

 .الرحالت الترفيهية 

 .الرحالت العلمية 

 .الندوات التقاربية 

 .العمل التطوعي 

 .رحالت احلج والعمرة 

 كما تعني العمادة مبجموعة من األنشطة االجتماعية التي تتم متابعتها بشكل دائم ومنهجي منها:

 .مساعدة الطالب على االندماج و التكييف مع احلياة اجلامعية 

 ة االتصاالت واللقاءات مع أولياء أمور الطلبة وتزويدهم بكافة املعلومات التي يحتاجونها.احلرص علة متابع 

 .التعرف على املشكالت التي تواجه الطلبة وإيجاد احللول املناسبة لها 

 .استطالع آراء الطلبة املتعلقة بكافة الشؤون الدراسية وتبني الصحيح منها ونقلها إلى اجلهات املعنية 

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

 .متابعة مفقودات الطلبة وتسليمها ألصحابها 

 .إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك 

 .اإلرشاد النفسي واالجتماعي 
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 ثانيا: النشاط الثقافي
عنصرا مهما من عناصر احلياة الثقافية لدى الطلبة كما تهتم العمادة بالعمل، من جهة أخرى يحتل النشاط الثقافي مكانه خاصة بوصفه 

 على تقدمي التسهيالت التي من شانها أن تدفع نحو مزيد من التفاعل بني الطلبة واجملتمع، ومن هذه األنشطة:

 دبية.تنظيم احملاضرات الثقافية والدورات والندوات الفكرية واألمسيات الشعرية واأل 

 .إقامة املعارض اخملتلفة وعرض األفالم الوثائقية واملسرحيات 

 .تنظيم املسابقات الثقافية إلذكاء روح التنافس بني الطلبة 

 .إصدار النشرات اإلعالمية واجملالت احلائطية 

 .إقامة مهرجانات الكتشاف مواهب الطلبة و إبداعاتهم 

 ثالثا: النشاط الرياضي
ا الطلبة جه األنشطة في اجلامعة ملا لها من تأثير فعال في تكامل بناء اإلنسان من الناحيتني البدنية والعقلية، ويزاولهالرياضة هي أحد أهم أو

على  اجلامعة تويفي أوقات فراغهم، وهي باإلضافة إلى ذلك تساعد الطالب على شحذ طاقاته الكامنة، واكتشاف القدرات واملهارات اخملتلفة لديه. وحت
ضي متكامل يشمل ملعب كرة قدم وحوض سباحة وصاالت كرة سلة وطائرة وطاولة بلياردو، كما يشمل قاعة لكمال األجسام  ومرافق ترفيهية مركز ريا

 موازية. وتشرف عليها إدارة املرافق اجلامعية بالتنسيق مع  عمادة شؤون الطلبة، وسيستفيد منها الطالب والطالبات على حد سواء.

 الطالبية:اجلمعيات 
امعة ) الثقافية، االجتماعية، والرياضية( العنصر األساس الذي يدخل في نسيج عالقة الطالب باجل تعد اجلمعيات الطالبية بتشكيالتها اخملتلفة

ألنشطة اة لتساهم برفد واجملتمع لذلك فإن اجلامعة حترص في بداية كل عام دراسي على أن ينتخب الطلبة عددا من زمالئهم لتمثيل هذه اجلمعيات الثالث
ية والعلمية ألدبوالكشف عن امليول واملواهب لدى الطلبة وتوظيفها و إبرازها، مما يفتح اجملال للطلبة املتميزين لصقل إبداعاتهم ومواهبهم في احلقول ا

 والفنية. وتسعى اجلمعيات الطالبية لتحقيق مجموعة من األهداف منها:

  أفراد األسرة اجلامعية.حتقيق األلفة والتعاون بني 

 .تشجيع األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية وتنظيمها و إيجاد الوسائل والسبل لتطويرها 

 .توثيق الصلة بني اجلمعيات ومثيالتها في اجلامعات األخرى 

 .تنمية روح العمل اجلماعي 

 .تشجيع العمل التطوعي وتنمية روح املسؤولية 

 خصية الطالب اإليجابية والفعالة ضمن اجملتمع.العمل على بناء ش 

 رابعا: اخلدمات الطالبية
ية تقوم عمادة شؤون الطلبة مبتابعة كافة اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطلبتها واإلشراف عليها مثل: اإلسكان الطالبي، املواصالت، الرعا

 الصحية، مطاعم الطلبة، املساجد، مكاتب اخلدمات األخرى.

 لطلبةمساكن ا
انطالقا من رؤية وفلسفة اجلامعة في توفير كل ما يؤدي إلى إجناح العملية التعليمة وحرصا على راحة الطلبة، مت تأسيس مؤسسة مستقلة 

نادي وال، تعنى بتوفير مساكن مريحة للطلبة حتتوي على جميع املرافق: التي تقدم ثالث وجبات يوميا، و)الكوفي شوب(، واإلنترنت، و )امليني ماركت(
افة للثقالصحي بأسعار رمزية، إضافة إلى خدمات مجانية: ) كاملاء والكهرباء وخدمات الصيانة والنظافة وصاالت تلفزيونية وغرف للمذاكرة ومكتبة 

 العامة مزودة بالكتب الشيقة والصحف اليومية. ومتتاز املساكن بأن:

 م و مؤثثة بأجود أنواع األثاث مبا يوفر الراحة التامة للمقيمني.جميع غرف الطالب والطالبات مصممة ومجهزة على احدث النظ 

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

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



 

20   

 العيادات الصحية

 ( ممرض وممرضـــة، وتقوم هذه الوحدات بالرعاية الصـــحية وتوفير14( أطباء و )4ية في كل من مقري اجلامعة حيث يتألف طاقمها من )تتوفر وحدات طب
 الكشف الطبي وعالج املرضى باإلضافة إلى العديد من املهام منها:

 إرشادات عامة للمستجدين من الطلبة عند إجراء الفحص الطبي. -
ضية التي قد إعداد ملف لكل طالب  - ضي وتدوين كل احلاالت املر صية والتاريخ املر شخ شمل بياناتهم ال سجيله باجلامعة ي وطالبة عند ت

 تصيبهم أثناء العام الدراسي مع سجل مواعيد الزيارة والعالجات التي تصرف لهم و أية مالحظات أخرى.
 ى عذر عند الغياب عن احملاضرات أو االمتحانات.تدقيق الشهادات املرضية التي ترد للعيادات من قبل الطلبة للحصول عل -
ــول على قدر من الراحة والنوم ملزيد من  - ــية واحلص ــخص ــحي واالهتمام بالنظافة الش ــتمرة للطلبة كالغذاء الص ــحية املس التوعية الص

 االستيعاب والتفوق.
 النقليات

سطوال كبيرا م سة أ س سات اجلامعة بنقل الطلبة. إذ متتلك املؤ س سائل الراحة، ويقوم تقوم إحدى مؤ لى عن احلافالت اخملتلفة األحجام املزودة بكل و
ور خدماتها طاقم من الســـائقني واملشـــرفني األكفاء واملتميزين، للنقل املريح للطلبة من مقر إقامتهم) دبي،الشـــارقة،رأس اخليمة، عجمان( حلضـــ

سيير أكث سة بت س ضراتهم في مباني اجلامعة بإمارة عجمان، تقوم املؤ خطا،حيث يتم نقل الطلبة إلى  16رحلة يوميا لهذا الغرض عبر  73ر من محا
رات الطالبية. ؤمتاألسواق و تأمني مواصالتهم   إلى أماكن األنشطة خارج اجلامعة كالزيارات والرحالت العلمية والترفيهية وحضور الندوات واحملاضرات وامل

 وة على ذلك، تخصص املؤسسة حافلتني للطوارئ خلدمة طلبة السكن اجلامعي.وتتقاضى املؤسسة رسوما رمزية لقاء هذه اخلدمات. عال

 مؤسسة )سمارت سوبر ستور(

بية و حتاجها الطلبة داخل احلرم اجلامعي، فتوفر هذه املؤسسة جتهيزات مكتبية وكتباً عرة لتوفير اخلدمات األساسية التي ييأتي إنشاء هذه املؤسس
سب سية وبرمجيات حا سود وامللون، وبعدة أجنبية و قرطا ضوئي األبيض واأل صوير ال ضافة إلى تقدمي خدمات الت صوير والطباعة والتجليد، إ  آلي والت

 قياسات من خالل استخدام أحدث اآلالت املوجودة في مجال التصوير.

احمللي،  و بأسعار تقل عن مثيالتها في السوق كما توفر هذه املؤسسة لطلبتها الكتب الدراسية املقررة جلميع التخصصات باللغتني العربية واإلجنليزية
 حيث يتم شراء الكتب من الناشر مباشرة وهذا يؤدي إلى تخفيض التكلفة و بالتالي توفيرها بأثمان مناسبة.
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 وكالة التوظيف والتدريب
 الرسالة

ساعدة طلبة  سعى وكالة التوظيف و التدريب إلى م شكل  جامعة عجمانت سم أهدافهم الوظيفية ب وخريجيها على التخطيط حلياتهم املهنية ور
نوعية  التعليم واملعلومات واالستثمار وتتجسد في توفير خدمات ذات -منهجي. وتعمل الوكالة وفق الرؤية الشاملة للجامعة واملتمثلة في ثالثة أبعاد

شأنها أن تعزز القدرات الوظيفية للطلبة واخلريجني ساعدها في حتقيق هذه املجيدة من  صحاب العمل احملتملني. وت صال مع أ همة ، وتقوية قنوات االت
عة ، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز التواصـــل والتفاعل اإليجابي بني اخلريجني والطالب من جهة، وبني اجلامامعة عجمانجمعية اخلريجني جل

 ومحيطها من جهة أخرى.

 األهداف:
 دد على اختيار التخصص األنسب لرغباتهم و طموحاتهم؛مساعدة الطلبة اجل -

 مساعدة الطلبة واخلريجني على اتخاذ القرار املناسب بخصوص االختيارات املهنية وحتديد األهداف الوظيفية؛  -

 عمل؛توفير اإلرشاد الضروري للطلبة واخلريجني حول املهارات الالزم تطويرها لتلبية التغير املستمر في متطلبات سوق ال -

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

 توجيه الطلبة واخلريجني إلى مصادر البحث عن العمل؛  -

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

توفير املعلومات عن الوظائف الشـــاغرة وفرص التدريب املتوفرة لفائدة الطلبة تعزيز عالقات التعاون مع أصـــحاب العمل وذلك من أجل  -

 واخلريجني؛

 حتديد خطة تقييم أداء الوكالة وأنشطتها؛ -

 تعزيز أواصر العالقة بني اجلامعة و خريجيها؛ -

 تعزيز التواصل بني اخلريجني، وبني اخلريجني واجلامعة؛ -

 ارجها؛تعزيز دور جمعية اخلريجني داخل اجلامعة وخ -

 فسح اجملال للخريجني للمساهمة واملشاركة الفعالة في صنع قرارات اجلامعة؛ -

 وضع آلية جلمع التبرعات لفائدة جمعية اخلريجني. -

 اخلدمات

 يقوم املركز بتنظيم معارض التوظيف؛

 أنشطة ثقافية واجتماعية؛

 منتديات وأندية اخلريجني. -
 تقدمي خدمات اإلرشاد املهني للخريجني؛ -
 حول تطوير املهارات الوظيفية؛ دورات -
 اختبارات الشخصية القياسية؛ -
 مشروع احتضان مشروعات اخلريجني -
 تقدمي معلومات حول: -
 فرص العمل املتوفرة؛ -
 صفحات الويب اخلاصة بأصحاب العمل؛ -
 صفحة الويب اخلاصة باخلريجني الباحثني عن العمل. -
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 القبول و التسجيل
 اجلامعةاملطروحة في  العليانظام الدراسة وبرامج الدراسات . 1

دده تتبع اجلامعة نظام الساعات املعتمدة الذي يقوم على حتديد عدد الساعات الدراسية التي يجب امتامها، والنجاح فيها وفق املستوى الذي حت
 اجلامعة للحصول على شهادة في الدراسات العليا؛ في أحد التخصصات املبينة أدناه. 

  املعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعليل برامج الدراسات الوجد

 عدد الساعات املعتمدة الدرجة العلمية الكلية م

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

 إدارة األعمال 2

 36 ماجستير في إدارة األعمال )إدارة املوارد البشرية(

 36 ماجستير في إدارة األعمال )اإلدارة املالية(

 36 ماجستير في إدارة األعمال )التسويق(

 33 في نظم املعلوماتالعلوم ماجستير  تكنولوجيا املعلومات 3

 36 في العمارة والدراسات احلضريةالعلوم ماجستير  الهندسة 4

 القانون 5
 33 ماجستير في القانون )القانون العام(

 33 ماجستير في القانون )القانون اخلاص(

 57  طب األسنان الترميميفي العلوم ماجستير  طب األسنان  6

 36 في الصيدلةالعلوم ماجستير  الصيدلة و العلوم الصحية  7

 33 دبلوم مهني في التدريس التربية والعلوم األساسية 8

 . قواعد  القبول2
مج مجلس الشؤون العلمية والتعليمية، قبل بداية كل عام دراسي أعداد الطلبة الذين ميكن قبولهم في مختلف براحتدد اجلامعة بناء على توصية من 

 بفصليه الدراسيني األول والثاني وذلك في حدود اإلمكانات املتاحة. –الدراسات العليا في ذلك العام 

ونها من أكثر ة القبول والتسجيل باعتبارها اإلدارة اخملتصة في هذا الشأن إضافة إلى كتوجه املراسالت واألوراق اخلاصة بتقدمي طلبات االلتحاق إلى ادار
حني تسلمه  إلى الدوائر في إطار التعليم اجلامعي التصاقاً باحلياة الدراسية للطالب، حيث تستمر عالقتها معه من بداية تقدميه طلب االلتحاق باجلامعة

 ة االتصال بني الطالب من جهة، وباقي دوائر اجلامعة من جهة أخرى.شهادة التخرج، وهي في الوقت نفسه حلق

 وحتدد قواعد القبول فيما يأتي.

 إجراءات القبول العامة في برامج  املاجستير املدرسة بالعربية 2.1
التربية  أن يكون الطالب حاصالً على درجة البكالوريوس في مجال تخصص برنامج املاجستير  من إحدى اجلامعات املعترف بها من طرف وزارة .1

 التعليم العالي والبحث العلمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة .  -
 أو ما يعادله. نقاط من أربع 3أن  ال يقل املعدل التراكمي في برنامج البكالوريوس على  .2

 

 متطلبات القبول املشروط  لبرامج  املاجستير للتخصصات التي تدرس باللغة اإلنكليزية 
ذلك  او ما يعادل  IELTSفي امتحان ال  6في امتحان التوفل او  530يسمح للطالب احلاصل على شهادة بكالوريوس معترف بها و .1

ن أي يسمح له بقبول مشروط في برنامج املاجستير. وعلى هذا الطالب في امتحان آخر معترف به من هيئة االعتماد األكادمي
 يستوفي باملتطلبات التالية خالل فترة القبول املشروط وإال سوف يتعرض الطالب للفصل:

 في امتحان التوفل او ما يعادل قبل نهاية الفصل الدراسي األول. 550احلصول على  .أ
 لفصل الدراسي األول، غير شاملة برنامج اللغة اإلنكليزية املكثف.يسمح للطالب بدراسة ست ساعات معتمدة في ا .ب
او ما يعادل ذلك في الساعات التسعة  املعتمدة  4.00من مقياس  3.00يجب ان يتحصل الطالب على املعدل الفصلي  .ت

 األولى ملساقات املاجستير.
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ل من يسمح بالقبول قبوالً مشروطاً في برنامج املاجستير للطالب احلاصل على شهادة بكالوريوس معترف بها مبعدل تراكمي اق .2
ه. وعلى هذا ( أعال1، أو ما يعادلها، والذي حصل على املعدل املطلوب في اللغة اإلنكليزية كما ورد في الفقرة ) 4.00في مقياس  3

 ت اآلتية خالل فترة القبول املشروط وإال سوف يفصل من البرنامج.الطالب اإليفاء باملتطلبا

 والشروط هي:
 ساعات معتمدة كحد اقصى في الفصل الدراسي األول. 9يسمح للطالب بتسجيل  .أ

 أو ما يعادل ذلك في التسع ساعات األولى ملساقات تدرس 4.00من مقاس  3.00يجب أن يحصل الطالب على معدل تراكمي  .ب
 املاجستير.في برنامج 

 للتخصصات التي تدرس باللغة العربية يرجى الرجوع لشروط القبول في التخصص املطلوب.مالحظة :  
  

 إجراءات القبول العامة في برامج الدبلوم املهني في التدريس  2.2
 يقبل الطالب إذا توفرت فيه الشروط اآلتية :

ث العلمي اخلطة الدراسية، معتمدة من وزارة التعليم العالي والبح فياالت املذكورة اجملاحلصول على شهادة بكالوريوس في مجال من  .1
 بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 اجتياز مقابلة شخصية ملعرفة مدى مالءمة الطالب نفسيا ومهنياً. .2

 طلبة احملولون من مؤسسات تعليمية معتمدةال 2.3 
معتمدة أن يتقدم بطلب معادلة مساقات إلى عمادة القبول والتسجيل، وأن يسلم نسخة رسمية من ميكن للطالب احملول من مؤسسة تعليم عال 

ت ساقاسجله الدراسي في املؤسسة التعليمية التي انتقل منها مصدقاً حسب األصول ودليل املؤسسة خالل فترة دراسته فيها أو احملتوى العلمي للم
 من تلك املؤسسة. وتخضع معادلة املساقات للشروط اآلتية:التي درسها  في برنامج دراسات عليا مصدقا 

 حتقيق شروط القبول في برنامج الدراسات العليا  املطلوب. .1

 أو ما يعادله. 4.0من  3.0أال يقل معدله التراكمي عن   .2
 أال يقل عدد الساعات املعتمدة للمساق املطلوب معادلته عن عدد الساعات املعتمدة لنظيره في اجلامعة. .3

 (.4.0من  3.0يكون جناح الطالب في املساق املطلوب معادلته بتقدير جيد جدا على األقل  ) أن .1
 أن يكون احملتوى العلمي للمساق املطلوب معادلته مكافئاً للمحتوى العلمي لنظيره في اجلامعة. .2
 الذي التحق به الطالب. % من عدد الساعات املعتمدة للبرنامج 50أالّ يتجاوز عدد الساعات التي تتم معادلتها نسبة  .3

 مالحظة:
  مساقات  % على األقل من عدد ساعات اخلطة الدراسية املتضمنة أغلبية75ال متنح اجلامعة شهادة التخرج للطالب احملول إذا لم ينجح في

 السنة الدراسية األخيرة لتخصصه.

  ،شريطة أن يحصل مسبقاً على موافقة الكلية. ميكن للطالب املسجل باجلامعة أن يدرس بعض املساقات في جامعة أخرى معتمدة
 ويخضع الطالب لإلجراءات املتبعة في اجلامعة ملعادلة املساقات.

 الوثائق املطلوبة: 2.4
 والتسجيل.  القبول عمادةاستمارة طلب االلتحاق باجلامعة ويتم احلصول عليها من  .1

ملتحدة، أو ا التعليم العالي بدولة اإلمارات العربية -من طرف وزارةالتربية وثيقة النجاح في برنامج  الباكلوريوس صادرة من جامعة معتمدة  .2
 األصول. طبق األصل عنها، مصدقة حسب صورة

 صورة عن جواز السفر. .3

 شهادة اللياقة الصحية معتمدة من طبيب اجلامعة. .4

 شهادة حسن السيرة والسلوك )سارية املفعول( معتمدة من جهة رسمية. .5

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

 تزكية  رسالتا .7

 وتعليماتها. تعهد خطي من الطالب بااللتزام والتقيد بأنظمة اجلامعة وقوانينها ولوائحها .8
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 - وزارة التربيةاإلمارات، يتوجب على الطالب احلصول على شهادة معادلة من طرف في حالة صدور شهادة البكالوريوس من خارج  مالحظة:
 .املتحدة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة اإلمارات العربية

 تصديق الشهادات: 2.5
اد يجب على الطالب أن يقدم نسخة معتمدة من شهادة إمتام الدراسة اجلامعية ) البكالوريوس(  مع بيان مفصل بالدرجات التي حصل عليها في مو

 ئق معتمدة من قبل:الدراسة، ويجب أن تكون هذه الوثا

  السلطات التعليمية الرسمية في بلد الدراسة مثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

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

 أو

  العربية املتحدة.سفارة بلد الدراسة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ووزارة اخلارجية بدولة اإلمارات 

 مدة صالحية القبول:    2.6
لبرنامج للفصل املشار إليه في رسالة القبول. وإذا لم يلتحق الطالب املقبول باإال برامج الدراسات العليا  مناحد أي والقبول في ال تستمر صالحية 

ى للطالب املقبول، الذي لم يلتحق بالبرنامج، التقدم مرة أخر. ويسمح الطلبخالل ذلك الفصل، فإن عرض القبول سيلغى، دون استرداد رسوم تقدمي 
 دة القبول.عالنفس البرنامج أو برنامج آخر، شرط دفع رسوم إ

 وقف التسجيل: 2.7
ن فصول متفرقة كحد أقصى، بشرط أ ثالثةفصلني متتاليني أو ليسمح للطالب الذي أكمل فصالً دراسياً واحداً في اجلامعة أن يطلب وقف تسجيله 

 . يقوم بإخطار عمادة القبول والتسجيل كتابة واحلصول على موافقتها. وال تدخل مدة وقف التسجيل ضمن املدة املسموح بها إلمتام الدراسة

 ويحق للجامعة رفض طلب إيقاف التسجيل إذا كان عدد الساعات املنجزة أقل من عدد الساعات املتبقية للطالب حسب خطته الدراسية.

 لتسجيل:إلغاء ا 2.8
اد الرسوم حق استرد. ويحرم الطالب في هذه احلالة من يحق للجامعة سحب قبول الطالب وإلغاء تسجيله إذا تبني بأنه قد مت قبوله بنأْءً على وثاثق مزورة

      .سجل رسمي للطالبأو احلصول على املدفوعة 

 املدة املسموح بها إلمتام الدراسة: 3
م برنامج راسات العليا املسجل فيه في مدة ال تتجاوز ضعف عدد الفصول العادية التي يستغرقها البرنامج. مثال، يجب إمتاعلى الطالب إمتام برنامج الد

امج فصول عادية. كما ال ميكن للطالب )غير املنقول من جامعة أخرى( إمتام البرن 8فصول عادية( في مدة أقصاها  4ماجيستر ميتد على أربعة فصول )
 ( عاديني. 2تقل عن فصلني )نفسه في مدة 

 ساعة معتمدة تساوي فصال 12وبالنسبة للطلبة املنقولني، يحدد احلد األدنى واألقصى لعدد فصول التسجيل بعد حذف الفصول املكتسبة/املنقولة )
 واحدا( من احلدود املبينة في الفقرة أعاله. 

 النصاب )العبء( الدراسي لطلبة الدراسات العليا:  4
 أ. الطلبة املتفرغون 

نصاب ن الهو عدد الساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب ، ويتبع الدراسة فيها أسبوعيا وفقاً لبرنامج منظم على مدار الفصل الدراسي الواحد ويكو
دبلوم املهني، فقد تصل هذه وبالنسبة للطلبة املسجلني في برنامج الساعة معتمدة في الفصل الدراسي العادي.  13ساعات معتمدة و  9ما بني 

 ساعة معتمدة. 18النسبة إلى 

 ساعات معتمدة  فقط. 6يحق للكلية تخفيض العبء الدراسي للطلبة املنذرين آكادمييا إلى 

 ب. الطلبة غير املتفرغني للدراسة
 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي العادي.  9ساعات معتمدة و  6يكون نصاب الطلبة غير املتفرغني للدراسة ما بني 

 ساعات معتمدة  فقط . 3يحق للكلية تخفيض العبء الدراسي للطلبة املنذرين آكادمييا الى 
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 تسجيل املساقات للطلبة املنتظمني: 5
لتسجيل االختيار املساقات مبساعدة مرشديهم األكادمييني خالل فترة  بكرالتسجيل املعلى املنذرين أكادميياً( تشجع الكليات الطلبة املنتظمني )غير 

ً والذين لم يتمكنوا من تسجيل املساقات خالل فترة التسجيل املب ن يسجلوا كر أاملبكر املعلنة في التقومي اجلامعي، وميكن للطلبة املنذرين أكادمييا
 احملددة في التقومي اجلامعي.العادي ترة التسجل مساقاتهم أثناء ف

 سحب املساقات وإضافتها: 6
رسوم بال يتوجب على الطالب أن يقوم بعملية السحب واإلضافة خالل الفترة احملددة في التقومي اجلامعي، وخالل هذه الفترة يتسنى للطالب االحتفاظ

 ساعات معتمدة في الفصل الدراسي العادي. 6يسجل على األقل الدراسية للمساقات التي يعتزم سحبها. وعلى الطالب أن 

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

( التدخل W( في سجل الطالب وفقدان الرسوم التي سددها، علما بأن عالمة ) Wيبني التقومي اجلامعي املواعيد املقررة لسحب املساقات مع إظهار عالمة ) 
 في حساب املعدل التراكمي للطالب واليتأثر بها.

 املرشد األكادميي:  7
صح له في كما يتولى مساعدة الطالب وإرشاده في تنفيذ خطته الدراسية وتقدمي الن ،هيئة التدريس يقدم العون للطالب أثناء التسجيلمن هو عضو 

يوزع وويساعده في حل ما قد يعترضه من مشكالت.  ،األمور املتعلقة بالشؤون األكادميية ومتابعة حتصيله العلمي واختيار املساقات التي سوف يسجلها
 الطلبة على املرشدين في القسم العلمي من قبل الكلية.

 

 يمي. االمتحانات ونظم التق8
 املعدل الفصلي: 8.1

 لى التحصيل العلمي للطالب في الفصل ويحسب حسب القانون اآلتي:هو مقياس يدل ع

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

مجموع عدد الساعات املعتمدة التي سجل فيها الطالب خالل الفصل
 

 
 املعدل التراكمي 8.4

جميع الفصول الدراسية منذ التحاقه باجلامعة حتى زمن احتساب هذا املعدل، ويحتسب على النحو هو مقياس يدل على مستوى حتصيل الطالب في 
 اآلتي:

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

 مجموع عدد الساعات املعتمدة التي سجل فيها خالل كل الفصول الدراسية

ار رسب فيه سابقا، يحتسب املعدل التراكمي له بأخذ العالمة األخيرة التي حصل عليها في ذلك املساق، وتهمل األصف إذا جنح الطالب في مساق
 السابقة فيه مهما كان عددها في حساب املعدل التراكمي، على أن تبقى العالمة األولى في سجله الدراسي.

املعدل التراكمي له على أساس آخر عالمة حصل عليها في ذلك املساق سواء إذا أعاد الطالب دراسة مساق ما من أجل حتسني معدله يحسب 
 كانت العالمة النهائية أعلى أم أدنى من سابقتها )على أن تبقى العالمة األولى بتقديرها ونقاطها في سجله الدراسي (.

 تقدير )غير مكتمل(:  8.5
النهائي  ي حضور االمتحان في مساق ما يعتبر راسبا فيه. وإذا تعذر دخول الطالب االمتحانإن حضور االمتحان النهائي إلزامي وفي حالة إخفاق الطالب ف

 لسبب قهري، يعطى تقدير "غير مكتمل".

 األسباب القهرية هي: 
 .تقرير طبي معتمد من طرف طبيب اجلامعة 

 .شهادة وفاة أحد أفراد أسرة الطالب 

 .استدعاء الطالب من طرف احملكمة أو الشرطة 
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د لدى أن يتقدم الطالب بطلبه في مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل بعد تاريخ االمتحان ويقوم الطالب بتعبئة النموذج املعد لذلك واملوجو يشترط
 عمادة القبول والتسجيل على أن يرفق معه ما يثبت السبب القهري.

ن على امتها الرسمي وحتويل الطلب إلى قسم احلسابات ملعرفة إذا ما كاتقوم عمادة القبول والتسجيل باستكمال البيانات اخلاصة بها، وختم الطلب بخ
 الطالب التزامات مالية أم ال.

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

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

 .30/50% منها أي 60عالماته في األنشطة الصفية عن أال يقل مجموع  .ب

 يجب على الطالب احلاصل على تقدير "غير مكتمل" في مساق ما، أن يزيل هذا التقدير في الفترة املوضحة في التقومي اجلامعي.

ي ه إزالة هذا التقدير في أول فصل دراسإذا أوقف الطالب تسجيله في فصل دراسي ما، وكان عليه إزالة تقدير "غير مكتمل" في هذا الفصل يجب علي
 يعيد التسجيل فيه.

 إعادة االمتحان: 8.6
عد إذا جنح الطالب في جميع متطلبات التخرج عدا مساق واحد وكان راسبا فيه في الفصل األخير قبل التخرج، يسمح له بإعادة تسجيله مباشرة ب

 م هذا املساق خالل فترة أسبوعني من إعالن النتائج.% من رسو50النتيجة وإعادة امتحانه النهائي فيه بعد دفع 

 التظلم على عالمة االمتحان النهائي: 8.7
 يوما بعد إعالن النتائج لتقدمي طلب تظلم على نتيجة االمتحان النهائي. 15يعطى الطالب فرصة 

 زم.ا بتحويله إلى الكلية املعنية التخاذ اإلجراء الاليقوم الطالب بتعبئة منوذج التظلم املوجود في عمادة القبول والتسجيل، التي تقوم بدوره

 بعد دراسة الطلب تتخذ الكلية الالزم وتبلغ عمادة القبول والتسجيل التي تبلغ بدورها الطالب بنتيجة دراسة التظلم.

 تقييم طلبة الدراسات العليا 8.8
 ، وإال وجب وضعه حتت إنذار أكادميي. 4من  3عن يعد طالب الدراسات العليا ناجحا فقط إذا حّصل معدال تراكميا ال يقل 

 في الفصل التالي، وجب وضعه حتت إنذار أكادميي ثان. 3إذا لم ينجح طالب منذر أكادمييا في رفع معدله التراكمي إلى 

 ن البرنامج.في الفصل املوالي، وجب شطب الطالب م 3إذا أخفق طالب حاصل على إنذارين أكادمييني في رفع معدله التراكمي إلى 

 . 3رفع معدله التراكمي إلى في ادة حظوظه يقد يوصي منسق البرنامج طالبا منذرا أكادمييا بتكرار مساق أو أكثر من أجل ز

 . متطلبات التخرج9
 مينح الطالب الدرجة العلمية إذا استوفى الشروط اآلتية:

 إمتام دراسة مقررات اخلطة الدراسية بنجاح. .1
 نقاط. 3تراكمي ال يقل عناحلصول على معدل  .2
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 . تقديرات الدرجة العلمية10
 يتم تقدير شهادات الدراسات العليا التي متنحها اجلامعة وفقاً للمعدل التراكمي الذي حصل عليه الطالب بالتقديرات اآلتية: 

 التقدير النقاط

 امتياز مع مرتبة الشرف 4إلى  3.80من 

 امتياز 3.80إلى أقل من  3.6من 

 جيد جدا ً 3.6إلى أقل من  3.30من 

 جيد  3.3إلى أقل من  3.0من 

 . اإلنذار بسبب الغياب: 11
 أ. احلضور في احملاضرات  

%، أمر إلزامي حترص 75إن مواظبة الطالب على حضور احملاضرات النظرية والدروس العملية في مواعيدها ضمن برنامجه الدراسي بحد أدنى 
 بالدقة التامة حفاظا ً على مستوى التحصيل العلمي فيها. من هنا جاءت أهمية تنبيه الطالب بشأن غيابه وفقاً ملا يأتي:اجلامعة على تطبيقه 

له إنذار  % من عدد ساعاته النظرية والعملية يوجه10%: إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن احملاضرات في أي مساق 10اإلنذار بشأن الغياب  .1
 أول.

له إنذار  % من عدد ساعاته النظرية والعملية يوجه20%: إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن احملاضرات في أي مساق 20الغياب اإلنذار بشأن  .2
 ثان.

 % فأكثر من عدد ساعاته النظرية والعملية يعد25الرسوب بسبب الغياب: إذا بلغت نسبة غياب الطالب عن احملاضرات في أي مساق  .3
 طى عالمة "صفر" ، ويحسب في معدله الفصلي والتراكمي.راسباً في ذلك املساق، ويع

جمللس الشؤون العلمية والتعليمية احلق في اعتبار الطالب منسحباً من املساق بدون رسوب إذا قدم طلباً موضحاً  فيه أسباب غيابه بشكل 
 رسمي.

 ب. حضور االجتماعات مع املشرف على البحث
 ، االنتظام على اللقاء باملشرف األكادميي، على األقل مرة كل أسبوعني. على كل طالب، في صدد حتضير بحث التخرج

 .%10إذا تغيب الطالب عن اجتماعني متتاليني دون موافقة املشرف املسبقة، على املشرف إصدار حتذير غياب بـ

 .%20املسبقة، على املشرف إصدار حتذير غياب بـدون موافقة املشرف ، ولم يحضر اجتماعني ممتاليني آخرين، %10إذا حصل الطالب على حتذير غياب بـ

اتخاذ اجتماعات دون موافقة املرشد املسبقة، على املشرف تقدمي تقرير إلى منسق البرنامج  الذي قد يوصي إلى مجلس الكلية ب 6إذا تغيب الطالب عن 
 واحد من القرارات التالية:

 مهما من عمله البحثي.جتميد تسجيل الطالب لفصل واحد، إذا كان قد أجنز قسطا  .أ

 جتميد تسجيل الطالب لفصل واحد، وتغيير موضوع البحث واملشرف. .ب

  فصل الطالب من البرنامج. .ج

 . القرصنة الفكرية14
 قدميإن مصادر التعلم الوفيرة التي تقدمها جامعة عجمان هي للمطالعة ومساعدة الطالب على الفهم والتعرف على أعمال اآلخرين. فعلى الطالب ت
عمل عمل هو نتاج جهده الشخصي، يقيَّم على أساسه مستوى إملام الطالب بإحدى اخملرجات التعليمية. فاألستاذ يفترض أنه يقيم عملك أنت وليس 

مة عالب غيرك. غير أنه ليس ممنوعا اقتباس فكرة أو االستشهاد بكالم مقتطف من كتاب أو مقال، طاملا أنك تشير إلى املصدر ومتيز الكالم املقتبس
هاد ستشاالستشهاد )"..."(. وفي العادة، فإن الطالب يقتبس أو يستشهد من أعمال الغير للتأكيد على حجته أو رأيه. هذا يعني أن جملة أو جمل اال

ي بحث ب أن يُرفق أيجب أن يسبقها أو يعقبها كالم من إنتاجك الشخصي. وال يجوز إقحام كالم الغير إن كان غير ذي صلة مبا تكتبه. لذلك، على الطال
 بقائمة املراجع التي يشير فيها إلى جميع املراجع املستخدمة واملستشهد منها في بحثه.
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صنة وتـُمنع القرصنة الفكرية منعا باتا في جامعة عجمان. وفي هذا الصدد، فقد اقتنت اجلامعة برنامجا متخصصا في التعرف على األعمال املقر
يرجى  عن املشروع أو الرسوب في املساق كله. ولالطالع أكثر، 0لة قرصنة فكرية، فقد يترتب عليها منح الطالب عالمة فكريا. وفي حال التعرف على حا

 نة فكرية.قرص مراجعة الئحة القرصنة الفكرية، كما ال ينبغي التردد في طلب املساعدة من املرشد األكادميي أو األستاذ في املسائل التي قد تنجم عنها

 السلوك . قواعد15 
مان ة عجعلى جميع منتسبي جامعة عجمان التصرف مبا ال يتعارض مع لوائح اجلامعة وقوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويُنتظر من طلبة جامع

 إعطاء القدوة واملثال احلسن في سلوكهم والعمل على إشاعة السمعة الطيبة جلامعتهم عبر:

  الواجبات املطلوبة منهم.التفاني في دراستهم وإجناز 

 .املواظبة وااللتزام باحلضور املنتظم خالل فترات التسجيل واحلصص الدراسية واالمتحانات 

 .االلتزام بتقدمي أعمال متثل مجهودهم الشخصي ال مجهود غيرهم 

 .االلتزام بتقدمي بيانات سليمة ودقيقة للكلية أو اإلدارة 

 ود في تعاملهم مع أعضاء الهيئة التدريسية واملوظفني وباقي الطلبة.االلتزام بالتصرف احلسن والسلوك احملم 

 .املواظبة على مراجعة املرشدين األكادمييني 

 .احترام ممتلكات اآلخرين وممتلكات اجلامعة 

 .تقدمي الشكاوى لدى املرشد األكادميي أو عميد الكلية 

 ساءة إلى سمعة اجلامعة.جتنب الغش والقرصنة الفكرية والسلوك املشني الذي من شأنه اإل 

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

 .جتنب استخدام وثائق مزورة ألي غرض ذي صلة باجلامعة 

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

 ا وتوجيهات املسؤولني اإلداريني واألكادمييني فيها.االلتزام بقوانني اجلامعة ولوائحه 

 .جتنب التصرف مبا يتعارض مع قيم وثوابت الثقافة اإلماراتية 

م التالي اليووفي حالة مخالفة اللوائح والتعليمات خالل االمتحانات أو في حالة الغش، على الطالب مغادرة قاعة االمتحان فورا. ويُستدعى الطالب في 
 تخرج بتقرير عما جرى يُرفع إلى مدير اجلامعة، مع التوصية بالقرار املناسب. التي جلنة انضباط الطلبة للمثول أمام

 السياسة التأديبية . 16
حبه إن انتهاك لوائح أو تعليمات اجلامعة أو إظهار السلوك غير السوي )كما هو مبني في قسم قواعد السلوك( يعد سوء تصرف، ينجم عنه تعرض صا

 تأديبي يتراوح بني التحذير الشفوي والطرد من اجلامعة.إلجراء 

   فصل.وتتراوح العقوبة في مخالفات الغش بني منح درجة "هـ" في املساق موضوع الغش، أو رسوب الطالب في جميع املساقات التي سجل فيها خالل ال

 وتُـحفظ نسخة من قرار مدير اجلامعة ضمن ملف الطالب، كما تتكفل عمادة شؤون الطلبة بإبالغ ولي أمر الطالب بالواقعة. 

 . إجراءات التظلم17
، ةتهدف إجراءات التظلم إلى حل شكاوى الطلبة التي ال تتعلق بالدرجات. وإذا كان لدى الطالب شكوى حول أي جانب من جوانب حياته في اجلامع

ملشكلة حل ايتوجب عليه رفعها إلى املرشد األكادميي أو عميد الكلية في أقرب وقت ممكن. ويتكفل املرشد أو العميد بإبالغ األطراف املعنية من أجل 
قعة إلى ابيع من الواسريعا. وإذا كان الطالب غير راض عن التسوية التي حصلت عبر الطرق اإلدارية العادية، ميكنه تقدمي شكوى مكتوبة، خالل ثالثة أس

 عميد شؤون الطلبة.

قدم ، تُ ويرفع عميد شؤون الطلبة الشكوى إلى رئيس جلنة التظلم  الذي يعقد اجتماعا لالستماع إلى كال الطرفني والشهود. وعلى ضوء هذا االجتماع
 الطرفني بقرار مدير اجلامعة.جلنة التظلم توصيتها إلى مدير اجلامعة الذي يفصل في الواقعة. وتتكفل جلنة التظلم بإبالغ 
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 . الرسوم الدراسية واللوائح املالية اخلاصة بطلبة الدراسات العليا 18
 

 يعتمد هيكل الرسوم الدراسية في جامعة عجمان للعلوم على نظام الساعات املعتمدة باإلضافة الى الرسوم اإلضافية األخرى.  

املطروحة  في دليلها وكتيب "اللوائح املالية الرسوم واملنح"، حتتوي على معلومات مفصلة عن البرامجإن قوائم الرسوم املعتمدة في اجلامعة واملتضمنة 
 وخططها الدراسية، وتتيح للطالب)ة( احتساب الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي. 

دارة القبول والتسجيل أو من موقع اجلامعة وملزيد من املعلومات يتم الرجوع الى دليل اجلامعة الذي يحق للطالب)ة( احلصول على نسخة منه من إ
  www.ajman.ac.aeاإللكتروني: 

 

 اللوائح املالية 
 % في العام الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.10حتتفظ اجلامعة بحق زيادة الرسوم الدراسية والرسوم األخرى بنسبة أقصاها 

مساق ما تترتب عليه التزامات مالية جتاه اجلامعة. ويتحمل الطالب مسؤولية سداد جميع الرسوم املستحقة عليه للجامعة. تسجيل الطالب في اي 
 وال يعد التخلف عن حضور احملاضرات انسحاباً من املساق أو اجلامعة.  

 ه اجلامعة.  وال يسمح للطالب التسجيل في أي فصل دراسي حتى يتم تسوية جميع التزاماته املالية جتا

  

 رسوم التسجيل وطلب االلتحاق: 18.1
ً مرة واحدة عند تقدمي  2000رسوم التسجيل وطلب االلتحاق في البرامج التي تطرحها اجلامعة لنيل درجة املاجستير هي  درهم إماراتي، تسدد نقدا

درهم  1,700مبلغ الطالب)ة( طلب االلتحاق، وال تعتبر جزءاً من الرسوم الدراسية، وهي غير قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قبول الطالب)ة( حيث يسترد 
 فقط من رسوم التسجيل.

ً مرة واحدة عند تقدمي الطالب)ة( طلب 1300رسوم التسجيل وطلب االلتحاق في برنامج الدبلوم املهني في التدريس هي   درهم إماراتي، تسدد نقدا
من رسوم  درهم فقط 1000ل الطالب)ة( حيث يسترد مبلغ االلتحاق، وال تعتبر جزءاً من الرسوم الدراسية، وهي غير قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قبو

 التسجيل.

ة درهم غير قابل لالسترداد مقابل معادل 500إذا رغب الطالب)ة( في معادلة مساقات درسها في مؤسسة تعليم عاٍل أخرى معتمدة، يسدد رسماً قدره 
 بالدراسة في اجلامعة.املساقات، ويتم احتساب هذا املبلغ ضمن رسوم التسجيل إذا التحق الطالب 

 

 رسوم الساعات الدراسية: 18.2
 حُتسب رسوم الساعات الدراسية للبرامج التي تطرحها اجلامعة لنيل درجة املاجستير وفقاً ملا يلي:

 رسوم الدراسة للساعة املعتمدة الواحدة  التخصص الكلية/ املعهد
 )درهم إماراتي(

 2,000 العلوم في هندسة وإدارة املياه اجلوفيةماجستير  معهد املياه والبيئة والطاقة

 2,500 ماجستير العلوم في العمارة والدراسات احلضرية كلية الهندسة

 كلية إدارة األعمال

 2,000 ماجستير في إدارة األعمال )إدارة املوارد البشرية(

 2,000 ماجستير في إدارة األعمال )اإلدارة املالية(

 2,000 األعمال )التسويق(ماجستير في إدارة 

 2,000 ماجستير  في نظم املعلومات كلية تكنولوجيا املعلومات

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

 2,200 ماجستير في القانون )القانون اخلاص(

http://www.ajman.ac.ae/
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 رسوم الدراسة للساعة املعتمدة الواحدة  التخصص الكلية/ املعهد
 )درهم إماراتي(

كلية التربية والعلوم 
 1,000 دبلوم مهني في التدريس األساسية

 كلية الصيدلة
 3,125 ماجستير العلوم في الصيدلة )الصيدلة السريرية(

ماجستير العلوم في الصيدلة )التكنولوجيا 
 3,125 الصيدلية(

 سنوات( 3للبرنامج ) 420,000 ماجستير العلوم في طب األسنان الترميمي كلية طب األسنان *

 درهم إماراتي في العام اجلامعي الواحد. 140,000متوسط الرسوم الدراسية السنوية لبرنامج ماجستير العلوم في طب األسنان الترميمي * 

 رسوم اخملتبرات: 18.2
هم في در 2,250ره يدفع الطلبة املسجلون في برامج املاجستير التي تطرحها كلية الصيدلة والعلوم الصحية رسماً مقطوعاً خملتبرات التخصص وقد

 كل فصل دراسي.

 رسوم إضافية: 18.3
 يدفع الطالب)ة( الرسوم اإلضافية اآلتية:

 درهم رسوم إضافية للمواد التي حتتوي على مختبر وتطرحها أي كلية عدا كلية طب األسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية. 650

 شة.درهم رسوم إضافية للمساقات التي حتتوي على حصة مناق 550

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

 .رسوم خدمات طالبية لكل فصل دراسي درهم 200

 رسوم تقدمي طلب "غير مكتمل" للمساق. درهم 500

50  ً  .رسوم إصدار نسخة رسمية من السجل الدراسي درهما

 .النهائيرسوم طلب تظلم على نتيجة االمتحان  درهم 100

30  ً  .رسوم إصدار شهادة ملن يهمه األمر درهما

 .رسوم إصدار بطاقة الطالب)ة( لكل عام دراسي دراهم 10
 

 % في العام الدراسي الواحد متى لزم ذلك.10حتتفظ اجلامعة بحق زيادة الرسوم الدراسية والرسوم األخرى بنسبة أقصاها 

 تسديد الرسوم الدراسية: 18.4
درهم  2000درهم كدفعة مقدمة كي يتمكن من تسجيل املساقات في الفصل الدراسي اخلريفي أو الربيعي ) 4,000الطالب)ة( تسديد مبلغ يجب على 

 في الفصل الصيفي(.

 حق لإلدارةيجب على الطالب)ة( تسديد كامل الرسوم الدراسية للمساقات التي مت تسجيلها وذلك خالل أسبوعني من نهاية فترة السحب واإلضافة. وي
 ت.املالية اتخاد اإلجراء الالزم جتاه أي طالب تخلف عن سداد رسومه الدراسية مبا في ذلك وقف التسجيل وعدم السماح بدخول قاعة االمتحانا

ج تعبئة النموذميكن للطالب)ة( تسديد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي اخلريفي أو الربيعي على ثالث دفعات شهرية مبوجب شيكات آجلة وذلك بعد 
 املعد لذلك واحلصول على موافقة اإلدارة املالية.

 رسوم الفصل الصيفي يجب تسديدها بالكامل بعد التسجيل مباشرة. 
 

 % في الفصل الدراسي التالي.50% منها عند التسجيل و50رسوم أطروحة املاجستير يسدد 
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 ميكن تسديد الرسوم بالوسائل التالية:
  االماراتي و عمالت دول مجلس التعاون اخلليجي والدوالر األمريكينقداً : بالدرهم 

  شيكات بنكية بالدرهم االماراتي مسحوبة على أحد البنوك العاملة بدولة االمارات العربية املتحدة )الشيكات اآلجلة خاضعة
 *ملوافقة االدارة املالية(

 :بطاقات االئتمان  American Express, Master, Visa  Diners Club,  

 :إيداعات وحواالت بنكية حلساب اجلامعة املذكور أدناه 

 بنك املشرق   البنك : 

 دبي –: الرقة    الفرع 

 للعلوم والتكنولوجيا  جامعة عجمان:   إسم احلساب 

  رقم احلساب(IBAN)  :AE170330000010493141592 

 سويفت كود   :BOMLAEAD 
 

 والرقم اجلامعي )إن وجد( على جميع االيداعات واحلواالت البنكية.يجب ذكر إسم الطالب)ة( حسب جواز السفر 
+971 6 74 أو على فاكس اإلدارة املالية رقم   finance@ajman.ac.aeيرجي ارسال منوذج االيداع/ إشعار التحويل الى اإلدارة املالية على البريد اإللكتروني 
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أو بإرسال رسالة إلكترونية الى  6041 705 6 971+للمزيد من املعلومات ولإلجابة عن آية استفسارات تتعلق باألمور املالية يرجى اإلتصال على هاتف رقم 
 finance@ajman.ac.aeاإلدارة املالية على العنوان اإللكتروني 

 
 . درهم 003هي يك الواحد املرجتع دون سداد غرامة الش *

 استرداد الرسوم الدراسية: 18.5
 :أ. سحب وإضافة مساقات دراسية

( يحق للطالب)ة( خالل فترة السحب واإلضافة سحب مساقات أو إضافتها دون أن يترتب على ذلك فقدان أي جزء من الرسوم الدراسية. وإذا رغب)ت
ضافة مساقات خالل الفترة املسموح فيها باإلضافة، يتعني عليه)ا( تسديد رسوم املساق أو املساقات قبل تقدمي طلب اإلالطالب)ة( في إضافة مساق أو 

 حتى يُقبل الطلب.

 لفصلإذا سحب)ت( الطالب)ة( مساقاً أو أكثر خالل فترة السحب واإلضافة وأصبح رصيد حسابه)ا( دائنا، يحتفظ بهذا الرصيد في حساب الطالب)ة( ل
 لالحق.ا

(. ساعات معتمدة 9يجوز للطالب)ة( سحب مساق أو أكثر بعد انقضاء فترة السحب واإلضافة شريطة أال يقل عدد املساقات املسجلة عن ثالثة مساقات )
 وال يحق له في هذه احلالة استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية للمساق أو املساقات املسحوبة.

 :نيب. وقف التسجيل للطلبة املنتظم
لى عيني يجوز للطالب)ة( أن يتقدم إلى إدارة القبول والتسجيل أثناء فترة السحب واإلضافة بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتال

 ى تقدمي طلباألكثر، وفي هذه احلالة يحتفظ بالرسوم التي كان قد دفعها في رصيده للفصل الالحق كما ميكنه)ا( استردادها بعد مرور أسبوعني عل
 االسترداد إلى مسؤول حسابات الطلبة لدى اإلدارة املالية.

النتهاء  لينيإذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتاليني على األكثر خالل األسبوعني التا
 من الرسوم الدراسية املقيدة على حسابه)ا( في ذلك الفصل.% فقط 50فترة السحب واإلضافة، يحق للطالب)ة( استرداد 

يخ تار إذا تقدم الطالب)ة( إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل لفصل واحد أو فصلني دراسيني متتاليني بعد انقضاء فترة أسبوعني على
 الدراسية املقيدة على حسابه)ا( في ذلك الفصل.انتهاء فترة السحب واإلضافة، ال يحق له)ا( استرداد أي جزء من الرسوم 
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يتعني  - في حالة وقف التسجيل فقط –إذا رغب)ت( الطالب)ة( باسترداد أي مبلغ من رصيده)ا( الزائد عن قيمة الرسوم الدراسية املتوجب عليه)ا( سدادها 
املبلغ بمسؤول حسابات الطلبة في اإلدارة املالية وذلك إلصدار شيك عليه)ا( بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة تعبئة منوذج طلب استرداد الرسوم لدى 

 خالل أسبوعني من تقدمي الطلب، وإال يحتفظ باملبلغ الزائد في حساب الطالب)ة( للفصل الالحق.

 ج. االنسحاب من اجلامعة:
لرسوم أثناء فترة السحب واإلضافة، يحق له)ا( استرداد ا إذا تقدم الطالب)ة( إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة

 الدراسية التي مت دفعها كاملة بعد انقضاء أسبوعني على تقدمي طلب استرداد الرسوم إلى مسؤول حسابات الطلبة لدى اإلدارة املالية.

امعة خالل األسبوعني التاليني النتهاء فترة السحب إذا تقدم)ت( الطالب)ة( إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من اجل
 % فقط من الرسوم الدراسية املقيدة على حسابه)ا( في ذلك الفصل.50واإلضافة، يحق للطالب)ة( استرداد 

حب انتهاء فترة السإذا تقدم الطالب إلى إدارة القبول والتسجيل بطلب وقف التسجيل واالنسحاب من اجلامعة بعد انقضاء فترة أسبوعني على تاريخ 
 واإلضافة، ال يحق له)ا( استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية املقيدة على حسابه)ا( في ذلك الفصل.

 د. الفصل التأديبي من اجلامعة:
 ال يحق للطالب)ة( استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية في حالة فصله)ا( تأديبياً من اجلامعة.
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 كلية القانون في القانون رماجستي
  

 برنامج املاجستير في القانون العام -
 القانون اخلاصي برنامج املاجستير ف -

 
 املقدمة

أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان  لتكون أحد صروح التعليم القانوني على املستويني احمللي  واإلقليمي ، ولتؤدي دورها بني مؤسسات 
أجيال قانونية قادرة على العطاء . وقد أنشيء فرع للكلية مبقر اجلامعة في إمارة الفجيرة استقبل أولى دفعاته التعليم اجلامعي اإلماراتية في إعداد 

 . 2007 – 2006بداية العام اجلامعي 

العالي، وقد تطور حيث قدم برنامج البكالوريوس في القانون إلى هيئة االعتماد األكادميي بوزارة التعليم  2003ولكلية القانون جذور ترجع إلى عام 
. وقد تطور هذا البرنامج حتى حصل على 2005هذا البرنامج عبر مدخالت متعددة استجابة ملتطلبات االعتماد التي أسهمت في اعتماده مبدئياً عام 

 .2011االعتماد النهائي عام 

ماد برنامجي املاجستير في القانون العام واملاجستير في القانون وفي مرحلة تالية من مراحل تطور البرامج األكادميية التي تطرحها كلية القانون، مت اعت
 .2016مبدئياً، والذي حصل على االعتماد النهائي في مايو  2008اخلاص عام 

 
 رسالة الكلية:

امج أكادميية متميزة تسعى الكلية إلى توفير البيئة العلمية املناسبة إلطالق اإلبداع في مختلف العلوم القانونية ، وذلك عن طريق اعتماد بر
ة ، وتعليم الطالب تهدف إلى تخريج الكوادر املؤهلة واملدربة علي ممارسة األعمال القانونية والشرعية واإلملام بأحدث ما استجد في مجال العلوم القانوني

بأبعادها الثالثة  جامعة عجمانة مع رسالة وسائل اكتسابها وسبل التعلم الذاتي واالستفادة من التقانات احلديثة ، مع ضرورة تناغم برامج الكلي
 التعليمية واملعلوماتية واالستثمارية .

 األهداف :
 ترسيخ قاعدة البحث العلمي في شبكة اجلامعة . .1

سوق العمل  .2 سة في  صوالً خلدمة و تنمية اجملتمع في مجاالت البحث اإعداد كوادر وكفاءات قانونية قادرة على األداء املتميز و املناف لعلمي و ، و
 التدريس اجلامعي ونحو ذلك.

على تنمية قدرات طالب الدراسات العليا على إتباع مناهج البحث العلمي و أساليبه ، ومتابعة التطورات العلمية و التكنولوجية ، و االطالع  .3
 أحدث النظم القانونية .

 االستفادة من جتارب األنظمة اخملتلفة .تفعيل الدراسة املقارنة للتشريعات اخلليجية و العربية و العاملية بغرض  .4

 املساهمة في جهود التوطني في مجاالت العمل القانوني اخملتلفة ودعم جهود مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في هذا الصدد . .5

 ، وشبكة عجمان خصوصاً . تقدمي برامج دراسية متميزة تنطلق من الواقع وتستفيد من التطورات العاملية مع مراعاة ثوابت اجملتمع عموماً  .6

 إقامة جسور التواصل و التفاعل بني اجلامعة وخريجيها من ذوى تخصص القانون ونظرائهم من خريجي اجلامعات األخرى املعترف بها . .7

 توفير الوقت و اجلهد و النفقات التي تتكبدها الدولة و األفراد ملواصلة التعليم العالي في اخلارج . .8

 لمي و الثقافي وتبادل اخلبرات و املعارف مع كليات القانون املناظرة في مختلف اجلامعات العربية و األجنبية .فتح باب التعاون الع .9

 

 الدرجات العلمية التي متنحها الكلية:
 برنامج البكالوريوس في القانون. 

 في القانون العام ستيراجامل. 

 في القانون اخلاص ستيراجامل. 
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 ساعة معتمدة (: 33)برنامج املاجستير في القانون 
 تطرح كلية القانون برنامج املاجستير في تخصصني : املاجستير في القانون العام و املاجستير في القانون اخلاص .

 اخملرجات التعليمية:
 يسعى برنامج املاجستير في القانون إلكساب اخلريج املهارات والقدرات اآلتية:

 (: مهارات معرفية:1) 
 البحث العلمي ومصادر املعرفة القانونية.بيان أساليب وطرق  .1
 شرح األسس التي يقوم عليها التنظيم القضائي وإجراءاته واختصاصاته .2
 شرح وتوضيح املبادئ األساسية التي تقوم عليها التشريعات اخملتلفة وتطبيقاتها القضائية. .3
 وتطوره التاريخي.بيان املبادئ والقيم اخلاصة بالنظام القانوني وعناصره بالنظر إلى مصادره  .4

 (: مهارات فكرية )عقلية أو ذهنية(2)
 إجادة التفكير الناقد والتحليل ملناقشات محددة، واقتراح احلل املناسب. .1
 بناء اجلدل واحلوار واملناقشات القانونية، وكيفية التعامل بكفاءة مع االفتراضات القانونية في ظل قواعد قانونية محددة. .2
 در القانون اخملتلفة لوضع احللول الصحيحة للمشاكل القانونية العملية واالفتراضية.استخالص القواعد من مصا .3
 حتليل وتفسير وتقييم النصوص التشريعية واألحكام القضائية والنظريات الفقهية والتعليق عليها. .4

 (: مهارات اتصال:3)
 وسائل وأفضلها.استخدام مهارات التقنية احلديثة بكفاءة، والبيانات االلكترونية بأحدث ال .1
 العمل بروح الفريق، واالتصال بفعالية مع اآلخرين باستقالل ومتيز. .2
 استخدام اللغة العربية واالجنليزية للتعبير عن األفكار القانونية بوضوح. .3
 التعامل مع املوضوعات ذات العالقة باجملتمع احمللي والدولي. .4

 (: مهارات موضوعية:4) 
 القانونية )التقليدية وااللكترونية( واالستفادة منها بطرق متعددة.استخدام مصادر املعرفة  .1
 إعداد البحوث واملقاالت وفقاً للطرق العلمية واملنهجية الصحيحة. .2
 وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات. احلاسوباستخدام مهارات  .3
 يها للصياغة القانونية السليمة.كتابة وصياغة العقود االتفاقيات واملذكرات واللوائح طبقاً لألصول املتعارف عل .4

 :القانون في شروط احلصول على درجة املاجستير
ــوق أو  .1 ــات احلق ــدى كلي ــن إح ــانون م ــي الق ــالوريوس ف ــانس أو البك ــة الليس ــى درج ــالً عل ــب حاص ــون الطال أن يك

 نقاط من أربع(. 3الشرطة أو الشريعة والقانون املعترف بها بتقدير جيد جداً على األقل ) 
نقــاط( قبــوالً مشــروطاً مفــاده  3قبــول الطالــب احلاصــل علــى تقــدير يقــل عــن ) -علــى ســبيل االســتثناء –يجــوز  .2

 نقاط من أربع( في الساعات الدراسية التسع األولى. 3احلصول على تقدير جيد جدا ً)
 درجة على األقل(، أو شهادة اآليلتس أربعة ونص. 450احلصول على شهادة التوفيل ) .3
ة فــي ر اآلتيــة للمفاضـلة بــني املتقـدمني املــؤهلني لاللتحـاق بالبرنــامج، بحيـث تكــون األولويـيجـب مراعــاة املعـايي .4

 قبول الطلبة وفقا للمعايير التالية:
 للطالب األعلى تقديرا بحسب املعدل التراكمي لدرجة البكالوريوس.  -أ
طة البكالوريوس الرئيسية املرتبعند التساوي في املعيار السابق تكون األولوية للطالب األعلى تقديرا في مساقات  -ب

 بالتخصص الذي يرغب الطالب التسجيل فيه وهي كالتالي:
ن عند االلتحاق ببرنامج املاجستير في القانون العام تكون املساقات الرئيسية املعول على تقديراتها هي: القانو

 ي العام.الدستوري، القانون االداري، القسم العام في القانون اجلنائي، القانون الدول
حكام أما عند االلتحاق ببرنامج املاجستير في القانون اخلاص فتكون املساقات الرئيسية املعول على تقديراتها هي: مصادر االلتزام، أ

 االلتزام، مبادئ القانون التجاري، مبادئ قانون املرافعات.

 جيد.مع مراعاة عدم اعتبار املساقات التي حصل فيها الطالب على تقدير يقل عن 
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 عند التساوي في املعيار السابق تكون األولوية للطالب األكثر خبرة مهنية في مجال العمل القانوني.  -ت

 املدة الزمنية:

 احلد األدنى للحصول على درجة املاجستير مبرحلتيها )املساقات الدراسية + األطروحة( سنتني دراسيتني. .1
)املساقات الدراسية + األطروحة( أربع سنوات  احلد األقصى للحصول على درجة املاجستير مبرحلتيها

 دراسية.
 :  فرص العمل

 التأهل لدراسة الدكتوراه في القانون واالنضمام إلى هيئة التدريس في اجلامعات . .1
 تقلد وظائف النيابة العامة و القضاء . .2
 العمل في مجال احملاماة و االستشارات القانونية و مراكز التحكيم . .3
 الشؤون القانونية مبختلف الوزارات و املؤسسات .العمل في دوائر  .4
 تقلد وظائف السلك الدبلوماسي و القنصلي . .5
 التدريس في مراكز التدريب و التنمية املهنية العاملة في اجملال القانوني. .6

 
 توزيع الدرجة والتقديرات :

 التالي:على النحو  -عدا مساق مناهج البحث  –تتوزع درجات املساق في البرنامجني  -أ

 % لالمتحان النهائي.40 -
 %لالمتحان الشفوي20 -
 % المتحان السعي واألنشطة واألبحاث الدورية20 -
 % المتحان املنتصف 20 -

 بالنسبة ملساق "مناهج البحث في العلوم القانونية" يكون توزيع درجات املساق على النحو التالي: -ب

 % لالمتحان النهائي20 -
 ي% ملناقشة وتقييم البحث النهائ20 -
 % للبحوث واألوراق البحثية التي يكلف بها الطالب40 -
 % لتدريب الطالب على االستعانة وكيفية البحث باللغات األجنبية20 -

 % على األقل من الدرجة الكلية.70يشترط لنجاح الطالب حصوله على  -ت

 تكون تقديرات الطالب على النحو التالي :

 %70: أقل من  (F)راسب  -

 % ) نقطتان(75إلى أقل من % 70: من (C) جيد  -

 نقطة( 2.5% ) 80% إلى أقل من 75: من  (+ C)جيد مرتفع  -

 نقاط( 3% ) 85% إلى أقل من 80(: من Bجيد جدا ) -

 نقاط( 3.5% )90% إلى أقل من 85+(: من Bجيد جدا مرتفع ) -

  نقاط(. 4% فأكثر ) 90من   (A)ممتاز  -

 : احملتوى العلمي للمساقات ومنهج الدراسة

 .تتكون املادة العلمية ملفردات كل مساق من قسمني : قسم خاص وقسم عام 

  يتم توصيف القسم العـام لكـل مسـاق توصـيفاً دقيقـاً ومحـدداً ، أمـا القسـم اخلـاص فيكـون دراسـة تفصـيلية متعمقـة ومقارنـة
 ق املعنـى، ويجـب مراعـاة املعـاييرألحد املوضـوعات الهامـة للمسـاق يـتم اختيـاره حتـت إشـراف القسـم العلمـي الـذي يتبعـه املسـا

 اآلتية عند اختيار الشق اخلاص في املساقات التدريسية:
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 احلداثة والعمق والدراسة املقارنة. .أ
 يتصل بالتشريع اإلماراتي، أو على األقل مزودا بإضافة للكتاب تغطي هذا اجلانب. .ب
 التشريعية املقارنة.التحديث املستمر حملتوى املساقات مبا يواكب التطورات واملستجدات  .ت
شأن تكون األولوية في اختيار الكتاب املقرر ضمن املنهج اخلاص لألبحاث العلمية املتخصصة، وال يجوز االعتماد في هذا ال .ث

 على الكتب التي تندرج ضمن املؤلفات العامة أو أبواب منها.

  األجنبية.يكون منهج الدراسة هو املنهج املقارن مع الشريعة اإلسالمية والتشريعات 

  يــتم تطبيــق نظــام التــدريس التفــاعلي فــي دراســة املســاقات الدراســية، مبــا يضــمن إشــراك الطالــب فــي إعــداد وشــرح موضــوعات
الئـم ياملساق وحتـى ال يقتصـر دوره علـى تلقـي املعلومـات دون أن يكـون لـه دور إيجـابي فـي حتصـيلها، وألسـتاذ املسـاق أن يختـار مـا 

 اعمة للتدريس التفاعلي: من بني الوسائل التالية الد

تقسيم طلبة كل شعبة لفرق عمل يشترك كل منها في إعداد أحد موضوعات املساق ووضعه في إطار خطة منهجية إللقائه  .أ
 على زمالئهم في قاعة الدرس وبحضور أستاذ املساق الذي يقيم أداء كل فريق ويقدر له درجة ضمن درجات النشاط الصفي.

عة ميدانية للمؤسسات املهنية ذات العالقة باملساق، مثل اجمللس الوطني االحتادي وغرفة التجارة والصناقيام الطلبة بزيارات  .ب
 (، ويقدر األستاذ درجة لهذه الزيارات ضمن درجات النشاط الالصفي.  D I F Cومحاكم مركز دبي املالي العاملي )

يه القانوني فيها، ويقيم أستاذ املساق مدى فهم الطالب يطرح أستاذ املساق قضايا عملية على الطلبة ويبدي كل طالب رأ .ت
 للقضية وقدرته على تطبيق القواعد النظرية على هذه الوقائع العملية، ويقدر له درجة ضمن درجات النشاط الصفي.

 طالب املبادئإلزام الطالب بتقدمي بحث في أحد موضوعات املساق أو تعليق على حكم قضائي صادر في إطار محتواه، يبرز فيه ال .ث
 املستفادة من احلكم ورأيه القانوني فيه.

 غــة يــتم تــدريس بعــض املفــردات العلميــة ملســاقي القــانون الــدولي العــام )القــانون العــام( وتشــريعات النقــل )القــانون اخلــاص( بالل
 االجنليزية.

 

 ساعة معتمدة( 12املرحلة الثانية: األطروحة )

 التسجيل في األطروحة: .1

 في األطروحة ما يلي:يشترط للتسجيل 
 (.4نقاط من  3اجتياز السنة التمهيدية بنجاح حسب القواعد املقررة مبعدل ال يقل عن ) .1
 (.4نقاط من  3أو احلصول على دبلوم الدراسات العليا الذي تطرحه الكلية مبعدل ال يقل عن ) .2
حـدى ( مـن إ4نقـاط مـن  3مبعـدل ال يقـل عـن )أو احلصول على أحد دبلومـات الدراسـات العليـا فـي القـانون ) أو مـا يعادلـه(  .3

 اجلامعات املعترف بها بشرط معادلته حسب القواعد املعمول بها بجامعة عجمان.
 ساعة. 21ساعة معتمدة من إجمالي  18يجوز قبول تسجيل الطالب ألطروحة املاجستير إذا كان قد أمت دراسة  .4

 الذي اختاره في املرحلة األولى للماجستير، وأن يتسم باجلدية.أن يختار الطالب موضوعاً ألطروحته ذا صلة بالتخصص  .5

 -تتبع في تسجيل األطروحة اآللية التالية: .6

 عقد سيمينار حول موضوع األطروحة املقترح بعد تلقي الطالب توجيهات املشرف املبدئي، ليعرض فيه الطالب أمام اللجنة املبني .1
شكلة البحث، ومنهجه البحثي فيه، وبيان مبدئي بالدراسات والكتب واألبحاث تشكيلها في البند التالي، أهمية املوضوع، وم

 السابقة التي تناولت املوضوع، واخلطة املبدئية للبحث. 
تكلف جلنة مشكلة من رئيس القسم ومنسق البرنامج املعنيني وأساتذة التخصص الدقيق في القسم بحضور هذا السيمينار  .2

ليه عوضوع البحث وتقدير مدى فهمه وإحاطته جلوانبه اخملتلفة ، وحترير محضر بهذه الوقائع يوقع وإبداء الرأي في عرض الطالب مل
 منسق البرنامج لعرضه على مجلس القسم.

 يتولى منسق البرنامج إخطار الطالب بتوصية مجلس القسم املتضمنة نتيجة السيمنار، وهى نتيجة تتراوح بني: .3

 .التوصية بتسجيل األطروحة 

 قترح وإحالة الطالب ألحد أعضاء القسم ملزيد من ضبط اخلطة والعنوان وإضافة مراجع رئيسية في املوضوع.تعديل امل 

    .التوصية باختيار موضوع آخر 
ــا  .4 ــيمينار املشــار له ــة الس ــي إال بعــد موافقــة جلن ــس القســم املعن ــب تســجيل األطروحــة علــى مجل ال يجــوز عــرض طل

 بعاليه على املوضوع وعلى خطة دراسته.
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 مدة األطروحة:   .2
 سنة على األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على املوضوع وخطة البحث. .أ

يســقط تســجيل األطروحــة بعــد مــرور ســنتني مــن بدايــة الفصــل الدراســي التــالي الجتيــاز الطالــب املســاقات الدراســية جميعهــا،  .ب
 باجلامعـة بنـاء علـى توصـية مجلـس الكليـة ملـدة ال ويجوز جتديد التسـجيل اسـتثناًء مبوافقـة مجلـس الشـؤون العلميـة والتعليميـة

 تتجاوز سنة دراسية واحدة وملرة واحدة فقط.

 

3. :  اإلشراف واملناقشة 
أن يكـون أحـدهم  –عنـد تعـدد املشـرفني  –يجب أن يكـون املشـرف علـى الرسـالة بدرجـة أسـتاذ مشـارك علـى األقـل، ويجـوز  -أ

 أستاذاً مساعداً.

 داخل الكلية، ويجوز أن يكون معه مشرف آخر من خارج الكلية.يلزم أن يكون املشرف الرئيس من  -ب

تتكون جلنة احلكم على الرسالة من ثالث أعضـاء مبـن فـيهم املشـرف بدرجـة أسـتاذ مشـارك علـى األقـل، أحـدهم علـى األقـل  -ت
 من خارج اجلامعة.

 د.إذا تعدد املشرفون يجوز اشتراكهم جميعاً في جلنة املناقشة على أن يكون لهم صوت واح -ث

تقريــراً علميــاً عــن الرســالة عــن مــدى صــالحيتها إلــى رئــيس القســم  –أو املشــرفون عنــد تعــددهم  -يقــدم املشــرف العلمــي -ج
 العلمي اخملتص مع اقتراح تشكيل جلنة احلكم على الرسالة .

احلــد األقصــى لعــدد الرســائل التــي يشــرف عليهــا عضــو هيئــة التــدريس منفــردا هــو خمــس رســائل وثــالث رســائل أخــرى  -ح
 شتركا في االشراف مع غيره.م

ً  -خ  تكــون املناقشــة علنيــة ، ويقــدم كــل عضــو مــن أعضــاء جلنــة املناقشــة تقريــراً علميــاً  فرديــاً عنهــا، وتقــدم اللجنــة تقريــرا
 جماعياً متضمناً نتيجة املناقشة ورأيها في منح الدرجة العلمية للطالب.

 

 التوصية والتقديرات:  .4

 اآلتية :يتضمن قرار اللجنة إحدى التوصيات  -أ

 .قبول الرسالة ومنحها التقدير الذي تستحقه حسب القواعد املقررة 

  قبــول الرســالة وتأجيــل مــنح الدرجــة إلــى حــني إجــراء بعــض التعــديالت دون مناقشــة جديــدة خــالل املــدة التــي حتــددها
 اللجنة وإال اعتبرت الرسالة مرفوضة.

 . رفض الرسالة 

 مينح الطالب أحد التقديرات اآلتية : -ب
 ماجستير في القانون. -أ

 ماجستير في القانون بتقدير جيد. -ب

 ماجستير في القانون بتقدير جيد جداً. -جـ

 ماجستير في القانون بتقدير ممتاز. -ث 

 
 تقديرات املاجستير :  .5

اخملصصــة يــتم احتســاب املعــدل التراكمــي لدرجــة املاجســتير أخــذا فــي االعتبــار التقــدير املمنــوح للرســالة وعــدد الســاعات 
 لها، إضافة إلى املساقات الدراسية، كل حسب الوزن النسبي له، وفقا للساعات املعتمدة لكل مساق.
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 ساعة معتمدة (  : 33 ) متطلبات التخصص
 برنامج املاجستير في القانون العام:  -1
 ساعة معتمدة ( : 12 –أ, متطلبات التخصص اإلجبارية ) أربعة مساقات  

 املساقاسم  رقم املساق م

 القانون اجلزائي 110211 1

 التشريعات االقتصادية واملالية 110212 2

 القانون اإلداري 110213 3

 مناهج البحث في العلوم القانونية 110214 4

 ساعات معتمدة ( : 9 –ب. متطلبات التخصص االختيارية ) ثالثة مساقات 
 اسم املساق رقم املساق م

 خاصةتشريعات جنائية  110215 1

 القانون الدستوري والنظم السياسية 110216 2

 قانون االتصاالت واملعلومات 110217 3

 تشريعات البيئة 110218 4

 املالية العامة 110219 5

 القانون الدولي العام )موضوعات متخصصة( 1102110 6

 العقود اإلدارية 1102111 7

 ساعات معتمدة( 12) ج.  األطروحة 
 املاجستير في القانون اخلاص:.  برنامج 2
 ساعة معتمدة ( : 12 –أ. متطلبات التخصص اإلجبارية ) أربعة مساقات  

 اسم املساق رقم املساق م

 مناهج البحث في العلوم القانونية 110224 1

 قانون املعامالت املدنية 110221 2

 قانون املعامالت التجارية 110222 3

 املدنيةقانون اإلجراءات  110223 4

 ساعات معتمدة ( : 9 –ب. متطلبات التخصص االختيارية ) ثالثة مساقات 

 اسم املساق رقم املساق م

 تنازع القوانني في العقود الدولية 110225 1

 التحكيم التجاري الوطني والدولي 110226 2

 قانون املعامالت اإللكترونية 110227 3

 وحماية املستهلكتشريعات منع االحتكار  110228 4

 قانون امللكية الفكرية 110229 5

 البري( –اجلوي  –تشريعات النقل )البحري  1102210 6

 أحكام املعامالت املالية في الشريعة اإلسالمية 1102211 7
 أعمال البنوك –العقود  –)الشركات 
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 ساعات معتمدة( 12) ج.  األطروحة 

 توصيف املساقات :
 برنامج املاجستير في القانون العام:توصيف مساقات  -1

 : أ. توصيف املساقات اإلجبارية
 110211رقم املساق:        اسم املساق: القانون اجلزائي

 س م 3عدد الساعات: 

فة افة لفلسيتضمن دراسة النظرية العامة للجرمية من حيث أركانها وأسباب اإلباحة وموانع املسؤولية واملشاركة اجلنائية ، إض القسم العام :
خلاص في قانون اقسم العقوبة مع بيان موقف املشرع في اإلمارات ، وتأثره باملبادئ اجلزائية في الشريعة اإلسالمية ، فضالً عن اإلملام بالقواعد العامة لل

 العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية.

: دراسة معمقة ألحد املوضوعات املتخصصة مثل : أسباب اإلباحة في األعمال الطبية ، اجلرائم املاسة بالعقيدة في القانون  القسم اخلاص 
 اإلماراتي والقانون املقارن، السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي في توقيع العقوبة ) دراسة لتجربة قانون العقوبات اإلماراتي (.

 110212رقم املساق:       قتصاديةاسم املساق: التشريعات اإل
 س م 3عدد الساعات: 

ة يتضمن دراسة األطر العامة للتشريع في التشريعات االقتصادية ، والنظرية العامة للضريبة ، وسياسة النقد املتبعة في دول القسم العام :
 اإلمارات العربية املتحدة مقارنة بالدول اخلليجية.

وضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل : املصارف اإلسالمية : ما لها وما عليها ، التحويل اخلارجي للعمالة : دراسة أحد امل القسم اخلاص
 الوافدة وآثاره االقتصادية ، النظام القانوني للنقود اإللكترونية ، التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي.

 110213رقم املساق:        اسم املساق: القانون اإلداري
 س م 3عدد الساعات: 

جلزاء اإلداري يستعرض نشأة القانون اإلداري ومصادره، ويتطرق إلى اإلدارة العامة والقرار اإلداري والضبط اإلداري واملرافق العامة، وا القسم العام:
 نون(.والعقد اإلداري والوظيفة العامة، كما يتطرق الى الرقابة على أعمال اإلدارة ) مشروعية وسيادة القا

ب يتناول بعض املوضوعات املتخصصة التي تتميز باألهمية العملية مثل: القرار اإلداري من حيث ماهيته وما يترتب عليه وأساليالقسم اخلاص: 
 السحب والطعن عليه ، املرافق العامة في القانون املقارن، املركز القانوني للموظف العام .

 110214رقم املساق:     قانونية اسم املساق: مناهج البحث في العلوم ال
 س م 3عدد الساعات: 

يتضمن املساق عرضا ألصول البحث العلمي وعناصره ومفترضاته ، وتدريب الطالب على كيفية اختيار موضوع البحث ، ودراسة مناهجه وكيفية 
 يبية.من خالل تكليفهم فرادى وجماعات بإعداد بحوث جتر جمع املادة العلمية والفهرسة ، فضالً عن متابعة التطبيق العملي للطالب لكل هذه اجلوانب

 ب. توصيف املساقات االختيارية:
 110215رقم املساق:       اسم املساق: تشريعات جنائية خاصة

 س م 3عدد الساعات: 

ان يشتمل املساق على دراسة معمقة لقواعد التجرمي والعقاب والقواعد اإلجرائية جلرائم املعلوماتية من حيث التعريف بها وبي القسم العام :
 2006لسنة  2م ي رقطبيعتها واآلثار املترتبة عليه وأنوعها من خالل دراسة مقارنة بني التشريعات اخملتلفة التي عاجلتها مع التركيز على القانون االحتاد

 في شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

: يتضمن دراسة معمقة ألحد موضوعات القانون اجلنائي مثل: النظرية العامة للقصد اجلنائي ، فلسفة العقوبة في الشريعة  القسم اخلاص 
 دراسة مقارنة. -لبدنية وأثرها في محاربة اجلرمية اإلسالمية ، العقوبات ا

 110216رقم املساق:     توري والنظم السياسيةاسم املساق: القانون الدس
 س م 3عدد الساعات: 
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در يتضمن دراسة النظرية العامة للقانون الدستوري وإيضاح طبيعته ومتيزه عن باقي فروع القانون األخرى، كما يتضمن دراسة مصا القسم العام:
 تورية القانون.وسائل احلفاظ على سيادة الدستور من خالل بيان أنواع الرقابة على دساألحكام الدستورية وأنواع الدساتير ونشأتها وانقضائها، ويبرز أيضاً 

كم اجمللس الوطني االحتادي : تشكيله واختصاصته من واقع التجربة في الدولة ، احملا:  دراسة أحد املوضوعات بصورة معمقة مثلالقسم اخلاص: 
 عية للسلطة التنفيذية في الظروف االستثنائية.الدستورية في القانون املقارن ، االختصاصات التشري

 110217رقم املساق:      اسم املساق: قانون االتصاالت واملعلومات
 س م 3عدد الساعات: 

 : ال يتضمن دراسة اإلطار القانونى لتكنولوجيا املعلومات فى ضوء وسائل االتصال احلديثة ،والتعرض لتدابير حماية وسائل االتصالقسم العام 
مة للمعلومات عاملعلومات بعد بيان مفهومها. ودراسة قواعد اليونسترال) القانون النموذجى للتجارة االلكترونية ( ، وكذلك  النظام القانونى للهيئة الوا

 فى دولة االمارت العربية املتحدة.

فى البيانات الشخصية من مخاطر  يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل : حاالت حماية احلقالقسم اخلاص : 
 تصالالتكنولوجيا احلديثة ، واملسؤلية عن األفعال التى متس مصالح األشخاص فى مجال املعلومات ، حماية حقوق امللكية الفكرية في وسائل اال

 واملعلومات .

  110218رقم املساق:         اسم املساق: تشريعات البيئة
 س م 3دد الساعات: ع

:القسم   يتضمن شرح التشريعات املنظمة حلماية البيئة من التلوث في القانون  العام 
 املقارن ، سواء البيئة األرضية أو الهوائية أو املائية ، واألجهزة القائمة على هذه احلماية ودورها الرقابي.

:  ارية والقضائية حلماية البيئة من التلوث ، حمايةيتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل: اإلجراءات اإلد القسم اخلاص 
 .البيئة من التلوث باملواد والنفايات اخلطرة ، التلوث البحري ، تدوير اخمللفات والنفايات وأثره في حماية البيئة

 110219رقم املساق:        اسم املساق: املالية العامة
 س م 3عدد الساعات: 

اليب لية العامة والقانون الضريبي من خالل التعمق في مجال البحث في مفهوم املوازنة وأنواعها ومبادئها وأسدراسة شاملة للما القسم العام :
، ووسائل ازنةإعدادها، وصيغ اإلعداد مع التوسع في جوانب إقرارها وكيفية رفضها والنتائج املترتبة على الرفض، كما تشمل الدراسة عمليات تنفيذ املو

 ألجهزة اخلاصة بعمليات املراقبة وجهات املراقبة القضائية والبرملانية.مراقبة التنفيذ وا

إلنفاق دراسة أحد املوضوعات بصورة معمقة مثل : الرقابة احملاسبية على النفقات العامة ، الوسائل االقتصادية احلديثة لترشيد ا القسم اخلاص :
 ربة العملة األوربية املوحدة.العام ، املشروع اخلليجي لتوحيد العملة مع االستفادة من جت

 1102110رقم املساق:    اسم املساق: القانون الدولي العام )موضوعات متخصصة(
 س م 3عدد الساعات: 

 – املسؤولية الدولية –أشخاص القانون الدولي  –يتضمن دراسة النظرية العامة للقانون الدولي العام ) مصادر القانون الدولي  القسم العام:
 املنازعات الدولية (. –قانون املعاهدات  –إلنسان حقوق ا

يتضمن دراسة معمقة لبعض موضوعات القانون الدولي مثل : قانون البحار ، األسانيد القانونية حلق دولة اإلمارات في جزرها  القسم اخلاص:
 القاري ، املواصالت البحرية. الثالث ، نظام البحر اإلقليمي في دولة اإلمارات في ظل القانون االحتادي ، منطقة اجلرف

 1102111رقم املساق:        اسم املساق: العقود اإلدارية
 س م 3عدد الساعات: 

كيفية ويتطرق املساق إلى التعريف بالعقد اإلداري وشرح فكرة العقود اإلدارية في فرنسا وفي مصر ، ودراسة معيار العقد اإلداري  القسم العام: 
بيان االلتزامات ووكيفية تنفيذ العقود اإلدارية والتعريف بأهم العقود اإلدارية وكذلك أنواع العقود اإلدارية مع األشخاص األجنبية  إبرام العقود اإلدارية

 التي تتولد عن العقود اإلدارية .

لعقود اإلدارية ، فسخ العقود يتضمن دراسة معمقة ألحد املوضوعات ذات الصلة بالعقود اإلدارية ، مثل: مشكالت التحكيم في االقسم اخلاص: 
 اإلدارية ، اإلبرام اإللكتروني للعقد اإلداري.
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 توصيف مساقات برنامج املاجستير في القانون اخلاص: -2
 أ. توصيف املساقات اإلجبارية:

 110224رقم املساق:     اسم املساق: مناهج البحث في العلوم القانونية
 س م 3عدد الساعات: 

ألصول البحث العلمي وعناصره ومفترضاته ، وتدريب الطالب على كيفية اختيار موضوع البحث ، ودراسة مناهجه وكيفية يتضمن املساق عرضا 
 يبية.جتر جمع املادة العلمية والفهرسة ، فضالً عن متابعة التطبيق العملي للطالب لكل هذه اجلوانب من خالل تكليفهم فرادى وجماعات بإعداد بحوث

 110221رقم املساق:       ن املعامالت املدنيةاسم املساق: قانو
 س م 3عدد الساعات: 

عل الضار والكسب يتضمن دراسة النظرية العامة لاللتزام من حيث املصادر اإلرادية ) بعقد اإلرادة املنفردة ( واملصادر غير اإلرادية ) الف القسم العام:
 بال سبب ( وأحكام االلتزام.

يتضمن موضوعاً أو أكثر من موضوعات قانون املعامالت املدنية يتميز بخصوبة الفحوى واألهمية العملية واختالف املذاهب  القسم اخلاص:
ان موقف ع بيالتشريعية ودراسته دراسة حتليلية وتأصيلية وتتبع تطبيقاته العملية اخملتلفة، ومقارنته مع نظيره في بعض النظم القانونية املعاصرة م

 غير ذلك.ثال ذلك املسؤولية املهنية، املسؤولية العقدية عن فعل الغير، املسؤولية التقصيرية، اإلجناب الصناعي، مسئؤولية مقاولي البناء والقضاء م

 س م 3عدد الساعات:   110222رقم املساق:     قانون املعامالت التجاريةاسم املساق: 
 التجاري من حيث تعريف القانون التجاري ومصادره ومبررات استقالله وأصوله التاريخية : يتضمن دراسة النظرية العامة للقانونالقسم العام

 وأحكام العمل التجاري واآلثار القانونية املترتبة عليه، ثم دراسة التاجر والتزاماته واملتجر وعناصره املعنوية واملادية اخملتلفة.

لقانون التجاري املعاصرة ذات األهمية العلمية والعملية مثل : النظام القانوني : يتضمن دراسة موضوع أو أكثر من موضوعات االقسم اخلاص
 لإليجار التمويلي ، اجلوانب القانونية للمناطق احلرة ، األسواق املالية ، االستثمار وأبعاده القانونية واالقتصادية واالجتماعية .

 

 110223رقم املساق:    اسم املساق: قانون اإلجراءات املدنية
 س م 3عدد الساعات: 

يتضمن دراسة القواعد العامة للتقاضي والقضاء بدءا بالتنظيم القضائي ، وقواعد االختصاص ، ونظرية الدعوى ، واألحكام  القسم العام :
 وكيفية إصدارها وطرق الطعن فيها ، واألوامر ، وقواعد التنفيذ اجلبري وإجراءاته ومنازعاته .

: نظرية االختصاص القضائي ، نظرية املصلحة في الدعوى ، تنفيذ  سة أحد املوضوعات دراسة  معمقة مثل :يخصص لدرا القسم اخلاص 
 األحكام األجنبية في دولة اإلمارات ، بطالن التبليغات القضائية وأثره على الدعوى .

 ب. توصيف املساقات االختيارية:
 110225املساق: رقم   اسم املساق: تنازع القوانني في العقود الدولية 

 س م 3عدد الساعات: 

 رادةإليتضمن عرضا للعقود الدولية ومفاوضات عقدها ، وكيفية حل تنازع القوانني في العقود الدولية ، مع التعريف مببدأ قانون ا القسم العام :
 وتطوره وأزمته ، ونظرية العقد بدون قانون.

 عمقة في تنازع القوانني مثل : نظرية العقد في القانون الدولي اخلاص ، معيار العقديتضمن دراسة أحد املوضوعات دراسة  م القسم اخلاص :
 ودوره في حل تنازع القوانني في العقود الدولية .رادة الدولي ، قانون اإل

 110226رقم املساق:      اسم املساق: التحكيم التجاري الوطني والدولي
 س م 3عدد الساعات: 

النظرية العامة للتحكيم التجاري الوطني والدولي من حيث معنى التحكيم لغة واصطالحاً وطبيعته القانونية يتضمن القسم العام: 
نترنت، واإلثبات ر اإلوالشروط املوضوعية والشكلية له، وآثار االتفاق على التحكيم، واألحكام اخملتلفة جمللس أو ) لهيئة التحكيم ( وإجراءاته، والتحكيم عب

 وما يتعلق بصدور قرار التحكيم وأسباب بطالنه وآلية تنفيذه وطنياً ودولياً.اإللكتروني، 
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يتضمن دراسة موضوع أو أكثر من موضوعات التحكيم التي لها أهمية عملية وعلمية متميزة، مثل: التحكيم اإللكتروني ، القسم اخلاص: 
 بطالن شرط التحكيم ، تنفيذ قرار 

 لرياضية .التحكيم ، التحكيم في املعامالت ا

 110227رقم املساق:      اسم املساق: قانون املعامالت اإللكترونية
 س م 3عدد الساعات: 

 : ونية ، يتضمن دراسة القواعد العامة للتجارة عبر الوسائل اإللكترونية ومشكالتها القانونية ، وكيفية انعقاد املعامالت اإللكترالقسم العام 
 والرسائل اإللكترونية وحجيتها في اإلثبات.وحفظ السجالت اإللكترونية ، 

 : يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل : بطاقات االئتمان اإللكترونية ، التوقيع اإللكتروني وحجيته في القسم اخلاص 
 اإلثبات ، احللول التشريعية والفقهية للمشكالت القانونية املتعلقة بالتعاقدات اإللكترونية.

 

 

    110228رقم املساق:  اسم املساق: تشريعات منع االحتكار وحماية املستهلك            
 س م 3عدد الساعات: 

 يتضمن دراسة األصول التاريخية حلماية املستهلك في الشرائع القدمية والشريعة اإلسالمية ومبررات هذه احلماية ونطاقها فيالقسم العام: 
على اإلدارات  اخلاصة بحماية املستهلك ، ومفهوم السلعة أو اخلدمة والتزامات املنتج مبوجب قوانني حماية املستهلك والتأكيد القواعد العامة ، والقوانني

 املوكل إليها مهمة احلماية واإلجراءات املتبعة والتدابير التحفظية ، واحلماية اجلنائية للمستهلك.

ات حماية املستهلك يكون له أهمية عملية وعلمية مثل : مفهوم املستهلك في نطاق : يتضمن دراسة موضوع مختار من موضوعالقسم اخلاص
 هلك.تشريعات احلماية ، واحلماية املدنية والتجارية للمستهلك ، أثر حماية املستهلك على اقتصاديات السوق ، الغش التجاري وأثره على املست

 110229رقم املساق:                      اسم املساق: قانون امللكية الفكرية
 س م 3عدد الساعات: 

عالمات يتضمن دراسة القواعد العامة حلماية امللكية الفكرية في جوانبها اخملتلفة، سواًء حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة ، والالقسم العام :
 ا في التشريعات الوطنية واملعاهدات الدولية .التجارية وبراءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية ، ووسائل حمايته

: يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل : حماية العالمة التجارية عبر الوسائل اإللكترونية ، حقوق القسم اخلاص 
امللكية  ية الفكرية ودورها في نشر مفاهيم حمايةاملصنفات الفنية ، حماية امللكية الفكرية وأثرها في االستثمار األجنبي ، املنظمة العاملية للملك

 الفكرية .

 1102210رقم املساق:         البري(   –اجلوي  –اسم املساق: تشريعات النقل )البحري 
 س م 3عدد الساعات: 

 : تبة عليه النقل ، وااللتزامات املتريتضمن دراسة األحكام اخملتلفة للنقل البري والبحري واجلوي ، من حيث األحكام املتعلقة بعقد القسم العام 
 وإثباته ، مع بيان أشخاص املالحة البحرية واجلوية والتزامات وحقوق كل منهم ، ودراسة التأمني عن املسؤولية املدنية في مجال النقل .

والعلمية مثل مسؤولية الناقل  : يتضمن دراسة موضوع أو أكثر من موضوعات النقل اجلوي والبحري والبري ذات األهمية العمليةالقسم اخلاص
حري ، وعقد الب اجلوي ، ومسؤولية الناقل البحري في نقل األشياء ، والتأمني عن املسؤولية املدنية الناجمة عن حوادث السيارات ، وسند الشحن في النقل

 النقل باجملان وأثره على مسؤولية الناقل .

 1102211رقم املساق: اإلسالمية   املالية في الشريعة اسم املساق: أحكام املعامالت
 س م 3عدد الساعات: 

 يتضمن دراسة مفهوم املعامالت املالية في الشريعة اإلسالمية وبيان أوجه استقاللها عن العبادات واجلنايات في الشريعة ، القسم العام :
ها أو إلسالمية ، وبيان املعامالت املنهي عنها من حيث بطالنوالقواعد العامة ملشروعية املعامالت املالية ، مع التطبيق على بعض أنشطة البنوك ا

 فسادها.
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: يتضمن دراسة أحد املوضوعات املتخصصة بصورة معمقة مثل : عقد االستصناع، الشفعة ، واحلجر حلق الغير ، وشركات  القسم اخلاص 
 املضاربة ) القراض ( ، وبيع الوفاء .

 

 مقر عجمان –قائمة أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون 
 

 الرتبة العلمية التخصص القسم عضو هيئة التدريس م

 د. لطيفة اجلميلي 1
 أستاذ مشارك جنائي القانون العام عميد الكلية

 أ.د. مصطفى عبد املقصود 2
 أستاذ إداري القانون العام رئيس القسم العام

 أستاذ مالية عامة القانون العام أ.د. محمد احلسني 3
 أستاذ مشارك جنائي القانون العام د. عــادل املعمـري 4
 أستاذ مشارك دولي عام القانون العام د. رياض صالح 5
 أستاذ مساعد جنائي القانون العام د. أحمد شاكر 6
 أستاذ مساعد جنائي القانون العام د أمني دهمش 7

 د. زينة الصفار 8
القسم اخلاصرئيس   أستاذ مشارك جتاري القانون اخلاص 

 أستاذ مدني القانون اخلاص أ.د. حسني عبد الدامي 9
 أستاذ مشارك مدني القانون اخلاص د. مجــدي خليـل 10
جتاري - مدني القانون اخلاص د. رغيــد فتال 11  أستاذ مشارك 
 أستاذ مشارك دولي خاص القانون اخلاص د. أحمد الفضلي 12
 أستاذ مشارك شريعة القانون اخلاص د. قيس عبد الوهاب 13
 أستاذ مشارك مرافعات القانون اخلاص د. جنالء توفيق فليح 14
 أستاذ مساعد جتاري القانون اخلاص د. مصطفى أبو العينني 15
 أستاذ مساعد شريعة القانون اخلاص د. محمد ولي اهلل 16
اخلاصالقانون  د. نصر أبو الفتوح 17  أستاذ مساعد مدني 
 أستاذ مساعد جتاري القانون اخلاص د. سوزان علي حسن 18
 أستاذ مساعد مدني القانون اخلاص د. عبد الكرمي صبري 19
 أستاذ مساعد شريعة القانون اخلاص د. أسماء ساملني العرياني 20
 أستاذ مساعد إجراءات مدنية القانون اخلاص د. محمد سامر القطان 21
 أستاذ مساعد جتاري القانون اخلاص د. العروسي الشماللي 22

 
 الفجيرة مقر –قائمة أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون 

 

 الرتبة التخصص القسم عضو هيئة التدريس م

 أستاذ الشريعة القانون اخلاص أ.د. خلف محمد احملمد 1
اخلاصالدولي  القانون اخلاص د. عاطف عبد احلميد ندا 2  أستاذ مساعد 
 أستاذ مساعد املدني القانون اخلاص د. عيسى غسان ربضي 3
 أستاذ مساعد املدني القانون اخلاص د. محمد حسن عبد اهلل 4
 أستاذ مساعد الدستوري القانون العام د. محمد قدري 5
 أستاذ مشارك اجلنائي القانون العام د. عبد العزيز احلسن 6
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 التدريس الدبلوم املهني في

 تطرحه

 كلية التربية والعلوم األساسية

 
 املقدمة

 

 

ثة يُعد معلم اليوم خلدمة أجيال الغد، لذا تعكس كلية التربية والعلوم األساسية ذلك في خطط دراسية مستوحاة من رؤية شاملة ذات أبعاد ثال
ملاضي اجمليد باحلاضر وحتدياته، وتؤسس للمستقبل املأمول بتطلعاته : تعليم ومعلومات واستثمار وفلسفة تعليمية ذات منظور عقدي وإنساني، تربط ا

 وتوقعاته على قاعدة من عقيدتنا اإلسالمية السمحة وبشكل متوائم متناغم مع متطلبات العصر ما يحقق اآلمال الطيبة بإذن اهلل تعالى.

 رؤية الكلية  
ولتسهم  منطقة اخلليج، في تربوية أكادميية رائدة مكانتها كمؤسسة لتعزيزانطالقا من رؤية جامعة عجمان تسعى كلية التربية والعلوم األساسية 

 .العربية املتحدة في دولة اإلمارات باجملتمع والتنمية النهوض في بشكل فعال

 رسالة الكلية  
لمي في مجاالت التخصص بالكلية وتطوير العملية التربوية وحل املشكالت املرتبطة بها فضالً عن خدمة إعداد الكوادر املؤهلة وتوظيف البحث الع

 اجملتمع من خالل تقدمي استشارات متخصصة.

 أهداف الكلية
 ،العلوم، اللغة  إعداد كوادر مؤهلة وفق املعايير الوطنية والدولية في مجاالت التخصص: اللغة العربية، الدراسات اإلسالمية، الرياضيات

 اإلجنليزية...

  .إمداد املتعلم باملعرفة الكافية مبنظومة القيم اإلسالمية والعربية ومجتمع اإلمارات 

  .تزويد املتعلم باملعرفة واملهارة في استخدام اللغة السليمة مع االهتمام باللغة الثانية 

  التربية، بناء املناهج، القياس والتقومي، طرائق التدريس...تأهيل املتعلم في مجال العلوم التربوية: علم النفس، أصول 

  .تكوين املتعلم في مجال الرياضيات والعلوم وتطبيقاتها في التكنولوجيا واالبتكار 

  .تدريب املتعلم على استخدام أحدث التقنيات واألنظمة الذكية وتوظيفها في العملية التعلمية والتعليمية 

 لبحث العلمي والتفكير الناقد واإلبداع. تزويد املتعلم مبهارات ا 

 .خدمة اجملتمع وتقدمي االستشارات املتخصصة للهيئات واملؤسسات اخملتلفة  
 

 الدرجات العلمية التي متنحها الكلية :
على زاد معرفي نظري تطرح كلية التربية والعلوم األساسية أربعة برامج بكالوريوس و برنامج الدبلوم املهني في التدريس، يحصل الطالب فيها 

 التعليم العالي والبحث العلمي.  -وعملي متني وحتظى كلها باعتماد وزارة التربية 

 البرامج األربعة هي:
  .بكالوريوس  التربية في إعداد معلم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

 .بكالوريوس التربية في إعداد معلم في الرياضيات والعلوم 

  .بكالوريوس التربية في تدريس اللغة اإلجنليزية  كلغة أجنبية 

  الدبلوم املهني في التدريس 
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 املصادر التعليمية
زة في باالضافة الى مصادر التعلم املعروفة )املكتبة العامة( تتوفر في كلية التربية والعلوم األساسية مختبرات مجهزة بأحدث أملعدات واألجه

لكيمياء والتعليم املصغر والفيزياء. كما أنها تستخدم التسهيالت املتاحة في الكليات األخرى مبا في ذلك مختبرات األحياء وامجال تقنيات التعليم  
يئة اء هواجليولوجيا واللغات وتقنية املعلومات. ترتبط كل  احلواسيب في احلرم اجلامعي بالشبكة احمللية للجامعة كما أن احلواسيب اخلاصة بأعض

 والطالب موصولة بشبكة اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، يوجد لدى الكلية مختبر مخصص لإلنترنت ومختبران للتعليم املصغر. التدريس

 قسم العلوم التربوية
 املقدمة 

 يسهم القسم. كما يقدم قسم العلوم التربوية برنامج الدبلوم املهني  في التدريس  املعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
تساعده  التيبالتعاون مع أقسام الكلية األخرى في إعداد املعلم الكفء القادر على أداء مهامه بنجاح  في املدرسة واملتمكن من املهارات والكفايات 

ملية لى برنامج التربية الععلى مواجهة التطورات احلاصلة في مناهج املرحلة التاسيسة احللقتني األولى والثانية وطرائق تدريسها، ويشرف القسم ع
 .الذي يهدف إلى ربط النظرية بالتطبيق وتطويرالكفايات املهنية للطلبة املعلمني بالكلية

 برنامج الدبلوم املهني في التدريس 
ريس، كما ق مبهنة التديهدف برنامج الدبلوم املهني في التدريس إلى  تأهيل اخلريجني من حملة البكالوريوس أو الليسانس  ممن يرغبون  في االلتحا

رف التربوية ملعاأنه يسهم في  رفع كفاءة املعلمني العاملني في امليدان التربوي وتأهيلهم تربويًا. وقد اشتقت األهداف العامة للبرنامج ومخرجاته من ا
 . األساسية واملهارات التي يجب أن ميتلكها املعلم في ضوء متطلبات العصر واملعايير الدولية ذات الصلة

 رسالة البرنامج : 
 تتمثل رسالة البرنامج في تأهيل املعلم تربويا ومهنًيا ليكون قادرًا على أداء دوره كمعلم بنجاح   وفاعلية.   

 أهــداف البرنامج :
ة والتقومي الصفيتزويد املتعلم باملعرفة واملهارات اخلاصة بالتأهيل التربوي في مجاالت: طرائق التدريس وعلم النفس واملناهج واإلدارة  .1

 والقياس وتقنيات التعليم.
 اكتساب املتعلم الكفايات  املهنية األساسية الالزمة ألداء مهامه بنجاح.  .2
 تطوير مهارات املتعلم الضرورية الستخدام التقنيات احلديثة وتطبيقها في الصفوف الدراسية. .3
 تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدى املتعلم. .4
 لم في االعتماد على نفسه واتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب. تنمية قدرة املتع .5
 تطبيق مهارات البحث العلمي واستخدام األساليب اإلحصائية في إجراء البحوث. .6

 اخملرجات التعليمية : 
 : أن يتوقع بعد انتهاء املتعلم من برنامج الدبلوم املهني في التدريس  أن يكون قادراً على

 بناء املنهج وعناصره وحتليله.يحدد خطوات  .1
 يطبق مبادئ التعليم والتعلم ونظرياته في البيئة الصفية أو املواقف التعليمية. .2
 يستخدم تكنولوجيا ومصادر التعلم للموقف التعليمي لتنمية القدرات واملعارف واملهارات لدى التالميذ. .3
 التعليم والتعلم.ينفذ البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير وحتسني عملية  .4
 يصمم االختبارات التحصيلية وفق مستويات التالميذ وخصائصهم النمائية. .5
 يحلل املشكالت الصفية لدى الطلبة ووضع اخلطط العالجية لها. .6
 يوظف اجلانب املهني لنتائج البحوث في حتسني العملية التعليمية في املدرسة. .7

 شروط القبول :
 وط اآلتية :يقبل الطالب إذا توفرت فيه الشر

ية شهادة  البكالوريوس من إحدى اجلامعات العربية أو غيرها من اجلامعات املعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بدولة اإلمارات العرب .1
 املتحدة.

 نقاط. 4.0من  2.5ال يقل املعدل التراكمي احلاصل عليه الطالب املتقدم في درجة البكالوريوس عن  .2
 الشخصية التي جتريها الكلية للتحقق من استعداده للعمل في مهنة التعليم. أن يجتاز املقابلة .3
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قل عن بشرط حصولهم على خبرة ال ت 2.5ميكن قبول الطلبة املتقدمني لبرنامج الدبلوم املهني في التدريس احلاصلني على معدل أقل من  .4
    سنتني في مجال التدريس وتقدمي شهادة تزكية من جهة العمل.

 يميتحانات ونظم التق. االم8
 يم العلمي للطلبة:يالتق 8.1

 كل مساق يدرسه في الفصل الدراسي الواحد وفقا ً للمقاييس التي تضعها الكلية والتي ترد في توصيف املساق: يقيم الطالب أكادمييا على

 احلد األعلى لتقييم كل مساق وتقسم على النحو اآلتي: 100تعد العالمة 

  60 اختبارات وواجبات وبحوث وامتحان املنتصفاألنشطة الفصلية من 

 40 امتحان نهاية الفصل  

 تشمل األنشطة الفصلية امتحانات املنتصف، واالختبارات اجلزئية ، والواجبات الفصلية ، واألبحاث، واخملتبرات والتدريب.

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

 رات:التقدي 8.2
 توزع تقديرات النجاح في املساق حسب العالمات التي يحصل عليها الطالب وفق التقسيم اآلتي:

 النقاط الرمز التقدير العالمة م

 4 أ امتياز 100إلى  90من  2

 3.5 ب+ جيد جدا  مرتفع 89إلى  85من 3

 3 ب جيد جدا  84إلى  80من  4

 2.5 ج+ جيد مرتفع 79إلى  75من  5

 2 ج جيد 74إلى  70من  6

 1.5 د+ مقبول مرتفع 69إلى  65من  7

 1 د مقبول 64إلى  60من  6

 صفر هـ راسب 60أقل من  9

 
 متطلبات التخرج:

 إلمتام البرنامج بنجاح على الطالب:

 ساعات معتمدة. 6ساعة معتمدة من ضمنها التربية العملية وتعادل   24إجناز    .1
 أو أكثر. ( 2.0احلصول على معدل تراكمي )  .2

 متطلبات إكمال الدرجة العلمية:

 ( مساقات معتمدة تتوزع وفق  التقسيم اآلتي: 7يتكون البرنامج الدراسي ملرحلة الدبلوم من )   

 ساعات  معتمدة لكل مساق. 3( مساقات إجبارية مبعدل 5)  .1
 ( ساعات معتمدة. 6مساق واحد للتربية العملية مبعدل)  

 (ساعات معتمدة. 3)  مساق واحد اختياري مبعدل .2
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 املساقات اإلجبارية  -1

رقم  اسم املساق م
 املساق

عدد 
 مالحظات املتطلب السابق الساعات

  - 3 5125010 التدريسأساسيات املناهج وطرق  1

  - 3 5125020 علم النفس ونظريات التعلم 2

  -  3 5125030 تقنيات التعليم 3

  - 3 5125040 القياس والتقومي النفسي والتربوي 4

  5125010 3 *512505 طرائق تدريس ) مادة التخصص ( 5

متطلب  *512505 طرائق تدريس مادة التخصص 6 *512506 التربية العملية 6
 مرافق 

 تدريس )مادة التخصص(:المساقات طرائق  -2 
 املساقات اآلتيةمن بني  يتوجب على الطالب دراسة مساق واحد في طرائق التدريس في مجال تخصصه 

 عدد الساعات رقم املساق اسم املساق م

 3 5125050 طرائق تدريس اللغة العربية 1

 3 5125051 طرائق تدريس التربية اإلسالمية 2

3 Method of Teaching  Mathematics  5125052 3 

4 Methods of Teaching Science 5125053 3 

 3 5125054 طرائق تدريس الدراسات االجتماعية 5

6 Methods of Teaching English Language 5125055 3 

 3 5125056 طرائق تدريس التربية الفنية 7

 3 5125057 طرائق تدريس التصميم اجلرافيكي 8

 3 5125058 طرائق تدريس تقنية املعلومات 9

 ( ساعات 3املساقات االختيارية )3 . 

 عدد الساعات رقم املساق اسم املساق م

 3 5125100 اإلرشاد النفسي املدرسي 1

 3 5125110 مهنة التعليم واألدوار املتجددة للمعلم  2

 3 5125070 أساسيات البحث العلمي وتطبيقاته في التربية 3

 3 5125080 اإلدارة املدرسية والصفية 4

 3 5125090 قراءات تربوية باللغة اإلجنليزية 5
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 لبرنامج دبلوم مهني في التدريساخلطة الدراسية اإلرشادية  
 

 الفصل األول

 س/م املساق رقم املساق م

 3 أساسيات املناهج وطرق التدريس 5125010 1

 3 علم النفس ونظريات التعلم 5125020 2

 3 تقنيات التعليم 5125030 3

 3 القياس والتقومي النفسي والتربوي 5125040 4

 

 الفصل الثاني

 س/م املساق رقم املساق م

 3 طرائق تدريس ) مادة التخصص ( *512505 1

 6 التربية العملية *512506 2

3 5125xxxx 3 مساق اختياري 
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 ملخص توصيف مسـاقات الدبلوم املهني في التدريس:
 املساقات اإلجبارية: 

 5125010أساسيات املناهج وطرق التدريس
طوير يتناول املساق مفهوم املنهج وأنواعه وأسس ومعايير بنائه وعناصره، كما يتضمن تنظيمات املناهج وأنواعها، ويتناول املساق كذلك أسس ت 

ق طرائلاملنهج ومناذجه اخملتلفة واملقارنة بينها، ويناقش مفهوم طرائق التدريس وأسس وقواعد هذه الطرق وعالقتها بعناصر املنهج كما يستعرض ا
 التدريسية احلديثة بأنواعها..

 5125020علم النفس ونظريات التعلم 
ة يتناول املساق طبيعة علم النفس املعاصر واحلركات التي شكلته ووجهات النظر املعاصرة ،كما يتناول مفهوم التعلم واملفاهيم األساسي   

ية ومناذج التعليم التنظيم املعرفي للتعلم ومناذج التعلم االرتباطية ومناذج التعلم املعرفاملرتبطة به كالفروق الفردية والدافعية  . ويتناول املساق كذلك 
 ، إضافة  إلى انتقال أثر التعلم وأثر اخلبرة واملمارسة في عملية التعلم  .

 5125030تقنيات التعليم 
تعلقة في تطورها ، كما يتناول مفهوم املنظومة واملفاهيم امليتناول املساق املفاهيم املتعلقة بتكنولوجيا التعليم  والعوامل التي أسهمت    

يا ولوجبها وخصائصها  والتصميم التعليمي  والتطوير التعليمي  وتكامل التكنولوجيا مع املنهج  واالستراتيجيات التدريسية التي تتناسب مع تكن
ا مهارات احلاسوب األساسية التي تتطلبها التكنولوجيا عند استخدامه التعليم والتي حتول عمل املعلم الى منشط لعملية التدريس و التدريب على

يتعرض  كما في املواقف التدريسية، كما يتناول املساق مفهوم التعلّم عن بعد كنمط تعليمي يقوم على التفاعل من خالل تكنولوجيا االتصال اخملتلفة،
 لكتروني. املساق ملهارات تصميم مواقع تعليمية تعتمد على التعليم اال

 5125040القياس والتقومي النفسي والتربوي 
لتقومي و يتناول املساق: املفاهيم األساسية في القياس و التقومي و الفروق الفردية وأهميتها في عملية القياس          و أدوات القياس و ا   

والتحليل اإلحصائي ملفردات االختبار والتحقق من املؤشرات  استعماالتها وخطوات تصميم اختبار حتصيلي من عمل املعلم وفق اخلطوات العلمية
 السيكومترية املطلوبة ألدوات القياس و التعرف على كل منها من حيث املفهوم وطرائق تقديرها و استعماالتها.

 *512505مساقات طرائق التدريس اخلاصة 
 طرائق تدريس اللغة العربية 

تابة واإلمالء ساسية  للغة العربية و أساليب تدريس التعبير واالستماع والقراءة واألدب والنصوص األدبية والكيتناول املساق  التعريف باملفاهيم األ
عربية ، العربية والتدريب على إعداد اخلطط السنوية واليومية لفروع اللغة ال واخلط وقواعد اللغة العربية . ويركز املساق على تطوير مهارات اللغة

 أساليب تشخيص الضعف وكيفية وضع اخلطط العالجية لذلك. والتعرف إلى بعض 

 طرائق تدريس التربية اإلسالمية
يتناول املساق مفهوم التربية اإلسالمية وخصائصها وأسسها ومصادرها، كما يتضمن أهداف تدريس التربية اإلسالمية وخصائص معلم التربية 

لنبوية والتهذيب( لتربية اإلسالمية )التالوة، التفسير ، احلديث الشريف ، العقيدة ، الفقه ، السيرة ااإلسالمية ، ويتناول املساق طرائق تدريس جميع فروع ا
 كما يهدف إلى وضع اخلطط التدريسية وإعداد وتنفيذ بعض الدروس بطريقة التدريس املصغر.

طرائق تدريس الرياضيات:  Methods of Teaching Mathematics 
 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.    

طرائق تدريس العلوم   Methods of Teaching Science 
In this course definition and structure of the science will be presented together with the objectives and levels of methods of teaching 
science. with it’s 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.  

طرائق تدريس اللغة االجنليزية     Methods of Teaching English Language 
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 
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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. 

 

 طرائق تدريس الدراسات االجتماعية:
ل املساق وبني العلوم االجتماعية، واألهداف العامة للدراسات االجتماعية، كما يتناو يتناول املساق مفهوم الدراسات االجتماعية والعالقة بينها

ا طبيعة مناهج الدراسات االجتماعية من حيث تخطيطها وتطويرها واخلطوط العريضة لها، وأهم طرق التدريس واالستراتيجيات املناسبة لتدريسه
رات في ويركز املساق كذلك على تطبيق الطالب للمعارف واملها . ي تدريس االدراسات االجتماعيةويعالج هذا املساق تطبيق أساليب التقومي املعاصرة ف

 مواقف عملية مستخدماً الوسائل والتقنيات املعاصرة املناسبة  .

 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 

 *512506العملية التربية 
 يتناول املساق تطبيقا ملا درسه املتعلم في الفصل األول  من مساقات مهنية وما نتج عنها من كفايات أساسية تساعد الطالب على أن يستعد

لميدان ثم لراحلها وتهيئته للميدان بعد تخرجه ، حيث تبدأ التربية العملية داخل الكلية ملدة أسبوعني يتم خاللها تعريفه ببرنامج التربية العملية وم
ثم  ( أسبوعاً متصلة بواقع خمسة أيام في األسبوع يتوزع فيها نشاطه على مراحل.12ينتقل الطالب املعلم بعد ذلك إلى إحدى مدارس التطبيق ملدة )

 لعملية.لى تطوير وحتسني برنامج التربية ايعود بعدها في األسبوع األخير ملناقشة حصيلة تعلمه باإلضافة إلى وضع املقترحات والتوصيات التي تهدف إ

 املساقات االختيارية: 
 5125100املدرسي   اإلرشاد النفسي 

جة الطالب يتناول هذا املساق التعريف باإلرشاد املدرسي ، وأهدافه ، وأهميته ، ومبررات دراسته ، وطرائق واستراتيجيات البحث فيه ، وخدماته وحا
ي اكتشاف السلوك ، واملعلم ، ومدير املدرسة في عملية اإلرشاد املدرسي ، وعالقة كل منهم بأولياء أمور الطلبة . ودور املعلم فإليه ، ودور املرشد النفسي 

املشكل ، وحاالت عدم التكيف املدرسي ، والتعرف على  أساليب دراسة السلوك املشكل ، وسوء تكيف الطلبة ، وأساليب مساعدتهم على جتاوز 
 مشكالتهم .

 : 5125110هنة التعليم واألدوار املتجددة للمعلم م
 املعلم على يتناول املساق مهنة التعليم وأهميتها في اجملتمع ومعاييرها واملفاهيم األساسية املرتبطة بها  مع تناول الكفايات الالزمة  التي تعني

التركيز  التكوين  املهني للمعلم من حيث اإلعداد قبل وأثناء ممارسة مهنته معأداء عمله بنجاح في عصر متغير ومتجدد، إضافة إلى عرض حتليلي جلوانب 
ت شكالعلى أساليب التنمية املهنية للمعلم . يعرض املساق ألخالقيات مهنة التعليم وقيم وصفات املعلم الناجح كما يعرض املساق أيضاً ألهم امل

 غلب عليها .والتحديات التي قد تواجه املعلم وكيفية معاجلتها والت

 5125070أساسيات البحث العلمي وتطبيقاته في التربية 
مية،   يتناول املساق الطريقة العلمية في احلصول على املعرفة وحل املشكالت التربوية التي يواجها املعلم  من خالل توضيح طرق البحث الك    

لتربوية،  اهر التربوية اخملتلفة ،كما يتناول إعداد خطة البحث لدراسة املشكالت اوطرق البحث النوعية وتطبيقها على مناذج مختارة من املشكالت والظو
لتصميم ا  لويعرض ألهم التصاميم في البحث التربوي وكيفية اختيار املناسب منها و الطرق اإلحصائية  الوصفية واالستداللية  واختيار املناسبة منه

 الذي مت اختياره .

 5125080اإلدارة املدرسية والصفية 
قدم وصفا يتناول هذا املساق مفاهيم اإلدارة التربوية واملدرسية والصفية وعملياتها، وأهميتها و دورها في حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية، و ي

ناقش فصل وخارجه. و يللجهاز اإلداري في املدرسة ووظيفته. كما يتناول إستراتيجيات اإلدارة الصفية وأهمية تنظيم بيئة التعليم والتعلم داخل ال
ة املعاصرة في إدارة وتنظيم الصف الدراسي ، ويستقصي مناذج من املشكالت السلوكية للطلبة داخل الصف الدراسي ويقترح استراتيجي  بعض النماذج

 . مناسبة لعالج هذه السلوكيات وحتقيق انضباط للطلبة خالل املواقف التعليمية 
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 مقر عجمان  – التربية والعلوم الساسية كلية /أسماء أعضاء هيئة التدريس
 اجلامعة السنة الشهادة التخصص الدرجة االسم 

 محمد اخلامس/ املغرب 1998 دكتوراه رياضيات أستاذ د. الشيخ ولد حمود/عميد الكلية 1

أستاذ  د. مازن أحمد جرادات/ رئيس قسم 2
لغة ونحو –لغة عربية  مشارك  عني شمس/مصر 1993 دكتوراه 

 األزهر/مصر 1990 دكتوراه التفسير وعلوم القرآن أستاذ  أ.د. أبوبكر علي الصديق 3

أستاذ  د.عمر العكش 4
 جامعة دمشق/ سوريا 1993 دكتوراه اللغة العربية مشارك

أستاذ  د.غسان محمد الشيخ 5
 جامعة دمشق/ سوريا 2012 دكتوراه الدراسات االسالمية مساعد

أستاذ  د.عاطف فايز / رئيس قسم 6
 كوينز/إجنلترا 1998 دكتوراه فيزياء مساعد

 هل/ اجنلترا 1972 دكتوراه احصاء أستاذ أ.د. قبيس سعيد الفهادي 7

 لندن 1979 دكتوراه رياضيات أستاذ أ.د. سمير بشير حديد 8

أستاذ  د.عبد الكرمي ياسني 9
 ويلز/لندن 1987 دكتوراه رياضيات مشارك

أستاذ  د. مزاحم باني طاهر 10
 ايلتي/هنغاريا 1992 دكتوراه رياضيات مشارك

أستاذ  د.املعز ضوي  11
 جامعة اوتريخت / هولندا 2009 دكتوراه فيزياء مساعد

 هوسنت/أمريكا 1982 ماجستير رياضيات محاضر أ.محمود إبراهيم خريس 12

 جامعة بغداد/ العراق 2003 ماجستير فيزياء محاضر أ.سامر زيود 13

 جامعة اوميا / السويد 2013 ماجستير فيزياء محاضر أ.عاصفة احليالي 14

15 
اجلامعة االمريكية في  2015 ماجستير رياضيات محاضر أ.ختام عقل 

 الشارقة/ االمارات

د. سامي سليمان القطاونة / رئيس  16
 قسم 

أستاذ 
 مساعد

طرائق تدريس اللغة 
 /جامعة عمان العربية   2005 دكتوراه العربية

 االردن

أستاذ  د.جناح شبيب 17
 ويلز /لندن 2001 دكتوراه اإلدارة التربوية مساعد

د. محمد اجملذوب احمد بابكر  18
 الطاهر

أستاذ 
 جامعة اخلرطوم/السودان 2007 دكتوراه تقنيات التعليم مساعد

تدريس اللغة االجتليزية  محاضر أ.عهود الرواشدة 19
سنترال اوكلوهوما/  جامعة 2002 ماجستير كلغة ثانية

 أمريكا

مسؤول التربية  -أ. ايناس القوقا  20
 جامعة عجمان/ االمارات 2013 ماجستير إدارة/موارد بشرية محاضر العملية

 محاضر أ. خالد حسني اجلراح 21
مناهج وأساليب 
تدريس التربية 

 اإلسالمية
 آل البيت /االردن 2006 ماجستير

أستاذ  رئيس قسم / د.راندا عبده 22
 االسكندرية/مصر 1999 دكتوراه أساليب وبناء مناهج مساعد

23  
 د.محمد فرحات مهدي

أستاذ 
 جامعة تكساس/أمريكا 1987 دكتوراه اللغويات التطبيقية مساعد

 جامعة كارديف/ لندن 2008 ماجستير اللغة االجنليزية محاضر أ. تزرينا اسماعيل 24
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 مقر الفجيرة –التربية و العلوم األساسية  أسماء أعضاء هيئة التدريس / كلية
 م االسم الدرجة التخصص الشهادة السنة اجلامعة

بريطانيا  –جامعة ليدز  أستاذ  فيزياء دكتوراة 1990 
 1 د.ممدوح هاشم احلاج محمد/وكيل الكلية مساعد 

East Anglia University -UK 2000 أستاذ  رياضيات  دكتوراة
رشواند.أسامة عجمي  مساعد   2 

بريطانيا  –جامعة أباردين   3 أ.عبدالرحمن مصطفى قسم الباري محاضر  فيزياء  ماجستير  1988 

مصر  –جامعة األزهر  أستاذ  لغة عربية  دكتوراة 1989 
 4 د.عبداحلميد جاسم الكبيسي مساعد 

مصر  –جامعة عني شمس  الشافعيد.أحمد حسني  أستاذ مشارك  علم النفس  دكتوراة  1996   5 

بريطانيا  –جامعة هدرزفيلد   دكتوراة 2002 
مناهج وطرائق 
تدريس اللغة 

 العربية 

أستاذ 
 6 د.حامت أحمد القضاة مساعد 

مصر  –جامعة حلوان  أستاذ  علم نفس تربوي دكتوراة 1997 
 7 د.سامح خميس السيد اسماعيل مساعد 

األردن  –جامعة اليرموك  وطرائق مناهج  ماجستير 2005 
 8 أ.قصي شحادة املومني محاضر  تدريس الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


