
 

 مقدمة

على نظام الساعات المعتمدة جامعة عجمان هيكل الرسوم الدراسية في عتمد ي

 رسوم إضافية أخرى.  بالإضافة إلى 

كتيب و الجامعة  دليلالجامعة والمتضمنة في المعتمدة في الرسوم  قوائمإن 

معلومات مفصلة عن البرامج المطروحة وخططها على  تحتويالمالية"،  الضوابط"

 . الرسوم الدراسية لكل فصل دراسياحتساب  الب)ة(تتيح للطوالدراسية، 

 مكتبالمتوفر لدى لى دليل الجامعة الرجوع إولمزيد من المعلومات، يرجى 

 .www.ajman.ac.aeموقع الجامعة الإلكتروني:  فيالقبول والتسجيل أو 

 المالية  وابطضال

بنسبة  الإضافيةالدراسية والرسوم الرسوم  زيادة ها فيتحتفظ الجامعة بحق

 % في العام الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.10أقصاها 

مالية  لتزاماتإالمسجلين في مساق من المساقات جميع الطلبة تترتب على 

لب مسؤولية سداد جميع الرسوم المستحقة عليه ايتحمل الطتجاه الجامعة. و 

 .  أو الجامعة انسحاباً من المساقلمحاضرات . ولا يعد التخلف عن حضور اللجامعة

لتزاماته إفصل دراسي حتى يتم تسوية جميع في أي لب التسجيل اولا يسمح للط

   تجاه الجامعة. المالية

 المالية مكتب

http://www.ajman.ac.ae/


 

 . رسوم التسجيل وطلب الالتحاق1

والدبلوم في برامج الدراسات الجامعية لتحاق إرسوم التسجيل وطلب التبلغ 

عن طريق بطاقة بنكية  أو نقداً  سدددرهم إماراتي، ت 1,300 المهني في التدريس

طلب )ة( واحدة عند تقديم الطالب الشيكات مرةباستثناء  بنكي،أو تحويل 

سترداد إلا في اجزءاً من الرسوم الدراسية، وهي غير قابلة للالالتحاق، ولا تعتبر 

درهم فقط من رسوم  1,000)ة( حيث يسترد مبلغ حالة عدم قبول الطالب

 التسجيل.

في معادلة مساقات درسها في مؤسسة تعليم عاٍل أخرى  )ة(إذا رغب الطالب

لة سترداد مقابل معادادرهم غير قابل لل 500معتمدة، يسدد رسماً قدره 

المساقات، ويتم احتساب هذا المبلغ ضمن رسوم التسجيل إذا التحق الطالب 

 بالدراسة في الجامعة.

طب كلية الطب ون في برامج الدراسات الجامعية في ويدفع الطلبة المقبول

، والتصميم بكالوريوس في العمارة وال ،والصيدلة والعلوم الصحية ،الأسنان

رسوم حجز مقعد بمبلغ محدد حسب الجدول أدناه، وهي والقانون الداخلي، 

رسوم غير مستردة ويجب دفعها قبل انتهاء التاريخ المحدد في رسالة القبول، 

ويتم اقتطاع هذا المبلغ من الرسوم الدراسية المستحقة على الطالب)ة( فور 

استكمال إجراءات الالتحاق وتسجيل المساقات. وفي حال تقديم الطالب)ة( 

، فيتم الطلبتأجيل الالتحاق إلى الفصل التالي وتمت الموافقة على  لطلب

 المبلغ من رسوم الفصل التالي فور إتمام إجراءات الالتحاق والتسجيل. اقتطاع

 التخصص
رسوم حجز المقعد )درهم 

 إماراتي(

 25,000 بكالوريوس في الطب والجراحة

 21,000 بكالوريوس طبيب في جراحة الأسنان



 

 التخصص
رسوم حجز المقعد )درهم 

 إماراتي(

 12,000 في الصيدلةالعلوم بكالوريوس 

 8,000 بكالوريوس في العمارة

 4,000 الداخلي التصميم في بكالوريوس

 4,000 القانون في بكالوريوس

لبرامج التي تطرحها الجامعة لنيل درجة في ارسوم التسجيل وطلب الالتحاق 

تقديم الطالب)ة( درهم إماراتي، تسدد نقداً مرة واحدة عند  2,000الماجستير هي 

من الرسوم الدراسية، وهي غير قابلة للاسترداد إلا  طلب الالتحاق، ولا تعتبر جزءاً 

درهم فقط من رسوم  1,700 في حالة عدم قبول الطالب)ة( حيث يسترد مبلغ

 .التسجيل

 . الرسوم الدراسية2

 :بكالوريوسلبرامج ال السنوية /. رسوم الساعات المعتمدةأ

الدراسببببية للبببببرامج التببببي تطرحهببببا الجامعببببة لنيببببل الدرجببببة سببببب الرسببببوم تُتح

 )البكالوريوس( وفقاً لما يلي: أولى الجامعية ال

  الرسوم السنوية الكلية / التخصص

 بكلية الط
 إماراتيدرهم   75,000 السنة التحضيرية

 إماراتيدرهم   110,000 السنة الدراسية

 
 
 

 



 

 الكلية / التخصص
لساعة ارسوم 

 المعتمدة 

 درهم إماراتي  2,100 كلية طب الأسنان

 درهم إماراتي  1,575 كلية الصيدلة والعلوم الصحية

 درهم إماراتي  1,100 كلية الإعلام 

 درهم إماراتي  1,200 * كلية القانون

 والفنونكليةالعمارة

 والتصميم

بكالوريوس العلوم في هندسة البناء وإدارة 

 الإنشاءات
 درهم إماراتي  1,375

 درهم إماراتي  1,575 بكالوريوس في العمارة

 درهم إماراتي  1,430 *بكالوريوس في التصميم الداخلي 

 كليبةالهندسبة

وتكنولوجيا 

 المعلومات

بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات 

 الطبية
 درهم إماراتي  1,365

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 

 * اتصالاتو   إلكترونيات
 درهم إماراتي  1,365

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ 

 * والتحكم القياس أجهزة
 درهم إماراتي  1,365

بكالوريوس العلوم في الهندسة 

  * الكهربائية/القوى والطاقة المتجددة
 درهم إماراتي  1,365

 إماراتي درهم  1,045 ** بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب

بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات/ 

  ** الشبكات وأمن المعلومات
 درهم إماراتي  1,045

بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات/ 

  ** قواعد البيانات وأنظمة الإنترنت
 درهم إماراتي1,045  

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات/ 

 ** إدارة مشاريع
 درهم إماراتي1,045  

بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات/ 

 ** إدارة مشاريع إلكترونية
 درهم إماراتي1,045  

 

 

بكالوريوس التربية في إعداد معلم في اللغة 

 **العربية والدراسات الإسلامية 
 درهم إماراتي1,045  



 

 الكلية / التخصص
لساعة ارسوم 

 المعتمدة 

كليةالإنسانيات 

 والعلوم

بكالوريوس التربية في إعداد معلم في 

 **الرياضيات والعلوم 
 درهم إماراتي  1,045

بكالوريوس التربية في تدريس اللغة 

  **الإنجليزية كلغة أجنبية
 درهم إماراتي  1,045

 درهم إماراتي  1,125 بكالوريوس الآداب في علم النفس

بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع 

 *والخدمة الاجتماعية 
 درهم إماراتي  1,125

 درهم إماراتي  1,045   ** كلية إدارة الأعمال

 درهم إماراتي  1,250 الدراسات العامة وحدة

 

 . 20172دراسيالفصل ابتداء من ال ٪ على الرسوم الدراسية 20صم يوجد خ *

 . الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي٪ على  20صم يوجد خ  **



 

 :ب. رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا

الدبلوم سب الرسوم الدراسية للبرامج التي تطرحها الجامعة لنيل درجة تُتح

 الماجستير وفقاً لما يلي:و

 

 لساعة المعتمدة ارسوم  التخصص الكلية/ المعهد

والفنون  كليةالعمارة

 والتصميم

ماجستير العلوم في التصميم 

 الحضري
 درهم إماراتي   2,500

 كلية إدارة الأعمال

ماجستير في إدارة الأعمال )إدارة 

 الموارد البشرية(

 درهم إماراتي   2,000
ماجستير في إدارة الأعمال )الإدارة 

 المالية(

ماجستير في إدارة الأعمال 

 )التسويق(

 كلية القانون

 درهم إماراتي   3,500 الفلسفة في القانوندكتوراه 

 ماجستير في القانون )القانون العام(

ماجستير في القانون )القانون  درهم إماراتي   2,200

 الخاص(

 كلية الإنسانيات والعلوم

ماجستير الآداب في اللغة العربية 

 **وآدابها 
 درهم إماراتي   2,000

    ***دبلوم مهني في التدريس
 درهم إماراتي  1,000

 

 كلية الصيدلة
ماجستير العلوم في الصيدلة 

 )الصيدلة السريرية(
 درهم إماراتي  3,125



 

 لساعة المعتمدة ارسوم  التخصص الكلية/ المعهد

ماجستير العلوم في الصيدلة 

 (تقنيات الصيدلة)

 كلية طب الأسنان
ماجستير العلوم في طب الأسنان 

  ****الترميمي

420,000  

 درهم إماراتي

 سنوات( 3) 

 

 .٪ على الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي 30خصم  يوجد  ***

درهم إماراتي في  140,000هي  متوسط الرسوم الدراسية السنوية لبرنامج ماجستير العلوم في طب الأسنان الترميمي ****

 العام الجامعي الواحد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستوديوهات والعيادات:إج. رسوم المختبرات وال

يسدد الطلبة المسجلون في البرامج التي تطرحها كلية طب الأسنان وكلية  •

التخصص والعيادات كل  مقطوعاً لمختبراتالصيدلة والعلوم الصحية رسماً 

 فصل دراسي كما هو موضح في الجدول الآتي:



 

 الكلية
 طب الأسنان

 الصيدلة
 السنة الرابعة والخامسة السنة الأولى إلى الثالثة

 درهم 4,400 الرسوم
 العيادات

مختبر التعويضات 

 السنية
2,860 

 درهم
 درهم 3,300 درهم 6,600

 

الخطة  الواردة فيمختبرات المع العلم بأن هذه الرسوم لا تشمل رسوم 

 الدراسية التي تطرحها كليات أخرى.

" بكالوريوس في العمارة ال يدفع الطلبة الذين يسجلون في تخصصّي " •

درهم كرسوم أستوديو في كل فصل  1,650و"التصميم الداخلي" رسماً قدره 

 دراسي. 

يدفع الطلبة الذين يسجلون في برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام رسماً  •

 درهم لكل مساق له حصة أستوديو إذاعة أو تليفزيون. 1,100قدره 



 

 . رسوم إضافية3

 الرسوم الإضافية الآتية: )ة(يدفع الطالب

رسم خدمة الإرشاد الأكاديمي المتوفرة في أول فصل دراسي  درهم 1,250

 فيه الطالب)ة( بالجامعة. يسجل

رسوم إضافية للمواد التي تحتوي على مختبر وتطرحها أي   درهم 700

 .كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة والعلوم الصحيةكلية عدا 

 حصة مناقشة.رسوم إضافية للمساقات التي تحتوي على  درهم  600

 كليةالعمارةرسوم إضافية لمشاريع التخرج التي تطرحها كلية  درهم  650

 .والتصميموالفنون 

 الهندسبة كليبةرسوم إضافية لمشاريع التخرج التي تطرحها  درهم  650

 .وتكنولوجيا المعلومات

 رسوم إضافية لمساقات التدريب التي تطرحها الكلية. درهم  880

 

 

 

الدراسية والرسوم الأخرى بنسبة أقصاها الرسوم  زيادةتحتفظ الجامعة بحق 

 % في العام الدراسي الواحد متى ارتأت ذلك.10

جميع الرسوم المذكورة أعلاه ٪ إلى  5تضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 بشأن ضريبة القيمة المضافة. 2017 ( لسنة8لقانون الاتحادي رقم ) اوفق


