
مقدمة

يعتم��د هيك��ل الرس��وم الدراس��ية في جامع��ة عجم��ان على نظ��ام الس��اعات

المعتمدة باإلضافة إلى رسوم إضافية أخرى.  

إن ق��وائم الرس��وم المعتم��دة في الجامع��ة والمتض��منة في دلي��ل  الجامع��ة

وك��تيب "الض��وابط المالي��ة"، تحت��وي على معلوم��ات مفص��لة عن ال��برامج

المطروحة وخططها الدراسية، وت�تيح للط�الب)ة( احتس�اب الرس�وم الدراس�ية

لكل فصل دراسي. 

ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل الجامع�ة المت�وفر ل�دى مكتب

.www.ajman.ac.aeالقبول والتسجيل أو في موقع الجامعة اإللكتروني: 

املالية   الضوابط

تحتفظ الجامعة بحقها في زيادة الرسوم الدراسية والرس�وم اإلض�افية بنس�بة

% في العام الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.10أقصاها 

تترتب على جميع الطلبة المسجلين في مساق من المس�اقات إلتزام�ات مالي�ة

تجاه الجامعة. ويتحمل الطالب مسؤولية سداد جميع الرسوم المستحقة علي��ه

للجامع�ة. وال يع�د التخل�ف عن حض�ور المحاض�رات انس�حابًا من المس�اق أو

الجامعة.  

وال يس��مح للط��الب التس��جيل في أي فص��ل دراس��ي ح��تى يتم تس��وية جمي��ع

إلتزاماته المالية تجاه الجامعة.  

املالية  مكتب



االلتحاق.    1 وطلب التسجيل رسوم

في برامج الدراس�ات الجامعي�ة وال�دبلومتبلغ رسوم التسجيل وطلب اإللتحاق 

 درهم إم��اراتي، تس��دد م��رة واح��دة عن��د تق��ديم1,300 المهني في التدريس

الطالب)ة( طلب االلتحاق، وال تعت�بر ج�زءًا من الرس�وم الدراس�ية،� وهي غ�ير

1,000قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قب��ول الط��الب)ة( حيث يس��ترد مبل��غ 

درهم فقط من رسوم التسجيل.

إذا رغب الط��الب)ة( في معادل��ة مس��اقات درس��ها في مؤسس��ة تعليم ع��الٍ

 درهم غ�ير قاب�ل لالس�ترداد مقاب�ل500أخرى معتم�دة، يس�دد رس�مًا ق�دره 

معادلة المساقات، ويتم احتساب هذا المبلغ ضمن رسوم التسجيل إذا التح��ق

الطالب بالدراسة في الجامعة.

يدفع الطلبة المقبولون في ب�رامج الدراس�ات الجامعي�ة في كلي�ة الطب وطب

رس�وم إدارة األعم�ال ال�دكتوراه في األسنان، والص�يدلة والعل�وم الص�حية، و

حجز مقعد بمبلغ محدد حسب الجدول أدناه، وهي رسوم غير مستردة ويجب

دفعها قبل انتهاء التاريخ المحدد في رسالة القبول، ويتم اقتط��اع ه��ذا المبل��غ

من الرس��وم الدراس��ية المس��تحقة على الط��الب)ة( ف��ور اس��تكمال إج��راءات

االلتح��اق وتس��جيل المس��اقات. وفي ح��ال تق��ديم الط��الب)ة( لطلب تأجي��ل

االلتحاق إلى الفصل التالي وتمت الموافق��ة على الطلب، فيتم اقتط��اع المبل��غ

من رسوم الفصل التالي فور إتمام إجراءات االلتحاق والتسجيل.

التخصص
رسوم حجز المقعد )درهم

إماراتي(
25,000إدارة األعمالدكتوراه في 

25,000بكالوريوس في الطب والجراحة
21,000بكالوريوس طبيب في جراحة األسنان

6,000بكالوريوس في الصيدلة



لنيل درج��ةرسوم التسجيل وطلب االلتحاق في البرامج التي تطرحها الجامعة 

 درهم إم��اراتي، تس��دد نق��دًا م��رة واح��دة عن��د تق��ديم2,000الماجستير هي 

الطالب)ة( طلب االلتحاق، وال تعتبر ج��زءًا من الرس��وم الدراس��ية، وهي غ��ير

1,700قابلة لالسترداد إال في حالة عدم قب��ول الط��الب)ة( حيث يس��ترد مبل��غ 

درهم فقط من رسوم التسجيل.

الدراسية.  2 الرسوم

   / البكالوريوس.    لبرامج السنوية املعتمدة الساعات رسوم :أ
تُحتسب الرسوم الدراسية للبرامج التي تطرحها الجامعة لنيل الدرجة الجامعية

األولى )البكالوريوس( وفقًا لما يلي: 

الرسوم السنوية الكلية / التخصص

بكلية الط
  درهم إماراتي75,000السنة التحضيرية
  درهم إماراتي110,000السنة الدراسية

الكلية / التخصص
رسوم الساعة

المعتمدة 

  درهم2,100كلية طب األسنان
إماراتي

كلية الصيدلة والعلوم الصحية
  درهم1,575

إماراتي

  درهم1,100كلية اإلعالم 
إماراتي

  درهم1,200*كلية القانون 
إماراتي

كليةالعمارةوالفنون
والتصميم

بكالوريوس العلوم في هندسة البناء
وإدارة اإلنشاءات

  درهم1,375
إماراتي



رسوم الساعةالكلية / التخصص
المعتمدة 

  درهم1,575*بكالوريوس في العمارة 
إماراتي

  درهم1,430 *بكالوريوس في التصميم الداخلي�
إماراتي

كلي�ةالهندس�����������ة
وتكنولوجي�������������ا

المعلومات

بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات
الطبية

  درهم1,365
إماراتي

  درهم1,300دنيةبكالوريوس العلوم في الهندسة الم
إماراتي

بكالوريوس العلوم في الهندسة
يكانيكيةالم

  درهم1,300
إماراتي

بكالوريوس العلوم في الهندسة
اتصاالت * و الكهربائية/ إلكترونيات 

  درهم1,365
إماراتي

بكالوريوس العلوم في الهندسة
 *القياس والتحكم الكهربائية/ أجهزة

  درهم1,365
إماراتي

بكالوريوس العلوم في الهندسة
* الكهربائية/القوى والطاقة المتجددة 

  درهم1,365
إماراتي

بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب
*

  درهم1,045
إماراتي

بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا�
المعلومات/ الشبكات وأمن المعلومات * 

  درهم1,045
إماراتي

بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا�
المعلومات/ قواعد البيانات وأنظمة

 * اإلنترنت

درهم1,045  
إماراتي

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات/
إدارة مشاريع *

درهم1,045  
إماراتي

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات/
إدارة مشاريع إلكترونية *

درهم1,045  
إماراتي

   بكالوريوس العلوم في تحليل البيانات *
درهم1,045  

إماراتي
كليةاإلنس���������انيات

والعلوم
  درهم1,125بكالوريوس اآلداب في علم النفس

إماراتي
  درهم1,125بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع



رسوم الساعةالكلية / التخصص
المعتمدة 

إماراتيوالخدمة االجتماعية *

  درهم1,045*  كلية إدارة األعمال 
إماراتي

  درهم1,250وحدة الدراسات العامة
إماراتي

الخصم  ) * برامج(             20يطبق من االستفادة في الطلبة ويستمر عجمان، جامعة في األول الدراسي الفصل على ٪

  . عجمان                جامعة في بها املعمول للوائح وفقًا الالحقه الدراسية الفصول في األخرى الحسومات أو الدراسية املنح



العليا.       الدراسات لبرامج Cاملعتمدة الساعات رسوم :ب
تُحتسب الرسوم الدراسية للبرامج التي تطرحها الجامع��ة لني��ل درج��ة ال��دبلوم

والماجستير وفقًا لما يلي:

التخصصالكلية/ المعهد
رسوم الساعة

المعتمدة 
كليةالعمارة والفنون

والتصميم
ماجستير العلوم في التصميم

الحضري
   درهم إماراتي2,500

كلية اإلعالم
ماجستير اآلداب في العالقات

العامة واتصال المؤسسي
 درهم إماراتي2,750

كلية إدارة األعمال

ماجستير في إدارة األعمال )إدارة
الموارد البشرية(

   درهم إماراتي2,000
ماجستير في إدارة األعمال

)اإلدارة المالية(
ماجستير في إدارة األعمال

)التسويق(
   درهم إماراتي4,500إدارة األعمالدكتوراه في 

كلية القانون

   درهم إماراتي3,500دكتوراه الفلسفة في القانون
ماجستير في القانون )القانون

العام(
   درهم إماراتي2,200

ماجستير في القانون )القانون
الخاص(

كلية اإلنسانيات والعلوم

ماجستير اآلداب في اللغة العربية

*وآدابها  
   درهم إماراتي2,000

  درهم إماراتي625   دبلوم مهني في التدريس

ماجستير العلوم في الصيدلةكلية الصيدلة
)الصيدلة السريرية(

  درهم إماراتي3,125



التخصصالكلية/ المعهد
رسوم الساعة

المعتمدة 
ماجستير العلوم في الصيدلة

)تقنيات الصيدلة(

كلية طب األسنان

ماجستير العلوم في طب األسنان

** الترميمي
420,000 

درهم إماراتي
 سنوات(3 )

ماجستير العلوم في المداواة اللبية

** السنية
ماجستير العلوم في طب أسنان

**األطفال 
كلي�ةالهندس�ة

وتكنولوجيا المعلومات
ماجستير العلوم في الذكاء

االصطناعي
  درهم إماراتي2,500 

هي      ** السنوية الدراسية الرسوم .140,000متوسط الواحد       الجامعي العام في إماراتي درهم

: والعيادات.     واإلستوديوهات املختبرات رسوم ج

يسدد الطلبة المس��جلون في ال��برامج ال��تي تطرحه��ا كلي��ة طب األس��نان

وكلي�ة الص�يدلة والعل�وم الص�حية رس�مًا مقطوع�ًا لمخت�برات التخص�ص

والعيادات كل فصل دراسي كما هو موضح في الجدول اآلتي:



الكلية
طب األسنان

الصيدلة
السنة الرابعة والخامسةالسنة األولى إلى الثالثة

الرسو
م

 درهم4,400
العيادات

مختبر التعويضات
2,860السنية

درهم 6,600
درهم

 درهم3,300

مع العلم بأن هذه الرسوم ال تشمل رسوم المختبرات الواردة في الخطة

الدراسية التي تطرحها كليات أخرى.

" ّالبكالوريوس في العم��ارة " يدفع الطلبة الذين يسجلون في تخصصي

 درهم كرسوم أستوديو في كل1,650و"التصميم الداخلي" رسمًا قدره 

فصل دراسي. 

يدفع الطلبة الذين يسجلون في برن��امج بك��الوريوس اآلداب في اإلعالم

 درهم لك��ل مس��اق ل��ه حص��ة أس��توديو إذاع��ة أو1,100رس��مًا ق��دره 

تليفزيون.



إضافية.  3 رسوم

يدفع الطالب)ة( الرسوم اإلضافية اآلتية:

رسم خدم��ة اإلرش��اد األك��اديمي المت��وفرة في أول فص��ل درهم1,250
دراسي يسجل فيه الطالب)ة( بالجامعة.

رسوم إضافية للمواد التي تحتوي على مختبر وتطرحه��ا أي درهم 700
كلية عدا كلية طب األسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية.

رسوم إضافية للمساقات التي تحتوي على حصة مناقشة. درهم 600

رس��وم إض��افية لمش��اريع التخ��رج ال��تي تطرحه��ا كلي��ة درهم 650
كليةالعمارة والفنون  والتصميم.

رسوم إضافية لمشاريع التخرج التي تطرحها كلي�ة الهندس�ة درهم 650
وتكنولوجيا المعلومات.

رسوم إضافية لمساقات التدريب التي تطرحها الكلية. درهم 880

األخرى        والرسوم الدراسية الرسوم زيادة بحق الجامعة تحتفظ

أقصاها   .10بنسبة ذلك%        ارتأت متى الواحد الدراسي العام في

بنسبة      املضافة القيمة ضريبة الرسوم    5تضاف جميع إلى ٪

( رقم       االتحادي لقانون وفقا أعاله بشأن 2017لسنة(  8املذكورة

. املضافة   القيمة ضريبة
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