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 األمناءكلمة رئيس مجلس 

ي أن أرحب بمسؤولي الجامعة نيابة عن أعضاء مجلس األمناء 
، يسعدن 

وأولياء األمور وزوار جامعة  والطلبةوأعضاء هيئة التدريس والموظفي   

امنا بتعليم الشباب وأفراد المجتمع  ة! إن الي   ي رؤيتنا متضمنالفجي 
 
 .ف

 

 

 

ء بالتحديات،  ي كرئيس لمجلس اإلدارة ضخم، و ملي ام المنوط ن 
إن االلي  

ةمن وجامعة  إنه يستلزم مسؤولية أكي   تحديات التقديم  لتلبية الفجي 

 الفعال لخدمات التعليم العالي اليوم. 

 

 

ي هذا الصدد و 
 
والخريجي     والطلبة، عل مجلس األمناء توفي  الموارد ألعضاء هيئة التدريس والموظفي   تفرض المساءلة الفعالة، ف

ة، كما يرفع  غاياتأهداف و حت  تبلغ  ة التنافسية للجامعة نظام الحوكمة الرشيدة جامعة الفجي  من خالل اتخاذ القرارات من المي  

اتيجية م بمتطلبات المعي االسي  ي تعكس احتياجات المتعلمي   وتلي  
، تعمل شؤون الجامعة مثل همعو  ار وهيئات االعتماد األخرى،الت 

 يضمن بكونه يثة لتنفيذ برامج الجامعة العامة،متخصصة وحد االرتباطات األكاديمية واإلدارية والطالبية والمجتمعية عل نشر مناهج

تحقيق األهداف داريي   واألكاديميي   للعمل مًعا بغية قيادة مبتكرة جاهزة الحتضان مستقبل الجامعة حيث يتم إلهام المسؤولي   اإل 

كة.  ي استخدام نظام توجيه وقيادة أداء و المشي 
 
ة من خالل أدوارنا ف اتيجيةق لتحقيجامعة الفجي   د وجو ، فإن أهدافها وأهدافها االسي 

ي الجامعة  الطلبة
 بالتأكيد فرصة عظيمة ونجاح أكاديمي مضمون.  لهو ف 

 

 أرحب بكم جميًعا!  أخرى،مرة 

 

  
 سعيد بن محمد الرقبان 

 رئيس مجلس األمناء
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الجامعة مدير  كلمة  
ي أن أرحب 

فت  ي المجتمعوأولياء ا بالطلبةيشر
 
 عن الطاقم ألمور وأصحاب المصلحة ف

ً
، فضال

ي القيادية وأعمل بالنيابة عن مجلس األمناء واإلدارياألكاديمي 
 واللجنة ، الذين أمنحهم مسؤوليان 

ة التنفيذية.  ي  جامعة الفجي 
 
وع ف  نموذج هي مؤسسة أكاديمية نابضة بالحياة تحرص عل الشر

وتطبق نظام دعم قابل للقياس من  المعة،دة تعليمية عليا قيا وتنفذ  التحسي   المستمر للعملية،

اتيجيةخالل تحديد توجهاتها  ، وتعزز لشاملة نحو تحقيق رسالة الجامعة بشكل خاصا االسي 

ة مؤسسات التعليم العالي  قياداترؤية قيادتها التعليمية وسمعتها كواحدة من  ة  المتمي   ي الفجي 
 
ف

ي والمناطق المجاورة بشكل عامخرى ودول مجلس ااأل مارات بي   اإل و   .لتعاون الخليج 

 

 

ي و 
 
ي هذا يتمثل دوري ف

ي التأكيد عل الشخصية الهامة و  مديرا للجامعةالسياق بصفت 
 
ي  أعضاء هيئة التدريس والموظفي   عل سلوكيات ف

ي العمل الت 
 
يجب  ف

ي جامعة ا إظهاره علينا 
 
ة للنهوض بعملية التدريس والتعلم ف ي لمنفذقد أكد ل. الفجي 

 
، تقييم سلوك العمل األخالف نامج األكاديمي ثل تتمأن الجامعة ي الي 

ي التدريس.   معايي  
 
ن مكما أن ما حصل عليه الطلبة والخريجي   الحاليي   والمحتملي   من تدريس متمي   ومهارات أكاديمية خاصة، سيمكنهم الجودة والتمي   ف

ي الصناعة كخريجي   ناضجي   يتمتعون بالمهاراخوض غمار الحياة  
 
ي تتناسب مع متطلبات الكفاءة ف

 .العمل سوقت المناسبة والكفاءات الت 

 

، من خالل ي
ويد  قيادن  ي كل برنامج يعملون بجد لي  

عمل  ؛ لصياغة وتقديم إطار الطلبة بثقافة تعليمية ممتازةأؤكد لكم أن أعضاء هيئة التدريس األساسيي   ف 

ا عن الفصول الدراسي
ً
اتة تعليمي للكفاءات بعيد  للسي   لهم وتقديم توجيه أكاديمي ثابت ،الكتشاف شغفهم الطلبةلدعم و ؛ التقليدية القائمة عل المحاض 

ي مضمار 
ي تحقيق ، فإن هذا النهج امجهم األكاديمي بنجاح. وعليهمسار برنف 

ي التدريس والتعلم القائم عل النتائجماض قدما ف 
ات  إنجاز  ومؤكدا  ،التمي   ف 

 .الطلبةلدى كفاءة التعلم 

 

ة تطمح ي التمي   األكاديمي تو من خالل رؤيتها وتوجهاتها اال  جامعة الفجي 
اتيجية إل أن تكون "مؤسسة تعليم عالي رائدة ف 

، الي الجودةفر تعليًما تطبيقًيا عسي 

ي تضمن لهم طريق النجاحالمهارات ب وتزود الخريجي   
ي اإلمارات  ولتكون مستعدة ألخذ مكانها ، الالزمة الت 

ي ف 
زيز ". سنواصل تعظل التحول الرقمي  والعالم ف 

كات الصنا اكة مع المؤسسات األكاديمية والشر ي استخدام و  المؤهلة األكاديمية الطواقمتوظف و  عية المحلية واإلقليمية والدولية،الشر
وى المستالمختًصة ف 

ي  ي ترسم بشكل منهج 
ا للدعم التعليمي وتؤثر عل البحوث اإلجرائية القائمة علالحديث واألكير تقدًما من أدوات التدريس والتعلم الت 

ً
 الفصول تقديًما ممتاز

 .الدراسية

 

شدة بآليات ضمان الس لذا، مي   نواصل تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة مسي   
جودة، توفي  بيئة تعليمية عالية البجودة الداخلية ومعايي  االعتماد، ملي 

ات حديثة، وف ات مجهزة بأحدث المعصول دراسيةمن قاعات محاض  ات المحاكاة، ومختي  ، دات وأحدث أدوات التدريس والتعلم، وأدوات البحث، ومختي 

ي القيام بأبحاث الجامعة، إضافة إل
ي تعزز  وموارد متنوعة تسهم ف 

امنة الت  امنة وغي  المي    
ي المي 

ون  ي تنفيذ أنماط التعلم اإللكي 
ام بأنشطة القياالستمرار ف 

ي سوق العمل من خالل تقديم يز المخرجات األكاديمية الفاعلة، كما تعلي من تعز ها، و ونشر  يةالبحثهيئة التدريس أعضاء 
رامج بالقدرة التنافسية لخريجينا ف 

ي تضيف قيمة لتوظيفهممن متطلبات الكفاءة الصن معياريةأكاديمية مطلوبة بشدة 
نامج ورسإل ، و بشكل خاص، اعية الت  الة الجامعة نجازات أهداف الي 

 .بشكل عام

 

 سامح غوانمةأ. د. 

 مدير الجامعة
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 القيادة

 

 

 

 الدور  مجلس األمناء
 التعريف

 الوظيفة الحالية والمسمى الوظيفي

 صاحب المعالي سعيد بن محمد الرقباني
المستشار الخاص لحاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة  رئيس

 جمعية الفجيرة الخيرية

 رجل أعمال رئيس النائب  صاحب المعالي حميد محمد عبيد القطامي

 مدير جامعة الوصل أمين الصندوق حضرة  البروفسور محمد أحمد عبدالرحمن

 أمين عام مجلس رعاية التعليم والشؤون األكاديمية سكرتير حضرة عبدالسالم صر الخاليلة

 وباحثأكاديمي  عضو حضرة الدكتور سليمان موسى الجاسم

 مؤسسة آل مكتوم-عضو مجلس األمناء عضو حضرة حسين حسن ميرزا الصايغ

 المسجل العام لكليات التقنية العليا عضو حضرة البروفسور خالد علي محمد الحمادي

 عضو مجلس رعاية التعليم والشؤون األكاديمية عضو حضرة خليفة خميس مطر الكعبي

 رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعة البناء عضو حضرة أحمد سعيد بن محمد الرقباني

 مدير الجامعة عضو البروفسور سامح غوانمة

  الدور اللجنة التنفيذية

 مدير جامعة الوصل رئيس حضرة البروفسور محمد أحمد عبدالرحمن

 المسجل العام لكليات التقنية العليا نائب رئيس  حضرة البروفسور خالد محمد الحمادي

 نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عضو محمد علي المالحضرة 

 مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية عضو حضرة يوسف راشد المرشودي

 المدير التنفيذي لشركة ألف ستوديوز عضو حضرة صفية سعيد الرقباني

-مدير الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف عضو حضرة خالد محمد الظني
 الفجيرة

 أمين عام مجلس رعاية التعليم والشؤون األكاديمية عضو حضرة عبدالسالم نصر الخاليلة

 بالفجيرة
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 قائمة القادة األكاديميين واإلداريين

 

 

  

 الوحدة االسم
 بيانات االتصال

 البريد اإللكتروني الهاتف

 EXT: 128 sameh@uof.ac.ae   99 444 922 971+ مدير الجامعة البروفسور سامح غوانمة

ضمان الجودة وشؤون البحوث  الدكتور بيرتون أغاباو

 المؤسسية
+971 922 444 99   EXT: 128 baggabao@uof.ac.ae 

، كلية تقنية رئيس قسم باإلنابة الدكتور باسم مختار

 المعلومات
+971 922 444 99   EXT: 300 bmokhtar@uof.ac.ae 

 EXT: 501 abdu@uof.ac.ae   99 444 922 971+  نائب عميد، كلية االتصال الدكتور عبده داوود

 EXT: 400 nadir@uof.ac.ae   99 444 922 971+ عميد، كلية إدارة األعمال الدكتور نادر بوكس

 EXT: 420 corrien@uof.ac.ae   99 444 922 971+ نائب عميد، كلية الصحة والعلوم الدكتور كوريين فان بيلكوم

كلية اآلداب  ، رئيس قسم باإلنابة محمود العزازمةالدكتور 

 والعلوم االجتماعية واإلنسانية
+971 922 444 99   EXT: 200 mahmmud@uof.ac.ae 

 EXT: 404 hussein@uof.ac.ae   99 444 922 971+ رئيس، قسم التعليم العام الدكتور حسين الفريجات

 EXT: 108 mjamal@uof.ac.ae   99 444 922 971+ قسم القبول والتسجيل السيد محمد جمال

 EXT: 110 mohd.hassan@uof.ac.ae   99 444 922 971+ قسم اإلدارة المالية السيد محمد حسن

 EXT: 201 aishah@uof.ac.ae   99 444 922 971+ قسم إدارة الموارد البشرية السيدة عائشة الدهنحاني

 

 EXT: 134 basil@uof.ac.ae   99 444 922 971+ وحدة التعلم الذكي السيد باسل فارس

المركز االستشاري للتعليم  السيدة سلمى المسيني

 والتكنولوجياالمستمر والعلوم 
+971 922 444 99   EXT: 105 salma@uof.ac.ae 

mailto:abudo@uof.ac.ae
mailto:nadir@uof.ac.ae
mailto:hussein@uof.ac.ae
mailto:mjamal@uof.ac.ae
mailto:mohd.hassan@uof.ac.ae
mailto:aishah@uof.ac.ae
mailto:basil@uof.ac.ae
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 قائمة أسماء أعضاء هيئة التدريس في الكلية والمؤسسة المانحة

الدرجة  اسم عضو هيئة التدريس 

 العلمية
 ةنحالماالمؤسسة  التخصص

 بريطانيا العظمىجامعة ليفربول،  الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات دكتوراه سامح غوانمة 1

 جامعة ريزال التكنولوجية، الفلبين  اإلدارة العامة دكتوراه أغاباو. بيرتو أ 2

 جامعة يوتارا ماليزيا، ماليزيا   إدارة الموارد البشرية دكتوراه أياندا إسماعيل عبدالسالم 3

 جامعة كراتشي، باكستان إدارة دكتوراه نادر علي بوكس 4

جامعة والية لويزيانا، الواليات المتحدة   تطوير الموارد البشرية دكتوراه جوزيف جورج موالما 5

 األمريكية
 جامعة كولكاتا، الهند   اقتصاد دكتوراه أمبيلي سونيل كانديور 6

 جامعة عمان، األردن التعلم والتعليم-علم النفس دكتوراه حسين الفريجات 7

فيرجينيا، الواليات المتحدة جامعة   شبكات الحاسب دكتوراه بسام مختار 8

 األمريكية
 نالقرآن الكريم والعلوم اإلنسانية، السودا العالقات العامة والدعاية  دكتوراه مها مصطفى عبدالعزيز 9

 جامعة إفريقيا الدولية، السودان  االتصال الجماهيري دكتوراه عبده محمد داوود 10

 الجامعة األردنية، األردن وآدابهااللغة العربية  دكتوراه محمود العزازمة 11

 جامعة المنصورة، مصر اللغة العربية وآدابها دكتوراه عمران عبدالرزاق 12

جامعة راشتراسانت توكادوجي مهراج  المحاسبة الجنائية والتدقيق االستقصائي دكتوراه أبهجت شاراد كاليكار 13

 ناجبور، الهند

 جامعة ليفربول، بريطانيا العظمى والمحاسبةالمالية  دكتوراه بيريانكا فيرما 14

معهد فيرجينيا بوليتكنك وجامعة الوالية،  هندسة الحاسوب دكتوراه أحمد علي خليفة 15

 الواليات المتحدة األمريكية

 جامعة قادرهاس، تركيا هندسة اإللكترونيات دكتوراه كورهان سينجز 16

 جامعة انا، الهند المعلومات واالتصاالتهندسة  دكتوراه سانغيثا سوكومران 17

 جامعة كاليكوت، الهند  اللغة اإلنجليزية وآدابها ماجستير ساديه سليم 18

 جامعة ستيلنبوش، جنوب إفريقيا مسار التمريض -التعليم دكتوراه كورين فان بلكام 19

 ينيبويا، الهندجامعة  (تمريض النساء والوالدة)كلية التمريض  دكتوراه جيبي فاركيز 20

 جامعة ينيبويا، الهند كلية الصحة وعلوم األساسيات دكتوراه جوبي جورج 21

 جامعة سانت بول، الفلبين  العلم في التمريض ماجستير روك بارينو كورديرو 22

 جامعة غرب لندن، بريطانيا العظمى  االتصال الجماهيري دكتوراه روبين أحمد 23
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 تمهيد

 

ا في ومواءمة التكنولوجي ،وطرق التدريستحقيق الفهم لدى الطلبة لما يتعلق بالبرامج، تم إعداد هذا الكتالوج بغرض 

سة ف الفهرس من خمتألوقد . وتفاصيل االتصال بالجامعة ،أعضاء هيئة التدريسما يخص و ،وأوصاف الدورات ،المحاضرات

 :ة هيأقسام رئيس( 5)

 .األول ويتناول مقدمة عن الجامعة وحوكمتها القسم -

 .سياسات الجامعة وإجراءاتها ىويرتكز علالقسم الثاني  -

 .اتجاه الطلبة جامعة الفجيرة خدمات ويصفالقسم الثالث  -

 . وتكامل تكنولوجيا المعلومات، جامعة الفجيرة القسم الرابع ويتناول بالتفصيل منهجية تدريس -

  .الوحدات األكاديمية وتوصيفات البرامج القسم الخامس ويختص بأنشطة -
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  2021-2022 التقويم الجامعي                                                        

   2022-2021الفصل األول 

 النشاطات التاريخ اليوم

 2022-2021التسجيل المبكر للفصل الدراسي األول  2021يوليو  22-18 الخميس-األحد

 2022-2021فترة التسجيل للفصل األول للعام الدراسي  2021أغسطس  26-22 الخميس-األحد

 برنامج الدعوة للفصل األول 2021أغسطس  23  اإلثنين

 ارشاد الطلبة الجدد 2021أغسطس  24  الثالثاء

 امتحان غير مكتمل للفصل السابقإجراء   فترة 2021أغسطس  24-26  الخميس-الثالثاء

 امتحانات المستوى في اللغة اإلنجليزية 2021أغسطس 29  األحد

 بدء الدراسة  2021أغسطس  29 األحد

 الخميس-األحد

 2 إلىأغسطس  29 

 2021سبتمبر 

 

 فترة الحذف واإلضافة

 (تطبق رسوم التسجيل المتأخر)فترة التسجيل المتأخرة 

 (٪ من الرسوم مستردة75)لسحب المساقات مع  الموعد النهائي 2021سبتمبر  16  الخميس

 (٪50استرداد الرسوم بنسبة )لسحب المساقات مع  الموعد النهائي 2021سبتمبر   30 الخميس

 فترة االمتحانات النصفية 2021أكتوبر  14-10 الخميس-األحد

 (٪ كرسوم25استرداد )لسحب المساقات مع  الموعد النهائي 2021أكتوبر   14 الخميس

 (ودون استرداد الرسوم "منسحب"بدرجة ) لالنسحاب من المساقات الموعد النهائي 2021نوفمبر   18 الخميس

 2022-2021فترة التسجيل المبكر لفصل الربيع  2021نوفمبر  21-25  الخميس-األحد

 الخميس-األربعاء
ديسمبر  23-15من 

2021 

 االمتحانات النهائيةفترة 

 الخميس

 2021 ديسمي   23

 

 "غير مكتمل"لتقديم طلب  الموعد النهائي

 اجتماع لجنة االمتحانات 

 األحد

 2021 ديسمي   26

 

 الموعد النهائي العتماد النتائج النهائية

 النهائية النتائج إعالن

 الخميس-األحد
يناير  6 إلىديسمبر   26

2022 

 إجازة الطلبة لنهاية الفصل األول 

 لتقديم االعتراض على العالمات الموعد النهائي 2021ديسمبر  29  األربعاء
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 النشاطات التاريخ اليوم

كانون الثاني  6-2 الخميس -األحد

2022 

 2022-2021 الدراسيللعام  الثانيفترة التسجيل للفصل الدراسي 

 الطالب الجدد إرشاد 2022 كانون ثاني4  الثالثاء

كانون الثاني  6-4 الخميس -الثالثاء

2022 

 امتحان غير مكتمل للفصل السابقإجراء   فترة

كانون الثاني   9 األحد

2022 

 بدء الدراسة

 الخميس -األحد

 

 كانون الثاني 9-13 

2022 

 

 واإلضافة السحبفترة 

 (تطبق رسوم التسجيل المتأخر) فترة التسجيل المتأخرة

كانون الثاني  27  الخميس

2022 

 (٪ من الرسوم مستردة75)مع  المساقاتلسحب  الموعد النهائي

 (٪50استرداد الرسوم بنسبة )مع  المساقاتلسحب  الموعد النهائي 2022 شباط 10  الخميس 

 (٪ كرسوم25استرداد )مع  المساقاتلسحب  الموعد النهائي 2022 شباط  24 الخميس

 آذار 3 إلى شباط  27 الخميس -األحد

2022 

 متحانات النصفيةفترة اال

 نيسان 7 إلى آذار  27 الخميس -األحد

2022 

 للطلبةعطلة فصل الربيع 

 (ودون استرداد الرسوم "منسحب"بدرجة ) لالنسحاب من المساقات الموعد النهائي 2022 نيسان  14 الخميس

 2022-2021التسجيل المبكر للفصل الصيفي  2022 نيسان 21-17 الخميس -األحد

 فترة االمتحانات النهائية 2022مايو  17- 7 الثالثاء -السبت 

 األحد

 

 2022مايو  15 

 

 "غير مكتمل"لتقديم طلب  الموعد النهائي

 لجنة االمتحاناتاجتماع ا

مايو  19-15من  الخميس -األحد

2022 

 2022-2021فترة التسجيل للفصل الدراسي الصيفي 

 للفصل السابق غير مكتمل نمتحاا فترة إجراء 2022مايو  17-19  الخميس -الثالثاء

 الثالثاء

 

 2022مايو  17 

 

 الموعد النهائي العتماد النتائج النهائية

 النهائية النتائج إعالن

 االعتراض على العالماتلتقديم  الموعد النهائي 2022مايو  19  الخميس
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 النشاطات التاريخ اليوم

 بدء الدراسة 2022 أيار  22 األحد

 الثالثاء -األحد 

 

 أيار 24-22من 

2022 

 

 فترة السحب واإلضافة

 (تطبق رسوم التسجيل المتأخر)فترة التسجيل المتأخرة 

 حزيران 16-12 الخميس -األحد

2021 

 االمتحانات النصفيةفترة 

 (ودون استرداد الرسوم "منسحب"بدرجة ) الموعد النهائي لالنسحاب من المساقات 2022 حزيران  21 الثالثاء

 02 إلى حزيران  28 السبت -الثالثاء

 2022 تموز

 فترة االمتحانات النهائية

 "غير مكتمل"اجتماع لجنة االمتحانات، الموعد النهائي لتقديم طلب  2022 تموز  05 الثالثاء

 الخميس

 

 2022 تموز  07

 

 الموعد النهائي لتقديم النتائج النهائية

 إعالن النتائج النهائية

 لتقديم االعتراض على العالمات الموعد النهائي 2022 تموز 12  الثالثاء

 

 

 األعياد الدينية والعامة

 2021 آب 12خميس  الهجرية رأس السنة

 2021 تشرين األول 21الخميس  عيد المولد النبوي

 2021 كانون األول 01األربعاء  يوم الشهداء

 2021 كانون األول 03الجمعة  - 02الخميس  اليوم الوطني

 2022 كانون الثاني 01السبت  السنة الجديدة

 شوال  03 رمضان 29عيد الفطر 

 ذو الحجة 12 - 09  عيد األضحى

 األعياد الدينية تؤكد في حينها 
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 المقدمة
 

 التي الخيرية الفجيرة جمعية بلق من ربحية غير حكومية تعليمية ؤسسةمك م،2006 عام في رسميًا -سابقًا الفجيرة كلية- الفجيرة جامعة تأسست

 السابق الزراعة رووزي األمناء جلسم رئيس وهو ،الرقباني حمدم بن سعيد المحترم لسيدا رعاية تحت ،الخيرية الفجيرة مؤسسة اآلن تسمى

 العلمي والبحث العالي لتعليما وزارةل تابعة العالي للتعليم تعليمية ككلية للعمل رخيصهات على المؤسسة حصلتو . المتحدة العربية اإلمارات بدولة

 .جامعة إلى تحولت ،م2016 عام حزيران نم األول وفي . ذكورمال العام من نيسان من األول في

 والبحث العالي لتعليما وزارةل التابعة مفوضية االعتماد األكاديمي من دةمعتم كاديميةأ كمؤسسة وضعها على الكلية حصلت ،م2006 آب 16 في

 نم اعتبارا ،المعلومات ياوتكنولوج األعمال دارةإ في سنتين لمدة عامال دبلومال برنامج طرح أو األداب يف دبلوم برنامجي أول لطرح ،العلمي

  . العام نفس من أيلول من األول

 في دبلوم رنامجيبب دالصعوإلى  جامعة الفجيرة سعت، تماعية للمجتمعواالقتصادية واالجوإدراًكا لمسؤوليتها في المساهمة في التنمية الفكرية 

تمت  . يا المعلوماتكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال، وبكالوريوس في تكنولوجدرجة بأو برامج الدبلوم المنهجية لمدة عامين إلى  األداب

 ا من األول من تموز لعاملالعتماد األولي اعتبارً ( إدارة الموارد البشريةالعام والتركيز في )الموافقة على بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال 

في األول من لفعال الالعتماد األولي ( أمن المعلوماتالشبكات و التركيز في)بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات  بينما تمت الموافقة على. م2010

 . نولوجيا المعلوماتمال المصرفية والمالية إلى برنامج بكالوريوس تكاألعأضيفت ، م2013 الثامن والعشرين من نيسانفي و. من نفس العام أيلول

 في كالوريوسب وهما م،2013 عام آب من األول من اعتباًرا االعتماد مفوضية بلق من البداية في أكاديميين نامجينبر اعتماد تم ذلك، إلى إضافة

 والوسائط ،الصحافة في تمثلت تخصصات ربعةأ على البرنامج هذا يحتوي : لعامةا العالقات في ودبلوم العامة والعالقات الجماهيري االتصال

 رنامجب واعتمد م،2014 أيلول من األول من عتباًراا مبدئيًا ةالعربي والثقافة اآلداب بكالوريوس اعتمد كما . العامة والعالقات ،واإلعالن ،الرقمية

 . م2021 شباط نم عشر السابع من التمريض في العلوم بكالوريوس نامجوبر م،2016 أيلول من عشر الثامن من األعمال إدارة ماجستير

س اآلداب في إدارة األعمال بكالوريول االعتماد نامجبر تجديد على االعتماد هيئة وافقت ،للجودة ستمرم حسينت من الفجيرة جامعة به تقوم ما معو

 والعشرين التاسع في (معلوماتأمن الالشبكات و) المعلومات تكنولوجيا وبكالوريوس (والمالية مصرفيةال الخدمات ،البشرية الموارد إدارة عام،)

 تموز من عشر التاسع في االعتماد برنامج دتجدي على العامة العالقات في  الجماهيري الاالتص بكالوريوس حصلو، م2020 الثاني كانون من

 . وموافقته جالبرنام طلب قبل لها األولي االعتماد بلوغ ينتظر ألخرىا األكاديمية للبرامج االعتماد برنامج تجديد إن ،م2020 عام

 في لمجتمعا ومهارات معارف إلثراء التوعية رامجب بتقديم الجامعة لتزاما عن إلعالنا مت ،الرقباني حمدم بن سعيد السيد حضرة من وبتأييد

 المركز إلى هاسم تغيير مت والذي م2007 عام في التنفيذي والتطوير لمستمرا التعليم مركز إنشاء خالل من لمجاورةا واإلمارات الفجيرة إمارة

 بحلقات نهجيم بشكل المركز هذا في األساسية لتدريبا ومجاالت تعلمال تطوير طارإ اتصل لقد . والتكنولوجيا والعلوم المستمر للتعليم االستشاري

 الجماهيري االتصال بكالوريوسو المعلومات كنولوجيات بكالوريوسو ألعمالا رةإدا في اآلداب بكالوريوس في مكثفة أساسية دراسية

 على تركز، كما ،اإلنجليزية باللغة واصلالت وخاصة العام التعليم وبرامج التمريض في لعلما وبكالوريوس العربية الثقافةو اآلداب وبكالوريوس

 تطوير امجوبرن ؛البشرية الموارد إدارة وبرنامج اإلدارة؛و األعمال تطوير برنامجو ؛والقيادي إلشرافيا التطوير رنامجب ،الحصر ال المثال سبيل

 اللغة طويرت برنامجو ،العامة العالقات نميةت وبرنامج الجماهيري؛ االتصال طويرت برنامجو ؛المعلومات تكنولوجيا تطوير و ؛والتمويل البنوك

 ولىأ المركز أدار ،المتحدة لعربيةا اإلمارات لدولة الفيدرالية للحكومة لتوطينا ببرنامج افًااعترو . التمريض عايةر تطوير وبرنامج ، اإلنجليزية

 العربية اإلمارات الفجيرة، في  )ICDL( لكمبيوترا لقيادة الدولية بالرخصة الخاصة االمتحاناتو المعلومات كنولوجيات تطوير لىع التدريب برامج

 من كثرأل إدارتها في ونجحت والقيادي، اإلشرافي لتطويرا على التدريب رامجب في التدريبية الدورات نم األولى السلسلة صممت وقد ،المتحدة

 تدريب رامجب باستمرار الجامعة يريةالخ الفجيرة جمعية خالل نم باستمرار الجامعة وتقدم ،الفجيرة مدينة لحكومةو التدريبية للمنحة متلقي 300

 .وخارجها الفجيرة في العامةو الخاصة والمؤسسات ألفرادا لمختلف توعية

 ألكثر دارتهاإ في ونجحت والقيادي، اإلشرافي التطوير لىع دريبالت برامج في الجامعية المساقات من األولى لسلسلةا وتقديم بتصميم قامت وقد

 مختلفل توعية دريبت برامج الخيرية الفجيرة معيةج خالل من باستمرار الجامعة وتقدم الفجيرة، دينةم وحكومة التدريبية للمنحة متلقي 300 من

 . وخارجها الفجيرة في العامةو الخاصة والمؤسسات األفراد

 م2021 عام في مجانية ندوات رعش والتكنولوجيا والعلوم المستمر للتعليم الستشاريا المركز قدم المجتمعية، المشاركة مسؤوليات من كجزءو

 لمجانيةا لدوراتوا الندوات ذهه توفير سيتم مشارك، سبعمئة من أكثر مشاركينال عدد بلغو والعامة، الخاصة والمؤسسات الحكومية لإلدارات

  . مهاراتهم طويرت بغية للمجتمع عام كل
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 قراءةو استماع في المتعلمين قدرة وتقييم الختبار اإلنجليزية اللغة مستويات قوام والتكنولوجيا والعلوم المستمر للتعليم االستشاري المركز يعتمد

 إلى لالنضمام المرشحين إعداد في اإلنجليزية اللغة في ألربعا مهاراته لتنمية الدراسية الحلقة المرشح يبدأ التقييم بعد ،اإلنجليزية اللغة وتحدث

 المركز . المطلوبة العالمة على الحصول يف المرشح فرصة لزيادة (TOEFL ,EmSAT ,IELTS ) واإلمسات والتوفل اآليلتس تاختبارا

  .والتوفل اآليلتس الختبار رسمي مركز هو والتكنولوجيا والعلوم المستمر للتعليم االستشاري

 برامج وتعزيز ذوتنفي صميمت في التدخل برامج تقييمو تنفيذ يثح من ،صارمو مستمر بشكل عمليةال تحسين إلى بانتظام الفجيرة جامعة تسعى

 دولة في طيبةلا عتهاوسم الجامعة رؤية تعزز التي والمؤسسية اإلداريةو األكاديمية لبحوثا شؤون في أخرى وعناصر ،الدراسية المناهج

 .األوسط الشرق نطقةوم المتحدة العربية اإلمارات

 :اآلتية، تم تحديد األولويات الخمس 2025-2020لى الخطة االستراتيجية مع إضفاء الطابع المؤسسي ع

الشرقي لدولة  الفجيرة والساحل)جودة لكل طالب محتمل في المنطقة تعظيم استخدام التكنولوجيا لتوفير فرص تعليم عالي عالية ال .1

 :من خالل( اإلمارات العربية المتحدة وما وراءها

 .من وغير المتزامنالمتقدم لتسهيل تقديم الدورات بشكل فعال في ظل وضع التدريس والتعلم المتزاتثبيت نظام إدارة التعلم  .أ

 :وسيع التميز التعليمي من خاللت .2

تعلم بالمعرفة التعليم التطبيقي الجيد الذي يشتمل على المكونات التطبيقية لالبتكار وريادة األعمال وربط مخرجات ال .أ

 .ألصحاب العمل المحتملين والمهارات ومتطلبات الكفاءات

 .تعزيز البرامج األكاديمية الحالية .ب

؛ وم صحية مختارةالجدد في برامج علاالستثمار في تعليم االقتصاد القائم على المعرفة وبدء برامج الخريجين والجامعيين  .ج

، وإدارة مدادلعالمي واإلاألمن الغذائي او؛ الذكية وأنظمة الذكاء االصطناعي توليد الطاقة وتوزيعها وخدمات الهواتفو

كنولوجيا الخدمات اللوجستية في الصحة والعلوم للمساهمة بشكل فعال في عملية تعزيز االبتكار وريادة األعمال وت

 .المعلومات وقيادة األعمال

 .استيعاب البرامج األكاديمية .د

 .المحتملين في المنطقة وخارجها للطلبةتنويع فرص التعلم   .ه

 .وتعزيز التنوع في الجسم الطالبيتحسين التدريس   .و

 .(هيئة التدريس والموظفين واإلدارة)ضمان التطوير المهني المستمر لجميع الموظفين  .ز

 البرامجة تعيين مسؤول ضمان الجودة لكل كلية أو مستوى برنامج لتنسيق وظائف ومسؤوليات لجنة ضمان الجودة وفعالي .ح

 .األكاديمية

مؤسسية وصاحب من خالل تعزيز المشاركة ال جامعة الفجيرة لمجتمعظيم المنافع المتبادلة الل تعتعزيز المشاركة المجتمعية من خ .3

 .العمل والصناعة

 .تمكين التعاون مع أصحاب العمل للعمل عن كثب لمواجهة التحديات في عالم سريع التغير .أ

 .العمل في الصناعة وأصحاب جامعة الفجيرة مشاركة مجتمعية تبني مشاركة قوية بين استراتيجيةتطوير  .ب

رقًا في التنمية فتعزيز مجتمع بحثي نابض بالحياة وناجح وتفاعلي يولد األفكار واالكتشافات ويخلق مجاالت جديدة للمعرفة ويحدث  .4

 .االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية في الفجيرة واإلمارات العربية المتحدة

  

 .التميز في الخدمةتعزيز ثقافة الحرم الجامعي من أجل  .5

 خدمات تسويق وتوظيف وقبول عالية التأثير 5.1

 (. كانت تُنشئ سابقًا فريق أو وحدة أساسية للتوظيف والقبول)الطلبة إنشاء وحدة التسويق وتوظيف  .أ

 .(الطلبةتتبع ومراقبة المتقدمين من )تصميم نظام التوظيف والقبول   .ب

 .تطبيق نظام التوظيف والقبول .ج

 .المسجلين بالطلبة بما يتعلقظام التوظيف والقبول مراقبة أداء ن .د

  . والمعرضين للخطر عليهم المتحفظ الطلبةإنشاء نظام إدارة  .ه

كاديمي لكل خطة يكملون برنامجهم األهم للتأكد من أن والمعرضين للخطر عليهم المتحفظ الطلبةإدارة  مراقبة وتقييم نظام  .و

 .المعرضين للخطرأولئك  التحفظ علىويتم  ،(تخرج في الوقت المحدد)دراسية 

 .مراجعة هيكل الرسوم .ز

 .رجة الثانوية العامةدتقديم خصم على الرسوم الدراسية على أساس متوسط   .ح

 .تقديم منحة للطلبة المتفوقين .ط
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 من أجل توظيف الخريجين للطلبةنظام توجيه وإرشاد مهني عالي التأثير  5.2

  . وتفعيلها لتصبح مركًزا لإلرشاد اإلرشادي والتطوير الوظيفي الطلبةإعادة تنشيط إدارة شؤون  .أ

 .والعمداء ومنسقي البرامج بالتنسيق مع رئيس قسم القبول والتسجيل للطلبةتقديم برنامج توجيهي منتظم  .ب

 . للطلبةتقديم برنامج إرشاد منتظم  .ج

 . امج مهارات الدراسة، على سبيل المثال برنير المهني ذات الصلة باألكاديميةتنفيذ برامج التطو .د

 . لمقابلةلوالتحضير ، على كيفية تصميم السيرة الذاتيةالتدريب  مثال ،طوير الوظيفي ذات الصلة بالمهنيةتنفيذ برامج الت .ه

                                                                                                                        برامج  ربط الخريجين المحتملين بصناعة أصحاب العمل من خالل تسهيل نظام زيارات الشركة أو برامج التدريب الداخلي أو .و

 .التدريب أثناء العمل والتطوع وقابلية التوظيف وتوظيف الطالب والخريجين

 .سوق العمل إجراء دراسة استقصائية لتقييم االحتياجات للتعرف على أصحاب العمل المحتملين واحتياجات .ز

 تنفيذ البرامج االجتماعية والثقافية .ح

 .إنشاء وتنفيذ نظام لتتبع الخريجين أو الخريجين إلثبات توظيفهم وقابليتهم للتوظيف .ط

في  لمساقاتالتدريس  تضم جامعة الفجيرة أعضاء هيئة تدريس مؤهلين تأهيالً عالياً يتمتعون بخبرة تدريس حديثة وإنتاجية بحثية .ي

س العملي وفقًا للمعايير يتمتع جميع األعضاء بخبرة معترف بها في التدريس والتدريب مع إشارة خاصة إلى التدريو ،جميع البرامج

الخبرة من تمتلك الجامعة عمليات موثقة جيدًا لتوظيف أعضاء هيئة التدريس الدوليين الذين يتمتعون بأكبر قدر من  ، كماالحديثة

مؤسسات على درجاتهم العلمية من  ، وحصلواهماتفي مجاالت تخصص درجة الدكتوراه ، فهم ممن يحملونلمية مرموقةجامعات عا

. ةل جامعات أوروبا وأمريكا الشماليلدينا معتمدين ولديهم خبرة في أفضوهم  ،االتعليم العالي المعترف بها دوليً 
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 التنظيم واإلدارة
 

، وحصلت على ترخيصها المؤسسي في األول من نيسان  غير هادفة للربح تأسست باسم كلية الفجيرة هي مؤسسة شبه حكومية جامعة الفجيرة

 .، وزارة التربية والتعليماألكاديمي م من هيئة االعتماد2006

 

 التنظيم

والشؤون ، الشؤون األكاديمية -مستويات للشؤون  ثالثةعلى  الجامعة نظام تشغيل لجامعة الفجيرة حيث يضم الهيكل التنظيمي 1يوضح الشكل 

باتجاه تحقيق رؤيتها ورسالتها تكمل الشؤون األخرى  متناظرةلكل جامعة وظائف مشتركة ، -اإلدارية، وشؤون ضمان الجودة والبحث المؤسسي

 . وأهدافها

 

الهيكل التنظيمي. 1الشكل   
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 الشؤون األكاديمية .أ

 

 :ت األكاديميةفيما يلي الوحداو ،مدير الجامعة للشؤون األكاديمية أو نائب الموظفين األكاديميينيقود الشؤون األكاديمية كبير       

  

 لكلية إدارة األعما 

 كلية تقنية المعلومات 

 لية االتصالك 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية 

 كلية الصحة والعلوم 

 قسم التعليم العام 

 قسم القبول والتسجيل 

  المكتبة ومصادر التعلممركز 

 وحدة التعلم الذكية   

 

 

 لشؤون االداريةا .ب

 

 :ة لهذه المعارضفيما يلي الوحدات اإلدارية التابعو ،ئب رئيس الجامعة للشؤون اإلداريةأو نا يقود الشؤون اإلدارية رئيس العمليات     

 

 المشتركة والخدمات الطلبة شؤون دارةإ 
 الطالبي وخدمات الخريجينوحدة اإلرشاد الوظيفي والتوجيه  -

 وحدة التنمية االجتماعية والثقافية والرياضية وخدمات الرعاية الصحية -

 والتكنولوجيا والعلوم المستمر للتعليم االستشاري المركز 
 المالية اإلدارة قسم 
 البشرى المال رأس إدارة قسم 
  المرافق ادارةقسم 
  المعلومات تقنية دعمقسم 

 

 ث المؤسسيشؤون ضمان الجودة والبح .ج

 

لجودة والبحث اشؤون ضمان  أو المدير التنفيذي لـ رئيس ضمان الجودة والفعالية المؤسسية يقود شؤون ضمان الجودة والبحث المؤسسي       

 :يلي الوحدتان الوظيفيتان المؤسسي، وفيما

 

 وحدة نظام إدارة الجودة: 

 وحدة البحث المؤسسي والفاعلية المؤسسية: 
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 االعتمادات المختلفة

 االعتمادات الوطنية

اإلمارات العربية  فيفي وزارة التربية والتعليم  مفوضية االعتماد األكاديمي معتمدة ومعترف بها بالكامل من قبل الفجيرة جامعة جميع برامج

يعرض الجدول أدناه و. الطيبة لجميع البرامج العديد من مذكرات التفاهم مع مجالس االعتماد العالمية ذات السمعة الجامعة قعت، وقد المتحدة

 .البرامج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 تجديد اعتماد البرنامج االعتماد األولي بالبرنامج البرامج األكاديمية
تاريخ انتهاء صالحية 

 االعتماد

 2022 كانون أول  22 2020 كانون ثاني 29  2010 حزيران 1  بكالوريوس في إدارة األعمال

 2022 كانون أول 22  2020 كانون ثاني 29  2006 أيلول 1  في اآلداب في إدارة األعمال دبلوم مهني

 2022 كانون أول  22 2020 كانون ثاني 29  2010 أيلول 1  بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات

 2022ديسمبر  22 2020يناير   29 2006 أيلول 1  في اآلداب في تكنولوجيا المعلومات دبلوم مهني

بكالوريوس االتصال الجماهيري في العالقات 

 العامة

 2024فبراير   01 2020 تموز 19  2013 آب 1 

 2024فبراير   01 2020 تموز 19  2013 آب 1  دبلوم في العالقات العامة

 جاري العمل / التقدمقيد   2020 تموز 19  2014 آب 1  العربية وآدابهابكالوريوس في اللغة 

     2016 أيلول 18  ماجستير في إدارة األعمال

 2024يونيو   15 2024 حزيران   15 2021 شباط 17  بكالوريوس العلوم في التمريض

 

 االعتمادات الدولية

 .معروضة في الجدول أدناههناك ثالثة برامج جارية لتصبح معترف بها دوليًا وهي 

 الحالة وكالة البرامج األكاديمية واالعتماد

 جاري العمل / قيد التقدم مجلس االعتماد لكليات وبرامج إدارة األعمال: بكالوريوس في إدارة األعمال

 جاري العمل / قيد التقدم مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا: بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات

رنامج وكالة ضمان الجودة من خالل اعتماد الب: بكالوريوس االتصال الجماهيري في العالقات العامة

  الدراسي
 جاري العمل  / قيد التقدم

 

 عالقة تعاونية

 :شراكة متبادلة مع المؤسسات التالية الفجيرة جامعة لدى

 ، الواليات المتحدة األمريكيةجامعة لويزفيل .1

 ، الواليات المتحدة األمريكيةبيكرسفيلد -فورنيا ، جامعة والية كاليالعامةكلية األعمال واإلدارة  .2

 جامعة دبي .3

 ، اإلمارات العربية المتحدةكلية آل مكتوم .4

 جامعة شمال كازاخستان الحكومية .5

 جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية .6
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 سياسة القبول في برامج البكالوريوس

 شروط القبول العامة .أ

، التالية عترف بهاالم العامة الثانويةحاصاًل على إحدى شهادات مؤهال ويجب أن يكون مقدم الطلب للقبول في البرنامج األكاديمي الجامعي 

 واإلمسات مسات إنجليزياإلي في امتحاناتالمطلوبة  ، وللدرجةالمطبقاألكاديمي  المحدد للبرنامجالعام   متوسطالحد األدنى من ومستوفيا لل

 مفوضية االعتماد األكاديميالتي وضعتها أو ما يعادلها، و عربي

اإلمارات العربية ليم في دولة شهادة الثانوية العامة اإلماراتية األصلية أو ما يعادلها مصدقة من هيئة االعتماد األكاديمي ووزارة التربية والتع .1

 .المتحدة

 :كون حامل شهادة النظام البريطاني مؤهاًل للقبول إذا كان .2

 يقدم دليالً على أنه أكمل أحد عشر عاًما على األقل من الدراسة  .أ

إذا . في كل مادة C من ، مع حد أدنى الدولي أو البربطاني المنهج البريطاني  دلياًل على أنه اجتاز سبعة مواد على المستوى العادي من يقدم  .ب

ي المجاالت األربعة ؛ والمواضيع السبعة تغط E و D يتم تقليل الدرجة الدنيا المطلوبة إلىو، Aأو  مستوى    AS في مستوىتم أخذ موضوع ما 

 .الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية والعلوم اإلنسانية أو اآلداب: التالية

الرياضيات، : الت التاليةمواد تغطي المجا( تةس)مؤهاًل للقبول إذا قدم دلياًل على إكمال ما ال يقل عن  يكون حامل شهادة الثانوية األمريكية .3

على مقياس من  2هو  التراكمية لعالماتاالحد األدنى المطلوب لمتوسط  دراسات االجتماعية، والعلوم اإلنسانية، كما أن، والعلوم والواللغات

4. 

 200/2004لمرسومين رقم لتتم معالجة المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير اإلماراتية التي تم الحصول عليها في الخارج وفقًا  .4

ة سية الوطنية شهاد، حاملي الجنبشكل عام: تحدة على النحو التالي، اإلمارات العربية المعالي وزير التعليم العالي والبحثلم 312/2004و 

 الثانوية العامة لدولة أجنبية مؤهلة للقبول إذا

 في الدولة التي تم تسليمها فيهاتعتبر الشهادة للقبول في الجامعات الحكومية  .أ

 أحد عشر عاًما على األقل من الدراسة تم الحصول على الشهادة بعد .ب

 .سانية أو اآلدابوالعلوم واللغات والعلوم االجتماعية واإلنالرياضيات : مواضيع على األقل تغطي المجاالت األربعةتتضمن الشهادة ستة  .ج

 علىيجب على حاملي شهادات الثانوية العامة من البلدان التي لديها شهادات ثانوية ذات مستويين تقديم شهادة المستوى األ .د

 .إلمارات العربية المتحدةابية والتعليم في دولة يتعين على المتقدمين تقديم شهادة معادلة لشهادات الثانوية العامة الخاصة بهم من وزارة التر .ه

  : وس، مثلمن المجتمعات األخرى متعددة الثقافات مع مجموعة متنوعة من مؤهالت االلتحاق ببرامج البكالوري تقبل الجامعة الطالب .5

 .O-Levels مواد في 5أو أعلى مع ما ال يقل عن  "C" مع درجات A مواد في المستوى 3 :(GCSE) المنهج الوطني البريطاني .أ
 .٪ إجماالً 55، بحد أدنى  CBSE / ISC يمكن النظر في شهادة المدرسة الثانوية الهندية الصادرة عن مجالس   .ب
 .نقطة 24إتمام دبلوم البكالوريا الدولية مع مجموع : البكالوريا الدولية .ج

يعادلها من مؤسسة معترف بها ، مع معدل تراكمي ال يقل عن ، أو ما الفجيرةالطالب الذين حصلوا على درجة الزمالة في اآلداب من جامعة  .6

 .، يتم قبولهم في السنة الثالثة من درجة البكالوريوس بشرط أن يكونوا قد استوفوا متطلبات القبول المنتظم 4.0/  2.0

 
 مسارال -معايير برنامج ثانوي محدد .ب

 متقدممسار أو  األيلت

 :المتقدم استيفاء المعايير التالية المساريجب على مقدم الطلب ضمن 

i. وإدارة األعمال التمريضبرامج غير ل ٪60 كحد أدنى في شهادة الثانوية العامةو متوسطب. 

ii.  عربي واإلمساتي مسات إنجليزاإلي في المطلوبة العالماتعلى الحصول .  

iii.  زية على النحو للبرامج التي تُدرس باللغة اإلنجليأو ما يعادله ي مسات إنجليزاإلي امتحانكحد أدنى في  1100 عالمةالحصول على

 .مفوضية االعتماد األكاديمي المنصوص عليه من قبل

iv. ة على النحو الذي أو ما يعادلها للبرامج التي تُدرس باللغة العربيي مسات إنجليزاإلي امتحانفي  950ال تقل عن  الحصول على عالمة

 .مفوضية االعتماد األكاديميتحدده 

v.  لى النحو الذي عللبرامج التي تُدرس باللغة العربية أو ما يعادلها اإليمسات عربي  في اختبار 1000ال تقل عن  على عالمةالحصول

 . مفوضية االعتماد األكاديميتحدده 

 

 العام المسار .1

 : العام استيفاء المعايير التالية المساريجب على مقدم الطلب بموجب 
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 . األعمال إدارةو غير التمريضلبرامج ل ٪60 الثانوية العامةوكحد أدنى في شهادة  متوسطب .أ

  عربي مساتيواإلي مسات إنجليزاإلي في المطلوبةالعالمات على  الحصول .ب

 . زيةأو ما يعادله للبرامج التي تُدرس باللغة اإلنجليي مسات إنجليزاإلي امتحانكحد أدنى في  1100 عالمةالحصول على  .ج

 . ةأو ما يعادلها للبرامج التي تُدرس باللغة العربيي مسات إنجليزاإلي امتحانفي  950ال تقل عن  الحصول على عالمة .د

 . بالنسبة للبرامج التي تُدرس باللغة العربية 1000عن  امتحان اإليمسات عربي عالمةيجب أال تقل  .ه

 

 أو المتقدم أو العاماآليلت  .2

المسار أو  لمتقدماأو  اآليلت صلين على شهادة الثانوية العامةامن الحيجب على المتقدم للحصول على بكالوريوس العلوم في التمريض 

 : أن يستوفي المعايير التالية العام

 الثانوية العامة معدل)العام % للمسار  80أو  المتقدمل % لمسار  70النخبة أو %  مسار  65( األدن  الحصول عل الحد  .أ

 يعادلها. أو ما  اإلماراتية .ب

ي اللغة العربية بدرجة  اإلمساتاختبار  ز جتياا .ج
 
 ما يعادلها.  ( أو 600)ف

ي اللغة  اإلمساتاجتياز اختبار  .د
 
يةف  يعادلها. أو ما  (1100(بدرجة  اإلنجلي  

ي الرياضيات بدرجة  اإلمساتاجتياز اختبار  .ه
 
 يعادلها. ما  ( أو 700(ف

ي مادتي   من  اإلمساتاجتياز اختبار  .و
 
ياء وا المواد ف  جتياز ما يعادلها، أو ا ( أو 700)حياء بدرجة ال التالية: الكيمياء والفي  

ي حالة عدم توفر درجات اختبار القبول الذي تضعه كلية أو قسم ال
 
ي تلك اإل تمريض ف

 
 . المواد مسات ف

 الشخصية من قبل كلية أو قسم التمريض.  المقابلةاجتياز  .ز

وط أخرى  إضافة إل ما  .ح  للقبول. تضعه الجامعة من شر

  

 النخبة أو المتقدمة أو العامة .3

ي 
ي برامج البكالوريوس بكليات اإلدارة واالقتصاد ما يأن 

ط للقبول ف   :يشي 

% للمسار العام لمعدل الثانوية العامة  75% لمسار النخبة أو المتقدم أو  70الحصول عل الحد األدن    .أ

 اإلماراتية أو ما يعادلها

ية ( EMSAT (اجتياز اختبار اإلمارات القياسي  .ب ي اللغة اإلنجلي  
 أو ما يعادلها من االختبارات (1100) بدرجةف 

 المعتمدة

ي الرياضيات  EmSAT القياسي اجتياز اختبار اإلمارات  .ت
 . ما يعادلها  أو  (600) بدرجةف 

ي اللغة العربية  EmSAT القياسي اجتياز اختبار اإلمارات  .ث
 ا يعادلها ويمكن لغي  الناطقي   م أو ( 600) بدرجةف 

ي مساق
ي المؤسسة التسجيل ف 

ي اللغة العربية" ف 
 . بديل "مقدمة ف 

 . إدارة األعمالالشخصية من قبل كلية  المقابلةاجتياز  .ج

وط أخرى للقبول .ح  . إضافة إل ما تضعه الكلية من شر

 

 القبول المشروط

معياري  امتحان ليزية فيمعادلة اللغة اإلنج عالمةيمكن قبول الطالب الذي يستوفي معايير القبول ولكنه يفتقر إلى الوثائق الالزمة مثل  .أ

 . على أساس مشروط لفصلين دراسيين منتظمين ووزارة التربية والتعليممفوضية االعتماد األكاديمي معتمد من قبل 

التعليم  اتمقررساعة معتمدة لكل فصل دراسي من قائمة  12، يجوز للطالب تسجيل ما يصل إلى طالبثناء حالة القبول المشروط للأ .ب

 . أثناء دراسته الجامعيةعالمات ال تحصيلالعام المناسبة والمسموح بها لكل برنامج أكاديمي للمساهمة في 

غير معتمدة إلعداد  لتحسين اللغة اإلنجليزية مساقاتوهي  والثاني،يجوز للطالب التسجيل في برامج اللغة اإلنجليزية المكثفة األول  .ج

 .مفوضية االعتماد األكاديمي لاللغة اإلنجليزية المعتمد من قب امتحانالطالب ألي شكل من أشكال 

خالل اديمي ماد األكمفوضية االعتاللغة اإلنجليزية المناسبة المعتمدة من قبل  عالمة امتحانإذا كان بإمكان الطالب تقديم  ذلك،ومع  .د

مقابلة للبرنامج الذي الو المعتمدة المساقات الجامعية، فسيتم قبوله بالكامل للفصل الدراسي التالي ويمكنه التسجيل في الفصل الدراسي

 . تم قبوله بالكامل فيه

 وإذا، دراسييناللين فصالقبل نهاية المستندات الالزمة كافة  بتقديم الطالب إبالغ القبول والتسجيل يجب على، القبول المشروط حالةفي  .ه

 . سيتم اتخاذ إجراء فصل إداري بحق الطالب األول،الفصل الدراسي  لم يتم تقديم الناقص منها مع نهاية
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 طلب القبول

ة من مكتب القبول يتعين على الطلبة المتوقع قبولهم ملء استمارة القبول، ويمكن الحصول على نموذج القبول من موقع الجامعة أو مباشر

بول غير القابلة كما يجب أن يكون الطلب مصحوبًا برسوم الق. التقديم عن طريق البريد أو شخصيًا أو عبر اإلنترنت ويمكنهموالتسجيل، 

 التالي والتقديمدراسي ال للفصلاالنتظار  للطلب الموعد النهائي الذين فاتهم وعلى الطلبةوبجميع المستندات المذكورة في النموذج، لالسترداد 

 . عند قبول الطالب الجدد

 

 قرار القبول واإلخطار

حالة في يد اإللكتروني البر / عن طريق البريد المتوقع قبولهم الطلبةجميع  إبالغسيتم و ،القبول والتسجيلسيتم اتخاذ قرارات القبول من قبل 

 . قبولهم في غضون أسبوعين من وقت تقديمهم

 

 الجدد الطلبةاختبار وتنسيب 

 الطلبةم تعيين سيتو ،الذي يسبق بداية الفصل الدراسيالجدد جلسة التوجيه التي تعقد خالل األسبوع  الطلبةمن المتوقع أن يحضر جميع 

 ويقعنجليزية المكثف تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية على برنامج اللغة اإل امتحاناتالالزمة في أحد  العالمةالذين لم يحصلوا على 

 . عليهم إكمال هذا البرنامج قبل البدء في الحصول على زمالة في اآلداب أو برنامج درجة البكالوريوس

 

 القبول وتحويل الساعات المعتمدة

التقدم  أو أعلى 2.0 إجمالي معدل حصلوا فيهاوالبرامج ، سسات التعليم العالي المعترف بهافي مؤ الجامعيالعمل الذين أكملوا  للطلبةيمكن 

 الطلبة، يجب على باإلضافة إلى ذلك. جامعة الفجيرةويمكنهم التقدم لتحويل بعض تلك الساعات المعتمدة إلى ، للقبول في جامعة الفجيرة

 . طلبات القبول المنتظم المذكورة أعالهاستيفاء جميع مت المتوقع نقلهم

ي تشمل العوامل التو. اتخذته الجامعةقرار إداري هذا ال فإن ،في مكان آخر قابلة للتحويل أم ال تأخذالتي  المساقات الجامعية كانت وسواء

جامعة في  دمالمق المساق الجامعي التي تم أخذه في مكان آخر المساق الجامعي، ودرجة التشابه بين المساقتدخل في القرار متطلبات 

اعتماد ألحوال ا يجوز بأي حال من ، والالتي حصلوا عليها والعالمة، هم، وتخصصلذلك المقرر الطلبة، بما في ذلك نتائج تعلم الفجيرة

، أو يالتجريبساعات للتعلم اعتماد أي ظرف من الظروف في ال يجوز ، كما Cن أقل م عالمةالتي حصل فيها على  للمقرراتساعات 

أو الخدمات التعليمية  ، أو برامج التوعيةالمقدم من قبل مؤسسات غير جامعية، أو الشهادات المهنية، أو التطوير المستمر والمهنيالتدريب 

كإكمال  ما تحسبلها، وإن عالمات، فال يجوز احتساب هاساعات التي اعتمدت المساقاتأما . للدراسة التي تتم على أساس ساعة غير معتمدة

 . المطلوبة لشهادة جامعة الفجيرة في مكان آخر الساعات المعتمدة٪ من 50ما يصل إلى  علىيمكن الحصول ، وللمساقات

 هونصوص هجومناه عن المقرر، يجب على الطالب تقديم أوصاف تفصيلية النقل المحتمل ألغراض محتوى المقررات الدراسيةتقييم  وألجل

م قبوله من أعمال يجب على إدارة البحث العلمي إبالغ الطالب كتابيًا بما تو. في وقت تقديم طلب القبول والتسجيلالقبول رسمية إلى ال

الذين حصلوا طلبة أما ال. جامعة الفجيرةاإليجابي بالقبول في  اإلبالغوفقًا لمتطلبات الحصول على درجة جامعة الفجيرة في وقت  المساق

  . في جامعة الفجيرة المساقات الجامعية، فمن المحتمل أن ال يأخذوا هذه المساقاتاعتماد لساعات على 

 

 التحسينيبرنامج ال

ومختص  ، وهو برنامج مكثفنامج تحسين المستوى لمدة فصلين دراسيينبرالتسجيل في ذي تم قبوله بشروط قد يُسمح للطالب ال .أ

ا فوق في ٪ وم60الحاصلين على درجة  للطلبةتقدم  ير معتمدة،بساعات غ مساقا جامعيااللغة اإلنجليزية، ويمثل  بتحسين مستوى

 . ليزيةالحد األدنى من متطلبات القبول باللغة اإلنجولم يحققوا شهادة الثانوية العامة في اإلمارات العربية المتحدة 

  (1برنامج مستوى اللغة اإلنجليزية للمبتدئين : 1المستوى ) 1مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

  (2برنامج مستوى اللغة اإلنجليزية المتوسط : 2المستوى ) 2مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

يمية بالجامعة إجراء ليس لديهم مؤهالت اللغة اإلنجليزية الالزمة للسماح بالدخول المباشر إلى البرامج األكاد ممن الطلبةيتعين على  .ب

 . ائجهمفي برنامج مستوى اللغة اإلنجليزية المكثف وفقًا لنتإلحاقهم يتم و ديد المستوى في اللغة اإلنجليزية،تح امتحان

التعليم العام  اتمساقساعة معتمدة من قائمة  12أثناء التسجيل في برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف تسجيل ما يصل إلى يمكن للطلبة  .ج

 . العالمةلحصول على لمسموح بها لكل برنامج أكاديمي لالمناسبة وا

وبنتيجة  نجليزيةبكفاءتهم في اللغة اإل المتعلقةشروط القبول  الطلبة ، وحتى يستوفيبرنامج اللغة اإلنجليزية المكثف االنتهاء منبعد  .د

اللغة اإلنجليزية   منهم التقدم المتحانيتطلب  ،كاديمياألبرنامج القبل القبول في  االختبار الموحد المعتمد من وزارة التعليم العالي

 . الموحد
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 تمويل الطلبة  سياسة

 

 هيكل الرسوم أ.

 رسوم الطلب 1. أ

الذي يبين  ي الجدول أدناه فكما يتم تقديم رسوم التقديم للقبول في برامج البكالوريوس والدراسات العليا أو برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف 

 لمكثفا إلنجليزيةاالملتحقين ببرنامج اللغة  الطلبةلن يتم فرض رسوم قبول إضافية على و ،رسم لمرة واحدة وهو ،رسوم التسجيل والدراسة

 . فصلنفس الفي غضون  إذا التحقوافي برامج الشهادات الجامعية  همسجيلبنجاح عند ت بعد إكمالهم البرنامج

           

 . لالسترداد، وهي غير قابلة سوم الطلب مصحوبة باستمارة الطلبيجب أن تكون ر  

 

 قائمة الرسوم 2.أ

# 
 

 الرسوم –البند 
 مالحظات المبلغ

 1,500 رسوم القبول وفتح ملف جديد 1
 مرة واحدة غير قابلة لالسترداد

 رسوم التسجيل الفصلية 2
1,000 

 (األول والثاني)الفصول الدراسية العادية 

 (الصيف)فصول دراسية قصيرة  500

 850 المعتمدةرسوم الساعات الدراسية  3

٪ 10لكل ساعة معتمدة تخضع لزيادة سنوية بنسبة 

،  CC لدرجة البكالوريوس ، وتكنولوجيا المعلومات ، و)

 (CASSH و

 1000 المعتمدةرسوم الساعات الدراسية  
٪ 10لكل ساعة معتمدة تخضع إلى زيادة سنوية بنسبة 

 (لبرنامج التمريض)

  5,000 رسوم مساق اللغة اإلنجليزية المكثف 4

5 
 رسوم التخريج 

 (إفادة  – كشف العالمات –الشهادة الجامعية ) 
1,000 

 مرة واحدة عند التخرج

 200 (بدل فاقد ) رسوم الشهادة الجامعية  6
 إبداعي

 إبداعي 100 رسوم كشف العالمات  7

 تأمين مسترد إلقامة للطالب 8
 (قابلة لالسترداد عند إلغاء التأشيرة)الوديعة  2,000

 رسوم الخدمة 200

 لكل فصل دراسي 50 رسوم إيجار خزانة 9

10 
 

  رسوم التسجيل المتأخر
500 

 حسب التقويم األكاديمي

 200 رسوم الشيك الراجع من البنك 11
 

 50  (مالية)سالة لمن يهمه األمر ر 12
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 سياسة استرداد الرسوم الدراسيةج. 

 

 :الذين انسحبوا من الفصول الدراسية خالل الفصل الدراسي استرداد األموال على النحو التالي يستطيع الطلبة

 .٪ من الرسوم الدراسية100استرداد : عد التسجيل وخالل األسبوع األول من الدراسةب .1

 .٪ من الرسوم الدراسية75استرجاع : خالل األسبوع الثاني من الدراسة .2

 .٪ من الرسوم الدراسية50سداد : التدريسخالل األسبوع الرابع من  .3

 .٪ من الرسوم الدراسية25استرجاع : خالل األسبوع السابع من التدريس .4

 .بعد نهاية األسبوع السابع من التدريس، لن يتم استرداد الرسوم الدراسية .5

 .تردادجميع الرسوم األخرى غير قابلة لالس ،الرسوم الدراسية فقط مشمولة بسياسة االسترداد       

 المساعدات المالية . د

والخدمات  الطلبةؤون تتوفر المعلومات والتطبيقات من إدارة شو. المؤهلين للطلبةقد تكون المنح الدراسية متاحة من القطاع الخاص والمؤسسات 

 . الخيرية من قبل جمعية الفجيرة جامعة الفجيرة لطلبةيتم تقديم جميع المنح الدراسية التي يتم منحها ، والمشتركة

 

 .2022-2021ب. الخصومات والمنح للعام األكاديمي 

 

أوال: كلية العلوم الصحية )التمريض(   1ب.  

 خصم الثانوية العامة: -1

ادة الثانوية، وسيتم يطبق فقط بالفصل الدراسي الذي يقبل فيه الطالب ولمرة واحدة عند التحاق الطالب بالجامعة ويعتمد على معدل الطالب بشه

ك حسب الجدول تطبيق الخصومات المعتمدة على المعدل التراكمي في نهاية الفصل الدراسي التالي )حصراً فصل الخريف أو فصل الربيع( وذل

 :التالي

 

 قيمة الخصم المسجلة فعليا  عدد المواد معدل الشهادة الثانوية

89.99 - 70.00 5 25% 

94.99 - 90.00 5 50% 

96.99 - 95.00 5 75% 

100.00 - 97.00 5 100% 

 

% من 50نوية % عند قبوله والتحاقه بالجامعة في فصل الخريف، يستحق حسب الجدول أعاله خصم ثا90: طالب معدله بالثانوية العامة مثال

خصم  طبقيقيمة الرسوم الدراسية لفصل الخريف فقط ولمرة واحدة. وابتداء من الفصل التالي )حصرا فصل الربيع او فصل الخريف( 

 في نهاية الفصل. CGPAاالداء األكاديمي اعتمادا على المعدل التراكمي للطالب 

 

 CGPAخصم األداء األكاديمي  -2

 يطبق بنهاية كل فصل دراسي )حصرا فصل الخريف او فصل الربيع( حسب الجدول التالي ويعتمد على:

 بنهاية الفصل الدراسي CGPAالمعدل التراكمي  .أ

 CGPAعدد المواد المسجلة والمحتسبة في المعدل التراكمي  .ب

 CGPAالمعدل التراكمي 
المسجلة فعليا  عدد المواد

 والمحتسبة في المعدل التراكمي
 الدعم الشهري  قيمة الخصم

2.49 - 2.00 5 25% 600 

2.99 - 2.50 5 25% 700 
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3.49 - 3.00 5 25% 800 

3.74 - 3.50 5 25% 900 

3.89 - 3.75 5 25% 1000 

3.94 - 3.90 5 50% 1100 

3.96 - 3.95 5 75% 1200 

4.00 - 3.97 5 100% 1300 

 

( مواد، عندها 5ي )( وعدد المواد المسجلة فعليا والمحتسبة بالمعدل التراكم3.94بنهاية الفصل الدراسي ) CGPA: طالب معدله التراكمي مثال

 درهم. 1100عم شهري % ود 50يستحق الطالب حسب الجدول أعاله خصم   -

 

في حال زادت قيمة المستحقة ويتم إيداع قيمة الخصم ومبلغ الدعم الشهري المستحق في حساب الطالب، لتغطية قيمة الرسوم الدراسية  -

 الي.الخصم ومبلغ الدعم الشهري عن المبالغ المستحقة على الطالب، يتم ترصيدها له لتغطية الرسوم الدراسية للفصل الت

 

 تكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال واللغة العربية والعالقات العامة. 2ب.

 

 خصم الثانوية العامة: -1

ادة الثانوية، وسيتم ي الذي يقبل فيه الطالب ولمرة واحدة عند التحاق الطالب بالجامعة ويعتمد على معدل الطالب بشهيطبق فقط بالفصل الدراس

حسب الجدول  تطبيق الخصومات المعتمدة على المعدل التراكمي في نهاية الفصل الدراسي التالي )حصرا فصل الخريف او فصل الربيع( وذلك

 :التالي

 

 قيمة الخصم المسجلة فعليا عدد المواد الثانويةمعدل الشهادة 

84.99 - 75.00 4 15% 

89.99 -85.00 5 25% 

94.99 - 90.00 5 50% 

96.99 - 95.00 5 75% 

100.00 - 97.00 5 100% 

 

% من 50نوية % عند قبوله والتحاقه بالجامعة في فصل الخريف، يستحق حسب الجدول أعاله خصم ثا90: طالب معدله بالثانوية العامة مثال

يطبق خصم  قيمة الرسوم الدراسية لفصل الخريف فقط ولمرة واحدة، وابتداء من الفصل التالي )حصراً فصل الربيع أو فصل الخريف(

 في نهاية الفصل. CGPAدا على المعدل التراكمي للطالب األداء األكاديمي اعتما

 

 CGPAخصم األداء األكاديمي  -2

 يطبق بنهاية كل فصل دراسي )حصرا فصل الخريف او فصل الربيع( حسب الجدول التالي ويعتمد على:

 بنهاية الفصل الدراسي CGPAالمعدل التراكمي  -أ

 CGPAي عدد المواد المسجلة والمحتسبة في المعدل التراكم -ب

 

 قيمة الخصم عدد المواد المسجلة فعليا CGPAالمعدل التراكمي 

3.74 - 3.50 4 15% 

3.89 - 3.75 5 25% 
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3.94 - 3.90 5 50% 

3.96 - 3.95 5 75% 

4.00 - 3.97 5 100% 

 

( مواد، عندها 5ي )( وعدد المواد المسجلة فعليا والمحتسبة بالمعدل التراكم3.94بنهاية الفصل الدراسي ) CGPA: طالب معدله التراكمي مثال

 %. 50يستحق الطالب حسب الجدول أعاله خصم   -

 

 

مبالغ لخصم عن اليتم ايداع قيمة الخصم المستحق في حساب الطالب، لتغطية قيمة الرسوم الدراسية المستحقة وفي حال زادت قيمة ا -

 المستحقة على الطالب، يتم ترصيدها له لتغطية الرسوم الدراسية للفصل التالي.

 

 تمويل الطلبة قبول التحويل وتحويل الساعات المعتمدة  سياسة

 قبول الطالب المحول .أ

متطلبات اآلتية يجوز للطالب التقدم بطلب للحصول على قبول التحويل في جامعة الفجيرة ممن استوفى شرط التحويل المحتمل بحد أدنى من ال

و مؤسسة أكاديمية أ، أكمل عماًل دراسيًا لبرنامج مسجل في السجل الوطني لمؤسسة التعليم العالي المرخصةالذكر والمحددة لقبوله، وذلك لمن 

 :إلمارات العربية المتحدةأو مؤسسة تعليمية معترف بها تقع خارج دولة ا، دولة اإلمارات العربية المتحدة معتمدة من لجنة االعتماد األكاديمي في

 :وضعا أكاديميا جيدا المتوقع انتقالهيُظهر الطالب  الجيد: وضع أكاديمي .1

 برنامج البكالوريوس: .1.1

  أو ما يعادله4.0على مقياس  2.0لتراكمي العام ا النقاطالحد األدنى لمتوسط ، 

 لنقاط العام امتوسط ؛ وم العالي حيث التحقوا في البدايةيعتمد المعدل التراكمي المعدل على نظام التقييم المستخدم في مؤسسة التعلي

 التراكمي

 أو أدلة وثائقية أخرى. نسخة أكاديمية معتمدة من السجالتمدعوم ب 

 برنامج الخريجين: .1.2

  ؛ أو ما يعادلها؛قياسبم 3.0أدنى من المعدل التراكمي حد 

  لنقاط العام امتوسط و البداية؛يعتمد المعدل التراكمي المعدل على نظام التقييم المستخدم في مؤسسة التعليم العالي حيث التحقوا في

 التراكمي

 أخرى. أو أدلة مستنداتسخة أكاديمية معتمدة من السجالت مدعوم على النحو الواجب بن 

هادة أخرى معتمدة من شأو أي  اإليمسات أو التوفل أو اآليلتاستيفاء الحد األدنى من متطلبات اللغة اإلنجليزية  إتقان اللغة اإلنجليزية: .2

سة و موضح في سياكما ه جامعة الفجيرةللقبول الكامل قبل بدء دراستهم في البرنامج الذي ينتقلون إليه في  مفوضية االعتماد األكاديمي

 النقل والقبول والتحويل من الساعات المعتمدة.

يزية على النحو أو ما يعادله للبرامج التي تُدرس باللغة اإلنجلإنجليزي -اإليمساتكحد أدنى في اختبار  1100 عالمةالحصول على  .أ

 .مفوضية االعتماد األكاديمي المنصوص عليه من قبل

ية على النحو الذي أو ما يعادلها للبرامج التي تُدرس باللغة العربإنجليزي -يمساتاإلفي اختبار  950ال تقل عن  الحصول على عالمة .ب

 .مفوضية االعتماد األكاديميتحدده 

 الوضع األكاديمي غير الجيد: .3

ينتقل منه  االنتقال إلى برنامج في مجال يختلف اختالفًا واضًحا عن المجال الذيللطلبة ممن في وضع أكاديمي جيد يُسمح  3.1

 الطالب.

 بخطاب من تحويل مؤسسة التعليم العالي مع سبب للموقف األكاديمي غير الجيد جامعة الفجيرةتزويد  3.2

 بإعالن عن السلوك األخالقي والمهني من مؤسسة التعليم العالي المحولة جامعة الفجيرةتزويد  3.3

 

 من مؤسسات التعليم العالي األخرى المجتازةالمواد  /المساقات الجامعيةاعتماد  .ب

 رة.، يؤخذ القرار اإلداري من جامعة الفجيالتي يتم تدريسها في مكان آخر قابلة للتحويل أم ال المساقاتكانت  سواء .1

المساق ، كاديميالعميد أو رئيس البرنامج األبرئاسة والتي تكون ، لكل برنامج أكاديميلجنة نقل وتحويل الساعات المعتمدة  تعادل .2

 المؤشرات التالية:بحسب  جامعة الفجيرة مساقاتمن كحد أدنى ٪ 80تطابق مع درجة التشابه التي ت من حيث الجامعي
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  المساق وصف 

  ؛للمساقمخرجات التعلم  

  ؛المساقمحتوى 

 ؛عدد الساعات المعتمدة 

  اإليبت، مثل جزًءا من برنامج معتمد دوليًا الجامعي المساقكون . ويجب أن يالدراسي المساقإنهاء عدد أسابيع  التدريسساعات ،

 .جامعة الفجيرةعلى غرار البرنامج المعتمد من 

م نسخة تقدي -تقدمالم-على الطالب المحول حويل الساعات المعتمدة، ينبغي نقل وتلجنة بواسطة  المساقات الجامعيةمن أجل تقييم عمل  .3

وعدد ، المساق ، ومحتوياتلمقررا، ونتائج تعلم القررات المقابلةمع أوصاف  المساق الجامعيناهج وم أكاديمية رسمية من السجالت،

 .المساقالساعات المعتمدة والساعات التدريسية وعدد أسابيع إنهاء 

ة للطالب تمدطلب تحويل الساعات المعب ةالمعني لجنة نقل وتحويل الساعات المعتمدةعلى  المصادقة القبول والتسجيليتعين على  .4

، الساعات المعتمدة لتحويل الجامعية المساقاتالمرفق: طلب معادلة جيل الرابع القبول والتسباستخدام نموذج المحول إليه مقدم الطلب 

 من أجل المعادلة المناسبة وتحويل الرصيد.

 تحت أي شروط أو ظروف Cأقل من  عالمةالتي تحصلت فيها  للمساقات عالمةمنح تلن  .5

 .الجامعةالساعات المعتمدة لبرنامج ٪ من إجمالي 50ال يجوز أن تتجاوز الساعات المعتمدة المحولة  .6

 .لفجيرةافي المعدل التراكمي للطالب في جامعة  التي تم الحصول عليها من الساعات المعتمدة المحولة  العالمات تحسبال   .7

ت احتساب غاياي لمؤسسات التعليم العالإحدى  سنوات سابقة فيخمس  أنهيت خاللالتي  االعتبار المساقات الجامعيةسيتم األخذ بعين  .8

 .المعتمدة في التحويلساعات ال

لتحويل بناًء على ألغراض ا المقررةالمساقات  ساعات بعدد، كتابيًاوالقبول والتسجيل بإبالغ الطالب في الوقت المناسب، يقوم رئيس  .9

طلب معادلة  ق:وكما هو مبين في نموذج القبول والتسجيل الرابع المرف ةالمعنينقل وتحويل الساعات المعتمدة  لجنةقرار وتأييد 

 :لكملف سجل اإلبالغ بنسخ من  القبول والتسجيلتحويل الساعات المعتمدة. يحتفظ رئيس لـ المساقات الجامعية

 قبول الطالب ملف: والتسجيلالقبول  .أ

 لبفي السجالت اإلرشادية للطا هالكلية: مستشار الكلية الذي سيودع .ب

 مجالساعات المعتمدة للتحويل بين البرا .ج

 ة الشروط التالية:، تطبق الجامعياسة القبول في المرحلة الجامعيةفيما يتعلق بالساعات المعتمدة للتحويل بين البرامج وكما هو مبين في س

 :آخرامج إلى غبون في تغيير تخصصهم من برنجامعة الفجيرة ويرالذين ال يزالون يدرسون في  ستطبق السياسات اآلتية على الطلبة .1

 .علىأو أ 2.0التراكمي  المعدلير أرقامهم الجامعية، في حال كان أن تتغدون  عالماتهامع  المساقاتستعتمد لهم جميع  .أ

 .دون أن تتغير أرقامهم الجامعية عالماتهاى مع أو أعل C بعالمة المساقاتلهم ستعتمد   .ب

كمي الخاص بهم أقل كان المعدل الترا دون أن تتغير أرقامهم الجامعية، في حال عالماتهاأو أعلى مع  Cبعالمة  المساقاتستعتمد لهم  .ج

 .2.0من 

جامعية بأرقام  جدد كطلبةيمكن إعادة قبولهم فإنه ، هم في برنامج آخرقبول من أي برنامج وتقدموا بطلب إلعادة الطلبةإذا انسحب  .2

 .نسختهمفي  هر لهم الساعات المعتمدة المحولة، وستظلىأو أع C بعالمة ومساقات جامعيةجديدة 

لساعات المعتمدة الجميع  الجديدة الجامعةيتقدمون للقبول في أي من برامج  أرقام جامعية جديدة ممن جامعة الفجيرةسيتم منح خريجي  .3

 .المعني رنامجالبلمطلوبة في ا المساقات٪ من 50 في مجموعها، بشرط أال تتجاوز أو أعلى C بعالمةالقابلة للتحويل 

التي  مساقاتهم مد لهم، وستعتأرقام جامعية جديدةب المختلفة جامعة الفجيرةالموقوفين في برامج ولين أو المفص الطلبةيمكن إعادة قبول  .4

 .كشوفهم الجامعيةفي ، وستظهر الساعات المعتمدة المحولة أو أعلى Cدرجة هي ب

 

 مدةلجنة قبول وتحويل الساعات المعت .خ

، (2019ماد األكاديمي، مفوضية االعت)معيار  6.4.1وتحويل الساعات المعتمدة لتنفيذ أحكام المعيار  نقل، سيتم إنشاء لجنة مراقبة ضمان الجودةل

 لجنة قبول التحويل وتحويل الساعات المعتمدة:يجب على  جامعة الفجيرة، وعليه،وكما هو مذكور في دليل سياسات وإجراءات 

المتحدة المسجلة في  ينتقلون من مؤسسات دولة اإلمارات العربية منفقط مالطلبة المؤهلين للقبول في جامعة الفجيرة هم التأكد من أن  .1

مفوضية االعتماد  ، أو المنظمات األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة المعتمدة من قبلجل الوطني للتعليم العالي المرخصالس

 .ج دولة اإلمارات العربية المتحدةمؤسسات التعليم العالي المعترف بها الموجودة خار ، أواألكاديمي

مفوضية عتمدة من أو أي شهادة أخرى م اآليلتأو  التوفلأو  اإليمساتالمنقولين الجدد بتقديم شهادة صالحة ) الطلبةمطالبة جميع   .2

جامعة ينتقلون إليه في س ؛ قبل بدء دراستهم في البرنامج الذياللغوية المطلوبة للقبول الكامل درجات الكفاءةاالعتماد األكاديمي( تظهر 

 .الفجيرة
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، يجب اديمي جيد )بالنسبة للخريجينمن مؤسسات أخرى إلى برنامج في نفس مجال الدراسة بوضع أك المنتقلين الطلبة تمتعالتأكد من   .3

التدريس والتعلم والتقييم المستخدم في نظام ، بناًء على أو ما يعادله( 4.0ى مقياس دنى علكحد أ 2.0أن يكون المعدل التراكمي 

 موضحة بنصوص معتمدة أو أدلة أخرى.وتكون ، المؤسسة التعليمية التي التحقوا بها في البداية

ختلف بشكل واضح م نامج في مجالالنتقال فقط إلى برضع أكاديمي جيد بابو ال يتمتعونالخارجيين أو الداخليين الذين  للطلبةالسماح  .4

 عن المجال الذي ينتقل منه الطالب.

 عليمية مكافئة،توفر نتائج ت والتي المحصلة بالعالمةذات الصلة للمساقات برنامج البكالوريوس فقط تحويل الساعات المعتمدة في  .5

 أو أفضل.) 4.0على مقياس  (C 2.00 عالمةحصل فيها الطالب على و

 المساقاتفي  4.0على مقياس  3.0يتمتعون بوضع أكاديمي جيد فقط )الحد األدنى من المعدل التراكمي  ممنالمنقولين الطلبة  قبول .6

 ، أو ما يعادلها( لبرامج الدراسات العليامستوى الدراسات العليا

 .بهاي كان المؤسسات التعليمية التبعد الثانوي في جميع  أعمال الطلبةرسمية توضح جميع  شهاداتتقديم  .7

ام بموجب األحك للقبول الطلبةبتحويل جامعة الفجيرة، وعدم السماح المحولين باستيفاء جميع شروط القبول لبرامج  الطلبةمطالبة   .8

 المنصوص عليها للقبول المشروط تحت أي ظرف من الظروف.

 تحويل.للعلى أنه ساعات معتمدة مؤسسة تلك البموجب اتفاقية صياغة مع  التعامل مع أعمال الطلبة بمؤسسات تعليمية أخرى  .9

ن إجمالي عدد م٪ 50الحد  معين، بحيث ال يتم تجاوزبرنامج عالمة تحديد عدد الساعات المعتمدة المحولة التي يمكن تطبيقها على   .10

 .العالمةالساعات المعتمدة المطلوبة إلكمال 

امج )أو أي مقياس ٪ من إجمالي الساعات المعتمدة المطلوبة للبرن25تحديد الساعات المعتمدة المحولة لبرامج الماجستير بحد أقصى   .11

 أو البرنامج(. المساقمعادل يستخدم في تحديد متطلبات 

كافئة والتي حصل فيها موفر نتائج تعليمية التي ت بالعالمةذات الصلة  للمساقاتتحويل الساعات المعتمدة لبرنامج الدراسات العليا فقط  .12

 .( أو أفضل4.0على مقياس  (B 3.0عالمة الطالب على 

 في مؤسستين مختلفتين. اجتيازهالذي تم  المساق الجامعي. ال يتم منح ساعات معتمدة مرتين لنفس  .13

 ال يسمح بتحويل ساعات معتمدة لمشاريع التخرج والرسائل الجامعية. .14

التي سيتم اعتمادها،  وعدد الساعات، بإمكانية تحويل الساعات المعتمدة، ابي في الوقت المناسب للطالب، قبل القبولبالغ كت يتم تقديم .15

وبناًء على توصية  ،القبول والتسجيلخالل رئيس  جامعة الفجيرة، منتطبيق الساعات المعتمدة المقبولة على برنامج الدرجة في  يةكيفو

 القبول والتسجيل الرابع. كما هو موضح في نموذجو عتمدة،وتحويل الساعات المنقل  لجنة

 سياسة الساعات المعتمدة 

 

 تعريف

دار فصل دراسي م، على ب على الطالب دراستها في األسبوعيتم تحديد الساعة المعتمدة للفصل الدراسي من خالل إجمالي عدد الساعات التي يج

 الوقت اإلجمالي:يشمل و. مساق جامعي معينواحد إلكمال متطلبات 

  الرسمي للفصل سواء عبر اإلنترنت أو وجهاً لوجه. قاعات الدرسالوقت الذي يقضيه في 

 .)الوقت المستغرق في المختبر أو التدريب أو أي نشاط مجدول آخر )عند االقتضاء 

  .الوقت المخصص للقراءة أو الدراسة أو الكتابة أو اإلعداد أو حل المشكالت 

 التعلم الذاتي الموجه والتواصل غير المتزامن. الوقت المستغرق في 

 في األسبوع: المساق الجامعيساعات النسبة التالية من  بحسبيتم تخصيص ساعة معتمدة للفصل الدراسي 

 ف الساعة المعتمدة بأنها تعادل ساعة واحدة من التدريس الرسمي للفصل باإلضاف الفصل الرسمي: في تعليمال ة إلى ساعتين في تُعرَّ

، وما إلى ذلك( للطالب ل )التحضير لتعليم الفصل الرسمي، والقراءة، والواجبات المنزليةصمن الدراسة الذاتية خارج الفالمتوسط 

مستوى الدراسات العليا في األسبوع على  لمساقالث ساعات من الدراسة الذاتية خارج الفصل ثالمستوى ومتوسط  مساقالجامعي 

إلنترنت أو ايتم التدريس الرسمي للفصل تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس إما في بيئة عبر و أسبوًعا، 15مدار فصل دراسي مدته 

لمساق تقليدي النسبة بعبر اإلنترنت بطريقة مماثلة كما هو الحال للمساق عادةً ما يتم حساب الساعات المعتمدة وتقليدية وجهاً لوجه. 

خارج الفصل  نظًرا ألن النتائج وتوقعات العمل هي نفسها مع التركيز بشكل أكبر على المتعلم ،الحرم الجامعي وجها لوجه داخل

 الدراسي.

 رض التوضيحي يتضمن "المختبر التجريبي" الع عادة ساعتين من المختبر التجريبي، حيثساعة معتمدة واحدة تعادل  تجريبي: مختبر

و كتابة التقارير بشكل عام بما في ذلك الممارسة و/ أ ، مع الدراسة خارج الفصلالطلبةوالتجريب من قبل  عضو هيئة التدريسمن قبل 

 .المحاضر"المختبر التجريبي" تحت إشراف  المختبرية، ويكون
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في معظم ون ثالث ساعات معتمدة في المتوسط، و، عادة ما يكرة عدد محدد من الساعات المعتمدةفي جامعة الفجي مساقيُخصص لكل 

فيه يتم لقاء الفصل وجهاً لوجه  الذيوفقًا لعدد الساعات في األسبوع  لمساق معينتحديد الساعات المعتمدة المخصصة  الحاالت ، يتم

 تعادل الساعة المعتمدة خالل الفصل الدراسي:و/ أو عبر اإلنترنت. و

 15  وساعة( أ 30، باإلضافة إلى التحضير الخارجي المناسب )التواصل بالفصول الدراسيةساعة من 

 30 ساعة من العمل المخبري تحت اإلشراف ، باإلضافة إلى التحضير الخارجي المناسب أو 

 45 .ساعة تدريب أو تدريب حسب إرشادات الجامعة 

 .مزيج مما سبق 

 باستثناء فترات االمتحان النهائي. في كل فصل دراسيأسبوًعا  15 طول الفصل الدراسي:   

 وال الفصل الدراسي.في األسبوع أو ساعتين أو أكثر من المختبر في األسبوع ط إلقاءدقيقة محاضرة أو  50ساعة معتمدة =  1الساعة المعتمدة: 

ساعات المعتمدة نفس ال المساقاتتقدم هذه أسبوًعا، و 15ل دراسي تقليدي مدته أقل من فص المحاضراتالمقدمة في  المساقات :المساق المعجل

لحد األدنى لة باالمعج المساقاتيجب أن تفي حيث ، الدراسي ضمن إطار زمني قصيرفي الفصل الدراسي مثل الفصول التقليدية بطول الفصل 

 تعتمد، المتوقعة لساعات التواصلمتطلبات  المساقات الجامعيةفي حالة عدم استيفاء والمحاضرة.  من متطلبات ساعات التواصل المناسبة لتصميم

إلنترنت أو ت عبر ا، يمكن أن تشمل على سبيل المثال ال الحصر مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت أو المناقشات أو الدردشاأنشطة تعليمية مكافئة

 لك.، وما إلى ذواألنشطة الجماعية عبر اإلنترنت ،ملخصات المقاالت وتحليالت الحالةأو االختبارات و /االختبارات القصيرة و

 ج األكاديمية مسياسة متطلبات إكمال البرا

 متطلبات استكمال برامج البكالوريوس .1

ستيفاء رى المخصصة الاألنشطة األكاديمية األخو، البرنامج األكاديمي البكالوريوس إكمال جميع الدورات اإللزامية التي يحددها طلبةيجب على 

 .4.0من  2.0نقاط لكل طالب جامعي على األقل يجب أن يكون معدل الكما خطتهم الدراسية المتخصصة. 

 الحد األدنى لمتطلبات التخرج: يأتيفيما و

 االنتهاء بنجاح من جميع المقررات ضمن الخطة الدراسية. .1

 وما فوق. 2.00الحصول على معدل تراكمي  .2

تجاوز المدة القصوى يجب أال تاألقصى للمدة، وما ال يتجاوز الحد االستفادة من الحد األدنى للمدة الدراسية المطلوبة لمنح الدرجة ب .3

 مدة البرنامج المخطط لها.من مرة  1.5للدراسة 

 .الفجيرةساعة لكل عام( بنجاح خالل فترة دراسته في جامعة  25ساعة تطوعية ) 100إتمام   .4

بإضافة إلى متطلبات التخرج  ي متطلبات أخرى يحتاجها برنامج دراسته كما هو مذكور في مواصفات البرنامجالطالب ألاستيفاء  .5

 .المذكورة أعاله

يوس من حيث عدد الساعات المعتمدمتطلبات استكمال برامج البكالور يأتيفيما و



 

31 | P a g e  
 

 البرنامج الكلية

متطلبات اإلكمال 

)عدد الساعات 

 المعتمدة(

 كلية إدارة األعمال

 

 126 عام: أعمال إدارة بكالوريوس  •

 126 البشرية الموارد إدارة في األعمال إدارة في بكالوريوس • 

 126 والمصرفية المالية العلوم في األعمال إدارة بكالوريوس  •

 63 األعمال إدارة في اآلداب في دبلوم مهني  •

 كلية تقنية المعلومات

 
 126 واألمن الشبكات في المعلومات تكنولوجيا في بكالوريوس  •

 63 المعلومات تكنولوجيا في اآلداب في مهنيدبلوم  • 

 كلية االتصال

 
 126 العامة العالقات في الجماهيري االتصال في بكالوريوس  •

 66 العامة العالقات في دبلوم  •

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 

 واإلنسانية
 126 وآدابها عربية لغة بكالوريوس • 

 120 بكالوريوس في علوم التمريض • كلية الصحة والعلوم

 

 التكريم األكاديمي منح  تحديد .ب
 .لجنة ضمان الجودة وفاعلية البرامج قبل منللبرنامج األكاديمي  الشرف مرتبة مع درجة منح تحديد يتم .أ

ه لمعدل وفقًا الشرف بمرتبة المتخرج الطالب وتحديد تقييم والمسجل لجنة ضمان الجودة وفاعلية البرامج على يجب  .ب
 :أدناه موضح هو كما ،التراكمي

 الشرف جائزة وصف متوسط الدرجة

 امتيار مع مرتبة الشرف 4.00 – 3.75

 األكاديمي التميز 3.74 – 3.50

 
 .األكاديمية للخريج والمصدقات العالمات كشفعلى  لتميز األكاديميمع مرتبة الشرف وا االمتيازينعكس تحقيق  .ج

ألكاديمي الجدير لوحة وميدالية وشهادة شرف بناًء على أدائه ا علىبشكل منفصل  امتياز مع مرتبة الشرفعلى يُمنح الخريج الحاصل  .د

 .بالتقدير

 العالمات نظام على اإلجراء

حددها المحاضر يعلى نتائج التقييم واالمتحانات والمشاريع والواجبات المنزلية والمشاركة في الفصل وعوامل أخرى  عالمات المساقتعتمد 

تقييًما أوليًا للطلبة  يمي، ويقيم األداء األكاد.لكل مساقتوضيًحا تفصيليًا ألساس التقدير  مساق جامعييوفر المنهج الدراسي لكل و)المحاضرون(. 

 .تهنهايفي  وتقييما نهائيامنتصف كل فصل دراسي في  المساق على

 تعليمية في مؤسسة عليهيتم الحصول  الذي المساق، ومع ذلك ، فإن الجتياز المساق الجامعي أو أعلى 60يجب أن تكون النتيجة اإلجمالية و

مقاييس  اآلتيةتوضح الجداول وفي جامعة الفجيرة.  المساقالمحولين إعادة  الطلبةسيتعين على ، وغير قابلة للتحويل P  +أو P أخرى بدرجة نجاح

.التقدير
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   برامج البكالوريوس (1

  عالمة المساق

 العلمة بالرموز العالمة المئوية

90 – 100 A 

85 – 89 B+ 

80 – 84 B 

75 – 79 C+ 

70 – 74 C 

65 – 69 D+ 

60 – 64 D 

Below 60 F 

 

 خرىأتصحيح رموز  (2

 الوصف الرمز

INC مكتمل غير 

W منسحب 

WA بسبب الغياب منسحب 

WF منسحب بسبب الرسوب 

WP متجاوز لوقت االنسحاب 

FA رسوب بسبب الغياب 

TC تحويل الرصيد 

IP جاري العمل /قيد التقدم  

 

 :   تفسير

 غي  مكتمل (INC)  ي تقديم التقييمات أو حضور االمتحانات، فسيتم  فشلالطالب الفصول بانتظام ولكنه  حض  إذا
ف 

   INC منحه

  ب منسح(W)  /المساقمن  الرسمي  اإلسقاطتم االنسحاب 

  بسبب الغيابمنسحب (WA)  وسيتم إسقاط المساق للطالب رسميا/ منسحبا من بالمائة  25تحذير من الغياب بنسبة

ي معدل  يحتسبوالذي ال ،  "WA“ويحدد تقدير المساق، 
. الطالب ف  اكمي  الي 

 منسحب بسبب الرسوب (WF)  ي  رسبإذا
ي وقت  المساقالطالب ف 

، WFفسيتم منحه درجة  االنسحاب، / اإلسقاطف 

ي سيتم احتسابها كدرجة راسب. 
 والت 

 متجاوز لوقت االنسحاب(WP)   ي المساقالطالب  تجاوز إذا
االنسحاب، فسيتم منحه درجة  / اإلسقاطوقت  المسجل ف 

WP . 

 بالغيا سببرسوب ب (FA)  فسيتم المساقانسحاب من  / إسقاطإذا توقف الطالب عن حضور الفصول الدراسية دون ،

 . FAمنحه درجة 

  الرصيدتحويل(TC)    ي برنامج آخر، فيمكن إعادة قبوله
إذا انسحب الطالب من أي برنامج وتقدم بطلب إلعادة قبوله ف 

ي تحمل درجة  المساقات الجامعيةوتحسب له للتحويل  ،جديد  جامعي د برقم يجد كطالب
أو أعل عل أنها ساعات  Cالت 

ي نصه
 .   (TC)معتمدة وسيظهر ف 
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  التقدم/ جاري العملقيد (IP) ي العمل إذا كان الطالب
 
ي  عل بوقته الحالي منشغال ف

وع بحتر ، ودراسة متكاملة تطوير مشر

 . IPفسيتم منحه 

 سياسة االمتحان التكميل  

ي إكمال 
 
ي للطلبة الحق ف

ي حال أو تعويض االمتحان النهان 
 
رة.  هلم يتمكنوا من حضور  ف لضمان الشفافية و ألسباب مي 

ي أدناه  تم وضع مجموعة من اإلرشادات والمعايي  واإلنصاف، 
 . كما اآلن 

 

 التوجيهية اإلرشادات .أ

ي لمساق ما حض  الذي لم يالطالب ال يمنح  .1
ي تقديًرا   االمتحان النهان 

 
ي  االمتحان ف

 مراجعة الحالة. وينتظر ، ما تقيي -النهان 

يرها،  .2 ي وتي 
امتحان ويسمح للطالب بإجراء ، ل درجة غي  مكتملةتسجإذا تم التحقق من أسباب التغيب عن االمتحان النهان 

ة  تكميلي  ي موعد ال يتجاوز نهاية في 
 
.  السحبلمرة واحدة، ف  من الفصل التالي

ا للجداول الزمنية تقع عل عاتق الطالب مسؤولية تقديم المستندات ال .3
ً
ي وفق

مطلوبة ألسباب عدم اجتياز االمتحان النهان 

 .المعلنة من قبل إدارة القبول والتسجيل

.  المساقات غي  المكتملةال يتم احتساب  .4 اكمي للطالب خالل ذلك الفصل الدراسي ي حساب المعدل الي 
 
 ف

ي  غي  المكتملإذا تم تعيي    .5
 
ا أساسًيا  مساقف

ً
ط ي و ، الحق لمساقما يعد شر

 
 الالحق المساققد ال يتم تسجيل الطالب ف

 واستبداله بتقدير ناجح.  غي  المكتمل حت  إكمال تقدير 

.  بعالمةطالب ال لن يتخرج. 6 ي السجل األكاديمي
 
 غي  مكتمل ف

ي أو 7
 ، كما هو مقرر. التكميلي . لن تكون هناك فرص أخرى مرتبة للطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهان 

 

اض عل نتائجالجنة  .ب    العير
 االمتحان النهان 

ي يقدمها الطلبة  مسؤوليتها هي لجنة عل مستوى الجامعة و 
اضات الت  ي االعي 

والتوصية بالسماح للطالب المدىع النظر ف 

ي أو  االمتحانبأداء 
، استنادا النهان   ، عل سبيل المثال ال الحض، إل المعايي  الموضحة أدناه. االمتحان التكميلي

 

 المعايير  .ج

ي فيما 
، حضور األسباب المقبولة للتغيب عن ب قائمة يأن  ي

ي المستندات الصحيحة والموثقة  بحسباالختبار النهان 
الت 

ي  قدمها الطالب إلسي
اض عل نتائج االمتحان النهان   لجنة االعي 

 . اإلجازات المرضية .1

ي وفاة قريب من الدرجة األول  .2
 يوم االمتحان.  ما قبلأسبوع  ف 

 يوم االمتحان.  ما قبلثالثة أيام ال خاللمن الدرجة الثانية  وفاة قريب .3

ة مهمة وطنيةأداء  .4  أو مهمة بتكليف من جامعة الفجي 

ة.  حاالت صحيةا .5  خطي 

الموافقة بناًء عل األسباب المقدمة وتاري    خ  وتتمألسباب مختلفة.  وصول الطلبة متأخرين إل قاعة االمتحان .6

 . لتعويض التكميلي اطلب 

 أخرى صحيحة وموثقة تقرها اللجنة. أسباب  .7

 

اض تقديم .د  االعير

اضيجب عل الطالب أن يتقدم بطلب  .1 ي التكميلي المتحان للتقدم ل اعي 
ي ف 
من  أيام عمل غضون ثالثةالنهان 

ي  تاري    خ
 .من إدارة القبول والتسجيل التقديم لالمتحان طلب ويتم الحصول عل . االمتحان النهان 

مع الوثائق  إدارة القبول والتسجيل مكتمال إل التكميلي  طلب التقديم لالمتحان يجب عل الطالب أن يقدم .2

 مصدقة حسب األصول. ال

ي طلب الطالب  إدارة القبول والتسجيل بمراجعةوم تق .3
اض عل نتائج االمتحان النهان   وتعرضه عل لجنة االعي 

CSFEA  ي
.  االمتحانمن  غضون ثالثة أيام عملف  ي األخي 

 النهان 

ي  تتخذ   .4
اض عل نتائج االمتحان النهان  اضاتقرارات نهائية بشأن جميع لجنة االعي  ي غضون  االعي 

المقدمة ف 

 . ي األخي 
 خمسة أيام عمل من االختبار النهان 

ي  قرر تبناًء عل األسباب والوثائق الخاصة بكل حالة ،  .5
اض عل نتائج االمتحان النهان  ي أًيا مما لجنة االعي 

 : يأن 
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 ي  مكتمل. ر غتقديالطالب  منح  .أ

. ا بتقديمرفض/ رفض طلب الطالب  .ب ي
ي النهان 

 المتحان التعويض 

، ويرسل طلب بإبالغ الطالب  تقوم إدارة القبول والتسجيل .6 ي
اض عل نتائج االمتحان النهان  بقرار لجنة االعي 

اض ي قبل أسبوع واحد عل األقل من موعد  االعي 
المعتمد إل الطالب المستلم بشأن جدول االمتحان التعويض 

 . ي
 االمتحان التعويض 

ي   .7
اضهم االمتحان التكميلي النهان 

 كما هو مقرر. يجري الطلبة الذين تمت الموافقة عل اعي 

ي للطالب االمتحان عالمةبتغيي  تقوم إدارة ىالقبول والتسجيل   .8
اضاالت بح (F) راسبإل  النهان  غي   االعي 

 أو المرفوضة.  المدعمة بالوثائق المصدقة

 

 التكميلية جدول االمتحانات  .ه

ي  إدارة القبول والتسجيلمن قبل  التكميليةيتم إدارة جدول االمتحانات 
 
ي أو  األولفصل البالتنسيق مع العمداء ف

 أو  الثان 

ي 
ي بتاري    خ ووقت ومكان االمتحانات  الطلبةوتبلغ إدارة القبول والتسجيل الالحق.  الصيف 

ون  يد اإللكي  ية التكميلعن طريق الي 

ي متابعة موعد وتفاصيل االمتحانات التكميلية حيث تقع المسؤولية عل الطلبة النهائية،
 
التحقق من بريدهم من خالل  ف

 . ي
ون   اإللكي 

 

 التكميليةمواد اإلمتحانات  .و

   نامج أو أي ي مسؤولية ضمان جاهزية واكتمال يتحمل العميد ومنسق الي 
كلية يرشحها الرئيس األكاديمي المعت 

نامج.   الي 

اض عل  من قبل لجنةمتاحة للطالب الذي تمت الموافقة عل طلبه  التكميلي يجب أن تكون مواد االمتحان              االعي 

ي 
، كما هو مقرر من إدا نتائج االمتحان النهان   يتقدم لالمتحان التكميلي

 .رة القبول والتسجيلحت 

  نامج مسؤول عن التأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيي   يجب أن يقدموا العميد أو منسق الي 

 . لالمتحان التكميلي مجموعتي   من نسخ االمتحانات النهائية لكل مقرر. يجب استخدام نسخة واحدة 

 االمتحانات التعويضية .ز

م ي بي 
م عضو هيئة التدريس المعت  ي نظام معلومات  عالمات االمتحان التكميلي ي   يلي  

ول الزمنية ضمن الجدا الطلبةف 

ا المنشورة
ً
ي ، وفق

 : بحسب اإلجراء اآلن 

ي عنض  .1
ي  االمتحانتسجل عالمة الصفر ف 

ي ف 
 إذا:  العالمات صفحةالنهان 

يزال غي  صالح )عل سبيل المثال، إجازة  األصلي ال  هعذر ولم يكمله، و  التكميلي  لم يحض  الطالب االمتحان .أ

 ؛مرضية طويلة(

ي للت .ب
)أي  االمتحان التكميلي  قدم بطلب للحصول عل الموافقة عل التقدمتخلف الطالب عن الموعد النهان 

(ليس لديه موافقة   ؛عل التقدم االمتحان التكميلي

اض عل نتائج االمتحان التكميلي وعدم موافقة رفض  .ج  . لالمتحان التكميلي التقدم  طلبلجنة االعي 

اض عل نتائج االمتحان التكميلي بالنسبة لجميع حاالت  .2 ي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة االعي 
التكميل الت 

ي تسجيل وترمي   فإنه ، أنهاها الطلبة بنجاحو 
عل المناسبة  العالمةيتعي   عل عضو هيئة التدريس المعت 

ي نظام معلومات
ي وف 

 . الخاصة بذلكجداول الطلبة ضمن ال االمتحان النهان 

ي  يستكمل  .3
الذي  العالماتطلب إكمال نموذج إدارة القبول والتسجيل التاسع : وهو عضو هيئة التدريس المعت 

، والذي بدوره يستكمل فيه تعبئة عل عضو هيئة التدريس لعرضه يقدمه الطالب إل إدارة القبول والتسجيل،

 للتسجيل وضمان الجودة. ويحيله إل إدارة القبول والتسجيل ، العالمة المناسبة

 

   سياسة
 التدريب الميدان 

 نظرة عامة

ي األنشطة المتعلقة  تعد 
اكة مع الصناعة  / بالتدريب الميدان  ي  أمًرا جوهريا الشر ة جامعةلتحقيق مواءمة مهارات خريج   الفجي 

 لكفاءات المطلوبة. او  مع متطلبات سوق العمل

ام سياسة هذه الوتصف  ي تضمن الي  
ي مساق تسجيل التوجيهية للرشادات اإلب الطلبةالعمليات الت 

ي ف 
؛ التدريب الميدان 

 اقبتهم وتقييمهم بشكل فعال. وإدارتهم ومر  الطلبة تحضي  وإعداد  فيه حيث يتم
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ة و  ي  ارتباطتقر جامعة الفجي 
، مثل العالقة الرئيسيي   الة بي   أصحاب العالقات الفعبالجودة العالية للتدريب الميدان 

ة ي والطالب، كما  جامعة الفجي 
ي وفرصه ضمنتنوع مزودي  الجامعة تدرك  ومزودي التدريب الميدان 

 التدريب الميدان 

. ا منه  ج برنامج معي  

 

 بيانات السياسات والعمليات

ة تسع ي  إل توطيد  جامعة الفجي 
ي الصناعة ومكان  مساقات التدريب الميدان 

 
ويد الطالب بنظرة ثاقبة ف لكل برنامج لي  

ي امتدادا العمل. 
، ويمكن مهارات التوظيف اآلمنة مجموعة حيث أنه يطور ج الدراسي ا للمنهيعد مساق التدريب الميدان 

لي   ثقة الطلبة بكونهم سيصبحون خريجي   أكفاء ومستقلي   ومهنيي   مؤه من فهم توقعات صاحب العمل، وسوف تتطور 

ة للتوظيف  ي خالل في 
 . التدريب الميدان 

 

  
 
  إرشادات التسجيل ف

 
  مساق التدريب الميدان

ي  القبول والتسجيل سجالتحدد مكتب 
 
ي إرشادات التسجيل ف

ة التدريب الميدان  ي جامعة الفجي 
 
ام بها خالل ف  الفصللاللي  

ي 
ي والصيف 

ي سياسة ضمن إطار  األول والثان 
وعليه، ، ساعات تدريب الطالبسياسة األخذ بعي   االعتبار مع  التدريب الميدان 

ام بالمتطلبات واإلرشادات التالية:  فالبد من  االلي  

ة التوظيف .1  فير

ي  .أ
ة التدريب الميدان  ا كحد أدن  )أ 16هي و  في 

ً
 حقيقية(.  / ساعة فعلية 480سبوع

ي مستمرة وغي  منقطعةيجب أن تك  .ب
ة التدريب الميدان   ا الطالب التباع قواعد وأنظمة مزود خضع خاللهحيث ي، ون في 

ي 
 .التدريب الميدان 

ي لطلبة .ج
ة التدريب الميدان  ي التمريض  تم دمج في 

ي  الفصلي   خالل  (غي  مستمر)بكالوريوس العلوم ف 
لضمان  األول والثان 

اتيجية   والتطبيقالتكامل بي   النظرية  ي اسي 
 .التمريض صالحمفوضية االعتماد األكاديمي إل  كما هو مطلوب ف 

2.   
 الدول   التدريب الميدان 

ي 
يطة أن ت يتم تشجيع التدريب الميدان  كةالكون الدولي بشدة، شر ي ، ومعروفة غربية محط التدريب  شر

وأن يمول التدريب الميدان 

 خارجيا

  التسجيل اإللزام   .3
 لمساق التدريب الميدان 

ي قبل البدء بالتدريب
ي مساق التدريب الميدان 

 .يسجل الطالب ف 

ي خالل  .أ
ساعات التدريب مع مساق  ساعات معتمدة فقط من عبء 9: يمكن للطالب العادي أن يأخذ الفصل األول والثان 

ي 
ي ، التدريب الميدان 

يطة عدم التداخل مع ساعات التدريب الميدان   .شر

:  .ب ي
 خالل الفصل الصيف 

ي ي
ي مساق التدريب الميدان 

وط ال جوز للطالب التسجيل ف  ي بالشر
 تالية: خالل الفصل الصيف 

i. ة ي جامعة الفجي 
 . المنجز وتحقيق نتائج التعلمالتقدم  يراقب أعضاء هيئة التدريس ف 

ii.  ي
ة التدريب الميدان  ي جامعة الفجي 

الطالب للمهارات والكفاءات  ممارسةلتحديد مستوى  يقيم أعضاء هيئة التدريس ف 

 المحددة. 

4.   
 العاملير  بدوام كامل الطلبة التدريب الميدان 

ي مجال  العاملي    للطلبةيمكن  .أ
ي  تخصصهمبدوام كامل ف 

 .تنفيذ عملية التسجيل فقط كجزء من التدريب الميدان 

ي  تخصصهمالذين يعملون بدوام كامل خارج مجال  الطلبةيجب عل   .ب
ي  تنفيذ التدريب الميدان 

داخل  تخصصهممجال ف 

ي التابعي   لها 
 . مؤسسة التدريب الميدان 

ي مع 6ستة )يجب عل الطالب العمل لمدة تزيد عن  .ج
( أشهر لكي يعتي  عامال بدوام كامل، وتقديم شهادة التدريب الميدان 

اف بها من قبل إدارة القبول والتسجيل  .تسجيل المساق ليتم االعي 

ي   .د
ي مساق التدريب الميدان 

ي بعد تلبية المتطلبات األساسية يتم التسجيل ف 
ي  خالل الفصل الصيف 

للمساق كما هو محدد ف 

ةكتالوج جامعة ا  .لفجي 

ي الذين يعملون بدوام كامل تقديم شهادة  الطلبةيجب عل 
ي تاري    خ  محددا فيها  التدريب الميدان 

ته وحقله التدريب الميدان   حيث، وفي 

 . ي
  تقدم مع تسجيل مساق التدريب الميدان 

 

 ساعات العمل التطوع سياسة 
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 نظرة عامة .أ

ة  م جامعة الفجي   
اتيجيو ،  عل تحمل المسؤولية االجتماعيةع اإلماراتيي   يتشجب م2021اإلمارات دولة برؤية حكومة تلي  ة دعم االسي 

ي تشجع الشباب ع
ي الت 

ساعة تطوعية   100ل ممارسة مواطنتهم. لذلك، حددت الجامعة ما ال يقل عن الوطنية للشباب اإلماران 

ة الدراسة الجامعية  أثناء صلتح، دراسي لكل عام  ساعة تطوعية 25الطلبة المسجلي   بما يعادل لجميع  كمتطلبات تخرج  البالغةفي 

 سنوات.  4

": من خالل خدمة المجتمع  يمكن و  بال مقابل مادي،يصف العمل التطوىعي النشاط الذي يخصص فيه الطالب وقته "لفعل الخي 

اضًيا و  التطوع( مزودي) مزود أن يكون   األحداث والمؤسسات والشؤون االجتماعية وحاالت الطوارئ.  شامال افي 

 

 يانات السياسات والعملياتب .ب

ة ي كل برنامج تسع جامعة الفجي 
 
غية الطلبة برؤية ثاقبة بتزويد إل و  ،للتخرج كمتطلبات  إل توطيد إلزامية ساعات العمل التطوىعي ف

األنشطة  من خاللمهاراتهم  توظيف وتفعيلمواطنتهم  إظهار يوفر لهم فرصة ج الدراسي ا التطوع امتداد للمنهخدمة المجتمع، ف

ي األنشطة التطوعية و التطوعية. 
 
ي تنمية ثقة  تساعد المسؤولية االجتماعية و  تعزز المشاركة ف

 
 ومساهماتهم اإلبداعية الطلبةف

 . هم القياديةالجماىعي ومهاراتاستعداداتهم للعمل و 

كةمسؤوليات و  الطلبةإدارة شؤون قسم  1ب.    الخدمات المشير

ي الجامعة عن تنسيق أنشطة وهو قسم مسؤول
 
ألداء األنشطة  الطلبةوالتأكد من إعداد  ها ، وتسهيل عملياتالساعات التطوعية ف

تبة عليها بشكل كفؤ، كما يوفر القسم :  ، وستتم مساعدة الطلبةالخدمة التطوعية ومزود قناة اتصال رسمية بي   الجامعة  المي  ي
 
 ف

 

،المتطوعي    مزوديتحديد  .1 ي بيئة آم المتوقعي  
نامج. وفرص التطوع ف   نة خاصة بالي 

ي   تضي    حالحصول عل   .2  . التطوعيةالخدمات  مزوديلفرص التطوع من  وتضي    حكتان 

 من قبل المتطوع.  إذا طلبإذا  للطلبةالحصول عل تضي    ح تطوىعي  .3

ي المساعدة  التطوع مزوديالحصول عل نموذج )نماذج( طلب التطوع من مختلف  .4
. الطلبة عل التسجيل ف   لعمل التطوىعي

نامج وتشجيع  الطلبة إبالغ  .5  عل تسجيل اهتمامهم.  الطلبةوأعضاء هيئة التدريس بالفرص التطوعية الخاصة بالي 

ي  الطلبةتأكد من تسجيل جميع ال .6
 قبل حضور أي أنشطة تطوعية. العملي التطوع المحدد ف 

 المحددين.  التطوع بمزوديتحديد مخاطر الصحة والسالمة المرتبطة  .7

اط .8 ي والتأمي   ضد المسؤولية أو التأمي   المطلوب عل النحو المحدد التطوع شمولية الطلبة ب مزود  اشي   الطت 
 للطلبةالتأمي  

 قبل حضور األنشطة التطوعية. 

ي سلسلة ورش عمل  تقديم  .9
جامعة  طلبةلتأكد من أن ، بغية اكل طالبعل   حضورها إلزامي تنمية المسؤولية االجتماعية ف 

ة ي من سلسلة ورش العمل  والبد أن تغطي ومون أثناء أنشطتهم التطوعية. مستعدون ومدع الفجي 
 الموضوعات: أقلها ما يأن 

ي ذلك:  االتصال التواصلمهارات  .أ
ي بيئات متنوعة، بما ف 

 والعالقات ف 

i. الصحة والعالقات العامة؛ طلبة 

ii.  .التعاطف والحزم 

iii.   ي
  . الذكاء العاطف 

iv.  . ي
ي وغي  اللفط 

 التواصل اللفط 

ي ذلك: مهارات العرض الم .ب
 بتكرة )شفهًيا وكتابًيا( ، بما ف 

i. عروض الملصقات .  

ii.  .عروض باور بوينت 

اتيجية نموذج االستفسار التقديريا)قارير التأملية كتابة التمهارات   .ج  دورة خماسية األبعاد، أي التعريف واالكتشافو  ،سي 

/ التسليم  (. والحلم والتصميم والمصي 

 العمل الجماىعي ومهارات القيادة.  .د

ي منح شهادة حضور لكل طالب بعد االنتهاء من سلسلة ورش العمل اإللزامية  .10
 تنمية المسؤولية االجتماعية. ف 

ي تشمل:  المزود مع  الطلبةترتيب توجيه  .11
 )إن وجد( والت 

 . التطوع الفعال لتحقيقالتوجيه بالمعدات أو الموارد  .أ

ي يجب القيام بها للتأكد من أن الطالب  .ب
 . مستعد وكفء وقادر عل أداء المهام/ الواجبات المحددةالمهام/ الواجبات الت 

ي دولة اإلمارات العربية  .ج
يعات حماية البيانات ووسائل التواصل االجتماىعي ف  ام بلوائح الخصوصية اإلماراتية وتشر االلي  
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تب عليه ،المتحدة لنشاط " وكل من له عالقة باالمتطوع شخصيةعن " الخاصةعل شية المعلومات  الحفاظ مما يي 

 .  التطوىعي

 . التطوىعي  بطبيعة العملتسليط الضوء عل مخاطر الصحة والسالمة المرتبطة  .د

ي من المزود المتطوع بعد االنتهاء من إثطلب  .12
ون  ، بنجاح التطوىعي  العملأن الطالب قد أتم ب ساعات التطوعبات إلكي 

 المتطوع واسم الطالب وعدد ساعات التطوع.  المزود اسم  متضمنا 

 شهادات مقابل خدماتهم التطوعية. الخالله  الطلبة حيث يمنحتسهيل حفل توزي    ع جوائز المتطوعي   السنوي  .13

 سؤوليات الطالبم 2ب. 

 كل طالب مسؤول عن: 

ي  .1
كة شهاييحضور سلسلة ورش عمل المسؤولية االجتماعية الت   قسم إدارة شؤون الطلبة ومسؤوليات الخدمات المشي 

 التطوعية. قبل حضور األنشطة 

ي  .2
 
ي برنامج األنشطة التطوعية المحددة ف

 
 . االمتحانالتسجيل ف

ام .3  الخدمة التطوعية.  مزود سياسات وإجراءات ب االلي  

ي جميع األوقات.  .4
 
 التضف بمهنية ف

 المتطوع.  المزود أداء المهام/ الواجبات المتفق عليها كما تم تعيينها من قبل منسق نشاط  .5

. منسق النشاط إذا لم يشع إبالغ .6  ر بأنه مؤهل ألداء مهمة/ واجب معي  

امالمتطوع والنشاط بالمزود الحفاظ عل شية المعلومات الخاصة  .7 تب عليه الي   الطالب بقواني   حماية البيانات  ، مما يي 

 وبيانات وسائل التواصل االجتماىعي اإلماراتية. 

ةتقديم وثائق  .8  : تطوىعي وهي المطلوبة بعد االنتهاء من كل نشاط  جامعة الفجي 

ة. نموذج نشاط ساعات العمل التطوىعي  .أ ي جامعة الفجي 
  ف 

 : استمارة نشاط تطوىعي انطباع .ب

 

 إرشادات توثيق ساعات المتطوعير   3ب 

امكل طالب   فإنه يتوجب عل، بشكل جيد  ساعات العمل التطوىعي لضمان توثيق   : اآلتيةإلرشادات با االلي  

 تتبع جميع ساعات التطوع من خالل:  .1

ة. استكمال نموذج نشاط ساعات المتطوعي    .أ ي جامعة الفجي 
 ف 

ي التطبيق المحدد  ساعات التطوعإرسال/ إدخال  .ب
ي الجامعة.  ف 

 ف 

ي الجامعة بدقةنموذج نشاط ساعات  تعبئة .2
موقع المكان/ و ، ، وساعات التطوعالتاري    خ الصحيحب عمل المتطوعي   ف 

توثيق مسؤولية  ويقع عل عاتق الطالبالغرض من النشاط، باإلضافة إل دورهم/ مهامهم أثناء النشاط. و ، التطوع

ي ، وتوثيق )األفكار واآلراء( حول النشاط انطباعاته
تفاصيل االتصال )االسم ورقم الهاتف( الخاصة بمنسق النشاط والت 

ي  كما وثق  المدة النشاط طوالالطالب حضور التحقق من  تمكن من
ي  نشاط ساعات المتطوعي    الخاص نموذجالف 

ف 

ي الجامعة
ة: عل نموذج:  االنطباعالنشاط التطوىعي وسجل  ، والتبض ف  ي جامعة الفجي 

.   االنطباع الخاص ف  نشاط تطوىعي

، )يتم اتباع نهج كما   سار اتباع نموذج االستفو الموقف والمهمة والعمل والنتيجة( للتفكي  فيما حدث أثناء النشاط التطوىعي

ي : D-5 دورةالتقديري )
التعريف واالكتشاف والحلم والتصميم والمصي  / التسليم( لتشجيع الطالب عل التفكي  ف 

ي كونهموذج هذا النتكمن قوة و  ،حول النشاط رائهمشاعره/ مشاعرها وآ
ي والقيادة.  ف 

ي لتطوير التغيي  الذان   نهج إيجان 

 

 التقدم األكاديم  سياسة 

 فصول دراسية .أ

ةيتم تقديم  ي جامعة الفجي 
: فصل دراسي  المساقات ف  ي فصلي   دراسيي  

،وفصل  أولف  ي
يتكون كل فصل دراسي و  دراسي ثان 

ا يتبعها أسبوع االختبار  15من   . تقدير  أسابيع عل أقل 6من ا صيفي فصال قد تقدم الجامعة  ، كما أسبوعً

ة التسجيل القصوى  فير

ة التسجيل القصوى  .1 ي اآلداب  لطلبةليجب أال تتجاوز في 
ي برامج المنتسبي   ف 

نامج من وقت  1.5المسجلي   ف  من مدة الي 

 بدء الدراسة. 

ة التسجيل القصوى  .2 ي برامج للطلبةيجب أال تتجاوز في 
نامج من وقت بدء  1.5البكالوريوس  المسجلي   ف  من مدة الي 

 برنامج الدرجة. 
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  الحجز  سياسة

 سحب وإضافة وإسقاط المساقات .أ

ي الفصل الدراسي العادي أو الثالثة  المساقاتيجوز للطالب حذف أو إضافة  .أ
 
خالل األسبوع األول من الفصول الدراسية ف

(3 . ي
 ( أيام األول من الفصل الصيف 

 خالل األسبوع األول من التدريس.  المساقاتيجوز للطالب االنسحاب من  .ب

استخدام نموذج  الطلبةيجب عل و بعد األسبوع األول من الفصول الدراسية،  مقنعةال ُيسمح بالسحب إال ألسباب  .ج

شد ، و والمستشار األكاديمي  المرشد االنسحاب المعتمد حسب األصول من قبل  ي  الطلبةيسي 
 : باآلن 

قبول إل قسم اله تعبئة نموذج االنسحاب وتقديمب خالل األسبوع األول من التدريس، المساقاالنسحاب من  للطلبةيمكن  (1

 والتسجيل. 

، ولن يكون عضو هيئة التدريسإل موافقة من خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي  المساقاالنسحاب من ال يحتاج  (2

ي السجل الدائم للطالب إل أنه قد التحق 
 
 . بذلك المساقهناك ما يشي  ف

 عد نهاية األسبوع األول من التدريس. ال ُيسمح بالسحب إال ألسباب قاهرة  (3

ة  WP درجةالطالب  نحمي (4 ي المساق من جامعة الفجي 
 
ي ف

 
 .وقت االنسحاب متجاوزا  المساقإذا نجح ف

ي  WFيمنح الطالب درجة  (5
 
 وانسحب، حيث يعد راسبا. المساق إذا رسب الطالب ف

ي يتم احتسابها عل أنها  WFعل درجة  يحصل الطلبة (6
ي متوسط  Fوالت 

 
بعد نهاية األسبوع  ذا انسحبوا منهإالمساق، درجة ف

 األول دون الحصول عل الموافقة المناسبة من السلطات األكاديمية المعنية. 

 . سحب للمساقيتوقفون عن حضور الفصول الدراسية دون  ممنتلقائًيا  WFدرجة  الطلبة منحسيتم  (7

 إجازة الغياب .ب

ي االعتبار أسباب مثل المشكالت الصحية  ؤخذ يوقد  ،لمدة تصل إل عامي    الجامعةبأخذ إجازة من  للطلبةسمح ي
ف 

امات العائلية أو العمل واألسباب الشخصية.  ي الخارج وااللي  
ي مثل والصعوبات المالية وفرص الدراسة ف 

وعل الطلبة ف 

والتحدث تعبئة النماذج المطلوبة؛ و تقديم تقرير إل إدارة القبول والتسجيل بللحصول عل إجازة،  التقدم هذه الحاالت 

ي للتقدم إلعادة القبول. األ  مع المستشار 
 كاديمي حول الخيارات وعملية أخذ اإلجازة واإلجراءات والجدول الزمت 

 إعادة القبول .ج

ي  اآلتيةتحكم السياسة 
ةإعادة القبول ف   :جامعة الفجي 

 ، يجب إعادة قبوله كحالة طالب مستمر. إجازتها  / عندما يعود الطالب خالل وقت إجازته .1

ي حالالطالب تقديم طلب للقبول، أو دفع رسوم قبول أخرى  يعيد الحالة المذكورة أعاله، لن  باعتماد  .2
 العودة.  ف 

ام بجميع بإبالغ الطالب  من خالل القسم المختص تقوم الجامعة .3 بإعادة التقدم بطلب للقبول، ودفع رسوم القبول، وااللي  

ي وقت إعادة القبول 
ي حالة عدم عودة الطالبالمتطلبات ف 

ي انتهاء إجازة غيابه  الجامعةإل  ف 
 . أو قبلها ف 

 

  المراقبةالوضع تحت  سياسة

  ي أي  2.0يقل معدله الفصلي عن  يوضع الطالب تحت المراقبة األكاديمية عندما ، مسجلفصل دراسي أول باستثناء
ف 

اكمي  معدله فصل دراسي أو   كاديمي جيد . األ  هوضع يعد ، وال  2.0عن  الي 

  اكمي إل  معدلها  / المراقبة األكاديمية حت  يرتفع معدلهيبف  الطالب تحت  أو أعل.  2.0الي 

  ي
 أقل.  مساقاتيسمح للطالب تحت المراقبة بالتسجيل ف 

  ي أي نادي أو منظمة طالبية.  مؤهلغي  الطالب تحت المراقبة األكاديمية يعد
 لتولي منصب ف 

 

  الفصل والتعليق األكاديم   سياسة

  ة  . المتحانيجوز للجامعة فصل الطالب إذا أظهر تقدًما مرضًيا خالل في 

  صلي   تحت المراقبة األكاديمية من الجامعة إذا بقوا تحت المراقبة األكاديمية ألكير من فممن هم  الطلبةيمكن فصل

 /  اإلنذار األكاديمي الثالث(.  تلقتدراسيي   متتاليي   )إذا تلف 

 

 حضور الطلبة  سياسة

 السياسة بيان .أ
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ةيجب عل  .1 ام، األكاديمي  عملالو  سلوكالمعايي  تلبية أعل  طلبة جامعة الفجي  حضور جميع الفصول الدراسية ب وااللي  

ي التحقوا بها.  للمساقات الجامعية
 الت 

 يسجل أعضاء هيئة التدريس حضور الطالب لكل فصل ابتداًء من اليوم األول للفصل.  .2

ي الوقت المحدد كون الطلبة مطالبون   إل إدراك وفهمألوصياء وأولياء األمور وا الطلبةحاجة   .3
 
بحضور الفصول الدراسية ف

 . بالمساقأنشطة تعليمية متعلقة  ةألي مع واالستعداد وأن 

ي ذلك الجلسات العمليةالدراسيةحضور جميع الفصول  الطلبةجب عل ي .4
 
ي ج، بما ف

 
ميع أنشطة ، والمشاركة بشكل كامل ف

ي 
 . المساقتطلبها يالتدريس والتعلم الت 

ي تنفيذ ومراقبة  لتحقيقإجراءات الحضور اإللزامية الوحدات األكاديمية تنفيذ سياسة يجب عل األقسام و  .5
 
العدالة ف

 . الطلبةحضور 

 

 إجراءات السياسة .ب

  برامج الصحة والعلوم  الطلبة ينطبق عل .1
 
  المسجلير  ف

ر
 : اآلن

 النظرية:  المساقاتإجراءات حضور  .أ

 حساب التغيب عن العمل:  (1

 دقائق.  10أكير من  الصفالطالب غائًبا إذا تأخر عن  يعد  (أ

 التغيب بعذر أو بدون عذر جزًءا من الغياب المحسوب.  يعادل    (ب

 مسؤوليات الطالب أثناء التغيب:  (2

 أثناء التغيب.  المساقالحصول عل مادة  (أ

 االنتهاء من جميع التخصيصات.  (ب

ين( ألي شكل من أشكال  (ج تيب مع المحاض  )المحاض  التعويضية والتقييمات ذات الصلة مثل  الصفوفالي 

ة والواجبات وأشكال أخرى من تقييمات المتطلبات األساسية.  االمتحانات  القصي 

 حكومي أو تقرير  يقدم الطلبة المعنيي   بسبب المرض:  المساقالغياب عن  (د
شهادة طبية مختومة من مستشف 

ي ط  . إذا كان من مستشف  أو طبيب خاص مصدق،ت 

 عواقب التغيب عن العمل:  (3

ي  (أ ي 5تغيب بنسبة  : أول إنذار كتان 
 .  الفصل الدراسي ٪ من إجمالي ساعات التدريس ف 

ي ويحصل عل عالمة رسوب (ب
ي ويستبعد الطالب من حضور االمتحان النهان 

ي نهان  الغياب بنسبة  :(F) تحذير كتان 

 من إجمالي 10
ي ٪ فأكير

 .  الفصل الدراسي ساعات التدريس ف 

وعة( وهي  (ج ي ذلك الغياب ألسباب مشر
ي تتجاوز الحد األقض للتغيب )بما ف 

٪ فأكير 10سحب جميع الحاالت الت 

ي الفصل الدراسي عن الفصل الدراسي الكامل. 
 من إجمالي ساعات التدريس ف 

اتإجراءات حضور  .ب )تدريب  المخصصةلتجريبية الرسيرية التعلم ا وتحديد مستوىالمختير اإلكلينيك   محاض 

 الممارسة الرسيرية(: 

ات٪ 100حضور بنسبة  (1 التعلم التجريبية الشيرية  وتحديد مستوىالمختي  الشيري المجدولة  لمحاض 

اتيعد إكمال جميع و  ،)تدريب الممارسة الشيرية( المخصصة ات الطبية )المجدولة( المطلوبة  محاض  المختي 

ا للتخرج.  التعلم التجريبية الشيرية وتحديد مستوى
ً
ط  شر

ات تكميليةإجراء  (2 المتغيب  التعلم التجريبية الشيرية المخصصة وتحديد مستوىمختي  اإلكلينيكي لل محاض 

ي خالل عطالت  عنها 
ي برنامج  الطلبةجميع  غيابل المحتملة نسبةال فإن، وعليه. األول والصيف 

المسجلي   ف 

ي التمريض
 .صفر٪ بكالوريوس العلوم ف 

ات المختي  اإلكلينيكي  دون إذنيغادر  يعد غائبا من (3
التعلم التجريبية الشيرية  حاالت تحديد مستوىأو محاض 

 . لطلبةالمخصصة من ا

ات المختي  اإلكلينيكي لمن يغادر دون إذن وضع عالمة غائب ت (4
دقيقة أو  15ن لمدة تزيد عمن الطلبة  محاض 

 و محاض   . يعطي دقيقة 20ألكير من  من الطلبة التعلم التجريبية الشيرية المخصصة حاالت تحديد مستوى

ة  ،الزمنية( )ضمن األطر مغادرة لاإلذن لالطلبة  ( الممارسة الشيريةمديري) محاض  أو من قبل  جامعة الفجي 

ط  ويطبق : . )جلسات المختي  الموصوفةاألطر الزمنية  ضمنهذا الشر ، وحاالت دقيقة كحد أقض 15اإلكلينيكي

ي الشيري:  تحديد مستوى  دقيقة كحد أقض(.  20التعلم التجريت 
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المستشار األكاديمي للطالب بجميع التحذيرات و ، المسؤول عن المساق الجامعة، ومحاض  رئيس القسم يبلغ (5

 . للطلبةالكتابية المرسلة إل 

لي ساعات ٪ فأكير من إجما10بنسبة بأسماء "الطلبة المسقطي   للمساق" للتغيب  قائمةقدم رئيس القسم ي (6

 لسحب الطالب من المقرر.  لإل قسم القبول والتسجي التدريس للفصل الدراسي 

 

  برامج أكاديمية أخرى  الطلبة يرسي عل .2
 
  المسجلير  ف

ر
 : ما يأن

 

ي الدراسية ٪ من مجموع الفصول 20يجب أال تزيد نسبة الغياب تحت أي ظرف من الظروف عن  .أ
ها الت  الطلبة  يحض 

 لكل فصل. 

امج األكاديمية الجام مساق٪ من 20الذين تجاوزوا الغياب ألكير من  الطلبةاإلجراءات التأديبية ضد  تنفذ  .ب ي الي 
 
عية دراسي ف

ي برنامج الصحة والعل10أو تجاوزوا 
 
 وم. ٪ ف

 . وبنتيجة فورية، ( بسبب الغيابFعل درجة الرسوب ) المساق٪ من 20أكير من ممن تغيبوا عن  الطلبة سيحصل .ج

إل الذي أدى بهم  الغيابتجاوز ما بسبب  مساق من ي   المنسحب للطلبة كامال لفصل الدراسي  لسحب إيقاع القد يتم  .د

 ساعة معتمدة.  12إجمالي ساعات معتمدة مسجلة أقل من 

 . مسجل مساقتتبع معدالت الحضور والغياب لكل  الطلبةيجب عل  .ه

أو المرض أو الظروف القاسية عند العودة إل الحرم الجامعي من أجل النظر بالحالة الطارئة  المتعلقعذر اليجب تقديم  .و

 فيها. 

ي األسباب  .ز
 الغياب:  لتجنب اآلتيةيمكن النظر ف 

ي رحلة ميدانية معتمدة مرتبطة  (1
 . بالمساقاتالمشاركة ف 

ي الرحالت الميدانية المعتمدة المرتبطة بالجامعة أو الكلية بحد أقض رحلة ميدانية واحدة لكل فصل  (2
المشاركة ف 

 .  دراسي

ةتمثيل  (3 ي المسابقات واألنشطة الرياضية المعتمدة.  جامعة الفجي 
 ف 

ي  .ح ي حو عل الن للطلبةالكلية مسؤولة عن مراقبة معدل غياب الطالب وإرسال إشعار كتان 
 : اآلن 

 ٪. 5بلوغ الغياب  عند  الطلبةتنبيه  (1

 ٪. 10عند بلوغ الغياب  الطلبة إبالغ  (2

 ٪. 15من بلوغ الغياب  الطلبةتحذير   (3

 .(Fراسب ) عالمةحت  ينسحب من المساق وإال سيحصل عل ٪ 20من بلوغ الغياب  الطلبةتحذير  (4

 (F) ، وإال يجب تسجيل عالمة راسبالمساقسحب  الطالبمن  يطلب، ٪ من الغياب20عند الوصول إل أكير من   (5

 . بسبب الغياب

i.  المحاض   / ٪ أو أكير إل رئيس القسم، والكلية20نسبة الذين بلغوا نسبة الغياب ب الطلبةيجب اإلبالغ عن

 المرشد األكاديمي للطالب. و ، المساق المسؤول عن

" " يقدم رئيس القسم قائمة .ي لسحب الطالب  قسم القبول والتسجيل٪ من الغياب" إل 20ألكير من الطلبة المسقطي  

 المساق. من 

 مدونة قواعد سلوك         

ةأنشأت           مي األكادي همسلوكومسؤولياتهم، ومعايي  هم حقوقالمدونة تحدد ، و بها  التقيد  عل الطلبةمدونة سلوك  جامعة الفجي 

ي ستفرض، والعقوبات وغي  األكاديمي 
ي حالع الت 

 انتهاك مدونة قواعد السلوك.  ليهم ف 

 سياسة حقوق ومسؤوليات الطلبة         

 الحرية األكاديمية:  .أ

بوية المناسبة من بي   مناهج الجامعة وبرامجها وخدماتها.   .1
ي متابعة األهداف الي 

 للطالب الحرية ف 

ي الالتقييم األكاديمي  عند  الطلبةيجب حماية   .2
اء ة معايي  األدمسؤولون عن تلبيال رغم كونهم ،متقلبالأو  متحي   الأو  تعسف 

ي 
 ضعها كل عضو من أعضاء هيئة التدريس. ياألكاديمي الت 

ح طبيعة  طالبال يجوز توقيع عقوبة تأديبية عل أي   .3 الموجهة  السلوك الخاط  )التهم(دون إعطائه إشعار خطي يشر

 إليه. 

اهة   .4 ي يحق للطالب المتهم بانتهاك أي من بنود قانون الي  
ا لإلجراءات والسياسات الموضحة ف 

ً
االستئناف ضد القرار وفق
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 هذا الكتيب. 

:  .ب  التميير 

 ي بيئة تعليمي للطلبة
 
ي الحق ف

م، واة خالية من التميي   غي  القانون  . لسلوك غي  الالئق أو غي  المحي   ، والتحرش الجنسي

 و أأو األبوية أو الدين أو األصل القومي  / الزوجية و ون أو الجنس أو الحالة تحظر الجامعة التميي   عل أساس العرق أو الل

 السن أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية. 

   للشؤون اإلدارية والمالية نائب رئيس الجامعة  إبالغ هم تعرضوا للتميي   أو المضايقة يعتقدون أن ممن الطلبةيجب عل

 "التظلم".  استمارة، عن طريق ملء عن الحادث عل الفور والطالبية 

 حرية االستعالم والتعبير  .ج

ي تعد جزًءا من مجتمع مات والجمعيات واألندية الطالبيةحقوق المنظ تضمن       
ة، والت  ي حرية االستفسار جامعة الفجي 

 
، ف

ي مرافق الجامعة وداخلها بعد 
 
دراسة ومناقشة كافة  حرية ، ويمنحونالحصول عل الموافقات المناسبة والتعبي  والتجمع ف

ي تهمهم و المسائل 
ي الش والعلنالحرية الت 

 
ي دعم القضايا بالو أحراًرا البد دائما أن يكون هؤالء ، تعبي  عن آرائهم ف

 
، سائلف

ي ال 
 ، وال تعطل بأي حال من األحوال سي  وثقافة اإلمارات العربية المتحدة، وقواني    تنتهك سياسات الجامعة ولوائحها والت 

ي العمل المنتظم 
 
تتحدث الطلبة أو األندية الطالبية والمنظمات والجمعيات عن ، نفسه ذات الوقت واألساسي للجامعة. ف

اتهم العامة أو مظاهراتهم نفسها فقط عند إطالقهم  . تعبي 

 حرية التوزي    ع واإلرسال .د

  ا لإلجراءات والسياسات الرسمية  المحوسيةأو المنشورة  / ورات أو تحميل المواد المطبوعة و توزي    ع المنش للطلبةيجوز
ً
وفق

يجوز توزي    ع جميع المنشورات و  ،والطلبةوبعد الحصول عل موافقة نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية 

ي ال تتعارض مع سياسات الجامعة وإجراءاتها وقواني   وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 المجانية الت 

  يتعارض هذا التوزي    ع بشكل غي  معقول مع عمليات الجامعة أو ينتهك  حي   ، وزي    ع أي منشوراتللجامعة تقييد ت يجوز

ستتم إزالة عرض المنشورات غي  ، و دولة اإلمارات العربية المتحدة السياسات الموضوعة للنشر والتوزي    ع أو قواني   وثقافة

و وسيتم توبيخ األفراد الذين  ،المضح بها عل الفور   مواد غي  مضح بها.  ةأي ا يتبي   أنهم نشر

 األنشطة التجارية وجمع األموال .ه

ي أو مرافق 
ةُيحظر استخدام أراض  ألغراض تجارية أو مكاسب خاصة إال إذا كان هناك نشاط تجاري مثل بيع  جامعة الفجي 

نامج التعليمي أو حيث يتم السماح بالبيع المح ي تشغيل الي 
ي تساهم ف 

ها من المنتجات الت  دود الكتب واللوازم التعليمية وغي 

عات عل سبيل المثال.   عل وجه التحديد من قبل الجامعة ألغراض جمع التي 

  الجامعةاتخاذ ال .و
 
 قرار ف

ة ألن .1 حاتهمو ملياتها جزًءا مهًما من ع تعتي  طلبتها  جامعة الفجي  كهم ، فإنها تقدر آرائهم ومقي  ي اتخاذ القرار ال تشر
 -مؤسسي ف 

 صناعة. 

احاتهم وشكاواهم وانتقاداتهم إل الطلبةيمكن نقل مخاوف  .2  الجامعة.  مسؤولي  واقي 

ةتتحمل  .3 ي يحتاجها و ، صحية وعالية الجودةنموذجية و ببيئة تعليمية  طلبتها مسؤولية تزويد  جامعة الفجي 
 غنية بالموارد الت 

ي . أهدافهم التعليمية الفرديةلتحقيق  الطلبة
 ةلإلمكانات والموارد المتاح همإدراك الطلبة ه يقع عل عاتقفإن ،مقابلالف 

الالزمة لتحقيق و مهام السلوكية المحددة للقيام بالستخدام هذه الموارد، و ال لوقت المناسب هم ل، واختيار بشكل كامل

 . ةنتائج التعلم المرغوب

 األخرى الطلبةحقوق  .ز

ي سيتم استخدامها لقياس تحقيق نتائج المتعلق ب، ال سيما يدرس مساقج كل ا الوصول إل منه .1
طرق التقييم والمعايي  الت 

 . هالتعلم المرجوة من

ي ذات الصلة بالموضوع والتعبي  عنها أفكارهم  ةناقشم .2
 . الصفف 

ي  .3
 . ةالدراسي الخطةإعطاء مهام معقولة يتم تعيينها ثم تصنيفها باستخدام الطرق والمعايي  الموضحة ف 

ي االمتحانات. التعليمية تعرف المادة  .4
ي سيتم فحصها ف 

 الت 

 متحاناتهم وأوراقهم مع أساتذتهم. عالمات امراجعة ومناقشة  .5

 ساعات مكتبية معقولة لعقد المؤتمرات الطالبية.  يجدولون وجود أساتذة .6

ون وجود أساتذة .7 ي اتهم المكتبية ساعات ينشر
 . الدراسية الخطةعل أبواب مكاتبهم وف 

ات الشخصية أو العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو اإلعاقة أو األصل وجود أساتذة .8  ال يمارسون التميي   عل أساس التحي  

 .  القومي
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ي ال .9
ام ولطف من قبل موظف  ةتعامل باحي   .جامعة الفجي 

ي عملية تقييم فعالية  بشيةالمشاركة  .10
 
 . األساتذةف

، دون إفشاء للمعلومات الشخصية من السجالت األكاديمية واالستشارية والتأديبية والمالية الحصول عل الخصوصية .11

ي تحتفظ بها الجامعة. 
 والطبية الت 

ةجامعقد تشارك                 هذه المعلومات مع اآلباء واألوصياء.  ة الفجي 

 الطلبةمسؤوليات  .ح

 ,ثال الكامل لمدونة قواعد السلوكاالمت .1

ام بها.  .2  التعرف عل سياسات الجامعة وممارساتها وإجراءاتها وااللي  

ام لجميع أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس إ .3
 آخرين.  وطلبةظهار االحي 

ي ا .4
 
 . الجامعية الصفوف، داخل وخارج عملية التعلم لمشاركة بنشاط ف

ي الوقت المناسب لتحقيق األهداف التعليمية.  .5
 
 التماس المساعدة ف

ات الفصل  .6 نتسواء وجها لوجه أو الدراسي حضور جميع محاض   . عي  اإلني 

ي األنشطة الصفيةا .7
 
امنة لمشاركة الكاملة ف امنة وغي  المي    

 . المي 

ي نظام اإلرشا .8
 
 د. المشاركة بنشاط ف

، ومهارات المهارات األساسية، ومهارات الكمبيوتر  مثل؛تنمية المهارات الالزمة للتعلم،  .9 ، مالتعل، وإدارة الوقت، والتحفي  

 واالنفتاح عل األهداف التعليمية. 

بوية المناسبة.  تمثل .10  السلطة النهائية الختيار األهداف الي 

.  المساقاتاختيار  .11 بوية المختارة بحسب المرشد األكاديمي  المناسبة لتحقيق األهداف الي 

 . للطلبةقييم نوعية وكمية الموارد المتاحة ت  .12

 االرتقاء بالجامعة. بالمساهمة  .13

ام متوقع  .14 ي  الطلبةمن جميع الي  
ضمن  محافظةارتداء مالبس ، و التواضع والنظافة والدقةبالممارسات الشائعة المتمثلة ف 

ي بناءمعايي  المجتمع المقبولة 
 من غي   الطلبةقد يخضع  ، كما ال تنتقص منهف، الرغوبالجو األكاديمي  بشكل يسهم ف 

مي     
 إلجراءات تأديبية.  ارتداء المالبس المحتشمةبقواعد  الملي 

  مدونة قواعد السلوك .ط
 
 الفصل ف

االنتهاكات المزعومة لقواعد سلوك الجامعة ضمن اختصاص نائب  قضايا السلوك والسلوك الناتجة عنوجوب وقوع  .1

 . الطلبةرئيس مكتب الشؤون اإلدارية والمالية وشؤون 

ي  الضبطأو المتكررة إل لجنة  رفع المخالفات الجسيمة .2
 الجامعة. ف 

ي حالة رغب .3
ي رفع دعوى ضد طالب آخر  ف 

كتب نائب / عليها القيام بذلك من خالل م ، فإنه يتوجب عليهالطالب ف 

ي حالة قيام ، وون اإلدارية والمالية والطالبيةمدير الجامعة للشؤ 
فإنه يتوجب ، طالب بتوجيه اتهامات ضد طالب آخر ف 

 . والطلبةنائب مدير مكتب الشؤون اإلدارية والمالية لنفسه أو نفسها ب التعريف عليه

تختلف و الء اهتمام خاص للمخالفي   المتكررين. ، مع إييتم التعامل مع االنتهاكات بجديةأنه سب وجوب إدراك الطلبة .4

ي قد تطبق عل الطالب المخالف لمدونة قواعد السل
، حيث من الممكن وك حسب طبيعة المخالفة المرتكبةالعقوبات الت 

ا 
ً
ي أن تشمل واحد

 : من اآلن 

:  (أ ي حالة معينة ال  / لب إلبالغه بأن سلوكهعن طريق إرسال تحذير رسمي مكتوب للطا تحذير تأديبر 
سلوكها ف 

وأن استمرار سوء السلوك قد يؤدي إل اتخاذ إجراءات تأديبية أكير  ،سياسات وإجراءات الجامعة ينسجم مع

 . بالجامعة الضبطجدية من قبل لجنة 

كة  إرسال إشعار رسمي مكتوب من رئيس من خالل المراقبة التأديبية:  (ب قسم شؤون الطلبة والخدمات المشي 

ي  ،مدونة قواعد السلوك بالجامعةانتهك أنها  / وإبالغه بأنه، لبإل الطا
التسجيل بموجب  ويمكن االستمرار ف 

وط المذكورة وط المذكورة، ستتخذ الشر  إجراءات تأديبية أكير خطورة.  ، وعند مخالفة الشر

ة الضبطقد تقرر لجنة  اإليقاف:   (ج   عليق إل: ، وقد يشي  التمحددة من الوقت بالجامعة إيقاف الطالب لفي 

  مساقاستبعاد الطالب من  .  أو أكير

  .استبعاد الطالب من األنشطة الجامعية 

 مقابلة رئيس الطلبةسُيطلب من  ،لمدة ال تزيد عل فصلي   دراسيي    استبعاد الطالب من الجامعة 

كة  ة قسم شؤون الطلبة والخدمات المشي  ي الجامعة بعد انتهاء في 
قبل السماح لهم بالتسجيل ف 
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 التعليق. 

كة  يقوم رئيس الطرد:  (د ي تتطلب مثل هذه العقوبات قسم شؤون الطلبة والخدمات المشي 
برفع المخالفات الت 

 الجامعة.  منالطالب  فصل حالة يشي  الطرد إلو  ،لجنة التأديب بالجامعةإل 

تتناول بوضوح وهي ، عة فرض عقوبات أو متطلبات إضافيةيجوز للجنة التأديب بالجام العقوبات التكميلية:  (ه

ي ينطوي عليها سوء السلوكالقضاي
ي جوز فرض أي مما ، ويا الت 

عل سبيل المثال و ، يتعلق بما ورد أعالهمما  يأن 

 ال الحض: 

 مهام العمل . 

  ر أو اإلصابةقد يتم فرض غرامات: التعويض  . ، أي التعويض عن الخسارة أو الض 

  ،وسحب المساقات، ظ بنصوص الدرجاتتفااالحو ، إلغاء الشهادة مثلالعقوبات األكاديمية 

 راسب مساق 

 فقدان االمتيازات 

  :ي  ،يجوز للجامعة إحالة الطالب إل السلطات المحلية لمقاضاتهاإلحالة إل السلطات الخارجية
 
ف

ي  لقواني   دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن الجامعة أو األنشطةه حالة انتهاك
ذات الصلة الت 

 . ترعاها الجامعة

 

 الطلبةثلة عل سوء سلوك أم .ي

 مخالفة سياسات وأنظمة ولوائح الجامعة.  .1

ي الحرم الجامعي أو الحرم الجامعي الذي ترعاه الجامعة أو من خالل مرافق الجامعة  .2
اإلساءة جسدًيا أو لفظًيا ألي شخص ف 

ي للجامعة وما إل ذلك(.  المحوسبة الجامعية الصفوف)مثل 
ون  يد اإللكي   والمنتديات وعي  حسابات الي 

 السلوك أو اللغة المهينة عل أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الجنسية أو األصل أو اإلعاقة الجسدية أو غي   .3

 ذلك من اإلعاقة أو السن أو المعتقدات السياسية. 

ي مغامرات جنسية غي  مرغوب  .4
 أو لمس جسدي.  ةالتورط ف 

.  / المالحظات والنكات والتعليقات و  إبداء  .5  أو السلوك الجنسي

ي عضو التدخل بالقوة أو العنف )أو بالتهديد بالقوة أو العنف( مع أي إداري أو   .6
هيئة تدريس أو موظف أو أي طالب آخر ف 

 الجامعة. 

 هيئة تدريس أو موظف جامعة. عضو تقديم شكوى كاذبة بحق طالب أو   .7

ةار بسمعة اإلض    .8  من خالل التضفات أو السلوكيات غي  المقبولة.  جامعة الفجي 

ي ذلك   .9
ونيةاستخدام اسم الجامعة أو توزي    ع أو نشر أي مواد )بما ف   ( باسم الجامعة دون موافقة مسبقة. اإللكي 

ي  .10
ي األمانة واالنتهاك األكاديمي  خيانةالتورط ف 

ي ذلك عل سبيل المثال ال الحض الغش ف 
والشقات ات،  االمتحان، بما ف 

ي القسم ، وانتهاك حقوق النشر العلمية
 5.9.8، وما إل ذلك )مزيد من المعلومات حول عدم األمانة األكاديمية موجودة ف 

 أدناه(. 

 . قسم إداريتقديم معلومات كاذبة للجامعة بقصد تضليل الجامعة أو أي شخص أو   .11

 أو استخدام مرافق الجامعة دون إذن مسبق.  ةالجامع أرضدخول واستخدام الحرم الجامعي أو  .12

ي أي وقتموظف آخر أو أي منشأة جامعية مقمكتب لدخول أي مكتب إداري أو   .13
، فلة أو مغلقة بأي شكل من األشكال، ف 

 دون إذن من موظف الجامعة أو الوكيل المسؤول عنها. 

ي الظروف المناسبة.  .14
 رفض اإلدالء بإثبات الهوية ف 

ها من الممتلكات العامة أو الخاصة العقارية أو إتالف أو تدمي  سوا   .15 ء عن قصد أو بسبب إهمال أي مرفق جامعي أو غي 

 الشخصية. 

 . مرافقها جلب الزوار غي  المضح لهم إل الجامعة أو   .16

ي  تنظيم التجمع .17
وع.  غي  القانون   أو العرقلة أو التعطيل غي  المشر

.  الطلبة، مثل الزوار أو الجامعة معممتلكات الجامعة أو أحد أعضاء مجت / شقة أو إتالف .18  أو الموظفي  

امج وكلمات المرور والسجالت بالجامعة.  .19  اإلساءة أو االستخدام غي  المضح ألجهزة الكمبيوتر والي 

تشمل المواد ، و قل مواد تحرش أو فاحشة أو مسيئةاستخدام موارد الكمبيوتر إلنتاج أو عرض أو تخزين أو تكرار أو ن .20

، ها من الصور الخليعة المشابهةبيل المثال ال الحض: الصور اإلباحية أو العارية أو شبه العارية أو غي  المسيئة، عل س
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ي تعرض محتو 
ا أو تصويرًيا بشكل مفرطالمواد الت 

ً
مادة  ةو أي، مهي   بالمثلالعنضي أو المحتوى المواد ذات ، والوى عنيف

 ا. أخرى ُيفهم عموًما أنها مسيئة اجتماعًيا أو ثقافيً 

امجانتهاك شية أو أمن كلم .21 نت ات المرور أو السجالت أو الي  ي ذلك عل سبيل المثال ال الحض: الشبكات واإلني 
 
، بما ف

 . ي
ون  يد اإللكي   وشبكة الويب العالمية والي 

ي الجامعات أو الجا .22
 
وبات الكحولية أو المواد المخدرة أو العقاقي  الخطرة ف ي استخدام أو حيازة أو توزي    ع المشر

معات الت 

 ترعاها. 

23.  .  التدخي   داخل الحرم الجامعي

حيازة أو استخدام أسلحة نارية أو متفجرات أو مواد كيميائية خطرة أو مواد أو أدوات أو أسلحة أخرى يمكن استخدامها  .24

 . ي الجامعة أو الجامعة أو الحرم الجامعي
 
ر بمبت  أو أرض ف  إللحاق األذى الجسدي بأي فرد أو إلحاق الض 

 

 زاهة الطلبة األكاديمية نسياسة 

ض ة تفي  ي جميع األعمال األكاديميةصادقي   ومنفت طلبتها  أن يكون جامعة الفجي 
 
 الطلبةعمل تقديم  لهمال يجوز ، و حي   ف

ي استخدمت فيها. ، اآلخرين عل أنه عملهم الخاص
  بل عليهم توثيق أعمالهم بذكر المصادر الت 

الجهود الفردية  ويشجعون، اف عل جميع األعمال األكاديميةية التخطيط واإلشر يتحمل أعضاء هيئة التدريس مسؤولو 

ي حالة اكتشاف حاالت ويتخذون الصادقة 
 
 الصدق هو مسؤولية كل طالب. ، فألمانة األكاديميةل خيانةاإلجراءات المناسبة ف

اهة األكاديمية فقدان اعقوبات انتهاكات مل قد تشو  ي الواجب اعتمادية ومصداقيةلي  
 
، أو عقوبات الصف، أو درجة رسوب ف

 كما هو موضح أدناه.   تأديبية

وير أو التلفيق أو التحريفيشمل الكذب األكاديمي أو الغش أعمال الشقة األدبية أو  ي ،  و الي  
 : كما اآلن 

ي أي يشي  إل االستخدام المتعمد أو محاولة استخدام مواد أو معلومات أو مساعدات دراسية غي  مضح بها و  الغش: 
 امتحانف 

ر أو الوسائل المادية.  دة عقد يتخذ الغش و أو تمرين أكاديمي أو محاولة تغيي  نتيجة نتائج التقييم من خالل التأثي  غي  المي 

 : مثل، أشكال

ي أو تقديم مع .1
 . لومات غي  مضح بها أثناء الفحصتلف 

 . حانلحصول عل معرفة غي  صحيحة بمحتويات االمتا .2

 . مصادر غي  مضح بها أثناء الفحصاستخدام مواد /  .3

 بشكل غي  صحيح.  مصححة ا عل أنه ا وتقديمه تصحيح االمتحان،تغيي  اإلجابة بعد  .4

 . إجراء امتحان لشخص آخر أو إجراء شخص آخر امتحان لطالب معي    .5

 . العالمةتزوير أو تعديل وثائق التسجيل أو   .6

 . من ورقة عملهأو امتحان طالب آخر نسخ من ال  .7

 طالب آخر بالنسخ. السماح ل .8

  االمتحان. استخدام مواد غي  مضح بها أثناء   .9

ي المساعدة أثناء  .10
 وأنشطة التقييم األخرى.  المحوسبة االمتحاناتتلف 

 

  
 

اك ف اك يتمثل : مانة األكاديميةاأل  خيانةاالشير ي خيانة األمانة األكاديمية  االشي 
ي ف 

خر آشخص مساعدة أو محاولة مساعدة  ف 

ي ا، غي  أمي   أكاديمي عل ارتكاب فعل 
اهة األكاديميةأو مساعدة طالب آخر عن عمد ف  اكنتهاك قواعد الي    ، ويعد هذا االشي 

 أن يشمل ذلك عل سبيل المثال ال الحض:  ومن الممكن. ومقصودا  ا متعمد ا أمر 

 القيام بالعمل لطالب آخر.  .1

. ال االمتحانأو  ناالمتحا، )ج( تقديم إجابات أثناء وع لطالب آخر تصميم أو إنتاج مشر   .2  قصي 

 أثناء إجراء االختبار وتقديم المعلومات.  الطالب عل الهاتف المحمولب االتصال  .3

 . االمتحانتزويد الطالب بنسخة مسبقة من   .4

ي موقع  مناسبةترك مواد غي    .5
 . صي  االمتحان القأو  االمتحانف 

 عديل نتائج الفحص. ت .6

 

  العمل المقدم:  خيانة             
 

للطالب  ألصلي يجب أن تكون جميع األعمال والمواد األكاديمية المقدمة للتقييم هي العمل ا األمانة ف

ه.  الطلبةيحظر عل ، و )أو مجموعة الطالب( كة أخرى غي  اؤها من شخص آخر أو شر  إرسال أي مواد أعدها أو تم شر
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 : أو سجالت الجامعة أو  المساق الجامعي يجب مراعاة قواني   حقوق النشر عن كثب: ُيحظر نسخ مواد  انتهاكات حقوق النرسر

ها أو استخدامها غي  المضح به. ُيتوقع من  اءات اال  الطلبةأدوات التعريف بقصد االحتيال أو الخداع أو تغيي  ام بي   
اع االلي  خي 

ينطوي  بحكم طبيعة عملهم الذيمستندات حساسة  ةيأل  ا من الوصولتمكنو ، إذا مثال ، وحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة

 عل الوصول إل المعلومات من المؤسسات الخارجية. 

 

اضيةوكيل غي  مناسب: يجب عل الطالب حضور االمتحانات والف نت أو مادًيا.  / صول الدراسية سواء كانت افي  عي  اإلني 

 واجهون الفصل من الجامعة. أولئك الذين ينتحلون شخصية والمنتحلون قد ي

 

 العلميةالرسقة سياسة  .أ

 

 تعريف: 

اف بعمل اآلخرينهي إعادة إنتاج أعمال اآلخرين بدون  العلميةالشقة  بطريقة ، منشورةالمنشورة أو غي  السواء  ،اعي 

 . بإعادة صياغة بسيطةأو  ةحرفي

 

 توثيق عمل الطالب وتسجيل األداء

 

 . من العمل األصيل للطالب أو مجموعة الطلبةجميع األعمال والمواد األكاديمية المقدمة للتقييم هي  .1

ه تقديم أي مواد أعدها  حظر الطلبة من .2 اها أو غي  ه.  أن يكون اشي  كة أخرى غي   من شخص آخر أو شر

ي 2016أسلوب جمعية علم النفس األمريكية )الطلبة اعتماد  .3
األكاديمية والمواد  اتالدراسجميع اإلسناد ل( ف 

 المكتوبة ذات الصلة. 

نت إن )إل برنامج تحميل جميع التقييمات المكتوبة   .4 جامعة من خالل موقع  ( للشقات العلميةTURNITINتي 

ة للتعلم الذكي بغية  ي منها، التشابه مؤشر تحديد الفجي 
ي األعمال، والت 

 اعليةوالدراسات التفالمقاالت األكاديمية ف 

وع تحليل الفرص  ومساقاتودراسة الحالة  وع جديد ت -التخرج البحثية: مشر  ودراسة الجدوى ،صميم مشر

اتيجية االقتصادية،  . ها وما شابه والدراسات الدامجةوالمشاري    ع  ،الموضوعات الخاصةومساق  ،واإلدارة اإلسي 

ي  .5
نت إن )تقرير إظهار صفر% من مؤشر التشابه ف  التشابه إذا كانت نسب و  علمية،( للشقات الTURNITINتي 

ي الحاالت  قليلة
 الجامعةمنسوبة إل نماذج  التشابه نسبإذا كانت  ، أما فيجب إحالتها إل مصادر التشابه ،ف 

.  فإن، وقوالبه
ً
 التشابه الغًيا وباطال

. وتقديمها لالمكتوبة مع نتائج تقرير مؤشر التشابه  متقييمات أعماله تحميل وطباعة نتائجقيلم الطلبة ب .6  لمحاض 

 

 

 سياسة تقديم التقييمات الكتابية

ي  .7
قبل يوم واحد من الموعد و ، منتصف الليلمن  12:00أو قبل الساعة تقديم جميع التقييمات المكتوبة ف 

ي 
ي ل، النهان 

ي نسخة ورقية مصحوبة بتقرير مؤشر التشابه  الصفلمحاض  ف 
والذي يتم تضمينه   TURNITINف 

 كملحق للتقييم. 

ي يت يتمال  .8
ي قبول التقييمات الت 

ون  يد اإللكي  ورة محددة، إال إذا م إرسالها عي  الي  ت لوفاء بمتطلبابا وجدت ض 

  التقييم. 

 

 : الرسقات العلميةمستوى 

ةتحدد                  ا ف تصن للشقات العلمية،ستة مستويات  جامعة الفجي 
ً
 : اآلتيي    معيارينللوفق

 

 فئات الطالب: 

 ي السنة
 األول )طالب جديد( طالب ف 

 ي السنة الثانية والثالثة
 طالب ف 
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 )سنة رابعة أو بعد الطالب )طالب متمرس 

 

 الرسقات العلميةمدى 

 جنحة بسيطة(30 - 20: 1 الشقات العلمية مستوى( ٪ 

 مخالفة متوسطة(60-31: 2 الشقات العلمية مستوى( ٪ 

 ة(100-61: 3 الشقات العلمية مستوى  ٪ )جريمة خطي 

 

ي ، عل النحو شقات العلميةيي  مركبة لتصنيف مستوى المعا الجامعةتطبق 
 : اآلن 

 طفيفة من طالب حديث العهد علمية(: شقة 1المستوى )

ي الحاالت 2المستوى )
 
 : اآلتية(: ف

i. أومعتدل من قبل طالب جديد  شقة علمية ، 

ii.  ي السنة الثانية أو الثالثةطفيفة من قبل طالب  علميةشقة
 
 ، أوف

iii.  1) الشقة العلمية إعادةمستوى . ي نفس الفصل الدراسي
 
 ( ف

ي الحاالت التالية: 3المستوى )
 
 (: ف

i.  أوشديدة من قبل طالب جديد  علميةقة ش ، 

ii.  ي السنة الثانية أو الثالثة، أو معتدلة من قبل ط علميةشقة
 
 ؛الب ف

iii.  ؛الب متمرس، أو طفيفة من قبل ط علميةشقة 

iv.  2) الشقة العلمية إعادةمستوى . ي نفس الفصل الدراسي
 ( ف 

ي الحاالت التالية: 4المستوى )
 (: ف 

i.  ي السنة الثانية والثالثة، أو  شديدة من قبل علميةشقة
 ؛طالب ف 

ii. ؛معتدل من قبل طالب متمرس، أو  شقة علمية 

iii.  ي 3) الشقة العلمية إعادةمستوى
.  ( ف   نفس الفصل الدراسي

ي الحاالت التالية: 5المستوى )
 (: ف 

i. ؛شديدة من قبل طالب متمرس، أو  علميةة شق 

ii.  4) الشقة العلميةإعادة مستوى . ي نفس الفصل الدراسي
 ( ف 

ي نفس الفصل الدراسي 5(:( مستوى الرسوب )6المستوى )
 ( ف 

 

 العقوبات

 : ي
 تختلف العقوبات بحسب مستوى الشقة العلمية عل النحو اآلن 

 

مستوى الرسقة 

 العلمية

 المالحظات العقوبة

 -- يقوم الطالب بإعادة تقديم العمل (1مستوى )

ي وتقليل العالمة المحصلة عل العمل المقدم  (2مستوى ) إصدار تحذير كتان 

 علميةالذي يتضمن شقة 

 نسخ إل ملف الطالب

ي وتحديد عالمة الصفر للعمل المقدم الذي  (3مستوى ) إصدار تحذير كتان 

 علميةيتضمن شقة 

 نسخ إل ملف الطالب

ي المساق قيد الدراسةWA) إصدار عالمة (4مستوى )
 نسخ إل ملف الطالب .( ف 

ي المساق قيد الدراسة "F" إصدار عالمة (5مستوى )
 نسخ إل ملف الطالب .ف 
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ي مثل هذه الحالة، يتم  (6مستوى ) 
 
إيقاف الجامعة ذلك الفصل للطالب. وف

ي سجلها الطالب لذلك  "WA" إصدار عالمة
لجميع المساقات الت 

 الفصل. 

 نسخ إل ملف الطالب

 

 : فيها إجراءات التعامل مع حاالت الرسقة العلمية المشتبه 

 

لعميد. )يجب تقديم تقرير مكتوب يتضمن اسم الطالب فيها لالمشتبه  العلميةتقديم أدلة الشقة  المحاض  يجب عل  .1

ة ، وما إل ذلك( ، وفئة الطالب )جديد ، السنة الثانيةورقمه الجامعي  ، المساق الجامعي ورمزه، واسم ، من ذوي الخي 

ي الشقة األدبية
 
 . وسبب االشتباه ف

 )رئيس وعضوان(.  العلميةيشكل العميد لجنة خاصة بالشقة  .2

ي اللجنة الخاصة بالشقة   .3
 . المحاض  بالطالب وتناقش معه تقرير العلمية تلتف 

ي االنتحال مع سكرتي  الكلية بجمع تاري    خ الطاالعلمية تقوم اللجنة الخاصة بالشقة   .4
 
)يحتفظ كل سكرتي  كلية لب ف

( الشقات العلميةبسجل  لعقوبات   السابقة خالل الفصل الدراسي

ا ل الشقة العلميةمستوى العلمية جب أن تحدد اللجنة الخاصة بالشقة ي .5
ً
 . الخاصة بها سياسات لوفق

ا ل وبةالعلمية العقتصدر اللجنة الخاصة بالشقة  .6
ً
 . الخاصة بها سياسات لوفق

 يتم إبالغ الطالب )كتابًيا( بقرار اللجنة من خالل العميد.  .7

 

اهة األكاديمية .ب  إدارة سياسة الي  

اهةالقضايا األكاديمية الناتجة عن االنتهاكات المزعومة لقانون تقع  .1 صاص هيئة بالجامعة ضمن اخت ةاألكاديمي الي  

نامج/ الرئيس/  ي التدريس ومنسق الي 
ل ، بينما يتم رفع االنتهاكات األكير خطورة أو االنتهاكات المتكررة إالعميد المعت 

ي حالة رغبة الطاوالعميد التخاذ مزيد من اإلجراءات. 
ي توجيه اتهامات ضد طالب آخر، يجب عليهف 

عليها أن  / لب ف 

ي 
نيفعل ذلك من خالل عضو هيئة التدريس الذي وقعت المخالفة ف  يجب و  امج/ الرئيس/ العميد،مساقه ومنسق الي 

 أن يعّرف عن نفسه أو نفسها للكلية. عليه 

ي الحكم من جانب الطالب انتهاكا مزعوما نتجإذا كان أحد أعضاء هيئة التدريس مقتنًعا بأن  .2
وليس عن خيانة  عن خطأ ف 

،معايي  المقبولة فقد تقرر الكلية استغالل الفرصة إلرشاد الطالب بشأن ال لألمانة متعمدا، ي مثل ه للعمل األكاديمي
ذه وف 

كتابة المهمة األصلية أو تصحيحها، أو تقديم ، أن يطلب من الطالب إعادة  الحاالت، يجوز لعضو هيئة التدريس، مثال 

ي حالة  ية سلطتها هيئة التدريساستخدام العند و ، أو تطبيق عقوبة التقدير. مهمة بديلة
وجود مخالفة أكاديمية غي  ف 

 . قسم القبول والتسجيلإخطار العميد ومدير عليها  مقصودة، فإنه يجب

ا  .3
ً
ي ارتكبها الطالب تمثل منعطف

ي حالة اعتقاده بأن المخالفة الت 
 يجب علي عضو هيئة التدريس إبالغ العميد بالمخالفة ف 

ي حاال 
ي الجامعة، أو ف 

اهة األكاديمية ف  ا لقانون الي   ً أيام  ةعشر خالل وذلك  ت تكرار حدوث مثل هذه المخالفات،خطي 

يجب أن يكون التقرير المقدم مدعوًما بالوثائق أو لمخالفة.، و عمل من وقوع المخالفة أو بعد اليوم الذي علم فيه با

 األدلة المناسبة. 

تيب الي  إليها عند استالم تقرير الكلية، و  / بالغ الطالب بالتهم الموجهة إليهبإ رئيس قسم القبول والتسجيلعميد أو اليقوم  .4

نت لتهمة مع الطالب إما لمناقشة ا غه إبال و سيتم تقديم التهمة واألدلة للطالب أو شخصًيا حسب االقتضاء، و عي  اإلني 

ي ذلك حقوقه
ي غضون  / باإلجراءات بما ف 

 5حقوقها وسُيسمح له بالرد عل التهمة إما عل الفور أو عن طريق الكتابة ف 

ي إال بعد تسوية القضية، وسيتم احتساب لالمات اعال يتعي   عل أعضاء هيئة التدريس تقديم و أيام عمل. 
عمل المعت 

 ذا كانت درجات الفصل الدراسي مستحقة قبل اكتمال عملية التسوية. ( إNدرجة عالمة مؤقتة )

نامج  .5  : بعد مراجعة التهم واألدلة، إما يجوز للعميد بالتشاور مع مدير الي 

 ، أوقسم القبول والتسجيل بالقرار رفض القضية وإخطار رئيس  .أ

من عندما ال يمكن حل المشكلة  الطلبةيتم إحالة القضية إل لجنة تأديب س الطلبة،إحالة الحالة إل لجنة تأديب  .ب

ي مثل هذه الحالة ، يجب واللجنة الرسمية.  عرضها علختار الطالب خالل مناقشة غي  رسمية أو من الممكن أن ي
ف 

ي غضون لتشكيل الل الطلبةعل العميد إخطار لجنة تأديب 
 أيام عمل.  5جنة ف 

ي القضية وبناًء عل األدلة المقدمة ستتخذ القرار    .6
    وتبلغستسمح لجنة التأديب باالستماع إل جميع األطراف المتورطة ف 
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ي غضون ثالثة أيام عمل من 
 
 جلسة. الاألطراف المعنية من خالل خطاب رسمي ف

 لالستئناف.  .7
ً
 لن يكون قرار اللجنة التأديبية قابال

 لعقوباتا

 . لالنتهاكمخالفي   مع تكرار الخاص  وبشكلأنه سيتم التعامل مع االنتهاكات األكاديمية بجدية،  الطلبةيجب أن يدرك  .1

   الذين ثبتت  الطلبة -، المخالفة وأي ظروف خاصة ذات صلةاالعتبار خطورة  األخذ بعي    الطلبةيجب عل لجنة تأديب  .2

عند التعامل مع انتهاك الطلبة، وذلك رض القضية عل لجنة تأديب طردهم بعد ع إدانتهم قد يتم إيقافهم أو فصلهم أو 

اهةسلوك    . األكاديمية الي  

اوح العقوبات  .3 ا أو أكير ماألكاديمية من تحذير شفهي إل االنتهاكات المتخذة علقد تي 
ً
ي  طرد وقد تشمل واحد

 : ن اآلن 

.  .أ ي  تحذير شفهي أو كتان 

.  .ب ي
 إعادة تقديم العمل المعت 

ي  .ج
 
ي وقعت فيها المخالفة.  للمساقتقديم عمل إضاف

 الت 

 لعمل الذي تبي   أنه مخالف. با عدم األخذ درجة أقل أو  .د

ي وقعت فيه للمساق Fدرجة رسوب  .ه
ي السجل الدائم و المخالفة.  الت 

 
سيتم إدخال مالحظة بالمخالفة األكاديمية ف

 للطالب. 

ي ذلك الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.  .و
 
سيتم إدخال مالحظة بالمخالفة و اإليقاف لمدة فصل دراسي أو أكير بما ف

ي السجل الدائم للطالب. 
 
 األكاديمية ف

ي السجل و الفصل )لفصل دراسي محدد أو بشكل دائم( من الجامعة.  .ز
سيتم إدخال مالحظة بالمخالفة األكاديمية ف 

 الدائم للطالب. 

 

ي ، و فيه اكتشاف مخالفة وتوقيع جزاء  تم مساقز للطالب االنسحاب من ال يجو 
داد أو إلغاء الرسوم الدراسية ف  لن ُيسمح باسي 

 مثل هذه الحاالت. 

 

   سياسة وإجراءات استئناف الطلبة

 

ي التقدير لمجرد أنهم ال يوافقون عل  للطلبةال يجوز 
ي حصلوا عليها أو ألن  العالمةالطعن ف 

ي عل سلها  العالمةالت  جلهم تأثي  سلت 

 . ي حساب أو تسجيل الدرجة( ، أو  لهمال يجوز ، و األكاديمي
ي الوقائع )خطأ ف 

عايي  استند إل م هنأل استئناف تقدير ما إال لوقوع خطأ ف 

ي 
 WFالذين حصلوا عل درجة  للطلبةيمكن و . بنفس المعايي    أدائهم لم يكنأو أن الحكم عل المساقأخرى غي  األداء األكاديمي ف 

 . مفرط االستئنافبسبب الغياب ال

ي استئناف رسمي بشأن قبل محاولة الشر  .1
، يتعي   عل الطالب مقابلة عضو هيئة التدريس لمناقشة األساس العالمةوع ف 

 تكتمل هذه الخطوة بنهاية األسبوع األول من الفصل الدراسي و . العالمة بوضععضو هيئة التدريس  الذي اعتمده

 الذي يلي منح الدرجة المتنازع عليها. 

ي من التدريس  / لب تقديم استئناف مكتوب إل منسقيجوز للطا  .2
ي موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع الثان 

نامج ف  رئيس الي 

ي الفصل الدراسي التالي 
 . راضًيا تماًما عن نتائج المناقشةإذا لم يكن  ،المتنازع عليها  العالمة لوضعف 

رات االستئنافالس يجب أن يوضح ا  .3 ي مي  نامج/ الرئيس، و تئناف الكتان  العميد مراجعة االستئناف  / عل منسق الي 

 . ي ي غضون أسبوع واحد من استالم االستئناف الكتان 
 والرد كتابًيا ف 

جب عل الطالب تقديم استئناف مكتوب إل العميد فإنه يتو هذا المستوى،  إذا فشلت محاوالت حل المشكلة عل .4

ي غضون أ
نامج/ الرئيس سبوعف  رات االستئناف  موضحا فيه ،واحد بعد استجابة منسق الي   / منسقالرد  ومرفقا معهمي 

نامج.   رئيس الي 

ي غض .5
ي االستئنافف 

ي تتكون من عوة لجنة مراجعة استئناف مخصصة، يقوم العميد بدون أسبوع واحد من تلف 
، والت 

 واحد. عضوين من أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل ومسؤول 

ي القضية  .6
ي مدار القرار يجب أال يكون أعضاء لجنة مراجعة االستئناف قد شاركوا ف 

ستقوم اللجنة، و قبل تعيينهم ف 

ي غضون أسبوعي   من انعقادها. 
 لجنة مراجعة االستئناف بمراجعة االستئناف وتقديم توصية خطية إل العميد ف 

ي جميع الحاالت، مادية يجب تغيي  الدرجات إذا )وفقط إذا( كانت هناك أخطاء  .7
 : مثلف 
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 لم يتم وضع عالمة عل جزء من عمل الطالب.  .أ

.  .ب ي
ي الحساب الرياض 

 
 خطأ ف

ي إدخال الدرجة.  .ج
 
 خطأ ف

ي ويبلغ لالجامعة للشؤون األكاديمية  يرفع العميد التوصية النهائية إل نائب مدير  .8
الب كل من الط  بهيتخذ القرار النهان 

   وعضو هيئة التدريس
ً
 . كتابة

 

 شكوى الطلبة سياسة 

 أهداف

ام والشفافية بي   الموظف
اهة واإلنصاف واالحي  ي الي  

 
ئة ي   وأعضاء هيتحرص الجامعة عل تنفيذ أهدافها وقيمها األساسية المتمثلة ف

تشاور ي، حيث ي  رسمي وبحسن نية بي   األفراد و/ أو المجموعاتنزاعات قد تنشأ بشكل غ ةعادة ما يتم حل أي، و التدريس والطالب

اع طرفحسن نية مع الشخص أو طلبة الجامعة ب  تشارةعل اس المشتكي يتم تشجيع و للتوصل إل حل عادل ومعقول.  اآلخر  الي  

كة  اك طرف ثالثللحصو قسم شؤون الطلبة والخدمات المشي  نامج ل عل المشورة أو إشر المناسب أو رئيس القسم ؛ مثل منسق الي 

ي تسهيل خدمات االتصال والوساطة.  وا عدأو العميد، ومن المتوقع أن يسا
 
 جميًعا ف

ي حالة و
 
اعات بشكل غي  رسمي  تسويةاستحالة ف  

وط هذه السياسة  للمشتكي ، يحق مثل هذه الي  رفع شكوى رسمية تتوافق مع شر

 وإجراءاتها. 

 

 تعريف

 تستخدم السياسة التعريفات التالية: 

ي الجامعة ضد جهةلحل رسمي يقدمه الطالب أو الطلبة بغية التوصل طلب  : الشكوى
يقدم ادعاءات عل  ، حيثأو موظف ف 

ية أو  غي  سليمةن القرارات أو اإلجراءات تظهر بأمحددة  اسياتأس  لحقوق. ل منتهكةأو خاطئة أو غي  عادلة أو تميي  

 . الشكوىالشخص )األشخاص( مقدم  : المشتك  

ي  الكلية: 
ي ذلك أعضاء هيئة التدريس بدوام جزن 

، مثل أعضاء هيئة غي  منتظمأو  أو كلي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما ف 

 التدريس الزائرين والمساعدين. 

ي الجامعة  مدرس: 
ي ذلك المدرسي   بدوام و أي شخص يعمل ف 

 عن تدريس فصل دراسي بما ف 
ً
ي يكون مسؤوال

غي  أو  أو كلي جزن 

 رسي   الزائرين والمساعدين. مثل المد منتظم

ي التظلم.  عليه:  المشتك
 الشخص أو األشخاص المذكورين ف 

ي الجامعة.  الموظفون: 
 أي موظف غي  تدريسي ف 

ي  الطالب: 
ةأي شخص مسجل ف  ي أو الكامل.   جامعة الفجي 

 كطالب عل أساس التفرغ الجزن 

 

 ةرسمي لشكوىالمسائل المفتوحة 

 قرار اتخذ  تعتقد أن المشاورات غي  الرسمية والوساطة قد فشلت وأن أي فعل أو  / عندما يعتقد لب تقديم شكوى رسمية يجوز للطا 

ي الجامعة مو من قبل ال
ر  الطلبةإل تعرض  ىدأنتهك حقوقه كطالب، أو اظف ف   . لم يعالج بشكل الئقأو  ال داىعي له لض 

 

 الشكوىإجراءات 

 : 1الخطوة 

 بشكل غي  رسمي  الشكاوىجهد صادق لحل 

ي لمحاولة الوصول إل اتفاقيتشاور الطالب مع الطرف )األطراف( ا
، فيجب عل الطالب اتفاق مرض  إذا لم ينتج عن ذلك ، و لمعت 

 للحصول عل توصيات.  الطلبةالرجوع إل لجنة شكاوى 

 : 2الخطوة 

ف المباشر   مناقشة مع المشر
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نامج أو التوجه إل اجتماع غي  رسمي مع  أو عميد الأو  الطلبةموظف شؤون  / استشارة مسؤول المشتكي يجب عل  مدير الي 

 عليه.  المشتك

 : 3الخطوه 

ي  الشكوىبيان   الكتان 

، فإن الخطوة التالية هي تقديم شكوى رسمية. يتم ذلك عن الشكوىيريد متابعة  المشتكي وكان  اتفاق،إذا لم يتم التوصل إل 

بالتحقق من  ا ، مصحوبوأفضل حلاالدعاءات الدقيقة  ، مع التعبي  عنةالطلبطريق تقديم شكوى رسمية كتابية إل لجنة شكاوى 

ي يمكن الوصول إليها. يجب أن الوثائق 
 بهاعل تواري    خ الوقوع والحقائق األساسية المتعلقة  الشكوىشتمل تالت 

 

 المسؤوليات

 مدير الجامعة

اعات غي  الرسمية  تسهيل -  
ي  من خاللعمليات حل الي 

ة.  جميع موظف   جامعة الفجي 

 . المشتكي  خاللاالستئناف من  إدارة -

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية

 )أو من ينوب عنه(

اعات.  -  تسهيل عمليات حل الي  

 عليه.  شتكوالم المشتكي وساطة رسمية بي   من الممكن توفي   -

 لجنة شكاوى الطالب.  ترؤس -

 عليه وجميع أعضاء اللجنة والمشتك المشتكي حقوق  صيانة -

كةق -رئيس  سم إدارة شؤون الطلبة ومسؤوليات الخدمات المشير

 )أو من ينوب عنه(

اعات.  -  تسهيل عمليات حل الي  

 لجميع األطراف. المتعلقة بالسياسة والعملية يتوسط ويقدم المشورة  -

كة تسهيل - ي قسم إدارة شؤون الطلبة ومسؤوليات الخدمات المشي 
اعات وإجراءات شكاوى عم يضمن أن موظف  لية حل الي  

 . الطلية

 يعمل كميش للعملية من خالل التأكد من أن جميع األطراف عل دراية بالسياسة وأنهم يعرفون ما هو متوقع منهم.  -

 لجميع العمليات والمواد المتعلقة بالشكاوى.  الدقيقة سجالتاليحتفظ ب -

.  وانتخابهم الطلبةمن اختيار أعضاء لجنة شكاوى  يتأكد  - ي وقت مبكر من العام الدراسي
 ف 

 يتابع أي قضايا عالقة تحتاج إل حل.  -

ي  -
 . الشكوىيصون حقوق جميع المشاركي   ف 

 المشتك  

ي غضون أسبوعي   من  الشكوىيجب تقديم  -
اعف  اعالمزعوم أو  قضية الي    مع الوثائق المناسبة.  ةالمكتشف القضية مثار الي  

ي جلسة االستماع. يحافظ عل الكياسة والسلوك الحسن مع  -
 توفي  المناضة ف 

 تقديم استئناف خالل الوقت المحدد.  -

 المشتك عليه

 مكتو  -
ً
 مصحوًبا بالوثائقيقدم ردا

ً
 ، حسب االقتضاء. با

ي جلسة االستماع.  الدفاعيحافظ عل الكياسة والسلوك الحسن مع توفي   -
 ف 

 

 إجراءات االستماع

 

 ألطراف: مكفولة لجميع ا اآلتيةالحقوق اإلجرائية 
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ي الوقت المناسب.  .1
 
 سيتم تحديد جلسة استماع ف

 إشعار خطي بالمطالبات ووقت معقول للرد.  .2

ي القضية.  .3
 
 إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة يضح أو يثبت أو يكتشف أن لديه تعارض مصالح ف

 أثناء المعلومات موجودينعليه والشهود  والمشتك المشتكي يجب أن يكون  .4

 سيتم استدعائهم عند الحاجة. ، و جلسة االستماعب المعنيي   عدد من  اجتماع .5

ي يقدم فيها  .6
عليه والمشتك  المشتكي سيتم تسجيل جميع األقوال خالل المرحلة األول من جلسة االستماع الت 

يط.   والشهود المعلومات عل شر

ي جلسة االستماعيجوز ألعضاء اللجنة استجواب أ  .7
 
ي أي وقت أثناءي من المشاركي   ف

 
 اإلجراءات.  ، ف

الدعوة أو وال يسمح ب ،عليه اإلدالء بأقواله وتقديم المستندات واستدعاء الشهود  المشتكي والمشتكيجوز لكل من  .8

 التمثيل نيابة عنهم. 

م أعضاء اللجنة بسماع جميع األدلة الشفوية ذات الصلة وعرض جميع األدلة المكتوبة ذات الصلة المقدمة من  .9 يلي  

 عليه.  شتكالمشتكي أو المقبل 

لجنة و عليه  المشتكي والمشتكعاؤهم من قبل يتم استدوربما استجوابهم ممن جميع الشهود سيتم االستماع ل .10

 قضية قبل جلسة االستماع. لل والمستمعي   سيتم توفي  قائمة الشهود لجميع األطراف ، و شكاوى الطلبة

 حول جوهر أقوالهم.  الشكاوىشهود المشتكي و عليه الفرصة الستجواب  للمشتكستتاح  .11

، والذين يسمعون تهمابشهاد لإلدالءشهود والمستشارين والالمعنية  األطراف  تكون الجلسة مغلقة ومقتضة عل .12

 القضية. 

 . وسكرتي  التسجيل شكاوى الطلبة، باستثناء أعضاء لجنة  جميع األشخاص ومغادرة، بعد ذلك يتم تبادل المعلومات .13

ي جلسة مغلقة .14
ي توصيتها )توصياتها(.  ستجتمع اللجنة ف 

 للبت ف 

عليه )عليهم(  والمشتك المشتكي إل منها  مع نسخ  ،لتوصية )التوصيات( إل المستشار ستقدم اللجنة تقريرها مع ا .15

 أو من ينوب عنه.  الطلبةومدير خدمات 

ي ملف شي لدى رئيس شؤون  الشكوىسيتم االحتفاظ بسجل  .16
ما لم  أو من ينوب عنه الطلبةوالحكم والنتيجة ف 

 ينص التقرير عل خالف ذلك. 

 االستئناف

ي استئناف تقرير لجنة  للمشتك. 1
ي  بحيث يكون ،إل رئيس الجامعة الطلبة شكاوىعليه الحق ف 

االستئناف مكتوًبا ف 

 ( أيام. 5غضون خمسة )

 التوصيات. دعم لاألدلة والعملية  استخدمتإذا  فيما تقرير اللجنة لتحديد  مدير الجامعة يراجع. 2

:  مدير الجامعة صاحب. يكون 3  السلطة التقديرية فيما يلي

 . دعم توصية )توصيات( اللجنة .أ

 . عكس التوصية )التوصيات( .ب

 إحالة القضية مرة أخرى إل لجنة شكاوى الطالب إلعادة النظر فيها من جديد ؛ أو  .ج

. دعم توصيات اللجنة .د
ً
 ، مع أي تعديل يعتي  معقوال

ي غضون أسبوع واحد من استالم التقرير من لجنة مراجعة  .ه
 . الشكاوىالكتابة ف 

 

 األنشطة الطالبية سياسة 

 النوادي الطالبية .أ

ة إلنشاء ي  ناد  تسع جامعة الفجي  أنشطة المتعلقة ب طلبتها  ها الجامعية، متناغما مع اهتماماتكل برنامج من برامجل طالن 

كة  ي عل الطلبة محددةو مناهج مشي 
ي  المهتمي   بتنظيم ناد ، وينبع  قسم إدارة  -رئيس كخطوة أول، التحدث إلو ، طالن 

كة  الطالبية.  والهيئاتعن األندية  كونه المسؤول،  شؤون الطلبة والخدمات المشي 

  تحكم النوادي  .ب
 الطالبية والهيئاتالسياسات البر

ي ذلك البيةالط والهيئاتجميع األندية عل  اآلتيةتنطبق القواعد 
:  هيئات، بما ف   الخريجي  

ي  .1
 للعمل كمستشار للنادي.  جاهز ومستعد عضو هيئة تدريس أو موظف  وجود  ينبع 
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ي  .2
ي إنشاء ينبع 

 
ؤون الطلبة والخدمات قسم إدارة ش -رئيس ناٍد تقديم النموذج المناسب إل عل الراغبي   ف

كة،   ومراعاة جميع القواعد المرتبطة باألندية. المشي 

ي ي .3
ي وضع أكاديمي جيد )وليس تحت المراقبة(. الطلبة أعضاء اأن يكون ينبع 

 
 لنادي ف

ي  .4
ي مكتب الشؤون  أن يتم التعامل معينبع 

 
ي يجمعها النادي لدعم أنشطته من خالل حساب ف

جميع األموال الت 

ي 
 
  الجامعة.  المالية ف

ي حالالنادي  يلع   .5
 
ةسحب  ف  ألي سبب من األسباب.  له ا دعمه جامعة الفجي 

 

 سة اإلرشاد األكاديم  سيا

I. نظرة عامة 

ها التوجيه األكاديمي المستمر الذي يقدمه المستشارون األكاديميون بغية الحصول عل وظائف أكاديمي ة تقدر الجامعة طلبتها بتوفي 

 ناجحة. 

II. المجال 

 ويغطي لوائح توفي  المرشد للطالب. 

III. الهدف 

ي جامعة 
 
ة إقامته األكاديمية ف ةلتوفي  مرشد لكل طالب خالل في   . الفجي 

IV. السياسة نص 

ي بداية الفصل الدراسي األكل أكاديمي ل مرشد بتعيي    الجامعةتقوم 
ي الجامعةطالب جديد ف 

ة إقامته ف   ، وتحديدا ول وطوال في 

 : ي
ي اآلن 

 ينبع 

 الجدد بمرشدين.  الطلبةضمان تزويد جميع  .1

 التوجيه المناسب. و ستشارة اال  للحصول عل من وجودهتأكد لمرشده، بغية امقابلة لتحديد موعد ب يجب عل الطال .2

ا أكاديمية أثناء التسجيل  .3
ً
الهيكلية  بحسبالمسجلة  المساقاتبمدى مالءمة  متعلقةالتأكد من أن المرشد قد وضع أهداف

. المسبقة  نامج األكاديمي  والخطة الدراسية للي 

ي  مراقبة ومتابعة  .4
حيث ؛ التوجيه المناسب بغية التأكد من تحقق المشورة من مرشديهم بشكل منتظم الطلبةجميع تلف 

ي المساقات 
عواقب بأية عل دراية  كونهللتأكد من  تتم المناقشة بي   الطالب ومرشده لكل ما يخص تقدم تعلمه وعالماته ف 

 ذات الصلة. 

ي ملف يتضمن مرشد فردي بواسطة  تالبالغااالحتفاظ بسجل  .5
، المستندات  الحض ، عل سبيل المثال ال هيئة التدريس ف 

 : اآلتية

  نموذج اإلرشاد األكاديمي 

  المنقولي    للطلبةالسجالت  المعادلة المعتمدة ونسخة من نسخ العالمات 

 خطة دراسية 

  كل فصل دراسي   عالماتنسخة من 

  العالماتنموذج متابعة خطة 

ي األسبوع يتي   مكتبقل عن ساعتي   يال بمعدل المشورة لطلبتهم األكاديميون  المرشدون قدمي
 همتبامك من خاللبوضوح ، يعلن عنها ف 

ونية وممناسبةتواصل  وسيلة أية و   . 1: 20 المرشدين للطلبةا إل ذلك. نسبة ، مثل لوحات اإلعالنات والمواقع اإللكي 
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 وحدة التعلم الذكية

سهيل بغية تدمات التعلم األكاديمي والرقمي وفر خهي وحدة تو ، للجامعةمودل  -مع نظام التعلم الذكي  وحدة التعلم الذكي  تسهيالت -

ي المسؤوليات األساسية ، وتقع ضمنها التدريس والتعلم
 . ما يأن 

.  لمساقاتمن أجل التقديم الفعال  مودل التعلميهية الستخدام نظام إدارة وضع مبادئ توج - ي
ون   التعلم اإللكي 

ي استخدام أدوات التعلم المعززة بالتكنولوجيا بما  -
 
تقديم ورش عمل حول المهارات الفنية ألعضاء هيئة التدريس والموظفي   ف

ج وإدارة أعضاء هيئة التدريس إنتا  ضمانجل ؛ وورش العمل التدريبية ذات الصلة أل نظام إدارة التعلم مودليتماسر مع استخدام 

 المساقاتالتسجيل وإنتاج الوسائط السمعية والبضية والصور الفوتوغرافية والمرئية لوحدات ومتوافق مع المعايي  بشكل مناسب 

نتوجلسات المعلومات والمناقشات والندوات   . وات التقييم ونشر المواد المتاحةوأد عي  اإلني 

ي  الطلبةمساعدة  -
 
 . بشكل شاملمتطلبات نظام إدارة التعلم الذكي معرفة وأعضاء هيئة التدريس والموظفي   ف

ي إدارة نظام إدارة التعلم.  المهاراتمراقبة وتقييم وتحديث  -
 
 الفنية المطلوبة ف

ي لحصول عل التقنيات المناسبة بما يتماسر مع متطلبات التعلم و لع وحدة دعم تكنولوجيا المعلومات التنسيق م -
 
 التعليم ف

 .الجامعة

مودل  -نظام التعلم الذكي إدارة للتأكد من أن استخدام ع العمداء وأعضاء هيئة التدريس ووحدة دعم تكنولوجيا المعلومات العمل م -

ي  اتيج  ةيتوافق مع التوجه االسي  ات تعلم الطالب.  لجامعة الفجي   وخي 

ي بكفاءة لضمان تقديم جميع بشكل منتظم وحدة التعلم الذكي  مراقبة وتقييم أداء  -
ون  ؛ وتقديم سلسلة من دورات التعلم اإللكي 

ي تتكيف مع بغية وأعضاء هيئة التدريس والموظفي    للطلبة وبشكل منتظمورش العمل التدريبية 
تزويدهم بالمعرفة والمهارات الت 

نت.   التدريس عي  اإلني 

 

  :معلومات تقنية 

ي أي مكان وزمان.  (Moodleمودل) هو  المستخدم الذكي  نظام إدارة التعلم -
 ويمكن الوصول إليه ف 

ا   استخدام البالكبورد  -   مودل -الذكي مع نظام إدارة التعلم  متناغما  (Blackboard Collaborate Ultra) كوالبوريت ألي 
ً
ة ي مباشر
ف 

 ة. ( احتياطيGoogle Meet) ميت كون غوغلوت ،لتعلم عن بعد ا

ة  المساقاتيتم تسجيل جميع  - نت( المساقات)المباشر ي أي مكان.  للطلبة، ويمكن عي  اإلني 
ي أي وقت وف 

 الوصول إليها ف 

نت )الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخضي من  مودل -الذكي إدارة التعلم  كن الوصول إل نظام إدارة التعلميم - أي جهاز متصل باإلني 

 ماك وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية(جهاز و 

ي االمتحاناتمع متصفح قفل  امتحانات مودلوحدة  استخدام -
ا و   البالكبورد واستخدام  ،مودل ف   ميت غوغل كوالبوريت ألي 

ة.   مباشر

الخاص  مودل -الذكي مدمجة مع نظام إدارة التعلم  الشقات العلميةكأداة للتحقق من   (Turnitinمؤشر التشابه ) خدمة استخدام -

.  بالجامعة
ً
ة  مباشر

 (. Vimeo Streaming Serviceفيميو ) مستضافة عل خدمة بث الفيديو المسجلةجميع مقاطع  -

لوصول إل نظام إدارة ل الذي ترتبت علي الحاجة، بالجامعةالخاص  مودل -الذكي نظام إدارة التعلم دمج جميع هذه الخدمات مع  -

 لكل خدمة. التعلم فقط للحصول عل جميع الخدمات دون الحاجة إل امتالك حسابات مختلفة 

ي  غوغل تعليم مساحة عمل استخدام -
ي رسائل الي  ف  ي والتخزين السحان 

ون   .يد اإللكي 

 : اآلتية والذي سيوفر الخدمات Google علحساًبا  والطلبةجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفي    امتالك  -

ي مع نطاقغي  محدود لر (Gmailجيميل ) حساب -
ون  يد اإللكي   uof.ac.ae@  سائل الي 

ي مساحة  - ي ( G-driveدرايف ) -ج   غي  محدودة للتخزين السحان 

ائح والتقويمات والمزيد.  (Google Apps) غوغل وصول غي  محدود إل جميع تطبيقات -  مثل األوراق والمستندات والشر

 

 الموارد األكاديمية

ةمكتبة تم تجهي    ونيةبمرافق حديثة تعتمد نسخ ورقية  جامعة الفجي  ي شكل وإلكي 
ي نظام فريد  وللجامعة ،رقمي ال ها ف 

إصدار الكتب عي  ف 

نت والعو  ي البعض االتفاقيات كما أن قامت ب  ،دة إل المكتبة بعد الوقت المحدد اإلني 
ي مشاركة التعاون و ف 

وقد جهزت الموارد األكاديمية. ف 

ي تهم الطلبة. بأحدث  مكتبة الجامعة
  إصدارات المجالت الت 
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كةقسم شؤون الطلبة والخدمات   المشير

كة يعد قسم ي  شؤون الطالب والخدمات المشي 
يتمتع بالصحة العقلية هم إل بناء جيل منيهدف فهو  الجامعة، لطلبة الحاضن الحقيف 

ي هم نمو و تهم دعم وتعزيز شخصي وذلك عن طريق، والجسدية
ي  ومساعدتهمالفكري والعاطف 

 
 الحياة األكاديمية. االندماج بف

كة يلعب قسم ي ربط هامً دوًرا  شؤون الطالب والخدمات المشي 
 
خدمات تقديم البت األكاديمية والمؤسسات المحلية والوحدا الطلبةا ف

ي الالزمة للتمي   األكاديمي 
 
هالطلبة  تنمية قدرات، وف ي حت  يإليجابية وتغذية حسهم بالوطنية ا همقيموتنمية  ا وتحفي  

 
خدمة  ساهموا بفاعلية ف

 يمكن تحقيقه من خالل خلق بيئة جامعية آمنة وداعمة لهم. ، وهو ما الوطن

 الرسالة

ي المجاالت العلمية والنفسية والسلوكية والمهارية ، وتقديم خدمات طالبية عالية الجودة من خالل الحفاظ 
 
تحقيق تنمية شاملة للطالب ف

ويد الطالب بمهارات حل المشكالت والتوجه لموا  جهة التحديات. عل بيئة داعمة أكاديمًيا لي  

 القيم 

ام بالقيم األخالقية والمسؤولية االجتماعية.  .1  االلي  

 . هتماماالهم جوهر العملية التعليمية ومحور  الطلبة .2

ي تقديم كافة الخدمات واألنشطة الطالبية.  .3
 
 التمي   واإلبداع ف

 ضمان بيئة أكاديمية آمنة وداعمة.  .4

 التمسك بالحوار البناء وقبول اآلخر.  .5

 

 اإلرشاد الطالنر  سياسة 

ة بع للطلبة الحصول عل االستشارة من  ، حيث يمكنأدائهموتوجيههم  الطلبةمخاطبة  تمكنها منملية إرشاد منهجية تقوم جامعة الفجي 

ي ل اإلرشاد خالل مكتب   االستشاري. الجامعة نظام الطالن 

 االستشارة الشخصية

كما   ،وورش العملالمتنوعة  الجلسات الجماعيةللطلبة و والموظفون االستشارات الفردية والجماعية  هو يقدم ، بمنسق متفرغالمركز يزود 

زيارة تف أو عن طريق عن طريق الهااالستشارة تحديد موعد  للطلبةيمكن و  ،كاديمي األ  همنجاحتحقيق عل  الطلبةمساعدة بلمركز يهتم ا

ء، أو يمكنهم كتبلما ي  ملمستشار لحضور جلسة إذا كان ا المج 
ً
 ا. وجود

 االستشارة الفردية

ة األجلال يقدم ي  مركز استشارات فردية قصي 
حل مخاوف لالطالب والمرشد مًعا ، يعمل فيها عام الدراسي للجلسات  ال تزيد عادة عن ثمان 

 الطالب وأهدافه. 

 رسية سجالت االستشارة

 الطلبةال يكشف المركز عن المحتويات الشية لسجالت ، و للطالبرسمية سجالت االستشارة شية وليست جزًءا من السجالت الجامعية ال

ي أل ي من الطالب أو ولي أمر  موجب القانونذلك ب، ما لم يكن ذلك ملزًما بي طرف خارج   أو الوضي عليه.  هأو بناًء عل إذن كتان 

 الطلبة تهيئة

ي كل فصل دراسي من بدء اقبل أسبوع  يحدد لذي التهيئة االجدد حضور برنامج  الطلبةُيطلب من 
الجدد  الطلبة تهيئةيشمل ، حيث لتدريس ف 

ية )ال  ي اللغة اإلنجلي  
كل ل، ويتم خالل برنامج التهيئة تعيي   مرشد (عالمة التوفل الرسميةالذين لم يقدموا  للطلبةختبار تحديد المستوى ف 

 . طيلة دراستهيرشده طالب 

ي  لتهيئةُيتوج برنامج ا
ي سيأخذها  المساقاتبالتسجيل ف 

ي الفصل الدراسي األو  الطلبةالت 
 االمتحانمجرد  ليستالجدد  الطلبة تهيئة ل. إنف 

ي هم معرفة ما هو متوقع منل، و لمعرفة الزمالء فرصة هي  والتسجيل، وإنما 
، ومعرفة سياسات للتخرجهم ، وما هو متوقع منصفوفهم الجامعيةف 

ي استخدام المكتبة و  لحصول عل تدريب عملي إضافة لالجامعة،  وإجراءات
 ليكونوا ضمن لهمفرصة  وهي  ،تكنولوجيا المعلوماتمصادر ف 

ةمجتمع     .جامعة الفجي 
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 األكاديم   اإلرشاد نظام وعملية 

 يقدموا التوجيه واإلرشاد  فصول مختلفة، حيث مرشدينيتم تعيي   أعضاء هيئة التدريس ليكونوا و  الناظم للطلبة، اإلرشادي ها كلية نظاملكل  

ضهم، كما  للطلبة لتحسي   أدائهم ي قد تعي 
بغرض االحتفاظ المعنيي   ئهم إل عمداتقريرا  يقدم المرشدون ولحل المشكالت األكاديمية الت 

دكل طالب )ليتم تخصيص و  . بنسخ منها 
َ
نسبة  1: 15، وتفضل نسبة اإلرشاد األكاديمي تحقق غرض ب( المرِشدعضو هيئة تدريس )( المرش

د 
َ
ي ، د المرِش  -المرش

دون1: 20ز النسبة أال تتجاو  وينبع 
َ
  ، وأن يحدد المرش

ً
  مرشديهممع ا موعد

ً
توثيق   ، ويتمكل أسبوعي   عل األقل  ا واجتماع

 كتابًيا وتوقيعها من قبل هيئة التدريس والطالب.   إرشاد أكاديمي جلسة  / كل اجتماع

 : الدينية/ الروحيةالمرافق 

 الجامعة توفر 
ً
 . ناثلإل لصالة للذكور و ل ا غرف

 

 مالية مساعدة

الخاصة بذلك من خالل قسم شؤون المعلومات والتطبيقاوتتوفر  ،المؤهلي    للطلبةالمنح الدراسية من القطاع الخاص والمؤسسات  تقدمقد 

ي الجامعة، فستدار من قبل 
 
كة، أما إدارة المنح الدراسية ف يةالطلبة والخدمات المشي  ة الخي   . جمعية الفجي 

 

اتسياسة دعم التأ  شير

ي  ة لمساعدة الطلبةجامعة الفجي  تسع 
 
ات طويلة األمد القادمي   من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ف ، وعل كل الحصول عل تأشي 

 االتصال بمدير الممتلكات والخدمات. مساعدة منهم بشأن ذلك من يحتاج 

 

 خدمات الطعام

ي خدمار تتوف
ي المبت  الذي يقع ف 

ة  ت الطعام ف  وأعضاء  ، وال يتم تشغيلها من قبل الجامعة إال أنها متاحة ليستخدمها الطلبةحالًيا جامعة الفجي 

 .  هيئة التدريس والموظفي  

يا للذكور و   إلناث. لكما تتوفر كافيي 

 

 سياسة الخدمات الصحية

ة لتوفي   اؤها من طلبتها، جميع لصحية سارية المفعول  اتبطاق تسع جامعة الفجي  ي كل مرة ها يجب إظهار و  وزارة الصحةيتم شر
يسجل ف 

ي افيها الطالب 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. لالوصول فرصة  لهتتيح  ، حيثلصفوفف 

 لخدمات الصحية ف 

م الجامعة بسياو  ي الحرم الجامعي تلي  
ضاء تدخي   لضمان الرفاهية الصحية العامة ألعللم تحديد منطقة فقد تومع ذلك،  ،سة منع التدخي   ف 

 هيئة التدريس والموظفي   والطالب. 

 

فيهية المرافق  الير

ي عل الر 
ة  غم من عدم وجود مرافق ترفيهية ف  ، إال أنجامعة الفجي  ي الوقت الحالي

امها استخد للطلبة، يمكن قريبة منها  مرافق ترفيهيةه توجد ف 

 مناسبة. مقابل رسوم 

 رياضية وغرفة ألعاب. مرافق ترفيهية تشمل ملعًبا وصالة ألعاب تملك الجامعة 
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ة بأحدث البت   تواصل تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس ف برامجها؛التحتية األكاديمية لدعم  تم تجهي   جامعة الفجي 

التدريس عل دراسات الحالة، حيث امتلك معظم أعضاء  ، واستند والمحاكاة عالية التقنيةبشكل منتظم عل األنظمة 

ي كتابة هذه الدراسات وتقديمها 
 
ة حقيقية ف ويدهم بالهيئة التدريس خي  ة ، أما الطلبة، فإن الجامعة تسع لي   خي 

ي  و ة يالصناع
 
اتيجيات تدريس  ، بتطبيقها الصففرص حل المشكالت واتخاذ القرار من خالل األساليب العملية ف اسي 

مع ، هموتعليممودل لضمان تفاعلهم منصة  استخدامها بلطلبتها، و مختلفة لجعل بيئات التعلم أكير تفاعلية وفائدة 

نت لمنتدي وجود  مة ات المناقشة والتفاعالت اإلضافية،مصادر أخرى عي  اإلني  بتوفي  أفضل بيئة تعليمية ودية  ملي  

 . غ التعلمتسهل عل الطلبة بلو 

  و 
 
:  الجامعةتشمل منهجية التدريس ف  وتكامل تكنولوجيا المعلومات ما يل 

  وجها لوجه التعلم 

ي التعلم 
 
 لوجهو ف

ً
ي تسمح تستخدم منصة مو ، جها

ي إدارة المحتوى، وتسمح الشامل اإلدارة تحكم بفاعلية و دل الت 
 
ف

 . المساقلمحتويات  الطلبة واالستجابةنشطة باإلدارة الكفؤة أل 

 

   ات البديهية والمحادثاتأسئلة المتطوعير  أثناء المحاض 

ي بعض األحيان تقديم مجرد سؤال بديهي حول أي قضية مهمة ل
 
لتأكد من يطلب من الطلبة المشاركة التطوعية أو ف

ات وفهمها   . متابعتهم موضوعات المحاض 

 

   مهام العمل الجماع 

ا إلرشادات  الطلبة ضمنتعلم لفرصة  هي 
ً
ي  هم،ممجموعات وفق ي ت حاض 

 
 تعرفهمعزيز لتشكل المهام األساس العملي ف

 محتويات الموضوع. 

 

 مناقشات 

ي كل فصل حيث يحتاج و 
 إل تقديم وجهة نظرهم حول المحتويات.  الطلبةهي الممارسة المعتادة ف 

 

 دمج التكنولوجيا 

ي تضمن 
كيب قدر كبي  من إعدادات تكنولوجيا المعلومات الت  في  أنشطة الحرم التكامل وتو لقد قامت الجامعة بي 

ية الجامعي الذكية، فشكلت   ات عل التقنيات الناشئة،التصال والتحديثل الضامنةوحدة التعلم الذكي الوحدة التيسي 

ي مثل هذه  حت  يحصل الطلبة عل معي    تدريب مع تقديم
ة ف   . الخدماتالخي 

ة البنية التحتية األكاديمية الال - امج،زمة تمتلك جامعة الفجي  اكتسبت تقنية حيث  الستمرار تقديم جميع الي 

نت  / يسجديدة )أجهزة وبرامج( مع وحدة تعليمية ذكية تدعم التدر  طلبة المرحلة كل لالتعلم الحالي عي  اإلني 

. وقد  الجامعية األول،  تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس عل مهارات التعلم الذكي

ي  -
ف قسم ضمان الجودة ف  ق جميع نتائج ية التعلم من خالل تقييم مدى تحقعل ضمان عمل جامعةاليشر

نامج، حيث ونتائج ت المساقتعلم  ُيطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس إعداد وتقديم ملفات علم الي 

ي يتم فيها تقييم نتائج التعلم  التدريسية المساق
ة البنية التحتية الحاليإن تحديد إنجازهم. للمساق بغية الت 

الستيعاب الموظفي    مناسبة وكافيةالمرافق تياجات جميع الوحدات األكاديمية، و ة كافية لتلبية احللجامع

.  والطلبة والطلبةالحاليي     المحتملي  

ي  50يمكن أن تستوعب المرافق ما يصل إل  -
المتاحة بمثابة  الصفوف الجامعيةن تكون الصف، وأطالًبا ف 

توسيع أو تحسي   مادي للمرافق وال تستدىعي الحالة الحاجة إل الطلبة، أن تستوعب جميع و ، مركز امتحان

نتاإلضافية لتقديم  نت.  المساقاتلية كافية لتدريس لتسهيالت الحاا -المساقات عي  اإلني  ومهما عي  اإلني 

انية كافية للقيام بما هو  تمتلك، فإن الجامعة لتحسي   المرافق أو البنية التحتية حاجة  بدت مخصصات مي  

وري لصالح  امج واألجهزة والمعدات األ الطلبة، فهي ض  ا قادرة عل إضافة متطلبات الي 
ً
خرى الالزمة وفق

ي المستقبل. لزيادة أعدادهم 
 ف 

 عل الحفاظ عل الموارد والمرافق الحالية واستدامتها وإضافة الموارد والتسهيالت القدرةالجامعة  تمتلك -

ي قد تكون 
ي مطلوبة الالزمة الت 

ون  ي المستقبإذا تم توسيع برامج التعلم اإللكي 
 . للتكون قادرة عل االستيعاب ف 

 

 عرض تقديم  للفصل 
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ستخدم الختبار فهم  وسيلةهي 
ُ
ي التعليمية للمواد  الطلبةتقييم ت

ي الت 
 
ات يتم تناولها ف ي  وتعلمالمحاض 

، الطلبة الذان 

سواء كانت  تكامل واالتصال والكفاءات األخرى،فرصة دراسة مهارات التوليف وال للمحاض  تتيح العروض التقديمية و 

للعرض التقديمي لتحديد عالمات  (Rubricتقييم روبريك ) نموذجفردية أو جماعية، حيث يمكنه اتباع  هذه  العروض

 . الطلبة

 

 الصف  
 
 المشاركة ف

ح وتسهيل المناقشات بي    هي وسيلة ي  الطلبةتقييم تستخدم لتوجيه وشر
 
مفاهيم ونظريات  فحصجل أل  الصفف

 . عالماتهملتحديد  الطلبةلمشاركات  (Rubricروبريك ) اتباع نموذج تقييم للمحاض  يمكن و  المساق،ومبادئ 

 البحث / الواجبات 

ي إل   إمكانيةيستخدم لقياس وهو  ما/ مشكلة، موضوعثبات الحقائق أو المبادئ أو لجمع معلومات حول تحقيق منهج 

باع نموذج ات للمحاض  يمكن و . ملمشكلة المتعلقة بمجال تخصصههم لحل وكيفيةمعالجتها الطلبة للبيانات و  جمع

ي أن ، كما عالمات الطلبةالبحث لتحديد  / واجبات( للRubricروبريك ) تقييم
ي رئيس مكتوب  واجب يسلمينبع 

بحتر

ي كل المساقاتاألقل عل واحد 
 
 . ف

 

 تقرير مكتوب 

ننتائج التحقيق أو نص لهو 
ِّ
 تقديم الطلبة إمكانيةمن فحص  المحاض    ألي أمر يتطلب معلومات محددة بشأنه، ُيمك

، ويخدم الغرض من توفي  المعلومات بغية القيام بإجراءات للحقائق المتعلقة بموضوع معي    ا ذاتيً  ا توضيحيً  نًصا 

عالمات لتقرير مكتوب لتحديد  (Rubricنموذج تقييم روبريك )اتباع  للمحاض  يمكن ات، و ار اتخاذ القر المتابعة و 

 . الطلبة

 

 وع  مرسر

الطلبة لوقتهم، وتفسي  فحص كيفية إدارة يتم من خالله  ة والمهارات والتقنيات والكفاءات،إنه تطبيق للمعرف

 . بحوثهمنتائج ونقل  ، وإعداد تعارض القيم بي   أعضاء المجموعة ، وحلمجموعات البيانات

 

 التدريس القائم عل الحالة 

ي كتابتيتمتع معظم أعضاء هيئو ، ةعل دراسات الحال ببساطةمد التدريس يعت
ة حقيقية ف  . ها وتقديمها ة التدريس بخي 

ة الصناعية باإلضافة إل فرص حل المشكالت واتخاذ القرار من خالل استخدام  مهيمكنأما الطلبة، ف الحصول عل الخي 

ي 
ي وقد   الصف،دراسات الحالة ف 

ة كتب أعضاء هيئة التدريس دراسات حالة عملية ف  إل حاالتها تستند  جامعة الفجي 

ي اإلمارات العربية المتحدة التطرق
مجموعة يتم ات متعمقة لشخص واحد او ، إنها تحقيقالعملي للسوق المحلي ف 

ضو لمصادر وباستخدام عدة طرق مختلفة، جمع البيانات من أجلها من مجموعة متنوعة من ا ي الطلبة يفي 
 البحث ف 

ي تم تدريسها طوال الفصل الدراسي  عن دراسة حالة لحياة حقيقية وتحليلها بما يعكس
بتفعيل تعلمهم  المفاهيم الت 

انية إمكللمحاض  التقييم هذه  وسيلةتتيح و . نيات التحليل وتطبيقها عل مشاكل العمل الحقيقيةالستخدام األدوات وتق

 . الطلبة عالماتلدراسة الحالة لتحديد ( Rubricنموذج تقييم روبريك )سيتبع فحص مهارات التوليف والنقد، و 

 

ح مفاهيم ونظريات ومبادئ وقد تم العمل عل ت ات والمناقشات وإعدادها لتطبيقها من أجل شر حسي   المحاض 

ح وتسهيل المناقشات ي   تركوتسهيل غرض اكتساب المعرفة، من خالل ضمان المساق بغية  ة عل توجيه وشر  المحاض 

ي  الطلبةبي   
 من نقل الحقائقف 

ً
ي يمكن قراءتها من الكتب المدرسية الالصف بدال

. موض بها ومواد القراءة األخرى، والت 

ي مناقشات  للمشاركةمسبقة القراءة ال الطلبةيتعي   عل  ،لذلك
المتعلقة ندوات ال يجري الطلبة المساق، كما بنشاط ف 

ة الصناعية  اختبار فهمهم للمواد بينهم، حيث تصمم بطريقة تمنحهم فرصة بشكل مكثف كجلسات تفاعلية بالخي 

ي تتن
االت  ي يتعلمونها ذاتيا اولها المحاض 

 . ت أو الت 

كي   عل ورش وقد أعلت الجامعة من 
عل  الطلبةمثل هذه التقييمات لمساعدة العمل والعمل الجماىعي والواجبات، واستخدمت  الي 

ة و  ي مجموعات صغي 
،تشجعل العمل ف  ي للطلبة فرًصا هذه المنهجية  كما وفرت  يع التعلم الجماىعي

مفاهيم  إدراكلتطوير العمق ف 

 المشكلي   للمجموعات. عضاء األ والمناقشات بي    والحوار فرًصا للتعلم المستقل والتفكي  اإلبداىعي و  المساقونظريات ومبادئ 
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 مقدمة

ية والمصارف والعد الطلبةبإعداد  عمالكلية األ   تقوم ي إدارة المؤسسات الحديثة مع اإلشارة بشكل خاص إل الموارد البشر
 
يد للعب دور مهم ف

ن  ةم ي م ر ة ه ر ا د إل ة ا م ا ع ل نا و ج ي ر خ ل ا ي  د ؤ ي ث  ي ح سً  ،  ي ئ ر ا  رً و  الحكومي د
ي كل من القطاعي  

 
كات اإلماراتية ف اتيجيات نجاح الشر ي تطوير اسي 

 
 ا ف

ي مؤسسات اليوم بشكل صحيح مع بناء المهنيي   اإلماراتيي   وتطوير رأس المال برامج الكليةتماسر بو والخاص. 
 
تم تعيي    ،الفكري المطلوب ف

ي مناصب رئيس الخريجي   
 
ي اإلمارات العف

 
ي مؤسسات مختلفة ف

 
زت لقد ربية المتحدة. ة ف ديم كلية إدارة األعمال بأنظمة عالية التقنية لتق  ُجهِّ

ي اإلمارات العربية المتحدةواألنشطة التفاعلية والخدمات المجتمع المساقات
 
وحاصلي   عل المستوى  هيئة تدريس رفيعي  ، وبأعضاءية ف

ي من جامعات مرموقة  شهاداتهم
 
ي  ويستخدمونها كتابة دراسات الحالة   طرق عل أحدث يس أعضاء هيئة التدر  حيث يطلع، العالم ف

 
ف

ي  الصفوف
 
، الذين يعملون بدورهم ف كات الخاصة.  لتطبيقها عمليا مع الخريجي   ي الحكومة والشر

 
اتيجية مختلفة ف فمستويات إسي   وتعي 

بية والتعليم نامج ، اإلمارات العربية المتحدة وهيئات االعتماد الدوليةوزارة الي  ي كلية عضوً كما أن ال  كلية األعمال بالكامل،  بهذا بي 
 
 (ACBSP) ا ف

امج األعمال امج ، لي  مت كل هذه الي 
ِّ
ظ
ُ
ي الدور القيادي، وإدارة األعمابغية تاإلماراتيي   للمؤهلي    ون

ل الدولية، طوير رأس المال الفكري، وتبت 

ي المنظمات الحديثة ، والتقدم للحصول عل أفضل المشاري    ع المضفية الممكنةوتدريب الموظفي   
 
ي ف

 .والحفاظ عل الذكاء العاطف 

 

نامج رسالة  الير

 ليصبحوا خلفيات متنوعة وتزويدهم بالمهارات األساسية والمعرفة وممارسة إدارة األعمال بال الطلبةتسع كلية إدارة األعمال إل تثقيف 

ي مجاالت تخصصهمديري
 
اء معرفة  ممارسي   تطوير متخصصي    إل كما تسع برامج الكلية  ،ن وقادة منتجي   ف ويد وقادة مبتكرين وخي  بيئة  لي  

  والدائمة التغي  بهم. ديناميكية العمال األ 

 

نامج  أهداف الير

. نموذج التحسي   المستمر عل أساس المدخالت من مختلف  وصقلتطوير نهج عملي المنج للتعلم  .1  المساهمي  

ي ايا المعاضة معالجة القضبغية إنشاء وتطوير مساهمات فكرية  .2
 .مجتمع األعمالف 

 .دمج مبادرات المناهج مع الرؤى العملية لتعزيز ممارسات اإلدارة .3

 .دمج مناهج التعلم المرنة والمبتكرةو مواءمة المناهج الدراسية مع متطلبات السوق والعوامل االجتماعية واالقتصادية  .4

 .ها بي   الجامعاتتصنيفاتو تها امج البكالوريوس من خالل تحسي   جودعزيز سمعة بر ت .5

 

نامج  مخرجات تعلم الير

ي لبناء  ها مبادئو  ها نظرياتمتعلقة بمفاهيم األعمال و والإظهار قاعدة واسعة من المعرفة متعددة التخصصات  .1
عمق موضوىعي ف 

اتيجيات األعمال   .هاحلولو  ومشكالتها المبادئ األساسية السي 

ي الشفوي والكت والتواصل، األساليب الكمية، وتكنولوجيا المعلوماتب فيها المتعلقةارات بما تطوير مجموعة من المه .2 ، ومهارات ان 

 .العرض لمواقف العمل المتنوعة

ي سياق المتعلقة المشكالتحل بغية ادئ والممارسات متعددة التخصصات دمج األعمال ذات الصلة والنظريات والمب .3
أعمال  ف 

 .التجارية المحلية والعالمية

ي تفادة من مهارات تنظيم المشاري    ع االس  .4
ي بيئات عمل ديناميكية ومعقدةف 

 .خلق حلول مبتكرة ف 

 .إثبات القدرة عل فهم تحديات البيئة متعددة الثقافاتبغية العمل الجماىعي مهارات تطوير إدارة األعمال و  .5

افيةدمج درجة عالية من  .6 ي تقييم قضايا المسؤولي االحي 
.ة االجتماعية واألخالقية ذات الصلة بتطوير األعمال والشخصيةف 
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  (BBA)بكالوريوس إدارة األعمال   ملخص هيكل برنامج

 (BBA)بكالوريوس إدارة األعمال  رنامجب مساقاتملخص هيكل 

نامج مساقات يةملخص هيكل  (CH) إجمال  الساعات المعتمدة  الير

 30 المقررات األساسية للتعليم العام .أ

 15 المقررات اإلجبارية .1

 15 المقررات االختيارية .2

نامج .ب  78 المقررات األساسية للير

 72 المقررات اإلجبارية .1

 6 المقررات االختيارية .2

كير   .ج
 18 المقررات األساسية الير

 126  (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 

 

 ساعة معتمدة 30المقررات األساسية للتعليم العام =  .أ
 ساعة معتمدة 15اإلجبارية = المساقات  .1

الساعات  اسم المساق 
 المعتمدة

(CH) 
ك حقل )الرمز   متطلب سابق/ متطلب مشير

 (الرقم+ المساق
 عنوان المساق

1.  COM-1143  ية  اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات تواصل اللغة اإلنجلي  

2.  COM-1123 3 مهارات تواصل اللغة العربية  

3.  HUM-1613  3 اإلسالميةالدراسات  

4.  HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة  

5.  LSS-2483  3  االبتكار وريادة األعمال  

  15 (CH)  إجمال  الساعات المعتمدة

 
 

 ساعة معتمدة 15الساعات االختيارية=  .2

 اسم المساق 
الساعات 

 المعتمدة
ك حقل )الرمز متطلب سابق/ متطلب مشير

 (الرقم+ المساق
 عنوان المساق

1.  ICT-1313 3 تطبيقات الكمبيوتر  

2.  MTH-1213 )   3 الرياضيات )الجي 

3.  COM-1113  3 1الكتابة األكاديمية  

4.  COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية COM-1113  

5.  LSS-1733  3 مدخل إل علم االجتماع  

6.  COM-1153 ي وكتابة التقارير   3 التأليف العرن 

7.  LSS-1743 ي العلوم السياسية مقدمة
  3 ف 
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8.  COM-1133 3 الخطابة العامة  

9.  LSS-1853 ي علوم البيئة
 
  3 مقدمة ف

10.  LSS-1463    3 األخالق وحقوق المواطني  

11.  LSS-1473 3 المنطق والتفكي  النقدي  

12.  LSS-1723 3 مدخل إل علم النفس  

13.  HUM-2623 ي العلوم اإلنسانية
 
  3 مقدمة ف

  15 (CH) المعتمدةإجمال  الساعات 

 

 

نامج =  .ب  ساعة معتمدة 78المقررات األساسية للير
 ساعة معتمدة 72المساقات اإلجبارية =     .1

 اسم المساق 
الساعات 

 المعتمدة
ك حقل )الرمز متطلب سابق/ متطلب مشير

 (الرقم+ المساق
 عنوان المساق

1.  BBA-1153 ي إدارة األعمال
  3 مقدمة ف 

2.  BBA-2343  3 1المحاسبة المالية مبادئ  

3.  BBA-2213  3 السلوك التنظيمي BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

4.  BBA-2113 3 أعمال عالمية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

5.  BBA-2223 3 رياضيات األعمال BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

6.  BBA-2253 
 قانون العمل

3 
BBA-1153  ي إدارة األعمال

 -BBA مقدمة ف 
 اتصاالت األعمال  1123

7.  BBA-3343 3 المحاسبة اإلدارية BBA-2353  مبادئ المحاسبة المالية II 

8.  BBA-3423  ي
ي إحصاءات األعم  BBA-1113 3 االقتصاد الجزن 

 المقدمة ف 

9.  BBA-1123 3 عالقات عمل BBA-1153  ي إدارة األعمال
 مقدمة ف 

10.  BBA-1113 ي إحصاءات األعمال
  3 مقدمة ف 

11.  BNS-1413 3 نظم المعلومات اإلدارية  

12.  BBA-1253 3 مبادئ اإلدارة BBA-1153  ي إدارة األعمال
 مقدمة ف 

13.  BBA-2353  3 2مبادئ المحاسبة المالية BBA-2343  1 مبادئ المحاسبة المالية 

14.  BBA-2733  3 مناهج البحث العلمي BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

15.  BBA-3113  3 التسويقمبادئ BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

16.  BBA-3733 3 إدارة العمليات BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

17.  BBA-3723 
اتيجية  اإلدارة االسي 

3 
 BBA-2743 ؛ BBA-2733 منهجية البحث

لنظرية ا  BBA-3123، التحليل الكمي لألعمال
 التنظيمية

18.  BBA-2123 3 النظرية التنظيمية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

19.  BBA-2743 3 التحليل الكمي لألعمال BBA-1253   مبادئ اإلدارة 

20.  BBA-3433  3 االقتصاد الكلي  BBA-2423  ي
 االقتصاد الجزن 

21.  BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  ي إدارة األعمال
 مقدمة ف 
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22.  BBA-4913  وع اتيجية ك  BBA-3723 3 التخرجمشر  املةاإلدارة االسي 

23.  BBA-4813 3 مكان العمل BBA-3713  رياديةاالبتكارات والقيادة ال 

24.  BBA-3713 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل    3 االبتكار والقيادة الريادية 

  72   (CH)  إجمال  الساعات المعتمدة

 
 

 ساعات معتمدة 6الساعات االختيارية=  .2

 اسم المساق 
الساعات 
  المعتمدة

كمتطلب سابق/ متطلب  حقل )الرمز مشير

 (الرقم+ المساق
 عنوان المساق

1.  BBA-4673 3 إدارة السياحة والضيافة BBA-3113  مبادئ التسويق 

2.  BBA-4793 
ونية  أساسيات األعمال اإللكي 

3 
 1313تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 تطبيقات الحاسوب

3.  BBA-4763 
 إدارة األمدادات

3 
BBA-3113   ، مبادئ التسويقBBA-3733 
 إدارة العمليات

4.  BBA-4773 3 دراسة الجدوى وتقييم المشاري    ع BBA-3343  محاسبة ادارية 

5.  BBA-4443 3 التأمي   وإدارة المخاطر BBA2743  التحليل الكمي لألعمال 

6.  BBA-4783 
 إدارة الجودة الكلية

3 
BBA-3113   ، مبادئ التسويقBBA-3733 
 .إدارة العمليات

7.  
BBA-4743 

 التمويل والتكنولوجيا
3 

BBBA- 4543  رتحليل االستثما 
 BNS 1413 نظام المعلومات اإلدارية

BBA-    4413  التمويل الدولي 

8.  

BBA-4753 

ية الدولية  إدارة الموارد البشر

3 

BBA-4623  ي  ةإدارة الموارد البشر

 BBA-4643  ي
 وعالقات قانون العمل اإلماران 

 .الموظفي   

9.  
BBA-4713 

ي األعمالموضوعات 
 خاصة ف 

3 
BBA-1153  ي إدارة األعم

 المقدمة ف 

 BBA-3713  لرياديةااالبتكارات والقيادة 

  6 (CH)  إجمال  الساعات المعتمدة

 
 

 ساعة معتمدة 18= جباريةاإل ور المساقات امح .ج

 اسم المساق 
الساعات 
 المعتمدة

ك حقل )الرمز متطلب سابق/ متطلب مشير
 (الرقم+ المساق

 المساقعنوان 

 عام

1. BBA-4723 وعإ  مبادئ اإلدارة  BBA-1253 3 دارة مشر

2. BBA-4543 3 المضفية اإلسالمية والتمويل  

3. BBA-4433  ي  محاسبة ادارية  BBA-3343 3 تمويل خارج 

4. BBA-4633 3 التدريب والتطوير BBA-3643   يةإدارة الموارد البشر 

5. BBA-4643 
ي وعالقات الموظفي   قانون العمل 

 اإلماران 
3 

BBA-3643   يةإدارة الموارد البشر 

BBA-2253  قانون األعمال 
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6. BBA-4623 يةإ  قانون األعمال  BBA-2253 3 دارة الموارد البشر

  18 (CH)  لمعتمدةإجمال  الساعات ا

 البنوك والتمويل

1. BBA-4513 3 المؤسسات واألسواق المالية BBA-2113   ليةاألعمال الدو إدارة 

2. BBA-4543 3 المضفية اإلسالمية والتمويل  BBA-2113  ليةإدارة األعمال الدو 

3. BBA-4523 3 النقود والبنوك BBA-3343  محاسبة ادارية 

4. BBA-4533 3 إدارة البنك BBA-3343  محاسبة ادارية 

5. BBA-4553 3 تحليل االستثمار BBA-3343  محاسبة ادارية 

6. BBA-4433  ي  محاسبة ادارية BBA-3343  3 تمويل خارج 

  18   (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

ية  إدارة الموارد البرسر

1. BBA-4613 ية  يةإدارة الموارد البشر  BBA-3643  3 تخطيط الموارد البشر

2. BBA-4623 ية  قانون األعمال  BBA-2253 3 ادارة الموارد البشر

3. BBA-4633 3 التدريب والتطوير  BBA-3643  يةإدارة الموارد البشر 

4. BBA-4643    ي وعالقات الموظفي
 يةإدارة الموارد البشر   BBA-3643 3 قانون العمل اإلماران 

5. BBA-4653 3 إدارة األداء والتعويضات BBA-2253  قانون األعمال 

6. BBA-4663 3 إدارة الصحة والسالمة BBA-2253   األعمالقانون 

  18     (CH)  المعتمدة الساعات إجمال  

 

 

 والخطة اإلرشاديةالخطة الدراسية 

 بكالوريوس إدارة أعمال عام

 1الفصل  - 1السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

COM-1143 ية  اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات تواصل اللغة اإلنجلي  

GE  اختياري GE 3  

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

GE  اختياري GE 3  

BBA1153 ي إدارة األعمال
  3 مقدمة ف 

  15     (CH)  الساعات المعتمدة إجمال  

 

 2الفصل  - 1السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

GE   ي اختيار GE 3  

COM-1123  3 للغة العربيةتواصل امهارات   

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة   
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LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال   

BBA-1253 3 مبادئ اإلدارة BBA-1153  ي إدارة األعمال
 
 مقدمة ف

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 1صيف 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-1113 ي إحصاءات األعمال
 
  3 مقدمة ف

BBA-1123 3 عالقات عمل  BBA-1153 ي إدارة األعم
 
 المقدمة ف

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 3الفصل  - 2السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

GE  ي اختيار GE 3  

GE  ي اختيار GE 3  

BNS-1413  3 1نظم المعلومات اإلدارية  

BBA-2343  3 1مبادئ المحاسبة المالية  

BBA-2253 3 قانون العمل 
BBA-1153  ي إدارة األعم

    -BBA المقدمة ف 
 األعمال اتصاالت   1123

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 4الفصل  - 2السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-2213  3 السلوك التنظيمي BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2223 3 رياضيات األعمال  BBA-1113 ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

BBA-2733  3 مناهج البحث العلمي  BBA-1113 ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

BBA-2743  3 لألعمال التحليل الكمي BBA-1253   مبادئ اإلدارة 

BBA-2353  3 2مبادئ المحاسبة المالية BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 2صيف 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-2113 3 أعمال عالمية BBA-1253   اإلدارةمبادئ 

BBA-2123 3 النظرية التنظيمية  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 
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 5الفصل  - 3السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3713 

 االبتكار والقيادة الريادية

3 

LSS2-483  االبتكار وريادة األعمال 

BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

  BBA-2733 منهجية البحث  

BBA-3423  ي
ي إحصاءات األعمال  BBA-1113 3 االقتصاد الجزن 

 
 مقدمة ف

BBA-3733 3 إدارة العمليات BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

BBA-3343 3 المحاسبة اإلدارية BBA-2353  2  مبادئ المحاسبة المالية 

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 6الفصل  - 3السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  ي إدارة األعمال
 مقدمة ف 

BBA-3723 
اتيجية  اإلدارة االسي 

3 
 BBA-2743 ؛ BBA-2733منهجية البحث
لنظرية ا  BBA-3123، لألعمالالتحليل الكمي 

 التنظيمية

BBA-4723 وعإ  مبادئ اإلدارة  BBA-1253  3 دارة مشر

  3 1برنامج مقرر أساسي اختياري  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 3صيف 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3113 3 مبادئ التسويق  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-3433  3 االقتصاد الكلي BBA-2423   ي
 االقتصاد الجزن 

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 7الفصل  - 4السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-4813 3 مكان العمل  BBA-3713 يةاالبتكارات والقيادة الرياد 

BBA-4633 3 التدريب والتطوير  BBA-3643 ية  إدارة الموارد البشر

BBA-4643    ي وعالقات الموظفي
ية  BBA-3643 3 قانون العمل اإلماران   إدارة الموارد البشر

BBA-4543 3 المضفية اإلسالمية والتمويل   

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 
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 8الفصل  - 4السنة 

 المساقاسم  رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-4913 
وع   التخرجمشر

3 
BBA-3723  ، اتيجية  اإلدارة اإلسي 

 BBA-3713 ية ،االبتكارات والقيادة الرياد 
 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل   

BBA-4623 ية  قانون األعمال BBA-2253  3 ادارة الموارد البشر

BBA-4433  ي  محاسبة ادارية  BBA-3343 3 تمويل خارج 

  3 2برنامج مقرر أساسي اختياري  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 
 

  العلوم المالية والمرصفية
 
  إدارة األعمال ف

 
 بكالوريوس ف

 
 1الفصل  - 1السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

COM-1143  يةمهارات  اإليمسات أو ما يعادله 3 االتصال باللغة اإلنجلي  

GE  ي اختيار GE 3  

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

GE  ي اختيار GE 3  

BBA1153 ي إدارة األعمال
  3 مقدمة ف 

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 2الفصل  - 1السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

كمتطلب   سابق/ متطلب مشير

GE   ي اختيار GE 3  

COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية   

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة   

LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال   

BBA-1253 3 مبادئ اإلدارة BBA-1153  ي إدارة األعمال
 مقدمة ف 

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 1صيف 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-1113 ي إحصاءات األعمال
  3 مقدمة ف 

BBA-1123 3 عالقات عمل  BBA-1153 ي إدارة األعمال
 مقدمة ف 
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  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 3الفصل  - 2السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

GE  ي اختيار GE 3  

GE اختياري  GE 3  

BNS-1413  3 1نظم المعلومات اإلدارية  

BBA-2343  3 1مبادئ المحاسبة المالية  

BBA-2253 
 قانون العمل

3 
BBA-1153  ي إدارة األعمال

 
-BBA مقدمة ف

 اتصاالت األعمال 1123

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 4الفصل  - 2السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-2213  3 السلوك التنظيمي  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-2223 3 رياضيات األعمال BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

BBA-2733  3 العلمي مناهج البحث BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

BBA-2743 3 التحليل الكمي لألعمال  BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2353  3 2مبادئ المحاسبة المالية BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 المقدمة ف 

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 2صيف 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-2113 3 أعمال عالمية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2123 3 النظرية التنظيمية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 5الفصل  -3السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3713 

 االبتكار والقيادة الريادية

3 

 LSS2-483 االبتكار وريادة األعمال 

BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

BBA-2733 منهجية البحث 

BBA-3423  ي
ي إحصاءات األعمال  BBA-1113 3 االقتصاد الجزن 

 مقدمة ف 
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BBA-3733 3 إدارة العمليات  BBA-2743 التحليل الكمي لألعمال 

BBA-3343 3 المحاسبة اإلدارية BBA-2353  2مبادئ المحاسبة المالية  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 6الفصل  -3السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  ي إدارة األعمال
 
 مقدمة ف

BBA-3723 
اتيجية  اإلدارة االسي 

3 
BBA-2733 ؛منهجية البحث BBA-2743  التحليل
 ظيميةالنظرية التن BBA-3123 ، الكمي لألعمال

BBA-4513 3 المؤسسات واألسواق المالية  BBA-2113 إدارة األعمال الدولية 

  3 1برنامج مقرر أساسي اختياري  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 3صيف 

 اسم المساق المساق رمز 
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3113 3 مبادئ التسويق BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-3433  3 االقتصاد الكلي BBA-2423   ي
 االقتصاد الجزن 

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 7الفصل  -4السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-4813 3 مكان العمل  BBA-4723 يةاالبتكارات والقيادة الرياد 

BBA-4523 3 النقود والبنوك BBA-3343  محاسبة ادارية 

BBA-4533 3 إدارة البنك BBA-3343  محاسبة ادارية 

BBA-4543 3 المضفية اإلسالمية والتمويل  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 8الفصل  -4السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-4913 

وع   التخرجمشر

3 

BBA-3723   اتيجية كاملة  ،اإلدارة االسي 

BBA-3713  ة ،االبتكارات والقيادة الريادي 

 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل   

BBA-4553 3 تحليل االستثمار BBA-3343  محاسبة ادارية 

BBA-4433  ي  محاسبة ادارية  BBA-3343 3 تمويل خارج 
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  3 2برنامج مقرر أساسي اختياري  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 
 

ية   إدارة الموارد البرسر
 
  إدارة األعمال ف

 
 بكالوريوس ف

 1الفصل  - 1السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

COM-1143 ية  اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجلي  

GE اختياري GE  3  

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

GE  اختياري   GE 3  

BBA1153 ي إدارة األعمال
 
  3 مقدمة ف

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  2الفصل  - 1السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

GE  اختياري  GE 3  

COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية   

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة   

LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال   

BBA-1253 3 مبادئ اإلدارة  BBA-1153 ي إدارة األعمال مقدمة
 ف 

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 1صيف 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-1113 ي إحصاءات األعمال
  3 مقدمة ف 

BBA-1123 3 عالقات عمل  BBA-1153 ي إدارة األعم
 المقدمة ف 

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  3الفصل  - 2السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

GE اختياري  GE 3  

GE اختياري  GE 3  
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BNS-1413  3 1نظم المعلومات اإلدارية  

BBA-2343  3 1مبادئ المحاسبة المالية  

BBA-2253 
 قانون العمل

3 
BBA-1153  ي إدارة األعمال

 
-BBA مقدمة ف

 اتصاالت األعمال  1123

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 4الفصل  –2السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-2213  3 السلوك التنظيمي BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2223 3 رياضيات األعمال BBA-1113   ي إحصاءات
 
 لاألعمامقدمة ف

BBA-2733  3 مناهج البحث العلمي BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 
 المقدمة ف

BBA-2743 3 التحليل الكمي لألعمال BBA-1253   مبادئ اإلدارة 

BBA-2353  3 2مبادئ المحاسبة المالية BBA-1113  ي إحصاءات األعم
 
 المقدمة ف

  15 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

  
 2صيف 

 اسم المساق المساقرمز 
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-2113 3 أعمال عالمية  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-2123 3 النظرية التنظيمية  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 5الفصل  –3السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3713 3 االبتكار والقيادة الريادية LSS2-483  االبتكار وريادة األعمال 

BBA-3423  ي
 التحليل الكمي لألعمال BBA-2743  3 االقتصاد الجزن 

BBA-3733 3 إدارة العمليات BBA-2733 منهجية البحث 

BBA-3343 3 المحاسبة اإلدارية BBA-1113   ي
 إحصاءات األعمالمقدمة ف 

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 6الفصل  –3السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  ي إدارة األعمال
 مقدمة ف 

BBA-3723 
اتيجية  اإلدارة االسي 

3 
BBA-2733 منهجية البحث؛ BBA-2743  التحليل
 ظيميةالنظرية التن  BBA-3123، الكمي لألعمال

BBA-4613 ية ية BBA-3643  3 تخطيط الموارد البشر  إدارة الموارد البشر
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  3 1برنامج مقرر أساسي اختياري  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 

  
 3صيف 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

كمتطلب سابق/   متطلب مشير

BBA-3113 3 مبادئ التسويق  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-3433  3 االقتصاد الكلي  BBA-2423  ي
 االقتصاد الجزن 

  6 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 7الفصل  –4السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-
4813 

 مكان العمل
3 

BBA-4723  يةاالبتكارات والقيادة الرياد 

BBA-
4633 

 التدريب والتطوير
3 

BBA-3643  ية  إدارة الموارد البشر

BBA-
4643 

ي وعالقات الموظفي   
 قانون العمل اإلماران 

3 
 BBA-3643 ية  إدارة الموارد البشر

BBA-
4653 

 إدارة األداء والتعويضات
3 

BBA-2253  قانون األعمال 

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 8الفصل  –4السنة 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

BBA-4913 

وع التخرج  مشر

3 

 BBA-3723 اتيجية كاملة  ، اإلدارة االسي 

BBA-3713  ية ،االبتكارات والقيادة الرياد 

 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل 

BBA-4623 ية  قانون األعمال BBA-2253  3 ادارة الموارد البشر

BBA-4663 3 إدارة الصحة والسالمة  BBA-2253 قانون األعمال 

  3 2برنامج مقرر أساسي اختياري  

  12 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 
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 ةكاديمياأل  الهيئة

 

   د. 
 نادر عل  قلشر

ي تنمية المو  دكتوراه
 
ية و التطوير التنظيمي ف  ارد البشر

 ، الواليات المتحدة األمريكية A&Tجامعة والية كارولينا الشمالية

ي اإلدارة والتطوير والقيادة 
 
 عميد وأستاذ مشارك ف

 كلية إدارة األعمال

7156-1057-0003-https://orcid.org/0000ORCID ID:  

  nadir@uof.ac.aeEmail:  

 

 سونيل د. أمبيل  

ي االقتصاد 
 
 دكتوراه ف

 جامعة كاليكوت، الهند

ي االقتصاد ومجاالت البحث الكمي 
 
 أستاذ مساعد ف

 كلية إدارة األعمال

 351X-7115-0002-https://orcid.org/0000ORCID ID:  

 ambili@uof.ac.aeEmail:  

 

 اسماعيل يانداد. أ

اتيجية والقانون دكتوراه ية االسي  ي الموارد البشر
 ف 

يا  ،UUM جامعة أوتارا    مالي  

ي اإلدارة العامة والقانون 
 أستاذ مساعد ف 

 كلية إدارة األعمال

 2116-1463-0003-https://orcid.org/0000: ID ORCID 

 iyanda@uof.ac.aeEmail:  

 

 لوتا جوزيف د. 

ي تطوير القيادة 
 دكتوراه ف 

 ، الواليات المتحدة األمريكيةجامعة والية لويزيانا 

ي مجاالت اإلدارة 
 أستاذ مساعد ف 

 لاألعماكلية إدارة 

 7163-8387-0001-https://orcid.org/0000ORCID ID:  

joseph@uof.ac.aeEmail:  

 

ماد.   بريانكا فير

ي المالية والمحاسبة  دكتوراه
 ف 

  جامعة ليفربول، المملكة المتحدة

ي المحاسبة والماليةماجستي  إدارة 
 األعمال ف 

ي الهند / للهندسة والتكنولوجيا التابعة كلية جالجوتيا 
 جامعة لكناو ف 

ي كلية إدارة األعمال
ة ف   محاض 

 7627-7653-0002-https://orcid.org/0000ORCID ID:   

priyanka@uof.ac.aeEmail:  

 

 

https://orcid.org/0000-0003-1057-7156
mailto:nadir@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0002-7115-351X
mailto:ambili@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0003-1463-2116
mailto:iyanda@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0001-8387-7163
mailto:joseph@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0002-7653-7627
mailto:priyanka@uof.ac.ae
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 مقدمة

ي مجال تكنولوجيا خريجي   أكفاء يمتلكون المعرفة والفهم لمفاهيم  إعداد المعلومات إل  تكنولوجيا يهدف برنامج بكالوريوس 
 
 المعلومات ف

ي أنشطالشبكات وأمن المعلومات
 
نامج بمدونات السلوك األخالقية ذات الصلة، وأن يشاركوا ف ي هذا الي 

 
م الخريجون ف ة . ومن المتوقع أن يلي  

 تعزيز إدارة نظمأمنيا و الحاسوب اإلبداع والبحث من أجل التوصل إل حلول مبتكرة قائمة عل تكنولوجيا المعلومات لتطوير شبكات 
 . واإلقليمي لخدمة المجتمع المحلي  المعلومات

نامج رسالة  الير

كي   عل التع
ي تزويد الطالب بمعارف واقعية ونظرية ومهارات تعلم منهجية مدى الحياة مع الي 

 
لم وتتمثل مهمة إدارة تكنولوجيا المعلومات ف

ي مجال تكنولوجيا 
 
ي المبتكر الذي يعزز المهنية ف

ي مجال التطبيف 
 
لمهارات ومتطلبات ويطابق ا ات وأمن المعلوماتالشبك المعلومات ف

ي ا
 
 . المحلي واإلقليمي  المجتمعلوظائف ف

نامج  أهداف الير

وعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات  عاليا اعداد الخريجي   المؤهلي   تأهيال تجهي   و  .1 والقادرين عل تحديد الحلول وتصميم المشر

 . يا المعلوماتتكنولوجالخاصة بوتنفيذها ورصدها وتقييمها، وكذلك فهم المعارف والنظريات 

ي منهجيات البحث والتقنيات لتمكي   الخريجي   من تصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم مشاري    ع لتقنيه المعلومات  .2
 
وضع أسس شامله ف

ي   . بشكل منهج 

تقنية المعلومات واالبتكارات والبحوث ونتائج إدارة  اتجاهاتتعزيز وتطوير قدرات التواصل والتفكي  المتأمل للخريجي   لتنفيذ  .3

 .المشاري    ع بشكل فعال

ي لألخالقيات كما يطبق  .4
ي ويعزز بي   الخريجي   الطابع الفلسف 

 .بتكنولوجيا المعلومات المتعلقةالمهن  علان يبت 

ي إكمال الحلول المبتكرة  روح المتعاونتطوير روح عمل تعاونية وطريقة تفكي  قائمة عل  .5
الالزمة لحل المشاكل المتعلقة ف 

 .بتكنولوجيا المعلومات

ي  تكنولوجيا المعلوماتمتطلبات  لتلبيةتطوير أدوار مهنية بي   الخريجي   الستخدام أدوات تقنية المعلومات  .6
 . العمل سوقف 

 

نامج  مخرجات تعلم الير

ي يتعي   عل الخريجي   تحقيقها بويصنف 
أرب  ع سنوات. ومن المتوقع أن يقوم  خاللكالوريوس تكنولوجيا المعلومات أبعاد مواضيع التعلم الت 

ذات الصلة المعلومات أمن لومات القائمة ومشاكل الشبكات و المع تكنولوجيا الخريجون بتطبيق المعرفة التأسيسية أو التأديبية عل مشاكل 

 ، ي
 القيام بما يلي بشكل أخالف 

ي التواصل والعمل الجماىعي والقيادة. وعل وجه التحديد، سيكون بإمكان الخريجي  
 : فضال عن إثبات الكفاءة ف 

ل عل مبادئ شاملة لتكنولوجيا المعلومات لضمان التعلم مدى الحياة إلثبات القدرة عل حل مشاكل الشبكات المعقدة و حصلا .1

 .ات المختلفةلتكنولوجيا المعلومات عي  التخصص

 .معرفة منهجيات البحث والتقنيات الكمية لتصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات بطريقة منهجية .2

ي االتصاالت الكتابية والشفوية اتجاهاتتوضيح  .3
 تكنولوجيا المعلومات والممارسات الحالية ف 

ي جميع الممار  .4
 .سات المتعلقة بتكنولوجيا المعلوماتالتحقق من المعايي  األخالقية والمهنية ف 

ي دمج التصاميم والحلول الجديدة  .5
العمل بكفاءة مع فرق ذات توجهات ثقافية ومتعددة التخصصات لتحقيق التعاون ف 

ي تلبية 
ي تسهم ف 

ي المشاري    ع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات الت 
 .المجتمع احتياجاتوالتكنولوجيات الناشئة ف 

ي  .6
ي دمج كفاءات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لتصميم نظم فعالة لتكنولوجيا المعلومات تتكيف  تعزيز الدور المهت 

ي السياق ف 
ف 

 األسواق الناشئة.  احتياجاتمع 

 

 الطلبةتعلم مخرجات 

ها من  .1  . تحديد الحلولبذات الصلة  الفروعتحليل مشكلة الحوسبة المعقدة وتطبيق مبادئ الحوسبة وغي 

نامج ضمن سياقمجموعة معينة من متطلبات الحوسبة  بغية تلبية هوتقييم هوتنفيذحل قائم عل الحوسبة تصميم  .2  .تخصص الي 

 .سياقات مهنية متنوعة ضمنالتواصل الفعال  .3

ي  ،التعرف عل المسؤوليات المهنية .4
ة ف   .المبادئ القانونية واألخالقية باعتبار الحوسبة  تطبيقوإصدار أحكام مستني 

ي  مشاركبفعالية كعضو أو قائد فريق العمل  .5
ي تالئمنشطة األ ف 

ي  الت 
نامج فرع التخصص ف   .الي 
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ي االعتبار عند اختيار  .6
 
ها وتقييم ودمجها  ئها وإنشااألنظمة القائمة عل الحوسبة تحديد وتحليل احتياجات المستخدم وأخذها ف

 .رتهاوإدا

 

  ( BITبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات ) ملخص هيكل برنامج
 

نامج  إجمال  الساعات المعتمدة ملخص هيكلية مساقات الير

 (CH) 

 27 المقررات األساسية للتعليم العام .أ

 21 المقررات اإلجبارية .1

 6    المقررات االختيارية .2

نامجالمقررات  .أ  78 األساسية للير

 72 المقررات اإلجبارية .1

 6 المقررات االختيارية .2

كير   .ج
 21 المقررات األساسية الير

 126 (CH)  مال  الساعات المعتمدةإج

 
 

 ساعة معتمدة 27المقررات األساسية للتعليم العام = 

 ساعة معتمدة 21المساقات اإلجبارية = 

الساعات   اسم المساق 
 المعتمدة

(CH) 
 متطلب سابق

 عنوان المساق رمز  المساق

1.  COM-1143  
ية     مهارات االتصال باللغة اإلنجلي  

3 
ما  اإليمسات أو 

 يعادله

2.  COM-1123    3 مهارات االتصال باللغة العربية  

3.  HUM-1613    3 الدراسات اإلسالمية  

4.  HUM-1633    3 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة  

5.  LSS-2483     3 إلبتكار وريادة األعمالا  

6.  MTH-1213    )   3 الرياضيات )الجي 

7.  ICT-1313    3 تطبيقات الكمبيوتر  

  21  (CH) إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 ساعات معتمدة 6االختيارية =  المساقات

الساعات   اسم المساق 
 المعتمدة

 متطلب سابق
 عنوان المساق رمز المساق

1.  COM-1113     3 1الكتابة األكاديمية  

2.  COM-2123     3 2الكتابة األكاديمية  

3.  COM-1133    3 الخطابة العامة  

4.  COM-1153    ي وكتابة التقارير   3 التأليف العرن 

5.  LSS-1473    3 المنطق والتفكي  النقدي  

6.  LSS-1723    3 مدخل إل علم النفس  

7.  LSS-1733    3 مدخل إل علم االجتماع  
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8.  LSS-1743    ي العلوم السياسية
 
  3 مقدمة ف

9.  LSS-1853    ي علوم البيئة
 
  3 مقدمة ف

10.  LSS-1463       3 األخالق وحقوق المواطني  

11.  HUM-2623    ي العلوم اإلنسانية
 
  3 مقدمة ف

 

 

 

نامج =   ساعة معتمدة 78المقررات األساسية للير

 

 ساعة معتمدة 72اإلجبارية =  المساقات

الساعات   اسم المساق 
 المعتمدة

 متطلب سابق
 عنوان المساق رمز المساق

1.  BNS-1113    3 الرياضيات المتقطعة    MTH-1213 )      الرياضيات )الجي 

2.  BNS-1313    3 الخوارزمية وحل المشكالت  

3.  BNS-1123     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1313    3 الشبكات واالتصاالت
 تطبيقات الحاسوب

4.  BNS-1323    مجة ي الي 
 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1313    3 مقدمة ف

 تطبيقات الحاسوب

5.  BNS-1413    3 نظم المعلومات اإلدارية    BNS-1313 التوحل المشك خوارزمية 

6.  BNS-2423    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1313    3 تنظيم الحاسب والهندسة المعمارية
 تطبيقات الحاسوب

7.  BNS-2333    3 هياكل البيانات    BNS-1123  ت الشبكات واالتصاال 

8.  BNS-2233    ي اإلحصاء
 ةالرياضيات المتقطع BNS-1113    3 مقدمة ف 

9.  BNS-2433    3 تطبيقات الويب والجوال    BNS-1413  داريةنظم المعلومات اإل 

10.  BNS-2443    3 تحليل ومحاكاة النظام    BNS 1413 نظم المعلومات اإلدارية 

11.  BNS-2213    3 أمن المعلومات    BNS-2423 سب تنظيم وهندسة الحا
 اآللي 

12.  BNS-2343    مجة الشيئية  هياكل البيانات BNS-2333    3 الي 

13.  BNS-2453    3 إدارة قاعدة البيانات    BNS-2443 متحليل ومحاكاة نظا 

14.  BNS-3223    3 التشفي  واالتصاالت اآلمنة    BNS-2213 أمن المعلومات 

15.  BNS-3463     3 الذكاء االصطناىعي    BNS-1113 ةالرياضيات المتقطع 

16.  BNS-3473    3 تفاعل اإلنسان والحاسوب    BNS-1323 مجة ي الي 
 مقدمة ف 

17.  BNS-3513     3 مناهج البحث العلمي    BNS-2443 متحليل ومحاكاة نظا 

18.  BNS-3133    3 أنظمة التشغيل    BNS-2233 ي اإلحصاء
 مقدمة ف 

19.  BNS-3233     ىعي
 أمن المعلومات BNS-2213    3 لتكنولوجيا المعلوماتالطب الشر

20.  BNS-3243    3 هندسة وآليات األمن    BNS-3223   اآلمنة واالتصاالت  التشفي 

21.  BNS-3483    3 إدارة مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات    BNS-2443 متحليل ومحاكاة نظا 

22.  BNS-4493    3 أنظمة الوسائط المتعددة    BNS-2433 جوالتطبيقات الويب وال 

23.  BNS-4913     وع  ساعة معتمدة بنجاح  90أكمل     3 التخرجمشر

24.  BNS-4813    3 مكان العمل    BNS-3513 منهجية البحث 

  72 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة
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 ساعات معتمدة 6االختيارية =  المساقات

الساعات   اسم المساق 
  المعتمدة

 متطلب سابق
 عنوان المساق رمز المساق

1 . 
BNS-3353 

 تأليف الويب المتقدم   
3 

   BNS-2433 ويب تطبيقات ال
 والجوال

2 . BNS-3363    3 رسومات الحاسوب    BNS-2343 مجة ال  شيئيةالي 

3 . 
BNS-4373 

مجة المتقدمة     الي 
3 

   BNS-1113  الرياضيات
 المتقطعة

4 . BNS-4713     ي
 
مجة ال BNS-2343    3 الشبكات واألمن موضوعات خاصة ف  شيئيةالي 

5 . BNS-3283    ونية  اناتهياكل البي BNS-2333    3 تنمية التجارة اإللكي 

6 . BBA-2343     3 1مبادئ المحاسبة المالية    BNS-2343 مجة ال  شيئيةالي 

 

 
 ساعة معتمدة 21=  اإلجبارية المساقات

الساعات   اسم المساق 
 المعتمدة

 متطلب سابق

 عنوان المساق رمز المساق

1 . BNS-4143     3 تكنولوجيا االتصاالت    BNS-1123  الشبكات
 واالتصاالت 

2. BNS-4153    3 تصميم الشبكات وإدارتها    BNS-1123  الشبكات
 واالتصاالت 

3. BNS-4253    3 أمن الشبكة    BNS-3233  ىعي الطب الشر
 لتكنولوجيا المعلومات

4. BNS-4163    3 إدارة الشبكة والنظام    BNS-3133  أنظمة
    التشغيل 

5. BNS-4173    3 الشبكات الالسلكية    BNS-4143  تكنولوجيا 
 االتصاالت 

6. BNS-4183    3 الشبكات المتقدمة    BNS-4153 ارة تصميم وإد
 الشبكة

7. BNS-4263    نت األشياء   كة أمان الشب BNS-4253    3 أمن إني 

  21 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

 

 

 الخطة الدراسية والخطة اإلرشادية

 1فصل  -1سنة 

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق

COM-1143 ية  اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجلي  

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

ICT-1313 3 تطبيقات الكمبيوتر  

MTH-1213 3 الرياضيات  

BNS-1313 3 الخوارزمية وحل المشكالت  

  15 (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 
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 2فصل  -1سنة 

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق

COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية  

BNS-1113  3 المتقطعةالرياضيات MTH-1213 )  الرياضيات )الجي 

BNS-1123 
 الشبكات واالتصاالت 

3 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1313

 تطبيقات الحاسوب

BNS-1323 
مجة ي الي 

 
 مقدمة ف

3 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1313

 تطبيقات الحاسوب

BNS-1413 3 نظم المعلومات اإلدارية BNS-1313 وحل المشكالت خوارزمية 

  15 (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 

   -1سنة 
 صيف 

 اختياري

 3فصل  -2سنة 

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق

BNS-2233 ي اإلحصاء
 
( MTH-1213 3 مقدمة ف  الرياضيات )الجي 

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة  

BNS-2423 3 تنظيم الحاسب والهندسة المعمارية BNS-1123  الشبكات واالتصاالت 

BNS-2333 3 هياكل البيانات BNS-1113 الرياضيات المتقطعة   

BNS-2433 3 تطبيقات الويب والجوال BNS-1323 مجة ي الي 
 مقدمة ف 

BNS-2443 3 تحليل ومحاكاة النظام BNS-1413 نظم المعلومات اإلدارية   

  18 (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 

 4فصل  -2سنة

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق

LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال  

BNS-2213 3 أمن المعلومات BNS-2423  تنظيم وهندسة الحاسب اآللي 

BNS-2343 مجة الشيئية    هياكل البيانات BNS-2333 3 الي 

BNS-2453 3 إدارة قاعدة البيانات BNS-2443 تحليل ومحاكاة نظام   

  GE 1 3  اختياري 

  15 (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 

   -2سنة 
 صيف 

 اختياري

 5فصل  -3سنة 

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

BNS-3223     3 اآلمنةالتشفي  واالتصاالت    BNS-2213 أمن المعلومات   

BNS-3463     3 الذكاء االصطناىعي    BNS-1113 الرياضيات المتقطعة 

BNS-3473    3 تفاعل اإلنسان والحاسوب    BNS-1323 مجة ي الي 
 مقدمة ف 

BNS-3513     3 مناهج البحث العلمي    BNS-2443 تحليل ومحاكاة نظام   
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BNS-3223    اختياري  GE 1 3  

  15    (CH)  المعتمدةإجمال  الساعات 

 6فصل  -3سنة 

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

BNS-3133    3 أنظمة التشغيل    BNS-2423 لي تنظيم وهندسة الحاسب اآل 

BNS-3233    ىعي لتكنولوجيا المعلومات
   أمن المعلومات BNS-2213     3 الطب الشر

BNS-3243    3 هندسة وآليات األمن    BNS-3223    آلمنةواالتصاالت ا التشفي 

BNS-3483    3 إدارة مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات    BNS-2443 تحليل ومحاكاة نظام   

BNS-3133     3 1برنامج مقرر أساس  اختياري  

  15 (CH)  المعتمدةإجمال  الساعات 

   -3سنة 
 صيف 

 عنوان المساق المساقرمز 
الساعات 
 المعتمدة

 متطلب سابق

BNS-4813 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل  3 مكان العمل 

  3 (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 

 7فصل  -4سنة 

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

BNS-4143     3 تكنولوجيا االتصاالت    BNS-1123  الشبكات واالتصاالت 

BNS-4153    3 تصميم الشبكات وإدارتها    BNS-1123  الشبكات واالتصاالت 

BNS-4253    3 أمن الشبكة    BNS-3233  ىعي لتكنولوجيا
الطب الشر

 المعلومات

BNS-4493    3 أنظمة الوسائط المتعددة    BNS-2433 تطبيقات الويب والجوال   

BNS-4913     وع  ساعة معتمدة بنجاح  90أكمل     3 التخرجمشر

  15 (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 

 8فصل  -4سنة 

 عنوان المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

BNS-4163    3 إدارة الشبكة والنظام    BNS-3133 أنظمة التشغيل   

BNS-4173    3 الشبكات الالسلكية     BNS-4143  تكنولوجيا االتصاالت   

BNS-4183    3 الشبكات المتقدمة    BNS-4153 تصميم وإدارة الشبكة 

BNS-4263    نت األشياء    أمان الشبكة BNS-4253    3 أمن إني 

  3 2برنامج مقرر أساس  اختياري     

  15 (CH) المعتمدة إجمال  الساعات 

   -4سنة 
 صيف 

 اختياري
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 ةكاديمياأل الهيئة

 

 د. باسم مختار

ي هندسة الكمبيوتر  دكتوراه
 
 ف

Virginia Tech الواليات المتحدة األمريكية ، 

نت األشياء واألنظمة المدمجة  ي تصميم المناهج الدراسية وتقديم بروتوكوالت شبكات الكمبيوتر وبنيتها وإني 
 
ة ف  خي 

ي هندسة الحاسوب بكلية تقنية المعلومات 
 
 أستاذ مساعد ف

4721-7138-0002-https://orcid.org/0000 :ORCID 

bassem@uof.ac.ae Email: 

 

 ليفةد خد. أحم

ي  دكتوراه
 
 هندسة الكمبيوتر ف

جينيا  جينيا بوليتكنيك وجامعة الوالية )في   الواليات المتحدة األمريكية ، تك(معهد في 

ي 
 
ونيات واالتصاالت ماجستي  ف   هندسة اإللكي 

 (، مضAASTMT) البحرياألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

ونيات وهندسة اتصاالت  ي اإللكي 
 درجة البكالوريوس ف 

 أحمد خليفة  مض ، جامعة الزقازيق

 .أستاذ مساعد بكلية تقنية المعلومات

3520-8142-0001-https://orcid.org/0000: ORCID 

akhalifa@uof.ac.ae Email: 

 

 د. كورهان جنكير  

ي  دكتوراه
ونيات( )هندسة  ف   اإللكي 

  2016، تركيا عام جامعة قادر هاس، اسطنبول

ي ماجستي  
ون  ف   يات واالتصاالت( )هندسة اإللكي 

داغ   2010، تركيا عام جامعة نامق كمال، تكي 

ي  بكالوريوس
ونف   يات واالتصاالت( )هندسة اإللكي 

، كوجالي   2008، تركيا عام جامعة كوجالي

ي كلية تكنولوجيا المعلوماتأستاذ مساعد 
 .ف 

8861-6594-0001-https://orcid.org/0000: ORCID 

korhancengiz@uof.ac.ae Email: 

 

 سانغيثا سوكومران . د 

ي هندسة الم
ي عام واالتصاالت من جامعة آنا علومات الدكتوراه ف 

 ،2012، الهند ف 

ي عام 
نت من جامعة كارونيا، الهند، ف  ي تخصص هندسة الشبكات واإلني 

ي الهندسة ف 
 2006ماجستي  ف 

ي عام  
ي تكنولوجيا المعلومات من جامعة بهاراثيار، الهند ف 

 . 2003أكمل شهادة البكالوريوس ف 

8216-0500-0002-https://orcid.org/0000Orccid:  

 : ي
ون  يد اإللكي  sangheethaa@uof.ac.aeالي 
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 مقدمة

ي العام  
 
ة بمسماها الحالي ف ي جامعة الفجي 

 
ي تمت إعادة اعتماد و ، 2014 / 2013تم تأسيس كلية االتصال ف

 
 برنامجها األكاديمي ف

ي العالقات العامة" 2020/2019العام 
 
ي ف إعداد قادة إعالميي   إل هو برنامج واحد يهدف و  ،تحت مسم" االتصال الجماهي 

ي إدارات العالقات العامة عل مستوى القطاعي   العام و الخاص؛ وذلك 
 
، و وممارسي   ف ي

العمل لخدمة المجتمع المحلي والوطت 

ي عل تقديم أفك
 
ي القطاع اإلعالمي وذلك لمواجهة التحديات المختلفة ف

 
ار مبتكرة قائمة عل تكنولوجيا االتصال والمعلومات ف

، إذ ي العالقات العامة الخريجي   و ُيتيح لهم الفرصة لاللت عض التحول الرقمي
 
ي ف حاق ُيؤهل برنامج بكالوريوس االتصال الجماهي 

ي 
 
ي إدارات العالقات العامة ف

 
نامج يتماسر مع توجهات دولة اإلمارات   بالعمل ف  الي 

ّ
كل المؤسسات الحكومية والخاصة، كما أن

نامج و العربية المتحدة نحو تأسيس إدارات للعالقات العامة بكل المؤسسات الحكومية والخاصة،  من هذا المنطلق تم طرح الي 

ي تطرحها مؤسسات التعليم الع
ي برامج العالقات العامة الت 

 
ة بصفلسد العجز ف قية بصفة عامة، وإمارة الفجي  ة الي بالمنطقة الشر

 . خاصة

 

نامج  رسالة الير

م كلية االتصال بتوفي  بيئة تعليمية تتوافق مع معايي  ضمان الجودة المحلية والعالمية، وتقديم برام  
ج تعليمية متخصصة تلي 

ا بغية  عالية الجودة ، مع تعزيز الشر كة تخري    ج كوادر إعالمية قادرة عل االبتكار والقيادة واستخدام تكنولوجيا االتصال الرقمي

، من أجل تغطية احتياجات سوق العمل.  ي مجال التدريب اإلعالمي والبحث العلمي
 
 المجتمعية الفّعالة ف

 

نامج  أهداف الير

ي الع .1
ي ف   .القات العامة وفق المعايي  العالمية الرفيعةتقديم برنامج بكالوريوس االتصال الجماهي 

ي مجتمعهم .2
ي مجال تخصصهم، قياديي   ومنتجي   ف 

ين ف   .إعداد طلبة متمي  

 .توفي  بيئة تعليمية متكاملة تحقق جودة ُمخرجات التعليم والتعلم .3

ة .4 ي والعالقات العامة بجامعة الفجي  والمؤسسات اإلعالمية  تعزيز مستوى التفاعل والتعاون بي   كلية االتصال الجماهي 

ة، وسوق العمل ي دولة اإلمارات، ومجتمع الفجي 
 .ف 

ة .5 ي الفجي 
ي إنتاج ونقل المعارف والمهارات لخدمة المجتمع المحلي ف 

  .تعزيز دور الجامعة ف 

ي طرح الحلول المالئمة للمشكالت المتصلة باالتصال والعالقات العامة.  .6
 تنمية التفكي  النقدي واإلبداىعي ف 

 

نامج التعليمية مخرجات  الير

ي واإلعالم الجديد بكل فروعه والعلوم اإلنسانية المرتبطة  .1 سس ونظريات اإلعالم واالتصال الجماهي 
ُ
ح مفاهيم وأ يشر

ف المهنية واألخالقية  يعات ومواثيق الشر به وُيوضح العالقة االرتباطية بي   تخصصات اإلعالم واالتصال والتشر

 المرتبطة بها. 

سس  .2
ُ
والقواعد النظرية للعمل اإلعالمي عل مهارات كتابة الرسائل االتصالية بأنواعها المقروءة والمسموعة ُيطبق األ

ي إنتاج المواد اإلعالمية م
مجيات ف  ، ويستخدم الي  جمة والتصوير الرقمي والتصميم والتخطيط اإلعالمي ن والمرئية، والي 

ات ومطويات وملصقات وصحف ومجالت مطبوعة، وإنتاج األ ي إجراء نشر
فالم الوثائقية، وُيطبق مهاراته البحثية ف 

 الدراسات الكمية. 

ي مختلف جوانب  .3
وعات المسؤولية االجتماعية للمنظمة، وُيحلل المشكالت ف  ُيخطط برامج العالقات العامة ومشر

ي ذلك مختل
 ف 
ً
ح الحلول المناسبة لها، مستخدما ف الطرق االتصال والعالقات العامة بطرق علمية ونقدية، ويقي 

ي 
، وُيثبت القدرة عل العمل ضمن فريق أو بمفرده ف  ي التحليل والتفسي 

واألساليب العلمية والميدانية واإلحصائية ف 

وعات العالقات العامة واإلعالن.   تصميم وإنتاج برامج ومشر

وتوكول اإل  .4 ي تنظيم األنشطة والفعاليات وتطبيق قواعد الي 
تيكيت وتخطيط ُيثبت القدرة عل العمل ضمن فريق ف 

 مبتكرة وعلمية للمشكالت المرتبطة بتخطيط وتنفيذ برامج العالقات العامة، وإدارة الحمالت اإلعالمية،
ً
ح حلوال  ويقي 

 األزمات. 

ي من خالل تحليل الظواهر اإلعالمية وأثرها عل المجتم .5
ع، ُيبادر بتطوير قدراته الذاتية باستقاللية عل المستوى البحتر

ي بيئة مهنية مؤسسية وُيثبت القدرة 
ي عل تقييم ومراقبة تطبيق المعايي  األخالقية المهنية، والقدرة عل االندماج ف 

 ف 

وعات العالقات العامة، أو  ي إنتاج مشر
ح برامج للمسؤولية االجتماعية من واقع العمل ف  ، ويقي  ي

إطار التدريب الميدان 

 . ي التخصضي
   خالل أنشطة وبرامج التدريب الميدان 
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 : البرنامج األكاديمي هيكل     
  

نامج                  ملخص متطلبات الير

 الساعات المعتمدة المتطلبات

 إجمال   اختياري إجباري

 27 12 15 متطلبات التعليم العام )اإلجبارية واالختيارية(

نامج ) اإلجبارية واالختيارية(  72 12 60 متطلبات الي 

 27 9 18 اإلجبارية واالختيارية(متطلبات التخصص الدقيق ) 

 126 33 93 إجمال  الساعات المعتمدة 

 

 

نامج   متطلبات الير

 ساعة معتمدة( 15متطلبات التعليم العام اإلجبارية )

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز  #

 COM-1143 ية  3 مهارات االتصال باللغة اإلنجلي  

 COM-1123  3 االتصال باللغة العربيةمهارات 

 HUM-1613 3 دراسات إسالمية 

 HUM-1633 3 مجتمع اإلمارات 

 LSS-2483 3 االبتكار وريادة األعمال 

 ساعة معتمدة ( 12متطلبات التعليم العام االختيارية ) 

 الساعات المعتمدة اسم المساق المساق رمز  

 COM-1153  3 العربيةاإلنشاء وكتابة التقارير باللغة 

 ITC-1313 3 تطبيقات حاسوبية 

 LSS-1473 3 المنطق والتفكي  الناقد 

 LSS-1463 3 األخالق وحقوق المواطنة 

 LSS-1743 3 مدخل إل العلوم السياسية 

 LSS-1723 3 مدخل إل علم النفس 

 LSS-1733 3 مدخل إل علم االجتماع 

 LSS-1853 3 مدخل إل علم البيئة 

 HUM-2623 3 مدخل إل الدراسات اإلنسانية 

 COM-1113 
 3 1الكتابة األكاديمية 

 COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية 

 COM-1133 
 3 الخطابة العامة

 MTH-1213 
 3 الرياضيات )الجبر(

 

نامج اإلجبارية )  ساعة معتمدة ( 60متطلبات الير

 الساعات المعتمدة عمل   نظري المساقاسم  المساق رمز  #
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MPR-2353 

ي دولة 
 
وسائل اإلعالم ف

 اإلمارات
3 0 3 

 BNS-2353 3 2 2 الويب والوسائط المتعددة 

 
MPR-1113 

مدخل إل االتصال 
ي  الجماهي 

3 0 3 

 
MPR-2713 

االتصاالت التسويقية 
 المتكاملة

3 0 3 

 MPR-1413  3 2 2 التحرير اإلعالمي و الرقمي 

 MPR-1133 3 0 3 نظريات االتصال 

 
MPR-1153 

مدخل إل التصميم 
 الجرافيكي 

2 2 3 

 
MPR-2443 

الكتابة اإلعالمية باللغة 
ية  اإلنجلي  

2 2 3 

 
MPR-2213 

أخالقيات اإلعالم 
يعاته  وتشر

3 0 3 

 MPR-2433 3 2 2 ترجمة الوسائط 

 MPR-3223 3 0 3 الرأي العام و الدعاية 

 MPR-3233 3 2 2 مناهج بحوث االتصال 

 MPR-3613  3 2 2 التصوير الرقمي 

 
MPR-3313 

المنظمات اإلقليمية 
 والدولية

3 0 3 

 MPR-3643 3 2 2 التصميم الجرافيكي المتقدم 

 
MPR-3633 

إنتاج المواد السمعبضية 
 للعالقات العامة

2 2 3 

 MPR-4143 اضية  3 0 3 المجتمعات االفي 

 
MPR-4733 

اتيجيات اإلقناع  اسي 

 

2 2 3 

 MPR-4813  ي
 3 30 0 التدريب  الميدان 

 MPR-4913 وع التخرج  3 3 0 مشر

نامج االختيارية )   ساعة معتمدة ( 12متطلبات الير

 مجموع الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساق رمز  #

 MPR-3323  ي والدولي  3 0 3 اإلعالم العرن 

 MPR-3353 3 0 3 تكنولوجيا االتصال 

 MPR-3583 اتيجية  3 0 3 االتصاالت االسي 

 MPR-3533 3 0 3 إدارة المؤسسات اإلعالمية 

 MPR-4523 3 0 3 اإلعالم وإدارة األزمات 

 MPR-4543  3 0 3 االتصال المؤسسي 

 ساعة معتمدة( 18متطلبات التخصص الدقيق اإلجبارية )

 مجموع الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساق رمز  #
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MPR-1123 

مدخل إل العالقات العامة 
 و اإلعالن

3 0 3 

 MPR-4423 3 2 2 الكتابة للعالقات العامة 

 
MPR-4513 

إدارة العالقات العامة و 
 اإلعالن

3 0 3 

 
MPR-4563 

تخطيط حمالت العالقات 
 العامة وتنفيذها

2 2 3 

 MPR-4573  وتوكول و  3 2 2 اإلتيكيتالي 

 
MPR-4663 

إنتاج المواد اإلعالمية  
 للعالقات العامة

2 2 3 

 ساعات معتمدة( 9متطلبات التخصص الدقيق االختيارية )

# 
 اسم المساق المساق رمز 

 مجموع الساعات المعتمدة عمل   نظري

 MPR-3723  3 2 2 التسويق االجتماىعي الرقمي 

 
MPR-4313 

الدولية العالقات العامة 
ية  باللغة اإلنجلي  

3 0 3 

 
MPR-4553 

تنظيم األنشطة والفعاليات 
ي 
 العالقات العامة ف 

2 2 3 

 
MPR-4623 

العالقات العامة عي  
نت  اإلني 

2 2 3 

 
MPR-4713 

ي 
موضوعات متخصصة ف 

 العالقات العامة
3 0 3 

 
 

 : الدراسية والخطة اإلرشاديةالخطة 
 

 1فصل  -1سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري المساقاسم  المساق رمز 

COM-1143 3 0 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

COM-1123 3 0 3     مهارات االتصال باللغة العربية 

MPR-1113 ي  3 0 3 مدخل إل االتصال الجماهي 

MPR-1123 
مدخل إل العالقات العامة 

 واإلعالن
3 0 3 

MPR-1153  3 2 2 الجرافيكي مدخل إل التصميم 

 2فصل  -1سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساق رمز 

ICT-1313 3 0 3 تطبيقات حاسوبية 

HUM-1613 3 0 3 دراسات إسالمية 

MPR-1413  3 2 2 التحرير  اإلعالمي و الرقمي 

MPR-1133 3 0 3 نظريات االتصال 

LSS-1723 3 0 3 مدخل إل علم النفس 

  اختياري
 صيف 
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 3فصل  -2سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساق رمز 

HUM-1633 3 0 3 مجتمع اإلمارات 

MPR-2353 ي دولة اإلمارات
 
 3 0 3 وسائل اإلعالم ف

MPR-2443 ية  3 2 2 الكتابة اإلعالمية باللغة اإلنجلي  

MPR-2213 يعاته  3 0 3 أخالقيات اإلعالم وتشر

MPR-2713 3 0 3 االتصاالت التسويقية المتكاملة 

 4فصل  -2سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساق رمز 

LSS-2483 3 0 3 االبتكار و ريادة األعمال 

LSS-1733 3 0 3 مدخل إل علم االجتماع 

BNS-2353 3 2 2 الويب والوسائط المتعددة 

HUM-2623  3 0 3 اإلنسانيةمدخل إل الدراسات 

    متطلب عام اختياري 

  اختياري
 صيف 

 5فصل  -3سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساق رمز 

LSS-1463 3 0 3 األخالق وحقوق المواطنة 

LSS-1853 3 0 3 مدخل إل علم البيئة 

COM-1153 
اإلنشاء و كتابة التقارير باللغة 

 العربية
3 0 3 

MPR-2433 3 2 2 ترجمة الوسائط 

MPR-3583 اتيجية  3 0 3 االتصاالت االسي 

MPR-3633 
إنتاج المواد السمعبضية 

 للعالقات العامة
2 2 3 

MPR-3643 3 2 2 التصميم الجرافيكي المتقدم 

 6فصل  -3سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري سم المساقا المساق رمز 

MPR-3223  3 0 3 الدعايةالرأي العام و 

MPR-3233 3 2 2 مناهج بحوث االتصال 

MPR-3313 3 0 3 المنظمات اإلقليمية والدولية 

MPR-3323  ولي
ّ
ي و الد  3 0 3 اإلعالم العرن 

MPR-3353 3 0 3 تكنولوجيا االتصال 

MPR-3533 3 0 3 إدارة المؤسسات اإلعالمية 

MPR-3723  3 2 2 التسويق االجتماىعي و الرقمي 

  اختياري
 صيف 

 7فصل  -4سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساقرمز 

MPR-4513 3 0 3 إدارة العالقات العامة و اإلعالن 

MPR-4553 
ي 
 تنظيم األنشطة والفعاليات ف 

 العالقات العامة
2 2 3 

MPR-4543  3 0 3 االتصال المؤسسي 

MPR-4573 وتوكول و اإلتيكيت  3 2 2 الي 

MPR-4423 3 2 2 الكتابة للعالقات العامة 
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MPR-4313 3 0 3 العالقات العامة الدولية 

 8فصل  -4سنة 

 الساعات المعتمدة عمل   نظري اسم المساق المساق رمز 

MPR-4623 نت  3 2 2 العالقات العامة عي  اإلني 

MPR-4663 
إنتاج المواد اإلعالمية  للعالقات 

 العامة
2 2 3 

MPR-4563 
تخطيط حمالت العالقات العامة 

 وتنفيذها
2 2 3 

MPR-4713 
ي 
 
موضوعات متخصصة ف

 العالقات العامة
3 0 3 

MPR-4813  ي
 3 30 0 التدريب الميدان 

MPR-4913 وع التخرج  3 3 0 مشر

  اختياري
 صيف 
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 كاديميةالهيئة األ 

 

 د. عبده محمد داود حافظ

وي    ج والعالقات العامة  دكتوراه ي االتصال والي 
 
 ف

 (، السودانIUA) جامعة إفريقيا الدولية

 (COC) أستاذ مساعد والعميد باإلنابة لكلية االتصاالت 

8331-6517-0002-https://orcid.org/0000 ORCID: 

abdu@uof.ac.ae Email: 

 

 مها عبد العزيزد. 

ي العالقات العامة واإلعالن دكتوراه
 
 ف

 جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  

ي ي برنامج العالقات العامة واالتصال الجماهي 
 
 .أستاذ مساعد ف

9755-1474-0002-https://orcid.org/0000 ORCID: 

maha@uof.ac.ae Email: 

 

 د. روبير  كبها

ي والعالقات العامة دكتوراه ي االتصال الجماهي 
 
 ف

 (COC) االتصاالت أستاذ مساعد بكلية  

7829-0118-0002-https://orcid.org/0000 ORCID: 

robinkab@uof.ac.ae Email: 

 

https://orcid.org/0000-0002-6517-8331
mailto:abdu@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0002-1474-9755
mailto:maha@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0002-0118-7829
mailto:robinkab@uof.ac.ae
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 مقدمة

 

ي الوقت الحاض  بطرح برناَمج واحد هو اللغة العربية وآدابها   تقوم
 
َية اآلداب والعلوم اإلنسانية ف

ْ
ل
ُ
ة وتسع من خالله إل توفي  نو  ،ك عية ممي  

ي المجاالت المتنوعة، واالستخدامات الرسمية، بعد تمكن
 
ي استخدام اللغة العربية ف

 
هم من الخريجي   الذين يدركون األسس النظرية والعلمية ف

وذلك بكتابة المقاالت والتقارير الوظيفية بكفاءة ودقة،  ،حل مشكالت( –حث ب –تحليل  –راءة ق –من المهارات االتصالية المتنوعة )كتابة 

ناَمج إل ي تهم المجتمع. كما يسع الي 
ي مع اآلخرين، اإدارة الُحَوار اإليجالتسلح بآليات التواصل البناء، و  ومناقشة القضايا اللغوية واألدبية الت  ن 

، والعمل بروح الفريق.  ي  سواء عل المستوى الشفوي أو الكتان 

 

نامج رسالة  الير

ي مجال االتمي   تحقيق 
 
ي اللغة العربية، ورفع جاهزية الكفايات اللغوية واألدبية لمتخصضي اللغة العربية خاصة، وف

 
ي ف

ب آلدااألكاديمي والبحتر

 عامة. والعلوم االجتماعية واإلنسانية 

 

نامج خم  رجات الير

 عل
ً
نامج يكون الطالب قادرا  : أن بعد االنتهاء من دراسة هذا الي 

ي االستخدامات الرسمية .1
 
ي مجاالت الفنون واألدب وف

 
ي استخدام اللغة العربية ف

 
 .يدرك األسس النظرية والعلمية ف

ي تهم المجتمعو يناقش  .2
 .بشكل مقنع القضايا اللغوية واألدبية الت 

ي كتابة المقاالت والتقارير الوظ وتوظيفها  ،(المهارات اللغوية المختلفة )الحديث، واالستماع، والكتابة، والقراءة يتمكن من .3
يفية ف 

 .بكفاءة ودقة

 .ُيطوِّع الوسائط التعليمية وتكنولوجيا المعلومات لخدمة تنمية مهارات اللغة العربية .4

ي  .5 ي  يدرك آليات التواصل البناء وإدارة الحوار اإليجان   .مع اآلخر، سواء عل المستوى الشفوي أو الكتان 

6. ) ي
ي تحقيق األثر المأمول من تحليل  يكشفو  ،يدرك عناض العملية اإلبداعية )النص, المبدع, و المتلف 

عن فعالية كل عنض ف 

 .النصوص األدبية الرفيعة

ي لمعطيات الزمان والمكان عل المبدع والنص الذي أبدعه .7  .يعي الدور التأثي 
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  اللغة العربية
 
 اوآدابه بكالوريوس ف

نامج من حيث المقررات األساسية وتوزي    ع الساعات المعتمدة  ملخص هيكل الير

 عدد الساعات المعتمدة المتطلبات

 إجمال   اختياري إجباري

 24 9 15 متطلبات التعليم العام )اإلجبارية واالختيارية(

نامج )اإلجبارية واالختيارية(   102 9 93 متطلبات الي 

 126 18 108 إجمال  الساعات المعتمدة 

 
 

 ساعة معتمدة 24األساسية للتعليم العام = المتطلبات 

 ساعة معتمدة( 15متطلبات التعليم العام اإلجبارية ) 

عدد الساعات  اسم المساق المساق رمز  #
 المعتمدة

1.  COM-1143  3 االتصال باللغة اإلنجليزيةمهارات 

2.  COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية 

3.  HUM-1613 3 دراسات إسالمية 

4.  HUM-1633  3 مجتمع اإلمارات 

5.  LSS-2483  3 االبتكار وريادة األعمال 

 ساعات معتمدة ( 9ختيارية )متطلبات التعليم العام اال 

عدد الساعات  اسم المساق المساق رمز  
 المعتمدة

1.  ICT-1313 3 تطبيقات حاسوبية 

2.  LSS-1473  3 المنطق والتفكي  الناقد 

3.  LSS-1723 3 مدخل إل علم النفس 

4.  LSS-1733 3 مدخل إل علم االجتماع 

5.  COM-1113  3 1الكتابة األكاديمية 

6.  COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية 

7.  COM-1133 3 الخطابة العامة 

8.  MTH-1213 )3 الرياضيات )الجبر 

9.  LSS-1463 3 األخالق وحقوق المواطنة 

10.  LSS-1743 3 مدخل إل العلوم السياسية 

11.  LSS-1853 3 مدخل إل علم البيئة 

12.  HUM-2623  3 مدخل إل الدراسات اإلنسانية 
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نامج =   ساعة معتمدة 102المتطلبات األساسية للير

نامج اإلجبارية )  معتمدة(ساعة  93متطلبات الير

عدد الساعات  اسم المساق المساق رمز  #
 المعتمدة 

1.  ARB-1103 3 1النحو وتطبيقاته 

2.  1113ARB- 3 2النحو وتطبيقاته 

3.  ARB-2123 3 3النحو وتطبيقاته 

4.  2133ARB- 3 4النحو وتطبيقاته 

5.  3143ARB- 3 5النحو وتطبيقاته 

6.  ARB-3153 3 6النحو وتطبيقاته 

7.  ARB-1173 3 1ضفال 

8.  ARB-2173 3 2الضف 

9.  ARB-3183 3 التصحيح اللغوي 

10.  ARB-1213 3 علم األصوات 

11.  ARB-2223 3 فقه اللغة 

12.  ARB-2243 3 اللسانيات العامة والداللة 

13.  ARB-1303 3 األدب الجاهلي وقضاياه 

14.  ARB-3123 ي صدر اإلسالم والعض األموي
 3 األدب ف 

15.  ARB-3323  3 الشعر 1األدب العباسي 

16.  ARB-3333  3 النير  2األدب العباسي 

17.  ARB-4353 ي الحديث  3 الشعر العرن 

18.  ARB-3733  ي  3 األدب األندلسي والمغرن 

19.  ARB-4383 ي الحديث  العرن 
 3 النير

20.  ARB-1403 3 1البالغة 

21.  ARB-2413 3 2البالغة 

22.  ARB-3423 3 تطبيقات أسلوبية وبالغية 

23.  ARB-3433 3 العروض والقافية 

24.  ARB-2443 ي القديم  3 النقد األدن 

25.  ARB-4453 ي الحديث  3 النقد األدن 

26.  ARB-3463 3 نصوص األدب الجاهلي وتحليلها 

27.  ARB-4473 3 األدب المقارن 

28.  ARB-2513 3 المكتبة العربية 

29.  ARB-4533 ي اللغة واألدب
 3 مناهج البحث ف 

30.  ARB-4913  ي
وع بحث تطبيف   3 مشر

31.  ARB-4813  3 التدريب العملي 
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نامج   ساعات معتمدة( 9االختيارية )متطلبات الير
عدد الساعات  اسم المساق المساق رمز #

  المعتمدة
1.  ARB-1193   ي  3 تاري    خ النحو العرن 
2.  ARB-2233 3 الكتابة المتخصصة 
3.  ARB-2393  ي  3 االدب الشعت 
4.  ARB-3253  3  دراسات معجمية 
5.  ARB-3443 3 أدب الخليج 
6.  ARB-4363 3 أدب الطفل 
7.  ARB-3523 اث  3 مناهج تحقيق الي 
8.  ARB-4713 ي اللغة العربية

 
 3 موضوعات متخصصة ف

 

 والخطة اإلرشاديةالخطة الدراسية 

 ( ساعة معتمدة30: ثالثون )1سنة 

 ( ساعة15) 2( ساعة                         الفصل 15)    1الفصل                                

س.  اسم المساق المساق رمز  م
 م

المتطلب 
 السابق

س.  اسم المساق المساق رمز  م
 م

المتطلب 
 السابق

1. COM 1123  مهارات االتصال
والتحليل باللغة 

 العربية

مهارات االتصال  COM1143 1 ال يوجد 3
والتحليل باللغة 

ية  اإلنجلي  

 ال يوجد 3

2. ARB-1103 2 ال يوجد 3 1النحو وتطبيقاته ARB-1173 ال يوجد 3 1الضف 
3. ARB-1403 1113 3 ال يوجد 3 1البالغةARB- النحو وتطبيقاته  3 2وتطبيقاته النحو

(1 ) 
4. ARB-1303  األدب الجاهلي

 وقضاياه
نصوص األدب  ARB-3463 4 ال يوجد 3

 الجاهلي وتحليلها
األدب الجاهلي  3

 وقضاياه
5. HUM1613 جامعة متطلب   5 ال يوجد 3 دراسات إسالمية

 اختياري
 ال يوجد 3

  15 المجموع    15 المجموع  
 

 ( ساعة معتمدة33: ثالث وثالثون )2السنة 

 ( ساعة15) 4( ساعة                         الفصل 18)    3الفصل                                

المتطلب  س.م اسم المساق المساق رمز  م
 السابق

س.  اسم المساق المساق رمز  م
 م

المتطلب 
 السابق

1. ARB-3433 1 ال يوجد 3 العروض والقافية LSS 2483  االبتكار وريادة
 األعمال

 ال يوجد 3

2. ARB-2123 النحو  3 3النحو وتطبيقاته
وتطبيقاته

2 

2 ARB-2173 1الضف 3 2الضف 

3. ARB-2413 2133 3 1البالغة 3 2البالغةARB- النحو وتطبيقاته  3 4النحو وتطبيقاته
(3 ) 

4. ARB-3123  ي صدر
األدب ف 

اإلسالم والعض 
 األموي

 1األدب العباسي  ARB-3323 4 ال يوجد 3
 الشعر

األدب الجاهلي  3
 وقضاياه

5. ARB-2513 5 ال يوجد 3 المكتبة العربية ARB-1213 ال يوجد 3 علم األصوات 
متطلب جامعة   .6

 اختياري
3       

  15 المجموع    18 المجموع  
 
 

 ( ساعة معتمدة33: ثالث وثالثون )3السنة 

 ( ساعة15) 6( ساعة                         الفصل 18)    5الفصل                                
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س.  المساق رمز  المساق رمز  م
 م

المتطلب 
 السابق

س اسم المساق المساق مز ر  م
 .م

 المتطلب السابق

1. HUM1633   1 ال يوجد 3 اإلماراتمجتمع ARB-3423  تطبيقات أسلوبية
 وبالغية

 2البالغة 3

2. 3143ARB- النحو  3 5النحو وتطبيقاته
وتطبيقاته

4 

2 ARB-3733  األدب األندلسي
ي   والمغرن 

 1الضف 3

3. ARB-2443 ي القديم النحو وتطبيقاته  3 6النحو وتطبيقاته ARB-3153 3 1البالغة 3 النقد األدن 
(5 ) 

4. ARB-2223 متطلب برنامج   4 ال يوجد 3 فقه اللغة
 اختياري

3  

متطلب برنامج   .5
 اختياري

اللسانيات العامة  ARB-2243 5 ال يوجد 3
 والداللة

 ال يوجد 3

متطلب جامعة   .6
 اختياري

3       

  15 المجموع    18 المجموع  
 

 ( ساعة معتمدة30: ثالث وثالثون )4السنة 

 ( ساعة15) 8( ساعة                         الفصل 15)     7الفصل                                

س.  المساق رمز  رقم المساق م
 م

المتطلب 
 السابق

س اسم المساق المساق رمز  م
 .م

 المتطلب السابق

1. ARB-3183 النحو  3 التصحيح اللغوي
1وتطبيقاته

، النحو 
 2وتطبيقاته

1 ARB-4383  ي  العرن 
النير

 الحديث
3  

2. ARB-4353  ي الشعر العرن 
 الحديث

3  2 ARB-4473 ي الحديث 3 األدب المقارن  النقداألدن 

3. ARB-4453  ي النقد األدن 
 الحديث

ي  3 النقد األدن 
 القديم

3 ARB-4913  وع بحث مشر
ي 
 تطبيف 

ي  3
مناهج البحث ف 

 اللغة واألدب
4. ARB-4533  ي

مناهج البحث ف 
 واألدباللغة 

متطلب برنامج   3  3
 اختياري

3  

5. ARB-3333  2األدب العباسي 
 النير 

3  3 ARB-4813  3 التدريب العملي  

  15 المجموع    15 المجموع  
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 الهيئة األكاديمية

 

 د.محمود العزازمة

ي اللغة العربية
 
 دكتوراه ف

ي كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 
 
 أستاذ مشارك ف

ORCID: https://orcid.org/my-orcid   

 

 د.مصطف  عبد المول

ي اللغة العربية دكتوراه
 
 ف

ي كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلجماع. 
 
 أستاذ مساعد زائر ف

1498-8592-0001-//orcid.org/0000https:ORCID:  

 

 سعود سيد محجوبد. 

ي اللغة العربية
 
 دكتوراه ف

ي كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلجتماع 
 
 أستاذ مشارك زائر ف

1053-2521-0002-https://orcid.org/0000ORCID:  
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 كلية الصحة والعلوم

ا من الطلبة المحليي    ً  كبي 
ً
دعمها تم حيث ، تسع الكلية إلعداد الطلبة بأحدث تطورات التمريض، وهي كلية جديدة شهدت إقباًل

ها ، تم تفيها  الرعاية الصحية، وألجل توفي  تعليم عالي الجودة وفق المعايي  الدولية بأنشطة وسائل أفضل بأحدث األدوات و  جهي  

ي المجال. المحاكاة 
 
ي ف

ها من كليات ومراكز الرعاية الصحية الت  ي ها دولة اإلمارات العربية المتحدة، أنشأتوتسهم الكلية، كغي 
 
ية لبتف

المعايي  الدولية تحقيق  لضمان  مؤهلي   قامت بتوظيف أعضاء هيئة تدريس وموظفي    والعلوم، وقد  احتياجات أنشطة الصحة

ي ومتطلبات الوزارة
 
ي الجديدة ها برامج، كما تشهد توسًعا ف

 
ضمن  الطبية المعايي  تحقق من صحة مستقبل بغرض ال السعي ، وتستمر ف

 .اعتمادات التمريض الدولية

 

  التمر 
 
  يضبكالوريوس العلوم ف

نامج  رسالة الير

ة  ستقوم ي تمريض  جامعة الفجي  ، واتباع نهج شامل يركز ةاألخالقي توالسلوكياقادرين عل تطبيق أفضل الممارسات، بإعداد خريج 

ي استعادة الصحة، والوقاية من المرضعل 
 
 .، وتعزيز صحة الفرد واألشة والمجتمعالفرد ف

 

نامج  وصف الير

ي التمريض )مدة برنامج بكالوريوس 
 
مفوضية  حصل عل االعتماد األولي منوقد  ،ساعة معتمدة( 120سنوات ) BSN )4العلوم ف

ي لت االعتماد األكاديمي 
 
نامج ف اير  17قديم الي  برنامج مكرس لتحسي   صحة ورفاهية المجتمع من خالل إعداد ، وهو 2021في 

ي العمل
 
ي تركز عل و القائمة عل األدلة والشاملة  الرعايةتقديم ، و ممرضات متخصصات يقدمن جودة عالية ف

ألفراد واألش االت 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .والمجتمعات ف 

ا لكما 
ً
ي جميع الكفاءات األساسية وفق

ي التمريض ليكونوا عل درجة عالية من الكفاءة ف   نطاق الممارسة للممرضاتسيتم إعداد خريج 

هم لالمتثال بيئات التنظيمية الوطنيهو مطلوب من اله المسجالت، بحسب ما  توقعات الصناعة ة لتعليم التمريض، وسيتم تجهي  

نامج ، . باإلضافة إل ذلكلتعزيز قابلية التوظيف م الي   
ربية لمجتمع اإلمارات العبخدمة احتياجات الرعاية الصحية شيعة التغي  يلي 

ا 2021، بما يتماسر مع رؤية اإلمارات المتحدة
ً
 :إل ، هادف

 الفرد. محورها مراعية للثقافة و إعداد ممرضات أكفاء قادرين عل تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة تكون  .1

ي تطوير التمريض كنظام ومهنة .2
 .المساهمة ف 

ي مجال الرعاية التمريضية بي   أعضاء هيئة التدريس  .3
 .والطلبةنشر ثقافة البحث العلمي ف 

 .وى المحلي واإلقليمي والدولي تطوير هيئة المعرفة التمريضية عل المست .4

ي  .5
 .رعاية الصحية لألفراد واألش والمجتمعات ككلاالحتياجات للخدمة شعة التغي  ف 

اتيو  ق كفاءة والتفكي  النقدي داخل بيئة تفاعلية، وتحقتدمج حل المشكالت جيات التدريس والتعلم عل الطالب، و تتمحور اسي 

ي أحدث مركز محاكاة
 نيةلعالية لممارسة التمريض المهدمج المعايي  ا بل الذهاب إل الممارسة الشيرية، ويعد ق المهارات الشيرية ف 

ا رئيًس معرفة المع 
ً
نامجالمتعمقة بعلوم التمريض هدف  . ا للي 

 

نامج مخرجات  الير

ي التمريض، سيتمكن 
 : الطلبةعند االنتهاء بنجاح من برنامج بكالوريوس العلوم ف 

 لمفاهيم والنظريات األساسية المتعلقة بممارسة التمريض. إظهار المعرفة السليمة با .1

ي تقديم الرعاية التمريضية المثل  .2
أداء اإلجراءات التمريضية وتشغيل نظم المعلومات والتكنولوجيا الصحية بمهارة ف 

 لألفراد واألش والمجتمعات. 

اتيجيات االتصال  .3 ي المتوافق مع مدونة السلوك، واسي 
الفعالة ألجل تقديم الرعاية المثل الشاملة تنفيذ السلوك المهت 

ي تركز عل الشخص لألفراد واألش والمجتمعات. 
 الت 

تطبيق علم التمريض، مدعوًما بممارسات قائمة عل األدلة، ألجل تطوير خطة رعاية تمريضية شاملة تركز عل الشخص  .4

 وتضمن رعاية تمريضية آمنة ومراعية للثقافة. 

اح بحث ونشر ن .5  تائج البحوث لتعزيز ممارسات التمريض. وضع اقي 

 التفرقة بي   تدخالت تحسي   الجودة المختلفة لحل مشاكل ممارسات التمريض الشيرية من خالل االبتكار وريادة األعمال.  .6
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ي تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لألفراد  مزوديإظهار المهارات القيادية أثناء التعاون مع  .7
 
الرعاية الصحية ف

 . بأشها  األش والمجتمعاتو 

 

نا   التمريض خطة الدراسة لير
 
 مج بكالوريوس العلوم ف

ي التمريض من يتكون برنامج 
 
ا  42و ساعة معتمدة  120بكالوريوس العلوم ف

ً
ي الممارسة الشيرية.  1620و  مساق

 
ساعة فعلية ف
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 ةإجمال  الساعات المعتمدت وتوزي    ع جدول موجز بالمقررا

 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة  التصنيف

 21 التعليم العام: متطلبات الجامعة .أ

 9 المقررات اإلجبارية (1

 3 لرياضيات وتكنولوجيا المعلوماتا -المقررات االختيارية  (2

 9 اتصاالت  -مقررات اختيارية   (3

نامج .ب  99 المقررات األساسية: متطلبات الي 

نامجالمقررات  (1  21 (CCPR)  األساسية للكلية: متطلبات الي 

نامج (2 ي التمريض: متطلبات الي 
 
 69 (NCPR)  المقررات األساسية ف

 9 (QRPR)  الكمية والبحث (3

 120 (CH)  إجمال  الساعات المعتمدة
 

نامج  هيكل الير

 ساعة معتمدة 21التعليم العام: متطلبات الجامعة:   .أ

 معتمدةساعات  9المواد اإلجبارية:  (1

ك CH اسم المساق رمز المساق   متطلب سابق/ متطلب مشير

1.  HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

2.  
HUM-

1633 

 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة
3   

3.  LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال   

 ساعات معتمدة 3لرياضيات وتقنية المعلومات: ا -المقررات االختيارية   (2

 CH اسم المساق المساقرمز  
ك  متطلب سابق/ متطلب مشير

 

1.  ICT-1313 Computer Application 3  

 عتمدةمساعات  9اتصاالت:  -المقررات االختيارية  (3

ك CH اسم المساق اسم المساق   متطلب سابق/ متطلب مشير

1.  
COM-

1113 

 1الكتابة األكاديمية 
3  

2.  COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية  

3.  COM-1153 ي وكتابة التقارير    3 التأليف العرن 

  21 (CH)  دةالساعات المعتمإجمال  

نامج )  .ب  .ساعة معتمدة( 102المقررات األساسية: متطلبات الير

نامج (1  ساعة معتمدة 21 :(CCPR) المقررات األساسية للكلية :: متطلبات الير

ك CH اسم المساق رمز المساق   متطلب سابق/ متطلب مشير

1.  BIO-1112 ي ك   2 علم األحياء البشر   APH-1123متطلب مشي 

2.  APH-1123  ي    ح ووظائف األعضاء للتمريض ك   3 1علم التشر   BIO-1112متطلب مشي 

3.  MTL-1132   2 مصطلح طت  

4.  BCH-1143 3 الكيمياء الحيوية للتمريض   
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5.  MBO-1153 3 علم األحياء الدقيقة للتمريض  BCH-1143 

6.  APH-1163  ي    ح وعلم وظائف األعضاء للتمريض  APH-1123 3 2علم التشر

7.  PHL-2172 يولوجيا المرضية  APH-1163 2 الفي  

8.  PML-2183 3 علم الصيدلة الشيرية للتمريض APH-1163, PHL-2172 

  21 (CH)  ت المعتمدةعاالساإجمال  

نامج  (2   التمريض اإلجباري: متطلبات الير
 
 ساعة معتمدة 69 :(NCPR) المقررات األساسية ف

ك CH اسم المساق رمز المساق   متطلب سابق/ متطلب مشير

1.  
NUR-

2212 

ي   التواصل العالج 
2 MTL-1132 

2.  
NUR-

2312 

 أسس النمو والتنمية
2 MTL-1132 

3.  
NUR-

2314 

 التقييم الصجي الشامل
4  APH-1163 

4.  
NUR-

2323 

ي 
 مؤسسة التمريض المهت 

3  NUR-2314 

5.  NUR-2332 ك  2 تمريض الطوارئ والكوارث  NUR-2314متطلب مشي 

6.  NUR-2222 ي التمريض
 MTL-1132 2 االعتبارات األخالقية ف 

7.  NUR-2232 2 معلوماتية التمريض NUR-2314 

8.  NUR-3913  ي
 NUR-2323 3 لشيريةا -مؤسسة التمريض المهت 

9.  NUR-3343    3 1تمريض صحة البالغي  APH-1163,  NUR-2323 

10.  NUR-3923    ك  3 ملي ع - 1تمريض صحة البالغي  NUR-3343متطلب مشي 

11.  NUR-3243 ي التمريض
 NUR-2232, NUR-2222 3 القيادة وإدارة الجودة ف 

12.  NUR-3353    3 2تمريض صحة البالغي  NUR-3343 

13.  NUR-3933 
 ملي ع - 2تمريض صحة البالغي   

3 
NUR-3923 

ك  NUR-3353  متطلب مشي 

14.  NUR-3423 
 تمريض صحة األطفال والمراهقي   

3  
NUR-2312 

ك  NUR-3343  متطلب مشي 

15.  NUR-3943 
 ملي ع -تمريض صحة األطفال والمراهقي   

3 
NUR-2312 

ك  NUR-3933  متطلب مشي 

16.  NUR-3412 ك 2  تمريض الصحة العقلية  NUR-3343  متطلب مشي 

17.  NUR-3953  ك 3 لي عم -تمريض الصحة النفسية  NUR-3933  متطلب مشي 

18.  NUR-4962 
 * 1مكثف  شيريتدريب 

2 
ك  NUR-4363 متطلب مشي 

 NUR-4973 

19.  NUR-4363 3 تمريض الحاالت الحرجة NUR-3933 

20.  NUR-4973 
 ملي ع -تمريض الحاالت الحرجة 

3 
NUR-3933 

ك   NUR-4363  متطلب مشي 
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21.  NUR-4513 
 تمريض صحة األم

3  
NUR-3353, NUR-3933, NUR-3423, NUR-

3943 

22.  NUR-4983 

 عملي  -تمريض صحة األم 

3 

NUR-3353, NUR-3933, NUR-3423, NUR-

3943,  

ك  NUR-4513  متطلب مشي 

23.  NUR-4260  خيص   0 1التدريب عل امتحان االمتياز والي 

24.  NUR-4964  4 * 2مكثف  شيريتدريب NUR-4962 

25.  NUR-4712 

 تمريض صحة المجتمع

2 

NUR-3933, NUR-3943, NUR-3953, NUR-

4962,   

NUR-4973, NUR-4983 

26.  NUR-4993  ك 3  عملي  -تمريض صحة المجتمع  NUR-4712  متطلب مشي 

27.  NUR-4270  خيص   NUR-4260 0 2التدريب عل امتحانات االمتياز والي 

  69 (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

:  مساقات * ي مهارات التمريض ومجموعة من أماكن الرعاية الصحية مساقاتالتدريب العملي
 
 .يتم تقديمها ف

 .( ساعات شيرية حقيقية3ثالث ) = CH كل  

 ثناء التخرجأ -ساعة / وردية(  12حقيقية. )الممارسة الشيرية =  شيريةساعات  CH = 6 1تدريبية إكلينيكية مكثفة:  مساقات **

 حقيقية.  شيريةساعة  360؛ الفصل الثامن: ساعة / وردية( 12نوبة ) 15ية. = يرية حقيقساعة ش  180السنة الفصل السابع:     

 وردية 30= 

 (. ورديةساعة /   12) 

 ساعة معتمدة 12 :(QRPR) المقررات الكمية والبحثية (3

ك CH اسم المساق رمز المساق   متطلب سابق/ متطلب مشير

1.  BST-2193 3 اإلحصاء الحيوي   

2.  NUR-3253 ي التمريض
 BST-2193 3 منهجية البحث ف 

3.  NUR-4913 وع التخرج  NUR-3253 3 مشر

  9 (CH)  إجمال  الساعات المعتمدة

 

 الخطة اإلرشاديةالدراسية و الخطة 

 1فصل  -1سنة 

 اسم المساق رمز المساق
إجمال  

CH 

 (CH)  الساعات المعتمدة

 رسيري   مختير  نظري  

BIO-1112  يعلم األحياء  0 0 2 2 البشر

APH-1123  ي    ح ووظائف األعضاء للتمريض  0 1 2 3 1علم التشر

MTL-1132   0 0 2 2 مصطلح طت 

BCH-1143 0 1 2 3 الكيمياء الحيوية للتمريض 

COM-2113  0 0 3 3 1الكتابة األكاديمية 

HUM-1633 0 0 3 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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 16 14 2 0   (CH)  المعتمدة الساعات إجمال  

 2فصل  -1سنة 

HUM-1613 0 0 3 3 الدراسات اإلسالمية 

ICT-1313 0 0 3 3 تطبيق للحاسوب 

COM-2123  0 0 3 3 2الكتابة األكاديمية 

MBO-1153 0 1 2  3 علم األحياء الدقيقة للتمريض 

APH-1163  ي    ح وعلم وظائف األعضاء للتمريض  0 1 2 3 2علم التشر

 15 13 2 0 (CH)  إجمال  الساعات المعتمدة

 3فصل  -2سنة 

COM-1153 ي وكتابة التقارير  0 0 3  3 التأليف العرن 

LSS-2483 0 0 3  3 اإلبتكار وريادة األعمال 

NUR-2212  ي  0 0 2 2 التواصل العالج 

NUR-2312 0 0 2 2 أسس النمو والتنمية 

PHL-2172 يولوجيا المرضية  0 0 2 2 الفي  

NUR-2314 0 1 3  4 التقييم الصجي الشامل 

 16 15 1 0    (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

 4فصل  -2سنة 

PML-2183 0 0 3 3 علم الصيدلة الشيرية للتمريض 

BST-2193 0 0 3  3 اإلحصاء الحيوي 

NUR-2323  ي
 0 1 2  3 مؤسسة التمريض المهت 

NUR-2332 0 0 2 2 تمريض الطوارئ والكوارث 

NUR-2222 ي التمريض
 0 0 2 2 االعتبارات األخالقية ف 

NUR-2232 0 0 2 2 معلوماتية التمريض 

 15 14 1 0  (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

 

 

 5فصل  -3سنة 

 اسم المساق رمز المساق
إجمال  

CH 

 (CH)  الساعات المعتمدة

 رسيري   مختير  نظري  

NUR-3913  ي مؤسسة التمريض
 3 0 0 3 الشيرية -المهت 

NUR-3343    0 1 2  3 1تمريض صحة البالغي 
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NUR-3923    3 0 0 3 عملي  - 1تمريض صحة البالغي 

NUR-3243 ي التمريض
 
 0 0 3 3 القيادة وإدارة الجودة ف

NUR-3253 ي التمريض
 
 0 0 3 3 منهجية البحث ف

 15 8 1 6  (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

 6 فصل -3سنة 

NUR-3353    0 1 2  3 2تمريض صحة البالغي 

NUR-3933    3 0 0 3 عملي  - 2تمريض صحة البالغي 

NUR-3423    0 1 2  3 تمريض صحة األطفال والمراهقي 

NUR-3943    3 0 0 3 ملي ع -تمريض صحة األطفال والمراهقي 

NUR-3412 0 0 2 2  تمريض الصحة العقلية 

NUR-3953  3 0 0 3 عملي  -النفسية تمريض الصحة 

 17 6 2 9  (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

 7فصل  -4سنة 

NUR-4962  2   0 0 2 * 1مكثف  شيريتدريب 

NUR-4363 0   1 2 3 تمريض الحاالت الحرجة 

NUR-4973  3   0 0 3 عملي  -تمريض الحاالت الحرجة 

NUR-4513 0   1 2  3 تمريض صحة األم 

NUR-4983  3   0 0 3 عملي  -تمريض صحة األم 

NUR-4260  خيص  0   0 0 0 1التدريب عل امتحان االمتياز والي 

 14 4 2   8  (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

 8فصل  -4سنة 

NUR-4913 وع التخرج  0   0 3 3 مشر

NUR-4964  4   0 0 4 * 2مكثف  شيريتدريب 

NUR-4712 0   0 2 2 تمريض صحة المجتمع 

NUR-4993  3   0 0 3  عملي  -تمريض صحة المجتمع 

NUR-4270  خيص  0   0 0 0 2التدريب عل امتحانات االمتياز والي 

 12 5 0   7  (CH) إجمال  الساعات المعتمدة

 30   11 79 120 بعد السنوات األربعة (CH) المعتمدة الساعات إجمال  
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 األكاديميةالهيئة 

 

 د. كوريير  فان بيلكوم

ي التعليم دكتوراه
 
 ف

 ، جنوب أفريقيا جامعة ستيلينبوش

 تمريض )رعاية حرجة(  ماجستي  

 جامعة فري ستيت، جنوب أفريقيا

 أستاذ مشارك )التمريض(

 بأعمال عميد كلية الصحة والعلوم قائم

 رئيس قسم التمريض 

ة الدكتورة تشمل  ، والتعليم القائم علمن الجدير بالذكر أن خي  ي
ون   تمريض الرعاية الحرجة، وتطوير المناهج الدراسية، والتعليم اإللكي 

 ، والجودة. النتائج

5524-4480-0003-https://orcid.org/0000: ORCID 

corrien@uof.ac.acEmail:  

chs@uof.ac.ae :Email 

 

 جونر  جورجد. 

ي الصحة والعلوم األساسية
 
 دكتوراه ف

 أستاذ مساعد بكلية الصحة والعلوم 

 ة ما بعد الدكتوراه عل زمالحاصل 

 أستاذ مساعد بكلية الصحة والعلوم

يز لسويد بالتعاون مع مركز منظمة الصحة العالمية لتنفيذ تعز ، اجامعة لوند  / من كلية الطبعل الزمالة حصل من الجدير بالذكر أن الدكتور 

ي واألمراض غي  المعدية
ي تركز عل الكحول إل جانب التبغ والمخدرات والتغذية والنشاط البدن 

 ،الصحة الشيرية المبنية عل األدلة الت 

ي  ا إضافة لكونه عضو 
، معهد كارولينسكا ة/ الصحة العالميقسم  (/ SRHRوق )لصحة الجنسية واإلنجابية والحقامجموعة أبحاث  ف 

ي    ح وعلم وظائف األعضاء واألبحاث والخطابة العامة / ستوكهولم ته العالج الطبيعي وعلم األعصاب وعلم التشر  .السويد. تشمل خي 

7032-5560-0002-ps://orcid.org/0000htt: ORCID 

jobby@uof.ac.aeEmail:  

 

 جيبر  فارغير   د. 

ي التمريض 
 دكتوراه ف 

 جامعة ينيبويا، الهند 

ي التمريض )أمراض النساء والتوليد( 
 ماجستي  العلوم ف 

 ، الهندجامعة راجيف غاندي للصحة والعلوم

 أستاذ مساعد

مركز منظمة الصحة العالمية لتنفيذ تعزيز  / ما بعد الدكتوراه من جامعة لوند  عل الموافقة كزميلة من الجدير بالذكر أن الدكتورة حصلت

سم الصحة (/ قSRHRق )الصحة الجنسية واإلنجابية والحقو من مجموعة أبحاث  ، إضافة لكونها عضوا الصحة الشيرية المستندة إل األدلة

ي ، وصحة تها تمريض أمراض النساء والتوليد السويد. تشمل خي  ، معهد كارولينسكا  ة/ العالمي
ون  ، وتعليم التمريض المرأة، والتعليم اإللكي 

 .والبحوث

6614-1704-0003-https://orcid.org/0000: ORCID 

jipi@uof.ac.aeEmail:  

 

 السيد روك بارينو كورديرو

 وهو مرشح لنيل درجة الدكتوراه

ي قسم التمريض
ف عل مركز المحاكاة ف  ي  محاض  ومشر

 كليات الصحة والعلوم الفلبينية  /  اإلدارةف 

ي التمريض
ي إدارة التمريض  (MSN) ماجستي  العلوم ف 

 ف 

 الفلبي    ، لجامعة سانت بو 

https://orcid.org/0000-0003-4480-5524
mailto:corrien@uof.ac.ac
mailto:chs@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0002-5560-7032
mailto:jobby@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0003-1704-6614
mailto:jipi@uof.ac.ae
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ي التمريض
 
ات الطبية (BSN) البكالوريا المزدوجة ف  (BSMT) وتكنولوجيا المختي 

ة السيد ، والمهارات الشيرية والمحاكاة، قيادة وإدارة التمريضتشمل  ومن الجدير بالذكر أن خي  ي الجراجي يب ، وبرامج التدر والتمريض الطت 

 .الداخلي وضمان الجودة

2088-7997-0001-https://orcid.org/0000: ORCID 

rock@uof.ac.ae Email: 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-7997-2088
mailto:rock@uof.ac.ae
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بية العامة  قسم الير

 

نامج  وصف الير

ي إطار 
 
نامج ف م الي   

ي مبدمج معايي   المعدلالتعليم العام  يلي 
 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ف

 
ية والعربية، جاالت اللغة اإلنجالتعليم العالي ف لي  

ي مجال ، كما وريادة األعمال ،والدراسات اإلماراتية واالبتكار ، والدراسات اإلسالمية
 
 مع منهج التعليم العام الحالي ف

الرياضيات االتصال و يتماسر

 .والعلوم الطبيعية، العلوم االجتماعية والسلوكيةو  ،الفنون والعلوم اإلنسانيةو  ،تكنولوجيا المعلومات، و والتحليل الكمي 

ة  يعد التعليم العام و  ي جامعة الفجي 
 
ا ف

ً
ي  رئيًسا مكون

 
لطلبة دى ال ةاألكاديمي تطوير القاعدةب والمتعلقةصممة برامج المناهج الدراسية الم ف

هم الستئنافل ي هذا الصدد و .بنجاح هم األكاديميةبرامجحت  ينهون المطلوبة  ومحاورها الرئيسةاألساسية  لمساقاتا تجهي  
 
عل  يتوجب، ف

ي برامج المناهج الخاصة بهم مساقاتإكمال  الطلبة
 
 .التعليم العام كما هو موضح ف

 

نامج رسالة  الير

ويد  المساقاتمن  الجزء الرئيسالممثل بمتطلبات الجامعة يعد برنامج التعليم العام  ي برامج البكالوريوس المصممة لي  
 
 توسعآليات الب الطلبةف

ي 
 
ي مجاالت االتصال والتقنيات التحليلية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والطبيعيف

 
وريادة  ة واالبتكار المعرفة ف

ي برامجهم األكاديمية بشكل خاص لتحقيق نجاحهموتعزيز كفاءاتهم المنطقية تطوير قدراتهم  بغيةاألعمال الحيوية 
 
آرائهم حول  وتشكيل، ف

 عموًما. لحياة ل الذي يؤهلهم تغيي  المجتمعي ال

 

نامج  أهداف الير

 :يسع برنامج التعليم العام إل

ي  الطلبةتطوير كفاءة  .1
ية التوصل بف   المطلوب تعليمي المستوى البشكل فعال شفهًيا وخطًيا بما يتناسب مع  ةالعربيو اللغة اإلنجلي  

 .أو أرب  ع سنوات سنتي   لمدة و 

ي التحليل الكمي ت .2
 .طوير الكفاءة ف 

 إيجاد وتقييم واستخدامتعزيز القدرة عل بغية  الطلبةلدى  المطلوبة طوير المعرفة المعلوماتية ومهارات تكنولوجيا المعلوماتت .3

ي أشكال مختلفة
 .وتوصيل المعلومات ف 

كخ .4 ي المشي 
اث الثقاف   .كالتهوالفنون والعلوم اإلنسانية، والعالم المعاض، ومش، لق فهم للي 

ي العلوم االجتماعية والسلوكية والعلوم الطبيعيةطوير الوىعي بالمجاالت الرئيست .5
 .ة للمعرفة ف 

ي االبتكار وريادة األعمال  طوير فهم التفكي  التصميمي ت .6
 . كما هو مطبقف 

 

نامج  مخرجات الير

: سيتمكن  التعليم العام، عند االنتهاء من برنامج ي
 الطلبة من اآلن 

ي والشفوي باستخدام نظريات ومبادئ إ .1 كةظهار كفاءة االتصال الكتان  ية والعربية مشي   .للغة اإلنجلي  

ح القضايا من  .2  .الناحية الكميةاستخدم المفاهيم الرياضية لشر

ي اال  .3
ي إطار أكاديمي ومهت 

ي تنظيم وإيصال األعمال ذات الصلة ف 
 .ستفادة من المعرفة بتقنية المعلومات ف 

ي  نقد  .4
ي السلوك المهت 

ي العلوم اإلنسانية والفنون والمبادئ األخالقية ف 
ورة لتطبيق القيم القوية ف   الوىعي والتقدير المستني  كض 

ي م
 .جتمع حساس للثقافةوالمسؤولية االجتماعية ف 

ي تشكيل الفكر والقيم والعقلية السلوكية اإلنسانيت .5
ات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والسياسية ف   .ةقييم التأثي 

ي تتطت .6
ي اتخاذ القرار بشأن المستهلك المعاض أو القضايا االجتماعية الت 

لب طبيق منظور العلوم الطبيعية وأساليب البحث العلمي ف 

 .محو األمية العلمية

ي أي شكل من أشكال المشاري    ع الرياديةد .7
. مج مفاهيم التفكي  التصميمي واألفكار المبتكرة ف 
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ية وآدابها  ي اللغة اإلنجلي  
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 كلية إدارة األعمال

 

BBA-1113  إحصاءات األعمال  
 
 (3-0-3)  مقدمة ف

ي تتنا المساقيقدم 
ومقاييس ، ول: المجموعات السكانية المنفصلة، والعينات، وتنظيم البياناتلمحة عامة عن اإلحصائيات الت 

 .، واالرتباط وتحليل االنحدارالمركزي والتشتت، واالحتمال، والتقديرات، واختبار الفرضياتاالتجاه 

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

BBA-1123 (3-0-3)  اتصاالت األعمال 

ي بيئة األعمالعل أهمية التواصل الفعال ا المساقؤكد ي
 
ي والمنطوق ف  تجاريةبالمهارات الالزمة إلنتاج مستندات  ويزود الطلبة ،لكتان 

 .وإيصال رسائل متعلقة بطبيعة األعمال المختلفةموجزة 

ي إدارة األعمال BBA-1153 سابق:  متطلب
 
  مقدمة ف

 

BBA-1153  إدارة األعمال  
 
  (3-0-3) مقدمة ف

ي يتم تناولها فهم نظام األعمال، حيث تشمل الموضوعات الفهم بيئة األعمال المعاضة المساقيتناول 
بشكل  جراء األعمالإ ، و ت 

ي ومسؤول
 
ة، ور أخالف كات الصغي  وع األعما ، و يادة األعمال والشر وع األعمال، و لإدارة مشر ية، و نظيم مشر  . التسويق والموارد البشر

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

BBA-1253 (3-0-3)  مبادئ اإلدارة  

ي عالم األعمال اليوميقدم المساق ممارسات اإلدارة الحديثة كما 
، التنظيمو ، الخمس لإلدارة: التخطيطالوظائف اقش وين ،ف 

 .تناول وظائف اإلدارة من المنظور الكالسيكي والسلوكي والطوارئ والنظام، وي، والتحكمالقيادةو ، التوظيفو 

ي إدارة األعمال BBA-1153  سابق: متطلب 
  مقدمة ف 

 

BNS-1413   (3-2-1)  اإلداريةنظم المعلومات   

ي  MIS تطبيقات إمكانيةاقش ينو  (MIS) لمحة عامة عن أنظمة المعلومات اإلدارية المساققدم ي
عزز يو  ، سي  عمل األعمالي   تحس ف 

ي  اتيج  ة تنافسية داخل بيئة األعمالاتخاذ القرار االسي   . MIS لتطبيقات ةوظيفة األنواع الرئيساقش كما ين  ،، وتوفر بطريقة أخرى مي  

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

BBA-2113  (3-0-3)  إدارة األعمال الدولية 

سلط الضوء عل اآلثار يرئيسية من حيث مفاهيمها األساسية، و أبعاد األعمال الدولية الالنظرة العامة الخاصة ب المساق يتعرف

لمهارات بالمعرفة وا الطلبةيزود ، و التجارية واالجتماعية لهذه المفاهيم األساسية من منظور المديرين وصانعي السياسات العامة

 . الخاصة بالنظريات والمفاهيم األساسية لألعمال الدولية

  مبادئ اإلدارة BBA-1253  سابق: متطلب 

 

BBA-2123 (3-0-3)  النظرية التنظيمية  

ي تطوير المنظورات النظرية بتطور النظرية التنظيمية الطلبةتعريف  يهدف المساق إل
، ومساهمة المدارس الفكرية المختلفة ف 

وقراطية والسلطة والسياسة والهياكل التنظيمية والتكنولوجيا وخيارات التصميم وي ،يكية والمعاضةالكالس تم دراسة موضوعات البي 

 .الناشئة عل نطاق واسع

  مبادئ اإلدارة BBA-1253  سابق:  متطلب

 

BBA-2213   (3-0-3)  السلوك التنظيم  

ي تأثر 
ي عل المستوى الفردي أو الجماىعي أو التنظيمي والت  كبي  عل بشكل  يقدم المساق مقدمة لمفاهيم ونظريات السلوك البشر

 .تحسي   الفعالية التنظيميةلتطبيق مفاهيم اإلدارة السلوكية إل ي  هدف ، و عمل المنظمة

  مبادئ اإلدارة BBA-1253  سابق: متطلب 
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BBA-2223 (3-1-2)   رياضيات األعمال  

ي يحتاجون إليها لفهم وتحليل وحل المشكالت الرياضية 
يهدف المساق إل تعريف المتعلمي   بمهارات الرياضيات األساسية الت 

ي اتخاذ قرارات االستثمار السائ
 
ي األعمال التجارية والتمويل، وف

 
أداء العمليات الحسابية  بالتمكن من الطلبةأن يتمتع  ويتوجب ،دة ف

ب والقسمة  .األساسية مثل الجمع والطرح والض 

ي إحصاءات األعمال BBA-1113  سابق:  متطلب
 
  مقدمة ف

 

BBA-2253 (3-0-3) قانون األعمال    

ي األعمال لي   تطوير المعرفة بكل من القانون واألعمال ألن عاعل المديرين والموظفي   الف يتوجبيعرف المساق ما 
 
المشاركي   ف

ي القانون المتعلق باألعمال و شاركون هم مالتجارية 
 
ايد الصلة بي   القانون واألعمال التجارية، و تأثرون به بشكل كبي  مف  

ي بيئة  تي 
 
ف

 . يوًما بعد يوم لمنع وحماية المصالح التجارية ألصحاب المصلحة األعمال الحالية

ي إدارة  BBA-1153  سابق:  متطلب
 
  اتصاالت األعمال BBA-1123 ، األعمالمقدمة ف

 

BBA-2343 (3-1-2) 1  مبادئ المحاسبة المالية 

ي ذلكمقديقدم المساق 
 
ي مبادئ المحاسبة بما ف

 
المحاسبة المالية  فيه ختص، وتيع البيانات المحاسبيةالقياس والتقويم وتجم مة ف

(بتوفي  المعلومات لمختلف الم يغطي المساق الدورة المحاسبية والتعديالت والعمليات و ، ستخدمي   )الخارجيي   والداخليي  

 .التجارية وإعداد البيانات المالية

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

BBA-2353 (3-1-2) 2  مبادئ المحاسبة المالية 

كي   بشكل أكي  عل مكونات بنود المي    ،مبادئ المحاسبة المالية المساق يكمل
انية ويقدم تفاصيل حول إعداد البيانات المالية مع الي 

ة وطويلة األجل، العمومية مثل أصول المصانع، واألصول غي  الملموسة، والموارد الطبيعية ، والحالية والطويلة واالستثمارات قصي 

 .المطلوبات وحقوق المساهمي   المساهمي   و  ،األجل

 BBA-2343 1مبادئ المحاسبة المالية  BBA-2343  سابق:  بمتطل

 

BBA-2423   
  (3-0-3)  االقتصاد الجزن 

ي المعاض و  المساقركز ي
ح سلوك المستهلكي   أو المنتجي   يعل االقتصاد الجزن  وفر أساًسا مفاهيمًيا لتحليل السياسة سواء أكان يشر

ي صميم الحكومة أو 
ي يقع ف 

يتناول تشغيل اقتصاد السوق ومشكلة أفضل السبل لتخصيص و  ،عملية صنع القرار ، فإن االقتصاد الجزن 

 .موارد المجتمع النادرة

ي إحصاءات األعمال BBA-1113  متطلب سابق: 
  مقدمة ف 

 

BBA-2733 (3-1-2)  منهجية البحث  

ي العلوم االجتماعية بشكل عام وإدارة األعمال بشكل خاص. الهدف األساسي من الدورة  يعرض
المساق مقدمة عن طرق البحث ف 

ي الدورات المتخصصة المتقدمة. ستغطي الدورة مجموعة من 
ي قد يستخدمونها ف 

هو تزويد الطالب بتقنيات البحث األساسية الت 

ي ذلك عل وجه الخصوص ،
 .تصميم البحث ونظرية أخذ العينات وجمع البيانات الموضوعات ، بما ف 

ي إحصاءات األعمال BBA-1113  متطلب سابق: 
  مقدمة ف 

 

BA-2743 (3-1-2)  التحليل الكم  لألعمال  

ي اتخاذ القرارات التجارية المساقيستعرض 
ي ظل  بشكل رئيس ، ويركز األساليب الكمية األساسية المستخدمة ف 

عل اتخاذ القرار ف 

مجة الخطيةاليق ي وي ،ي   وعدم اليقي   مثل الي 
صياغة المشكالت والحلول الرسومية بيتم تناولها شمل بعض الموضوعات المحددة الت 

مجة الخطية مثل النقل   والنماذج. وأشكال مختلفة من الي 

ي إحصاءات األعمال BBA-1113  متطلب سابق: 
    مبادئ اإلدارة BBA-1253  ،مقدمة ف 
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BA-3113 (3-0-3) التسويق مبادئ    

ي االمساق مقدمة يتناول 
 
ي ينطوي عليها التسويق وتفاعله مع بيئة األعمال المحلية ف

لمبادئ والعمليات والممارسات الرئيسية الت 

كي   عل  علكز وير  ،والعالمية
ي و  ،التسويقالخاصة ب بحاث األ تحليل السوق والمستهلكي   مع الي 

إبراز من خالل  فهم المزي    ج التسويف 

 .تطوير المنتجات والتسعي  والتوزي    ع

   مبادئ اإلدارة  BBA-1253 متطلب سابق: 

 

BBA-3213    (3-0-3)  العملأخالقيات   

ي مجال أخالقيات العمل يهدف المساق إل
 
عل فهم كيفية تفاعل  الطلبةساعد وي ،توصيل الرؤى النظرية والعملية والتطورات ف

ي 
كات مع المجتمعات الت  ي  ويعرض، ومناقشتها الحاالت  بطرح مجموعة من يعملون فيها بشكل أفضلالشر

المشكالت األخالقية الت 

 أخرى. ة موضوعات رئيس ، كما يتناولتنطوي عليها مواقف العمل الواقعية

ي إدارة األعمال BBA-1153  متطلب سابق: 
 
  مقدمة ف

 

BBA-3343 (3-1-2)   اسبة إداريةمح 

استخدام البيانات المحاسبية و  ،فة والسلوك المفيد التخاذ القرار مبادئ المحاسبة اإلدارية ومفاهيم التكللمقدمة يعرض المساق 

نة والتسعي  وتقييم األداء  -الحجم  -لتحليل التكلفة   . الرب  ح والمي  

  II مبادئ المحاسبة المالية BBA-2353  متطلب سابق: 

 

BBA-3423   (3-0-3)  االقتصاد الكل 

، لمحة عامة عن تحديد الناتج، وأسعار الفائدة، والبطالةقدم ، وياالقتصاد الكلي وآثار السياساتمقدمة لنظرية  يعرض المساق

 .فعالية مختلف سياسات استقرار االقتصاد الكلي لتعزيز النمو ويناقش ،والتضخم

ي االقتصاد الجز  BBA-2423 متطلب سابق: 
  ن 

 

BBA-3643  ية  (3-0-3) إدارة الموارد البرسر

ة والنظريات  الطلبةيزود المساق  يبالتطورات األخي  ي إدارة الموارد البشر
وي  هدف إل تطوير المعرفة والمهارات (، HRMة )الشاملة ف 

ي المجاال 
ية ، وإدارة األداء ، وتنمية ت الوظيفية للمهنة وخاصة التوظيفف  ، وعالقات يضات، والسالمة والصحة، والتعو الموارد البشر

 .الموظفي   والعمل

 قانون العمل  BBA-2253  متطلب سابق: 

 

BBA-3713  (3-2-1)  قيادة االبتكار وريادة األعمال 

رية مفاهيم االبتكار وريادة األعمال القائمة عل االبتكار ونمو األعمال والمهارات اإلدا يساعد الطلبة عل استيعابتفاعلية  مساق

 من ريادة األعمال غطي  ، ويوالقيادية
ً
ي جزء ريادة األعمال،  االبتكار و كال

كز جزء االبتكار عل مهارات ويف  ركز عل األعمال بينما سي 

 .التفكي  التصميمي 

  منهجية البحث BBA-2733 ، التحليل الكمي لألعمال BBA-2743 ، االبتكار وريادة األعمال LSS2-483  متطلب سابق: 

 

BBA-3723  اتيجيةاإلدارة  (3-0-3)  االسير

ي واتخاذ القرار توفي  فهم لمهارات العمل الهامة للغاية ل صمم المساق اتيج  فرصة لتطبيق هذه المهارات  الطلبةمنح و ، تخطيط االسي 

ي بيئات اإلمارات العربية ا
ي  / لمتحدةعل مواقف العمل الحقيقية ف   .دول مجلس التعاون الخليج 

 التنظيمية النظرية  BBA-3123 ، التحليل الكمي لألعمال BBA-2743  ،منهجية البحث  BBA-2733 متطلب سابق: 

 

BBA-3733   (3-1-1) إدارة العمليات 

ي دراسال يهدف المساق إل
بجوانب العمليات  الطلبةود ، ويز ة إدارة األعمالتقديم لمجال إدارة العمليات كأحد المجاالت الرئيسية ف 

 .التجارية

  التحليل الكمي لألعمال BBA-2743  متطلب سابق: 
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BBA-4413   (3-0-3)  التمويل الدول  

ي للمف المساقدم يق
ي التمويل الدولي فهًما حقيقًيا للعالم الحقيف 

 
ة من األمثلة و  ،اهيم والقضايا ف ي تمكن الطلبةمجموعة كبي 

من  الت 

كات عل األعمال التجاريةه رؤية آثار   (. MNCs) متعددة الجنسيات، ومعظمها من الشر

  المحاسبة اإلدارية BBA-3343  متطلب سابق: 

 

BBA-4443 (3-0-3)  التأمير  وإدارة المخاطر 

ي التعامل مع مخاط المساق الطلبةيزود 
 
لحاالت هم ضعرِّ ، وير األعمال وتحليلها وإدارتها بالعديد من األدوات واألساليب والتقنيات ف

ي من 
ي العالم الحقيف 

 
ي التأمي   والمصارف والتمويل باإلضافة إل العمل ف

 
أجل تطبيق تقنيات إدارة المخاطر المختلفة المتضمنة ف

 .االستثمارات

  التحليل الكمي لألعمال BBA2743  متطلب سابق: 

 

BBA-4513 (3-0-3)  أسواق المؤسسات المالية   

ي ي
ي خلفية قوية لفهم المؤسسات المالية والمش المساقبت 

 
تغطية للمؤسسات المالية  قدم، وياألسواق الماليةاركي   فيها ف

اتيج ي إدارتها الفعالةواالسي 
 
ي أساليب عمليات المؤسسات المالية المختلفة ويقيم نقاط القوة والقيود و  ،يات المشاركة ف

 
يبحث ف

 .الخاصة بكل منها

  األعمال الدولية  BBA-2113 سابق: متطلب 

 

BBA-4523  (3-0-3) المال واألعمال المرصفية 

والبنك ، والمال المال واألعمال المضفية والسوق تشمل الموضوعات النظام المالي  لتقديم لمحة عامة عن معت  ودور  صمم المساق

، والصناعة  ، وأسواق األوراقالمركزي، وسعر األصول وسعر الفائدة، ومحددات سعر الفائدة ي المالية، وأسواق الضف األجنت 

 .، وأسعار الفائدةالمضفية، وعرض النقود 

  المحاسبة اإلدارية  BBA-3343 متطلب سابق: 

 

BBA-4533 (3-0-3)  إدارة البنك 

 من النظر   المساقيصف 
ً
ي األعمال المضفية، وإدارة البنوككال

مع  ،مضفية من منظور اإلدارة المالية، والعمليات الية والتطبيق ف 

كي   عل صناعة الخدمات الما
ة بشعةلية الديناميكية الي  ي اإلدارة المالية الحديثة و عملية صنع القر  ويعرض، والمتغي 

سلط يار ف 

كات  .الضوء عل أهمية التكيف وخلق القيمة كطريقة لنجاح الشر

  المحاسبة اإلدارية  BBA-3343 متطلب سابق: 

 

BBA-4543   (3-0-3)  الخدمات المرصفية والتمويل اإلسالم 

ي تختلف عن الخدمات المضفية التقليديةيسلط المساق الضوء عل الخصائص ا
عل و  ،لرئيسية للخدمات المضفية اإلسالمية الت 

يعة اإلسالمية،  مدى توافق الخدمات المضفية  ، كما جزًءا مهًما من النظامحظر تحصيل الفوائد حيث يشكل اإلسالمية مع الشر

 .معظم جوانب التمويل الحديثل كيفية استبعاد الدينيوضح  

  األعمال الدولية BBA-2113 بق: متطلب سا

 

BBA-4553 (3-2-1)   تحليل االستثمار 

عل اكتساب تقدير  الطلبةإل مساعدة ، وي  هدف رات مع تحفي   االهتمام بالموضوعلتوفي  فهم جيد لمجال االستثما صمم المساق

 .( التعرف عل مكان حل مشكالت االستثمار3)، و رية جيدة( اتخاذ قرارات استثما2)و ، ( فهم ماهية فرص االستثمار 1منه )لما يتض

  المحاسبة اإلدارية BBA-3343 سابق:  متطلب

 

BBA-4613 ية  (3-0-3)   تخطيط الموارد البرسر

ي أنظمة العمل عالية األداء  يقدم المساق
 لوظيفة التوظيف كعنض حاسم ف 

ً
 مفصال

ً
ي  الطلبة لمساعدة ، وُصممفهما

ي التعمق ف 
فهم ف 

ي تؤثر عل فعالية وظيفة التوظيفقضايا التوظيف 
ية والعوامل المختلفة الت  ي إدارة الموارد البشر

  .ودورها ف 

ية BBA-3643 سابق: متطلب    إدارة الموارد البشر
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BBA-4623 (3-0-3)  التدريب والتطوير 

ي وظيفة الطلبةتزويد  يهدف المساق إل
 
ة ف ي المنظمات بالمعلومات والبصي 

 
يب يتم النظر إل وظيفة التدر ، حيث التدريب والتطوير ف

من تقييم احتياجات التدريب إل تقييم برنامج  التدريب والتطوير بأكملها عملية  كما يفحص،  والتطوير من خالل نهج األنظمة

 .التدريب

ية BBA-3643 سابق: متطلب    إدارة الموارد البشر

 

BBA-4633   وعالقات الموظفير  
ر
 (3-0-3)  قانون العمل اإلماران

كات ومواقف العملعل العالقة بي   صاحب العمل والموظف وخاصة تطبيق القانون ا المساقيركز  ي الشر
 
 الطلبةف عرِّ ، ويُ لتجاري ف

ي مختلف السياقات التجاريةالقانونية المتنافسة والمتضاربة عل المصالح
 
امات ف ي ، والحقوق وااللي  

 
طرق تسوية فهم  ، ويساعدهم ف

 .وتطبيق القانون المناسب ،ف الواقعيةتحليل المواقو  ،المنازعات القانونية

ي BBA-3643 متطلب سابق:    قانون العمل  BBA-2253،إدارة الموارد البشر

   

BBA-4643 (3-0-3)  إدارة األداء والتعويضات 

ي تضيف قيمة للمنظماتإرشادات منهجية لتصميم أنظمة األداء وال المساققدم ي
استكشاف النظرية ب الطلبةيقوم ، و مكافآت الت 

ي تحقيق أهداف المنظمة وأعضائها الفرديي   
 
ي تساهم ف

 .والمفاهيم واألساليب المستخدمة لتصميم أنظمة األداء والتعويض الت 

  قانون العمل BBA-2253 متطلب سابق: 

 

BBA-4653 (3-0-3)  إدارة الصحة والسالمة 

ا متساوًيا  المساق يقدم
ً
يك ي من خالل جعل الصحة والسالمة شر اتيج  نظرية وممارسة الصحة والسالمة المهنية ضمن سياق عمل اسي 

اتيجية األخرىلمخ ي إدارة الصحة والسالمة من أجل و  ،اطر األعمال االسي 
يتم تطبيق المبادئ األساسية إلدارة مخاطر األعمال ف 

 .تطوير مناهج أفضل الممارسات

  قانون العمل  BBA-2253 بق: متطلب سا

 

BBA-4673 (3-0-3)   ةإدارة السياحة والضياف 

ي العالمعل عمليات الضيافة مع تقديم رؤية واس المساقكز ير 
قادرين عل وصف وتحليل  الطلبةيكون ل ،عة وشاملة ألكي  صناعة ف 

 .عند إنهائهم متطلبات المساق المفاهيم والنظريات والممارسات المتعلقة بإدارة السياحة والضيافة

  مبادئ التسويق BBA-3113  متطلب سابق: 

 

BBA-4713 األعما  
 
 (3-0-3)  لموضوعات خاصة ف

كات، واإلدارة لمناقشة موضوعات األعمال الخ صمم المساق ، وقيادة الشر ، وتحفي   الموظفي   ي تغطي التطوير التنظيمي
اصة الت 

بمحتويات تنظيمية حديثة متنوعة مع اإلشارة إل التعرض العملي  ، كما أنه يزودهمداري والبعيد ، والتواصل اإل الرقمية، وإدارة التنوع

 . للصناعة

ي إدارة األعمال BBA-1153  متطلب سابق: 
  االبتكارات والقيادة الريادية BBA-3713، مقدمة ف 

 

BBA-4723 (3-1-2)  إدارة المشاري    ع 

وع  الطلبةيزود المساق  وع من اختيار المشر ي تغطي جميع جوانب عملية إدارة المشر
بالمعرفة والمهارات األساسية إلدارة المشاري    ع الت 

وع وع وتقييمه ومراقبته إل إنهاء المشر  .وتخطيطه وتنفيذ المشر

  مبادئ اإلدارة BBA-1253  متطلب سابق: 

 

BBA-4743  المالية والتكنولوجيا  

ومهاراتهم تهم قدر ، ويحسن يتم دمج التكنولوجيا مع التمويلبمجاالت التمويل والتكنولوجيا حيث  الطلبةلتعريف  صمم المساق

 .التكنولوجية من خالل دمج اإلدارة األساسية والنظريات المالية وتكنولوجيا المعلومات

ي  BBA- 4413 ، إدارة نظم المعلومات BNS 1413 ، التحليل االستثماري BBA- 4543  متطلب سابق:    تمويل خارج 
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BBA-4753  ية الدولية  إدارة الموارد البرسر

ية الدولية المساققدم ي  إلدارة الموارد البشر
ً
 مفصال

ً
ي  (IHRM) فهما

 
يةكعنض حاسم ف ، ويعرف الطلبة  برنامج إدارة الموارد البشر

 .وممارسات التوظيفوالمهام الدولية  IHRM لمنظورات الثقافية والمقارنة والتنظيمية حولبا بشكل متعمق

ية BBA-4623 سابق: متطلب  ي وعالقات الموظفي    BBA-4643 ، إدارة الموارد البشر
   قانون العمل اإلماران 

 

BBA-4763  (3-1-2) التوريد إدارة سلسلة 

ي تدور دارة اللوجستيات وسلسلة التوريد المساق عل إ يركز 
الخام من المصادر حول تكامل الشبكات المتعلقة بتحركات المواد الت 

ي  )المواد 
فالخام( إل المستهلك النهان   . لعالقات المتبادلة للعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد للمجتمع والبيئةبا الطلبة ، وُيعرِّ

  إدارة العمليات BBA-3733 ، مبادئ التسويق  BBA-3113 سابق:  متطلب

 

BBA-4773 دراسة جدوى وتقييم المشاري    ع  

ي اتخاذ القرارات التجاريةمراجعة األساليب األساسية المست يهدف المساق إل
 
أصبحت دراسة الجدوى وتقييم  ، حيثخدمة ف

ايدة  وع ذات أهمية مي   بمفاهيم وعملية  ، كما يعرف الطلبةوع صناىعي أو سياجي أو استثماريتشي  إل نجاح أي مشر  بكونها المشر

 .إجراء دراسات الجدوى وتقييم المشاري    ع

  المحاسبة اإلدارية BBA-3343  سابق: متطلب 

 

BBA-4783  (3-1-2) الشاملة إدارة الجودة 

، واحتياجات لجودةيتضمن مناقشة حول نظرية او  ،رفة الجيدة وأساليب تحسي   الجودةالطالب بالمع تزويد إل  يهدف المساق

وع الجالج اتيجية الشاملة، ورضا العمالء، وأدوات إدارة مشر  .، ووجهات النظر الرائدة حول الجودةودةودة والخطط اإلسي 

  إدارة العمليات BBA-3733 ، ويقمبادئ التس BBA-3113 متطلب سابق: 

 

BBA-4793 ونية  (3-1-2)  أساسيات األعمال اإللكير

ونية يهدف المساق إل تزويد الطالب بفهم كات كز عل التجارة اإللك، وير أساسيات التجارة اإللكي  ونية بي   الشر
، والمستهلكي   ي 

ونيةوي نت وأنظمة الدفع اإللكي  ، والتنظيم، والسياسة، واألمنو  (EPS) ناقش نماذج األعمال التجارية عي  اإلني  ، والقضايا المعايي 

ي يتماالجتماعية واالقتصادية 
 .األعمال بحسب طبيعةالنظر فيها  الت 

  تطبيقات الحاسوب ICT-1313  متطلب سابق: 

 

BBA-4813  (3-30-0)   العملمكان 

ي  صمم المساق لتعريف الطلبة ب
ة العمل العملية ذات الصلة الممزوجة باإلرشاد من كالتنسيب الوظيف  قبل نهج للتعلم من خالل خي 

 .التقليدية الصفوفالشخصية والمهنية الستكمال القدرات األكاديمية المكتسبة من خالل  مهاراتهمية لتنمو  ،معلم الكلية

  االبتكارات والقيادة الريادية BBA-4723 متطلب سابق: 

 

BBA-4913  وع  (3-2-1)  التخرجمرسر

وع  ي كلية األعمال أل  الطلبةمكي   ت التخرج بغيةتم تصميم مشر
جل من تطبيق المعرفة النظرية المكتسبة عل مدار سنوات الدراسة ف 

ي حول قضايا األع وع تجريت 
ي كتابة مشر

ي العالم الحقيف 
، وكتابة ، وجمع البيانات، وتحليل البياناتيتضمن التخطيط مال واإلدارة ف 

 . وع المعي    وتقديم تقرير عن المشر

اتيجية كاملة،   BBA-3723  متطلب سابق:   االبتكارات والقيادة الريادية BBA-3713 اإلدارة اإلسي 
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 كلية تكنولوجيا المعلومات

 

BNS-1113  (3-0-3)  الرياضيات المتقطعة 

الوظائف والعالقات موضوعات  شمل، ويتنطبق عل مجال الحوسبة بكونها يقدم المساق مقدمة ألسس الرياضيات المنفصلة 

ي والجي  البولي
ي والمجموعات وتقنيات اإلثبات الرياض 

ية وأساسيات نظرية الرسم  والخوارزميات ت  وجي  المصفوفة والهياكل الجي 

ي 
 .البيان 

 لرياضياتا MTH-1213 سابق: متطلب 

 

 BNS-1123(3-2-2)   الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية  

، وتأثي  شبكات الكمبيوتر عل خدمات االتصال ألنظمة بيوتر واالتصاالت، ومبادئ التصميممفاهيم شبكات الكم المساقيغطي 

نت األشياء  .االتصاالت المختلفة وإني 

 تطبيقات الحاسوب ICT-1313 سابق:  متطلب

 

BNS-1313 (3-2-2) وحل المشكالت خوارزمية 

مجة هو مساق تمهيدي ي الي 
 
ي  المهارات األساسية لتصميم الخوارزميات وتطويرها  من خالله الطلبةيتعلم ، ف

 
ودور الخوارزميات ف

 .صيةشمل تقنيات تطوير الخوارزميات مثل البحث والفرز والقراءة من البيانات وإخراجها إل الملفات الن، ويالحوسبة

 ال يوجد سابق:  متطلب

 

BNS-1323  مجة   الير
 
 (3-2-2)  مقدمة ف

ف المساق الطلبة مجة األساسية وتنفيذ اإلجراءات الحسابية مثل النمذجة وتنفيذ الخو ب ُيعرِّ ارزميات باستخدام لغة مهارات الي 

مجة ات وعبارات التحديد والتكرار والطرق والوظائف والمصفوفات وتصميم وتنفيذ فئات  ، ويوضحالي  أنواع البيانات والتعبي 

 جافا.  وأهداف

 تطبيقات الكمبيوتر ICT-1313  وحل المشكالت، خوارزمية  BNS-1313: متطلب سابق

 

BNS-1413  (3-2-2)  نظم المعلومات اإلدارية 

ف  ي المجالاألنواع الرئيسية لتطبيقات نظم المعلومات اإلدارية ووظائفهب الطلبةالمساق ُيعرِّ
ت  الب، ويوضح ا والتقنيات المدمجة ف 

 . MIS ، وأدوات أمانالقائمة عل األعمال التجارية، ونماذج اإليرادات، والتقنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات

 تطبيقات الحاسوب  ICT-1313متطلب سابق:  

 

BNS-2213 (3-1-3)  المعلومات أمن 

الطلبة من يتعلم ، و التهديدات األمنية ضد المعلوماتأنواًعا مختلفة من ، و مة ألمن المعلوماتالمفاهيم المتقد المساقيناقش 

اتيجيات التخفيف خالله ي نشر آليات األمانتطوير اسي 
 .، واستخدام التشفي  ف 

 تنظيم وهندسة الكمبيوتر BNS-2423 ب سابق: متطل

 

BNS-2233  اإلحصاء  
 
 (3-1-3)  مقدمة ف

ي مجال اإلحصاء  للطلبةإل تطوير المعرفة والمهارات التكوينية  المساقدف يه
ي تحليل مجموعات البيانات ون يشارك، حيث ف 

ف 

ي مناقشاتهم األسبوعيةباستخدام التكنولوجيا اإل 
ي ، ويحصائية ف 

تمت مناقشتها عرض ووصف البيانات،  شمل الموضوعات الت 

ات الثقة ، وفي  ي
، واالنحدار، واالحتمال، واالستدالل اإلحصان   .، واختبار الفرضياتوالمنحت  الطبيعي

 الرياضيات MTH-1213 سابق: متطلب 

 

BNS-2333  (3-2-2)  هياكل البيانات 

وتطبيقات هياكل  ،فيذ هياكل البيانات والخوارزميات، وتصميم وتن(ADT) يقدم المساق لمحة عامة عن أنواع البيانات المجردة

والرسوم البيانية والتكرار  البيانية البيانات. ستناقش الدورة هياكل البيانات مثل األكوام وقوائم االنتظار والقوائم المرتبطة واألشجار 

 .وتصور هياكل البيانات
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مجة BNS-1323 ،الرياضيات المتقطعة BNS-1113متطلب سابق:  ي الي 
 
 ،مقدمة ف

 

BNS-2343   مجة  (3-2-2)  الشيئيةالير

ف المساق الطلبة امج الخاصة بتوجيه ب ُيعرِّ مثل التجريد والتغليف وتعدد  الهدفخصائص توجه  ، ويوضحالهدفمبادئ تصميم الي 

ة  Java معالجة األخطاء وواجهة المستخدم الرسومية وتطبيقات ، كما يوضح المساقاألشكال والوراثة وإعادة االستخدام الصغي 

 . .2Dوجافا 

 هياكل البيانات BNS-2333 : تطلب سابقم

 

BNS-2423  (3-2-2)  تنظيم الحاسب وهندسته 

مكونات المعالج األساسية،  من خالله الطلبةيتعلم ، و ات المعمارية ألنظمة الكمبيوتر مقدمة للوظائف الداخلية والمي    المساققدم ي

، وهياكل الذاكرة ، والمنطق الرقمي ي
 لة منخفضة المستوى ووضع العَ ، وتعليمات اآلوالجي  المنطف 

 
 وَ ن

َ
، وأشكال مختلفة RISC ، وبنيةةن

 .من التوازي

 الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية BNS-1123 سابق: متطلب 

 

BNS-2433  (3-1-2)  تطبيقات الويب والجوال 

ف  ي يات تنفيذ لغة ترمي   النص تقنون من خالله يتعلم، و ت الويب ومواقع الويب وتطويرها تصميم صفحاب الطلبة المساقُيعرِّ التشعت 

(XHTML( /)HTML،) مجة من جانب الخادم ، ودمج مكونات الوسائط المتعددة وأوراق األنماط المتتالية، وجافا سكريبت، والي 

ي صفحات الويب
  .ف 

  نظم المعلومات اإلدارية BNS-1413 سابق: متطلب 

 

BNS-2443  (3-1-2)  تحليل ومحاكاة النظام 

بيئة تطوير موضوعات غطي ، ويتصميم نظم المعلومات الحاسوبيةيقدم المساق مفاهيم ومبادئ ومراحل مختلفة لتحليل و 

وع نظم المعلومات، وتحديد وهيكلة متطلبات النظام  .، وتصميم وتنفيذ وصيانة نظم المعلوماتاألنظمة، وإدارة مشر

 ريةنظم المعلومات اإلدا BNS-1413 سابق: متطلب 

 

BNS-2453  (3-2-2)  إدارة قواعد البيانات  

 لتصميم وبناء والعمل مع المساقوفر ي
ً
 ،، وبت  قواعد البياناتعل التنفيذ، والبيئةكز ، وير قواعد البيانات العالئقية أساًسا شامال

ة باستخدام لغة االستعالم الهيكلي البياناتمعالجة قواعد ، ويوضح وأمن قواعد البيانات وإدارتها ، ودورة حياة نظام قواعد البيانات

(SQL،)  المتعلقة بالسابق تتم مناقشة القضايا القانونية واألخالقية كما. 

  تحليل ومحاكاة النظام BNS-2443 : بقاسمتطلب 

 

BNS-3133  (3-1-3)  نظمة التشغيل 

والعمليات الفرعية )ثردز، موضوعات مثل عمليات نظام التشغيل، يغطي ، و صميم أنظمة التشغيل الحديثةمفاهيم ت يعرض المساق

Threads) كي   عل أنظمة تشغيلوإدارة الملفات ، وجدولة القرص وإدارة الذاكرة ، والمزامنة، وحاالت الجمود
 ، والتجميع مع الي 

Linux مجة النصية  . (shellشيل ) ، وبرمجة، والتثبيت، والتكوين، واألوامر، والتحرير، والي 

   تنظيم وهندسة الكمبيوتر   BNS-2423سابق:  متطلب

 

BNS-3223 (3-1-3)  التشفير واالتصاالت اآلمنة 

ف  ي ، و التشفي  وأمن الشبكات أساسياتب الطلبة المساقُيعرِّ
غطي أمن أنظمة ، وي توفر المعلومات وأمن الشبكةتقنيات التشفي  الت 

ات ب ويلتحق فيه الطلبةاالتصاالت.  ابط والتبديل همعملية لتعزيز فهممختي   .شفرات التحول واالستبدال والي 

  أمن المعلومات BNS-2213 سابق: متطلب 

 

BNS-3233  ونية  (3-2-2) الجرائم اإللكير
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ا بمعايي  
ً
ونيةيقدم المساق تعريف ي المجال، وفيه يتعلم الطلبةتخصصو المتبعة من قبل الم الجرائم اإللكي 

 
تحقيقات مهارات ال ن ف

ونية ونية مختي  وصيانة  وتركيب وتشغيل، ، وأمن أنظمة التشغيلاإللكي  ونية دواتاأل ، و الجرائم اإللكي  ، المتعلقة بالجرائم اإللكي 

ي ، و الرقمية، والحصول عل البيانات وتحليلها  تها وضوابط أدل
ون  يد اإللكي   .، وكتابة تقارير التحقيقالتحقيقات عي  الي 

  أمن المعلومات BNS-2213 سابق: متطلب 

 

BNS-3243 (3-2-2)  هندسة وآلية األمن 

ف المساق دران الحماية ، مثل جمات وتطبيقات الكمبيوتر واألجهزةمفاهيم تطوير بت  األمان لشبكات وأنظمة وخدب الطلبة ُيعرِّ

تعزيز آليات الحماية والكشف عن يم ، ومفاهوير بت  أمنية يمكن الدفاع عنها مفاهيم تط هغطي مع مختي  ، ويووكالء التطبيقات

 .االحتيال

 واالتصاالت اآلمنة التشفي   BNS-3223 المتطلب )المتطلبات( المسبقة: 

 

BNS-3283 ونية  (3-2-2)  تطوير التجارة اإللكير

ونيةب الطلبةتزويد  المساق هدفي و وير  ،فهم أساسيات التجارة اإللكي  كات كز عل التجارة اإللكي  ، ويوضح والمستهلكي   نية بي   الشر

ونية نت وأنظمة الدفع اإللكي  ، والتنظيم، (، كما يتم توضيح ضمن نطاق األعمال EPS) نماذج األعمال التجارية عي  اإلني  المعايي 

 .، والقضايا االجتماعية واالقتصاديةوالسياسة، واألمن

 تطبيقات الويب والجوال BNS-2433 المتطلبات المسبقة: 

 

BNS-3353  (3-2-2)  صفحات الويب المتقدمة تأليف 

ي تطوير صفحات الويب مساقبمثابة  ، وهو طوير صفحات الويب من خالل نظام إدارة المحتوىت ُصمم المساق بهدف
ي  متقدم ف 

 الت 

ي ذلك، كما تستخدم نظام إدارة المحتوى 
ف الطلبة  ف  مجيات لتسهيل توظيف الواجهة الخلفية وإضافة أقسام وفئات ُيعرِّ بأدوات الي 

طة   .األدواتوصفحات وإضافة روابط وإنشاء أشر

مجة الشيئيةا BNS-2343والجوال، تطبيقات الويب  BNS-2343متطلب سابق:    لي 

 

BNS-3363 (3-2-2)  رسومات الكمبيوتر 

ف المساق الطلبة ب لرسومات الكمبيوتر ثنائية وثالثية األبعاد وتصميم الجرافيك وتقنيات التنفيذ باستخدام المفاهيم األساسية ُيعرِّ

ومات المطبقة عل األلوان والمزج، واإلضاءة والتظليل، ورسم ، وتنفيذ الرسالنمذجة ، ويوضحأجهزة وبرامج رسومات الكمبيوتر 

 .النمطي المتكرروالرسم الهندسي ، اإلشعاىعي  والتصوير ، والعرض، التخطيط التشابكي 

مجة الشيئيةا BNS-2343 ،الرياضيات المنفصلة BNS-1113 متطلب سابق:   لي 

 

 BNS-3463  (3-1-3)   الذكاء االصطناع 

ف المساق الطلبة ب ي تطوير أنظمة الحوسبة للعديد من التطبيقاتُيعرِّ
موضوعات مثل  ، ويوضحمفاهيم الذكاء االصطناىعي وأدواره ف 

، وتنفيذ نماذج احتمالية مختلفة للتفكي  والوصول إل ة الكمبيوتر، ومعالجة اللغة الطبيعية، ورؤيالروبوتات، والشبكات العصبية

 .الحلول المثل لمشاكل الحياة الواقعية

مجة  BNS-1323 ،الرياضيات المتقطعة  BNS-1113: سابق متطلب ي الي 
 مقدمة ف 

 

BNS-3473 (3-1-3)  بير  اإلنسان والحاسوب التفاعل 

ف المساق الطلبة ب ي ت ها وتنفيذ ها وتقييم أنظمة الحوسبة التفاعلية تصميمُيعرِّ
كي   عل قضايا قابلية االستخدام الت 

حكم مع الي 

المتعلقة  هيكل االتصال بي   اإلنسان واآللة والجوانب االجتماعية للتصميم كما يوضح للطلبة  ب، التفاعل بي   اإلنسان والحاسو 

 .بالتفاعل اآللي وطرق تقييم احتياجات تفاعل المستخدم مع أنظمة الكمبيوتر

  تحليل ومحاكاة النظام BNS-2443 : متطلب سابق

 

BNS-3483  (3-2-2)  إدارة مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات 

إدارة مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات نظريات ، ويوضح للطلبة يقدم المساق مقدمة عن طرق إدارة مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات

يات والتخطيط والتنفيذ والرقابةو  ،والعمليات واألدوات والتقنيات وع والجودة والموارد واالتصاالت والمخاطر والمشي   .إدارة المشر
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  تحليل ومحاكاة النظام BNS-2443: بقاسمتطلب 

 

 

BNS-3513 (3-2-2)  ثمنهجية البح 

ي تقييم تحليل ا الطلبةيركز المساق عل تزويد 
 
ي أمن الشبكات المتقدمة، ومنهجيات تصميم بتقنيات البحث الالزمة ف

 
لمشاري    ع ف

نامجوأدوات الجمع ، وتصميم االستبيان، البحث، وتقنيات أخذ عينات البيانات  .، ومنهجية تقييم الي 

ي اإلحصاء BNS-2233 :المتطلبات المسبقة
 
 مقدمة ف

 

BNS-4143  (3-1-3)  االتصاالت تكنولوجيا 

ونية يوضح المساق عل بروتوكوالت أنظمة االتصاالت، وموضوعات مثل التعديل/ إزالة  ويركز  ،مبادئ تقنية االتصاالت اإللكي 

 .، واتصاالت األلياف الضوئية، واألنظمة الخلوية، واالتصاالت الساتلية DE تعدد اإلرسال / التشكيل، وتعدد اإلرسال

  الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية BNS-1123سابق: متطلب 

 

BNS-4153  (3-2-2)  تصميم وإدارة الشبكة 

التدريب العملي عل تحليل  همن خالل الطلبةيتعلم ، و ات المنطقية والمادية وتقييمها مختلف طرق تصميم الشبك يوضح المساق

وتوكوالت ا ، وفحص تدفق حركةلمعملية العملية لمتطلبات الشبكةالجلسات ا ، وتكوين عناض الشبكة وتحسينها لمرور، واختيار الي 

ي اإلنتاجية والدقة والكفاءة والتأخي  
 
 .للتحكم ف

  الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية BNS-1123سابق: متطلب 

 

BNS-4163  (3-2-2)  إدارة الشبكة واألنظمة 

من خالل الممارسات  يركز عل تحديات وحلول إدارة الشبكاتو  ،شبكةيقدم المساق مبادئ وأفضل ممارسات إدارة النظام وال

 .بتطبيق المهام اإلدارية عل عناض الشبكة المختلفة لتحسي   جودة خدمة التطبيقات قيد التشغيل الطلبة فيهيقوم و العملية، 

  أنظمة التشغيل BNS-3133: سابق متطلب

 

BNS-4173  (3-1-3)  الشبكات الالسلكية 

ي تستخدم تقنيات االتصاالت الالسلكية المختلفة المساقيقدم 
 ، ويقدممعماريات وبروتوكوالت شبكات الكمبيوتر الالسلكية الت 

ي الوصول إل الوسائط الالسلكية والتواصل الشامل ومبادئ التصميم 
تدريًبا عملًيا عل معايي  وبروتوكوالت مختلفة للتحكم ف 

ي الشبكات الالسلكية لت
 .حسي   العمليات والخدماتالرئيسية ف 

  تكنولوجيا االتصاالت  BNS-4143سابق: متطلب 

 

BNS-4183 (3-2-2)  الشبكات المتقدمة 

ي هندسة وإدارة وتشغيل شبكات الكمبيوتر السلكية والالسلكية لدعم الخدمات يعرض المساق للطلبة 
التقنيات الحالية والناشئة ف 

ي تكوين وتثبيت وتنفيذ عناض الشبكة المختلفة وتطبيقات وخدمات  حيث تتشكل لديهموالتطبيقات المختلفة
ة عملية ف  خي 

نت  .اإلني 

  تصميم وإدارة الشبكة BNS-4153سابق: متطلب 

 

BNS-4253 (3-2-2)  أمان الشبكة 

لتخفيف من أساسيات تصميم معماريات وبروتوكوالت الشبكات اآلمنة لشبكات الكمبيوتر من أجل ا عننظرة عامة  يقدم المساق

تدريًبا عملًيا عل تقييم مقاييس  للطلبةيوفر و  ،التهديدات األمنية والهجمات عل مستوى أنظمة التشغيل والتطبيقات والشبكات

 .األمان القائمة عل تطبيق أمن الشبكة

ونية  BNS-3233متطلب سابق:   الجرائم اإللكير

 

BNS-4263  نت األشياء  (3-2-2)  أمن إنير
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نت األشياء اآلمن للطلبةالمساق يعرض    (IoT)  المفاهيم األساسية لتصميم وتكوين بت  الشبكات وبروتوكوالت تمديد األمان إلني 

نت األشياء اآلمنة لدعم  تدريبهم ، ويتمالذي يتيح شبكات واتصاالت جديرة بالثقة عل كيفية تقييم األداء التشغيلي لشبكات إني 

 .التطبيقات والخدمات المختلفة

 أمن الشبكة BNS-4253سابق: لب متط

 

BNS-4373 مجة المتقدمة  (3-2-2)  الير

ي تطوير حلول برمجيات المؤسسة باستخدام مبادئ التصميم الموجه  الطلبةتطوير مهارات  يهدف المساق إل
 
 لألهداف، ويوضحف

مجة الوظيفية المتوازية واختبار الملكية بممارسة تقنيات  ، ويقوم الطلبة فيهتقنيات برمجة تكوين النظام األساسي وتوليد الكود  الي 

 .وهياكل البيانات غي  القابلة للتغيي  

مجة الشيئية BNS-2343 هياكل البيانات، BNS-2333 متطلب سابق:    الي 

 

BNS-4493  (3-2-2)  أنظمة الوسائط المتعددة 

ألنظمة الوسائط ة الجوانب الرئيسيغطي و  ،المفاهيم والنماذج والتقنيات ووظائف أنظمة الوسائط المتعددةيوضح المساق 

الوسائط وتنسيقاتها، وتقنيات تمثيل  ، كما يوضح، من الحصول عل البيانات إل قواعد بيانات الوسائط المتعددةالمتعددة الحديثة

ي سياق الوسائط المتعددة الرقميةضغط البيانات
 
 .، وحقوق الملكية الفكرية ف

  الويب والجوالتطبيقات  BNS-2433: بقاسمتطلب 

 

BNS-4713  الشبكات واألمن  
 
 (3-2-2)  موضوعات خاصة ف

ف المساق الطلبة ي مجال الشبكات واألمنب ُيعرِّ
ات مثل أمان التعريفات والتطبيقات وقضايا األمان لموضوع، و أحدث التقنيات ف 

ااالتصاالت الالسلكية نت األشياء ، واألجهزة والي  ي الوقت  أمان االستشعار عن بعد  ، وقضايا مج المتعلقة بأمن إني 
لتدفق البيانات ف 

 .، والتهديدات األمنية للحوسبة السحابيةالفعلي 

  تصميم وإدارة الشبكة BNS-4153 متطلب سابق: 

 

BNS-4813  (3-30-0)  مكان العمل 

ة العمل 16الفرصة لتعزيز مهاراتهم العملية من خالل  للطلبة يتيح المساق ي أسبوًعا من الخي 
كة تكنولوجيا المعلوماتية ف  ، حيث شر

هم النقدي معارفهم النظريةيطبقون  ام االت، ومهارات التعامل مع اآلخرين، واالتصوالعملية لتطوير تفكي  ، باإلضافة إل الوىعي وااللي  

ي ذات الصلة
 .بمدونات األخالق والسلوك األخالف 

 ال يوجد: سابق متطلب

 

BNS-4913  وع  (3-3-1)  التخرجمرسر

ي تصميم وتطوير وتنفيذ حل رقمي لمشك الطلبةيعّرف المساق 
ي كجهد جماىعي عل التحدي المتمثل ف 

ي العالم الحقيف 
ومن  ،لة ف 

وعالالمتوقع أن يوثق تقرير  ي بشكل كامل تطوير النظام قيد المراجعة جنًبا إل جنب مع اإلجراءات المعتمدة لتحسي    مشر
النهان 

 .تفويض المهام وإدارة الموارد

حساعة معتمدة بنجا  90مام إت البحث، منهجية  BNS-3513المتطلب السابق: 
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  (COC) كلية االتصاالت 

   

MPR- 1113  ي  (3- 0-3) مدخل إل االتصال الجماهير

خرى و اإلعالم و العالقة بينهما، مفهوم مصطلح االتصال و يوضح المساق 
ُ
الدعاية، و اإلعالن، )العالقة بي   اإلعالم و المصطلحات األ

ي و الرسالة االتصالية، عناض العملية االتصالية و و العالقات العامة(، و  ه وأهميته وخصائصه مفهومالمختص باالتصال الجماهي 

ي(، و ، ووظائفه وأهدافه ، الجماهي  ، الجمعي ، الشخضي ي
لمجاالت األساسية لدراسة علم االتصال او مستويات االتصال ) االتصال الذان 

سسها المعرفية(،  
ُ
ي كما يوضح مفاهيم )علم االجتماع و علم النفس(، نماذج االتصال ) مفهومها، أنواعها و أ وسائل االتصال الجماهي 

نت(، و التلفزيون، و اإلذاعة المسموعة، و الصحافة، )عوامل تطورها نشأتها و و  ي التقليدية المقارنة بي   وسائل االتو اإلني  صال الجماهي 

ي و والحديثة،  ات وسائل االتصال الجماهي  األبعاد النفسية واالجتماعية واألخالقية و طرق قياسها و مراحلها  ومستوياتها(، )تأثي 

ي،  ها، و لوسائل االتصال الجماهي  ي ونماذج تفسي  ور تأثي  التطو الجوانب المرتبطة بأخالقيات المهنة لوسائل االتصال الجماهي 

ي،  ي عل وسائل االتصال الجماهي  نت ووسائل اإلعالم الحديثةو التكنولوج  ومفهوم خصائصه، و االتصال الرقمي ، ومفهوم اإلني 

 البث المباشر عل أنشطتها. واعها وتأثي  التكنولوجيا الحديثة و أنو  وكاالت األنباء

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR-1123 ( 3-0-3مدخل إل العالقات العامة واإلعالن) 

ي المنظمات الحكومية والخاصة، يوضح المساق 
 
تطور مهنة و مفهوم العالقات العامة كعملية إدارة االتصاالت الداخلية والخارجية ف

أهميته كأحد مكونات مفهوم اإلعالن و و صفات ممارس العالقات العامة الناجح، و العالقات العامة خالل العقود السبعة الماضية، 

، ي ويج  اتيجياته، والعالقة بي   اإلعالن و أهداف اإلعالن، وأبعاده االجتماعية واالقتصادية، و  المزي    ج الي 
أنواع اإلعالن وظائفه واسي 

ي العالقات العامة واإلعالن. و والعالقات العامة، 
 حاالت دراسية ف 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR-1133 (3-0-3) نظريات االتصال 

ي حكمت و يتناول المساق تعريف الطالب بمفهوم نظريات االتصال ومراحل تطورها وتصنيفاتها، 
فلسفة االتصال والنظم اإلعالمية الت 

ي يجب أن يعيها طالب اإلعالم لتفسي  الظاهرة اإلعالمية، يثم  وسائل اإلعالم خالل العصور السابقة،
تطرق إل أهم النظريات الت 

، ومنها: نظريات التأثي   نظريات التأثي  و النظريات الوظيفية أو البنائية أو نظريات استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم، و  المباشر

ي، و المحدود لوسائل اإلعالم،  اكمي لوسائل اإلعالم، و نظريات التأثي  المعتدل لوسائل االتصال الجماهي  نظريات التأثي  القوي و الي 

 الحديثة عل األفراد و المجتمع.  وسائل اإلعالم التقليدية و تأثي  نظريات اإلعالم الجديد وواقع و 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR -1153   (3-2-2) مدخل إل التصميم الجرافيك 

،عن تاري    خ الجرافيك ثم  يتناول المساق نبذة ي تصميم الجرافيكي
 ألبرز االتجاهات المعاضة ف 

ً
 ،ومدارس التصميم المختلفة عرضا

ي وسائل اإلعالم المطبوعة والتلفزيونية، كما يعرض وعناضها  عملية التصميمو 
 ووالتفاعلية، تطبيقات تصميم الجرافيكي ف 

 برمجيات التصميم من خالل التدريب العملي باستخدام برنامج "الفوتوشوب". 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR 1413 (  3-2-2التحرير اإلعالم  والرقم  ) 

 ،  الكتابة والتحرير اإلعالمي
يتناول المساق التحرير اإلعالمي لوسائل اإلعالم التقليدية، واإلعالم الرقمي من حيث معرفة الفارق بي  

، ثم  ية ومواد الرأي، ومواد  يتطرقوقواعد التحرير اإلعالمي التقليدي والرقمي إل أهم األشكال اإلعالمية اإلخبارية والمواد التفسي 

ي و والمواد اإلعالنية، التسلية 
ي كيفية قيام الطالب بالتطبيق العملي من خالل تعليمه كيفية كتابة الخي  الصحف 

ي ف 
الجانب التطبيف 

 وكيفية كتابة وإجراء الحوار وكتابة التقرير والريبورتاج، وتحليل مواد إعالميه منشورة. 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR 2213 ( يعاته  (3-0-3أخالقيات اإلعالم وترسر
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يعات وقواني   اإلعالم المختلفة،  ي أركان الحريات و  يتناول المساق تعريف الطالب بكل المفاهيم والتعريفات المتعلقة بتشر
 
 ف

يعات اإلعالم سة ضمانات تتعلق بممار و  الضمانات االقتصاديةو  حق ممارسة المهنةو  ضمانات حرية اإلعالم، و أخالقيات وتشر

ف الصحفية واإلعالمية، و ، المهنة ي بعض الدول العربية واألجنبية، و و أهم مواثيق الشر
 
يعات ف ي قضايا نماذج لتشر

 
دراسات حالة ف

نت  . حرية اإلعالم والمسؤولية، وقضايا الخصوصية وحقوق الملكية ومعايي  تقييم استدامة اإلعالم وحوكمة اإلني 

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

MPR- 2353 دولة اإلمارات  
 
 (3-0-3) وسائل اإلعالم ف

ي دولة اإلمارات منذ تأسيس الدولة، 
 
ي لوسائل اإلعالم ف

ي التوعية بأهمية و يتناول المساق التطور التاريج 
 
دور الصحافة اإلماراتية ف

ية العاملة، و قيام االتحاد،  ي واإلمكانات المادية والقوى البشر
ي والمهت 

ي و ية، السياسة التحرير و التطور الفت 
 
دور الصحافة اإلماراتية ف

ي التوعية بخطوات قيام االتحاد، و معالجة القضايا المحلية، 
 
ي بناء الهوية لدولة و دور وسائل اإلعالم ف

 
دور وسائل اإلعالم اإلماراتية ف

 ات. مضامي   وسائل اإلعالم اإلماراتية المختلفة حول قضايا الهوية واالنتماء لدولة اإلمار و اإلمارات العربية، 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR- 2433   (3-2-2 )ترجمة الوسائط 

جمة اإلعالميةيتناول  ية، وفنون وتقنيات ترجمة الصحافة، وخصائص اللغة االمساق مبادئ الي  ، لعربية مقارنة باللغة اإلنجلي  

ي العمل اإلعال 
 
ية، والمصطلحات والمفاهيم الشائعة ف األخبار  ترجمةوترجمة األخبار السياسية، و مي باللغتي   العربية واإلنجلي  

 .، والتطبيقات والنماذج العمليةاالقتصادية والمالية، وترجمة أخبار الحروب والكوارث

ية COM-1143بق: متطلب سا  مهارات االتصال باللغة اإلنجلي  

 

MPR- 2443  ية  (3-2-2)  الكتابة اإلعالمية باللغة اإلنجلير 

هدف ، وي  نماط الكتابة العلمية واألدبيةعل مفهوم الكتابة اإلعالمية والفرق بي   أساليب الكتابة اإلعالمية وأ الطلبةيعّرف المساق 

، والتنسيقات ي   الكتابة للعي   والكتابة لألذن، واالختالفات بالكتابة لوسائل اإلعالم المختلفةعل تعلم آليات تهم إل مساعد

ي كل من الراديو و 
 .التلفزيونالقياسية للنصوص ف 

ية COM-1143بق: متطلب سا  مهارات االتصال باللغة اإلنجلي  

 

MPR-2713 ( 3-0-3االتصاالت التسويقية المتكاملة) 

ي مواجهة وسائل المنافسة الجديدة،  االتصاالت التسويقيةمفهوم يتناول المساق 
نشأة االتصاالت و وأهميتها والحاجة إليها ف 

ي وتطورها التسويقية المتكاملة 
التكاملية، سويقية و التاالتصاالت المتكاملة وأبعادها االتصالية و و ، وعالقتها بعناض المزي    ج التسويف 

ي المتكامل، كما يتناول 
ي إطار منظومة و تخطيط االتصاالت التسويقية المتكاملة، و مكونات االتصال التسويف 

العالقات العامة ف 

ي مقابل الوسائل  مواقع التواصلو االتصاالت التسويقية المتكاملة، 
ي المتكامل ف 

االجتماىعي كوسائل جديدة لالتصال التسويف 

ي البيئة التسويقية لالتصاالت التسويقية المتكاملة، و التقليدية، 
ي تستخدم و المشكالت و األخالقيات ف 

كات الت  دراسات حالة عل الشر

: و االتصاالت التسويقية المتكاملة،  ي
كت  ا  "  سلسلة مطاعمو  "GoPro "نموذج شر  "Domino's Pizzaدومينوز بيي  

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

MPR- 3223 ( 3-0-3) العام والدعاية الرأي 

ح التعريفات والمصطلحات ا ها وعناض مكونات الدعاية و المختلفة، ه وتقسيماته لمتعلقة بالرأي العام وتاريخيتناول المساق شر

ي قياس األساليب الدعائية، 
اتها ومفهوم تحليل الشائعات ف  قياسات األساليب الدعائية و أهمية وطرق قياسات الرأي العام، و وتأثي 

تحليل ونقد لنماذج دعاية مختلفة و المقارنة بي   األساليب الدعائية عي  وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، و وتحليل الشائعات، 

 لنظريات تحليل
ً
.  وفقا ي

 المضمون الدعان 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR- 3233 (3-2-2) مناهج بحوث االتصال 

يهدف المساق إل التعريف بالقواعد العامة والكلية لمناهج بحوث االتصال واإلعالم من خالل التطرق إل مفهوم البحث العلمي 

وطه وأهميته،  ، و وصفاته وشر أنواع البحوث اإلعالمية )المسحية والوصفية والتاريخية وتحليل المضمون(، و خطوات البحث العلمي
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آليات تطبيق البحث العلمي وتصميم استمارات تحليل المضمون أو و تحديد العينات البحثية، و الفكرة البحثية وكيفية صياغتها، و 

 جع.  كيفية كتابة النتائج والتوصيات وإثبات المراو استمارات الدراسات الميدانية، 

ي مدخل MPR-1133سابق: متطلب   إل االتصال الجماهي 

 

MPR-3313 ( 3-0-3المنظمات اإلقليمية والدولية) 

ي الضوء عل العوامل المؤثرة ،  يمية والدولية من حيث مفهومها، وعوامل تأسيسها، وأنواعها المنظمات اإلقل المساقيتناول 
كما يلف 

ي عمل المن
 
، ويتطرق لمؤسسي عل المنظمات اإلقليمية(، ودرجة إضفاء الطابع االخارجية، البيئة اإلقليميةظمات اإلقليمية )البيئة ف

ي تواجه المنظمات اإلقليمية، والتحديامنظمات اإلقليمية باألمم المتحدةعالقة الل
 ، وأهم المنظمات اإلقليمية. ت الت 

 NA سابق: متطلب 

 

MPR-3323    ول
ّ
  (3-0-3) اإلعالم العرنر  والد

ولي وما يرتبط بهما من مصطلحات، 
ّ
ي والد ي و يتناول المساق مفاهيم ومصطلحات اإلعالم العرن  أهم سمات وأشكال اإلعالم العرن 

ي عض العولمة، و التدفق اإلعالمي للمعلومات، و ومخرجاته، 
 
ولي ووسائل اإلعالم الدولية، و الهيمنة اإلعالمية ف

ّ
المصادر و اإلعالم الد

الفضائيات  ويتناول، السياسات اإلعالمية العربيةو وكاالت األنباء العربية، و تطور وسائل اإلعالم العربية، و العالمية للمعلومات، 

 تحليل ونقد ألساليب ونماذج من المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية.  و العربية من حيث أسباب نشأتها وتطورها، 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

MPR-3353 ( 3-0-3تكنولوجيا االتصال) 

ي 
يتناول المساق مفهوم تكنولوجيا االتصال وأنواعها ومكوناتها، وماهية التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، والتطور التاريج 

ي مجال تكنولوجيا االتصال، وكيفية توظيف 
، والمفاهيم المرتبطة بالتحوالت ف  ي واالجتماىعي

لتكنولوجيا االتصال ودورها الثقاف 

ي دعم الممارسات المهنية والحياتية، التكنولوجيا ا
ات وعيوب ديثة والقديمةالتعرف عل أنواع وسائل االتصال الحو لحديثة ف  ، ""ممي  

ي والتلفزيون التفاعلي ل وماهية وسائل االتصال الحديثة مث
ون    . ""االقمار الصناعية النشر اإللكي 

 ال يوجد سابق: متطلب 

MPR-3533 ( 3-0-3إدارة المؤسسات اإلعالمية) 

ي المؤسسة اإلعالمية من حيث المفهوم واألهمية واألخالقيات، يتناول المساق 
ي إدارة المؤسسات االتجاهات الحديو اإلدارة ف 

ثة ف 

ي المؤسساو  اإلعالمية،
ي المؤسسات اإلعالمية، و  ت اإلعالمية والتحديات المعاضة،اإلدارة ف 

ي و وظائف اإلدارة ف 
التنظيم ف 

ي تأهيل و االتصال اإلداري داخل المؤسسات اإلعالمية وأنظمة المعلومات اإلدارية، و المؤسسات اإلعالمية، 
العوامل المؤثرة ف 

ي المؤسسات اإلعالمية، 
ية ف   نماذج تطبيقية لخطط إدارة المؤسسات اإلعالمية وتحليلها ومناقشتها. و الموارد البشر

 ال يوجد سابق: متطلب 

 MPR-3583  اتيجية االتصاالت    (  3-0-3) االسير

ي للعالقات بشكل عام و مفهوم التخطيط يتناول المساق  اتيج  ي و العالقات العامة بشكل خاص، االسي  اتيج  عناض التخطيط االسي 

ي العالقات العامة، 
ي المؤسسات لمواجهة األزمات، و ف 

ي ف  اتيج  العالقة مع أصحاب المصلحة  إدارةو أساليب ووسائل االتصال االسي 

ي  للمؤسسة، و والتواصل،  ي لنشاط العالقات العامةو االتصال الداخلي والخارج 
كما   العالقات العامة و التسويق،و ، المجال الوظيف 

 ة االستعدادات الالزمو تنظيم عمل العالقات العامة، يتناول 
ً
اتيجية داخليا لتخطيط وتنفيذ برامج وحمالت لالتصاالت االسي 

 ،
ً
 تحليل نماذج ودراسات حالة. و المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والعالقات المجتمعية، و وخارجيا

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

MPR- 3613 (3-2-2) الرقم   التصوير   

ات الرقمية، وعناض ومكونات  ات الرقمية، وطرق التصوير باستخدام الكامي  يتناول المساق تعريف الطلبة بمكونات وأنواع الكامي 

الصورة وطرق معالجتها وصيغها وطرق حفظها ونقلها وتحويلها، وكيفية تحرير الصورة الرقمية وطباعتها وتصفحها وحفظها 

ي أعمال مختلفة، 
 .اعة الصور باستخدام الحاسب اآللي وطبواستخدامها ف 

 ال يوجد  سابق: متطلب 
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MPR-3633 ( 3-2-2إنتاج المواد السمعبرصية للعالقات العامة) 

ت يتناول المساق دراسة وإنتاج الفيديو الرقمي للعالقات العامة والمهارات الفنية الالزمة إلنشاء وإضافة مقاطع فيديو إل حملة عالقا

كات واإلعالن، كما يتطرق إل أساسيات اختيار أفضل األجهزة ة، و عامة متكامل إعالنات الخدمات العامة وحمالت التسويق والشر

ي التصوير والمونتاج وإنتاج إنفو جرافيك فيديو وموشن غرافيك 
 
ة عملية ف وعات الفيديو بحيث يكتسب الطالب خي  امج لمشر والي 

ابة ومؤثرة.  
ّ
 ومقاطع فيديو منوعة وجذ

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

  MPR-3643 الجرافيك   التصميم   
 
  (3-2-2) العامة العالقات ف

ي تستخدمها العالقات العامة، وخاصة المطبوعة منها، 
مفهوم نظريات و يتناول المساق التصميم الجرافيكي لوسائل اإلعالم الت 

ي يقوم عليها 
، وكذلك أفكار التصميم الجرافيكي للرسوم الصور التصميم الجرافيكي وأسسه وأهميته والعناض الت  البناء التصميمي

ي للعمل اإلعالمي مثل الشعارات، والكروت الشخصية، و  )االنفوجرافيك(
العروض التقديمية والمطبوعات الورقية التسويقية الت 

ويجية مثل:  ) الفاليرات  ي أنشطتها االتصالية و الي 
 
، الكتيبات(  والتعرف Leafletsمنشورات  ،Flyersتستخدمها العالقات العامة ف

ي تطوير المهارات باستخدام األدوات والمواد واألساليب 
 
ات العملية ف عل عملية التصميم الجرافيكي إلعطاء الطالب المزيد من الخي 

كي   عل تطبيقات ال
افية من خالل دمج الرسوم التوضيحية والرسومات األخرى بالي  كمبيوتر والمشاري    ع المهنية إلنشاء صور احي 

 المعينة لتوسيع المهارات المفاهيمية والتقنية اإلبداعية من خالل تقنيات الكمبيوتر. 

 مدخل إل التصميم الجرافيكي  MPR-1153سابق: متطلب 

 

MPR-3723    (3-2-2)  التسويق االجتماع  الرقم 

ي يتناول المساق مفهوم التسويق االجتماىعي الرقمي وأهميته وأبع
ي تروي    ج  األفكار الجديدة و اده ف 

ي المبادرات المجتمعية الت 
 تسهم ف 

وتوضيح الفرق بي   التسوق االجتماىعي الرقمي والتسويق التجاري الرقمي ونماذج ونظريات التسويق  بناء المجتمع وتطويره،

وني ي تعكسها المؤسسات عي  مواقعها اإللكي 
تسويق االجتماىعي الرقمي إلدارة واألسس العلمية ألنشطة ال ،ةاالجتماعية الرقمية الت 

ي بناء ستويات التسويق االجتماىعي الرقمي أنواع ومكما يتناول العالقات العامة داخل مؤسساتها،  
، ودور التسوق االجتماىعي  الرقمي ف 

نت ومواقع التواصل االج ميم وتخطيط ، وكيفية تصتماعيةالصورة الذهنية وتعزيز القيم والممارسات االجتماعية عل شبكات اإلني 

 .وتنفيذ أنشطة تسويقية اجتماعية رقمية إضافة إل النماذج والحاالت الدراسية

 االتصاالت التسويقية المتكاملة MPR-2713سابق: متطلب 

  

MPR- 4143 اضية المجتمعات  (3-0-3) االفير

،  المساقيتناول  ي
اض  ي لالتصال والتفاعل، و تعريف الفضاء االفي 

ون  نت كحي   إلكي  اضية، و اإلني  سس النظرية للحياة االفي 
ُ
األ

اضية، و  اضية، و خصائص المجتمعات االفي  اضية، إضافة لتناوله التفاعل بي   أعضاء المجتمعات االفي  أنواع المجتمعات االفي 

اضية،و  ي المجتمعات االفي 
ي ف 
اضية مقارنة مع الواقعية،  و السلوك اإلنسان   نماذج وحاالت دراسية. و وسائل اإلعالم االفي 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

MPR-4313 ( 3-0-3العالقات العامة الدولية ) 

ي أدت إل نموها وتطورها ، واأل لعالقات العامة الدولية وأهميتها مفاهيم ا للطلبةيقدم المساق 
ي تؤثر عل ، والعوامل السباب الت 

ت 

ي تحكم عملها وممارسو اممارستها عي  الحدود 
كات لعالقات، والنظريات والنماذج الت  متعددة الجنسيات  العامة الدولية والشر

ي ممارستها. 
ي تواجهها ف 

 والعالقات العامة الدولية واالتصاالت الدولية والتسويق والعالقات العامة والتحديات الت 

     مدخل إل العالقات العامة واإلعالن MPR-1123سابق: متطلب 

   

MPR- 4423 ( 3-2-2) الكتابة للعالقات العامة 

وأهم قواعد المهارات الالزمة لكاتب العالقات العامة، و قواعد الكتابة اإلعالمية، و المساق مفهوم وأسلوب الكتابة للعالقات العامة، يتناول 

، و ، الكتابة للعالقات العامة ي
، و قواعد إنتاج فنون الكتابة الصحفية مثل الخي  الصحف  ي

قواعد الكتابة لوسائل االتصال و التقرير الصحف 

ات اإلخبارية، و رقمية، ال  خطابية، وإعالنات الخدمة العامةقواعد إنتاج المطويات والكلمات الو قواعد إنتاج البيانات الصحفية والنشر

 إنتاج نصوص العروض التقديمية، قواعد إنتاج نصوص األفالم الوثائقية، نماذج تطبيقية متنوعة.  قواعد و 
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 عامة واإلعالنمدخل إل العالقات ال MPR 1123سابق: متطلب 

 

MPR-4513 3-0-3 (إدارة العالقات العامة واإلعالن)  

اتيجية: المفاهيم األساسية، العالقة بي   اإلدارة الكالسيكية والحديثة و العالقات العامة، تنظيم إدارة
العالقات  يتناول المساق اإلدارة االسي 

ي إلدارة العالقات العامة، الصورة الذهنية للمنظمات، دور العامة، االستشارة الخارجية إلدارة العالقات العامة،  اتيج  التخطيط االسي 

ات المؤثرة  ، إدارة اإلعالن و المتغي  ي المنظمات، إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم والمتعاملي  
 
ي إدارة األزمات ف

 
ي العالقات العامة ف

 
ف

ي يقوم عليها، وكاالت اإلعالن و تنظيمها التنظيم اإلداري للحمالت و الوكاالت اإلعالنية، التنظيم ا
سس الت 

ُ
لداخلي إلدارة اإلعالن و األ

 اإلداري، نماذج وحاالت دراسية. 

 مدخل إل العالقات العامة واإلعالن MPR -1123سابق: متطلب 

 

MPR-4523 ( 3-0-3اإلعالم وإدارة األزمات) 

 
ً
 واالجتماعية، والتخطيط اإلعالمي لمواجهة األزمات السياسية واالقتصادية يتناول المساق مفهوم األزمات وكيفية إدارة األزمات إعالميا

ي إدارة األزمة وطريقة بناء سيناريوهات إعالمية لألزمات واألساليب العلمية
 
 واإلعالمية والكوارث الطبيعية، وكيفية التصدي للشائعات ف

 للتغطية اإلعالمية قبل وأثناء وبعد حدوث األزمات. 

 مدخل إل العالقات العامة واإلعالن MPR -1123سابق: متطلب 

 

MPR-4543 (  3-0-3االتصال المؤسش) 

قنوات االتصال و يتناول المساق دراسة االتصال المؤسسي داخل منظمات األعمال من حيث المفاهيم والعمليات األساسية، 

 ، ونية، باإلضافة إل نظريات اإلدارة واالتصاالت و المؤسسي الشبكات االتصالية الداخلية، كما يتناول االتصاالت المؤسسية اإللكي 

اتصاالت و أنماط القيادة اإلدارية والنمط االتصالي الفّعال، و تأثي  اختالف النظريات اإلدارية عل االتصاالت المؤسسية، و المؤسسية، 

اعات والخالف  ات المؤسسية وأنماطها. إدارة الي  

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

MPR-4553   العالقات العامةتنظيم األنشطة والفعاليات  
 
 (3-2-2) ف

دور العالقات العامة و السمات، و الخصائص، و األهداف، و أنشطة وفعاليات العالقات العامة من حيث المفاهيم، يتناول المساق 

ي تنظيم األنشطة والفعاليات، 
ي العالقات العامة، و ف 

أنواع أنشطة وفعاليات العالقات العامة و خطوات تنظيم األنشطة والفعاليات ف 

ات العامة، و المعارض، و المهرجانات واالحتفاالت واللقاءات المفتوحة، و وطرق تنظيمها، المؤتمرات العلمية والعامة،  المحاض 

 مناقشة نماذج ودراسات الحالة. و ورش العمل، و الندوات، و 

 مدخل إل العالقات العامة واإلعالن MPR1123سابق: متطلب 

 

MPR4563  (3-2-2) تخطيط حمالت العالقات العامة وتنفيذها 

مقوماتها، و  اإلعالميةومفهوم حمالت العالقات العامة ، هومعايي   هأنواعو ، هعناض و  التخطيط اإلعالمي مفهوم يتناول المساق 

   . ها ونماذج ها تطبيقاتو ، ها تقييمو ، تها إدار و ، ها خطوات تنفيذو ، الفنية واإلدارية ها جوانبو ، ها أنواعو ، ها أساليب تخطيطها، و سماتو 

  مدخل إل العالقات العامة واإلعالن MPR-1123 سابق: متطلب 

 

MPR- 4573 وتوكول  (3-2-2) واإلتيكيت الير

وتوكوليتناول  وتوكولو ، المساق مفهوم والي  ي  هبعدو  أنواع الي 
وتوكول واإلتيكيت،  همنهجياتو ، الثقاف  وتوكولية،  تهأنواع أنشطو الي  الي 

ي األنشطة والمؤسسات الحديثةكما يوضح مفهوم   ،تها إدار و  غي  الرسميةو  ل األنشطة الرسمي بروتوكو و 
 ومنهجياته، اإلتيكيت ف 

ي و إتيكيت المالبس الرسمية وغي  الرسمية والوالئم، و 
إتيكيت االجتماعات والمقابالت، و ، إتيكيت الحديث المباشر والحديث الهاتف 

 نماذج تطبيقية.  إضافة لطرح 

 مدخل إل العالقات العامة واإلعالن MPR-1123 سابق: متطلب 
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MPR-4623 ( نت  (3-2-2العالقات العامة عير اإلنير

نت وتطبيقاتها كأداة  ونيةووسيلة اتصال مع مبادئها و يتناول المساق مفهوم العالقات العامة عي  اإلني  ي البيئة اإللكي 
 
، تقنياتها ف

امجهذا الاستخدام و  اإلعالمية وسمعتها  مفهوم من قبل المؤسسات المختلفة إلدارة أهدافها ووظائفها وأنشطتها ومحتويات الي 

ونية نت بالعالقات العامة ال ةممارس، كما ُيقدم مقارنة اإللكي  ي تقليدية بي   الالعالقات العامة عي  اإلني 
اض  ي والعالم االفي 

، عالم الحقيف 

ي لمراجعة المعلومات من خالل 
ون  يد اإللكي  استخدام أدواتها مثل مواقع الويب ومنصات التواصل االجتماىعي ورسائل الي 

اتيجيات  نتواسي  كات وتطبيقاتها عل اإلني  ها. بي   المؤسسات بناء اتصال تفاعلي  وإمكانية، الشر  مع جماهي 

 مدخل إل العالقات العامة واإلعالن MPR-1123سابق: متطلب 

 

MPR-4663 (3-2-2) للعالقات العامة إنتاج المواد اإلعالمية 

ات اإلخبارية  مفهوميتناول المساق  ي العالقات العامة مثل البيانات الصحفية والمجالت والنشر
 
أشكال االتصال واإلعالم المستخدمة ف

وني فنون إنتاج المواد اإلعالمية و  ،ة والصفحات االجتماعية والمدوناتوالعروض التقديمية واألفالم الوثائقية والمواقع اإللكي 

ات واألدلة او ية، حاالت ونماذج تطبيقو  ،ةللعالقات العام إلرشادية تصميم الدعوات والمطويات واإلعالنات الخدمة العامة والنشر

ونية  المطبوعة واإللكي 

ي العالقات العامة  MPR-3633سابق: متطلب 
 
 المونتاج الرقمي ف

 

MPR-4713 ( ي والعالقات العامة   االتصال الجماهير
 
 (3-2-2موضوعات متخصصة ف

ي و يتناول المساق النظريات والمفاهيم والممارسات المتعلقة بأعمال العالقات العامة، 
يزود الطالب بخطة العمل إلنتاج برامج ف 

كة وكاالت للعالقات العامة،  هتدريبو مجال العالقات العامة،  وي    ج لألعمال التجارية وبناء الصورة و عل كيفية إنشاء شر طرق الي 

اتيجيات العالقات العامة. الذهنية للمؤسسة عن طر   يق استخدام اسي 

 إدارة العالقات العامة واإلعالن  MPR-4513سابق: متطلب 

 

MPR-4733 ( اتيجيات اإلقناع  (3-2-2اسير

ي عرض وتقديم المضامي   اإلعالمية و يتناول المساق التعريف بطبيعة العملية اإلقناعية، 
ي تساعد ف 

نظريات اإلقناع الت 

اتيجيات الرسالة اإلقناعية والتعديالت  ، باإلضافة إل عناض العملية االتصالية واسي  ي تنتج عن االتصال اإلقناىعي
السلوكية الت 

واألساليب التكتيكية المستخدمة فيها والقدرات اإلقناعية لوسائل اإلعالم والجمهور والقابلية اإلقناعية، بما يمثل القاعدة 

ي يجب أن ينطلق منها ا
ي تعامله مع الجمهور المستهدف لتحقيق أهدافه. النظرية الت 

 لقائم باالتصال ف 

 ال يوجد  سابق: متطلب 

 

MPR-4813 (  
  (  3-30-0التدريب الميدان 

ي إحدى مؤسسات أو إدارات 
ي العالقات العامة ف 

ي ف  ي لطلبة برنامج االتصال الجماهي 
يتناول المساق التدريب العملي الميدان 

ي الطالبالعالقات العامة، حيث يق
ي العالقات  (16) ض 

ي التد رب العملي يتعرف من خاللها عل الممارسات العملية ف 
 ف 
ً
أسبوعا

 . ي
ف أكاديمي وآخر ميدان  اف مشر  العامة تحت إشر

 ساعة دراسية معتمدة 90 إنجاز دراسة سابق: متطلب 

MPR-4913 ( وع التخرج   (3-3-0مرسر

ي العالقات العامة 
وع ف  ي شكل إنتاج فيلم توعوي أو بحث أو دراسة ميدانية أو برنامج مجتمعي أو إعالمي يقوم الطالب بإعداد مشر

ف 

اف مدرس المساق.   للعالقات العامة تحت إشر

 ساعة دراسية معتمدة 105إنجاز دراسة  سابق: متطلب 
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BNS-2353 ( 3-2-2الويب والوسائط المتعددة) 

( 1تضمن )، ويويب ذات محتوى الوسائط المتعددةبالمهارات الالزمة لتطوير صفحات الويب ومواقع ال يزود المساق الطلبة

ي   JavaScript( برمجة 3)و، (CSS) أوراق األنماط المتتالية / XHTML (2، و)تقنيات تنفيذ  / HTML لغة ترمي   النص التشعت 

مجة األساسية من جانب 4)و، األساسية من جانب العميل جانب الوسائط  ، كما يناقشالخادم القائمة عل قاعدة البيانات( الي 

ي المفاهيم، والتالعبالمتعددة 
 
، ودمج مكونات الوسائط المتعددة المختلفة مثل الصوت والفيديو والصور والرسوم المتحركة ف

 صفحات الويب. 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية

 ARB-1103  (3-0-3) 1النحو وتطبيقاته 

، وعالمات المعرب األصلية والفرعية، والمعارف وأنوعها وأحكامها و كالم العرب، بالطلبة  تعريفالمساق يتضمن  ي
المعرب والمبت 

ها.   وما تضمنه من ظواهر لهجيه، وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسي 

 وجدال يسابق: متطلب 

ARB-1113  (3-0-3) 2النحو وتطبيقاته 

بي   النواسخ الفعلية وما يعمل عملها  والتميي   أحكام الجملة االسمية المجردة من العوامل اللفظية، بالطلبة  تعريف يتضمن المساق

ي جملة هذه 
 واخواتها عند تخفيفها وما يبطل عمله، وأحكام دخول الم االبتداء ف 

ّ
وط ذلك، وبي   ما يعمل من إن من حروف وشر

 ها. من وجوه قراءات وظواهر لهجية، وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسي   هتضمنيوما  ،الحروف

  1النحو وتطبيقاته  ARB-1103 : سابقمتطلب 

 

 ARB-1173 (3-0-3) 1الرصف 

مصادره، و موضوعه، و أهميته، و مفهوم علم الضف وطائفة من موضوعاته المحورية )مقدمة عن علم الضف،  المساقتناول ي

ان الكلمات الزائدة والمحذوفة(، وأبنية (الغاية منهو واضعه، و  ي )مي  
ان الضف  التعدي و )التضف وعدمه،  الفعل ومباحثه، والمي  

، وإسناد األفعال إل الضمائر، ، و الصحة واالعتاللو واللزوم،  ي
ي يعرض فيها الخطأ )أبواب الثالنر

طائفة من موضوعاته الوظيفية الت 

ي أحد مراجعه. ُيدّرب ثم ، (وتأكيد الفعل
 طلبة عل تحقيق مسائل علم الضف ف 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-1193 (  3-0-3تاري    خ النحو العرنر) 

الشواهد وأنواعها أسباب وضع النحو و عالقته بعلوم اللغة األخرى، وعصور االحتجاج، و بعلم النحو،  تعريفالالمساق يتضمن 

 ، ي ،  ا تعدد اللهجات وأثرهو العامل النحوي، و نشأته وفلسفته، و العرن  ي قواعد النحو، طبقة المؤسسي  
( النحوية المذاهب )المدارسو ف 

ي البضة –
أبرز شيوخها وجهودهم و فلسفة كل مدرسة ومبادئها، موضًحا مض وبالد الشام و  األندلس والمغربو  بغداد و  الكوفةو  ف 

 أسس الخالفات النحوية، وأمثلة عليها من مسائل الخالف. و العملية، 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-1213  ( 3-0-3علم األصوات) 

مكانية اإلفادة منها فيما يدرسه من فروع العربية األخرى، كالضف والنحو، وإمعطيات علم األصوات الحديث، ب ةُيعّرف المساق الطلب

لة علم األصوات من النظام اللغوي وأقسامه ومنهاجه ومجاالته التطبيقية، ووصف الصوامت ، بالغةوالعروض، والمعجم، وال ومي  

ها واإلعالل واإلبدال، ومواصفات األصوات، ورموزها الكتابية. والصوائت العربية، والظواهر الصوتية،    كالني  والمقطع، والتنغيم، وغي 
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 ال يوجد سابق: متطلب 

 

ARB-1303(3-0-3ألدب الجاهل  وقضاياه )ا  

حياة يستدل عل طبيعة الودراسة حياة العرب قبل اإلسالم و بمفهوم األدب الجاهلي وقضاياه،  الطلبةهدف المساق إل تعريف ي

ي وأهم مظاهره وخصائصه و االجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية، والنير ا دراسة جملة المشكالت والتساؤالت لعرن 

ي تصوير للحياة االجتماعية 
 
ي الشعر الجاهلي واألغراض الفنية للشعر وأثره ف

 
ي فتحت أبواب الخالف واالجتهاد بي   الباحثي   ف

الت 

نتحال كاألولوية، والرواية والتدوين، والوقوف عل األطالل، واال   بعض قضاياه وظواهره األدبيةب كما ُيعّرفهمرية،  والدينية والفك

ها والصعلكة  .يتناول أهم الشعراء ونزعاتهم الشعريةو ، ، وغي 

 ال يوجد : سابقمتطلب 

 

ARB-1403 (3-0-3) 1البالغة 

 ، ي
ي الفصاحة والبالغة، والكالم بي   الخي  واإلنشاء، والتعريف بالخي  والغرض يهدف المساق إل تناول مباحث علم المعان 

 
ومقدمة ف

، ويتناول معت  اإلنشاء وتقسيمه إل  ي يخرج إليها الخي 
منه، وأدوات توكيده، وخروج الكالم عن مقتض  الظاهر، واإلراض البالغية الت 

ي وأنواع كل منهما، والجملة وركنيها ومواضع ي وغي  طلت  ها، وأحوال أجزائها من ذكر وحذف وتقديم وتأخي  وتعريف وتنكي  وقض، طلت 

 والفصل والوصل، واإليجاز واإلطناب والمساواة. 

 ال يوجدسابق:  متطلب

  

ARB-2123  (3-0-3) 3النحو وتطبيقاته 

والتميي   بي   المفعوالت، مع أركان الجملة الفعلية وأحكامها، وما ينوب ناب الفعل ويعمل عمله، بالطلبة  تعريفالمساق يتضمن 

مالحظة ما تضمنته هذه األبواب من ظواهر لهجية، ووجوه قراءات وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية 

ها.   تفسي 

 ال يوجد متطلب سابق: 

 

  (3-0-3ألدب الجاهل  وقضاياه )ا

عل طبيعة الحياة  واالستداللبمفهوم األدب الجاهلي وقضاياه، ودراسة حياة العرب قبل اإلسالم  الطلبةهدف المساق إل تعريف ي

ي وأهم مظاهره وخصائصهاالجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية، والن  العرن 
جملة المشكالت  ، كما يوضحير

ي فتحت أبواب الخالف واالجتهاد بي   الباحثي   
ي تصوير للحيا والتساؤالت الت 

ي الشعر الجاهلي واألغراض الفنية للشعر وأثره ف 
ة ف 

عل األطالل، بعض قضاياه وظواهره األدبية، كاألولوية، والرواية والتدوين، والوقوف ويوضح  االجتماعية والدينية والفكرية،

ها واالنتحال والصعلكة  .تناول أهم الشعراء ونزعاتهم الشعريةوي، ، وغي 

  يوجدال  متطلب سابق: 

 

ARB-1403 (3-0-3) 1البالغة 

ي الفصاحة والبالغة، والكالم بي   الخي  واإلنشاء، والتعريف بالخي  والغرض منه، المساق  يتناول
، ومقدمة ف  ي

مباحث علم المعان 

،  وأدوات توكيده، وخروج الكالم عن مقتض  الظاهر، واإلراض ا ي يخرج إليها الخي 
شاء وتقسيمه إل يتناول معت  اإلنكما لبالغية الت 

ي وأنواع كل منهما، والجملة وركنيها ومواضعها، وأحوال أجزائها من ذكر وحذف وتقديم وتأخي  وتعريف وتنكي  وقض،  ي وغي  طلت  طلت 

 والفصل والوصل، واإليجاز واإلطناب والمساواة. 

 ال يوجدسابق: متطلب 

  

ARB-2123   (3-0-3) 3النحو وتطبيقاته 

أركان الجملة الفعلية وأحكامها، وما ينوب ناب الفعل ويعمل عمله، والتميي   بي   المفعوالت، مع بالطلبة  تعريفالمساق يتضمن 

مالحظة ما تضمنته هذه األبواب من ظواهر لهجية، ووجوه قراءات وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية 

ها.   تفسي 

  2ه النحو وتطبيقات ARB-1113  سابق: متطلب 
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 ARB-2133(3-0-3) 4النحو وتطبيقاته 

ي إعرابه وما يلحق ذلك من أحكابالطلبة  تعريفالمساق يتضمن 
 
م، وما ُيزيل إبهام مفرد أساليب كالم العرب، ومعرفة وما يتبع قبله ف

ها.  أو جملة  وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسي 

 3 النحو وتطبيقاته ARB-2123 سابق: متطلب 

 

ARB-2173 (3-0-3) 2 الرصف 

ي يعرض فيها و من موضوعات علم الضفية المحورية )المصدر، والمشتقات(،  مجموعة المساقتناول ي
من موضوعاته الوظيفية الت 

، اإلمالة، ، النسب،  الخطأ )الوقف، التأنيث، المقصور والمنقوص والممدود، تثنيتها وجمعها، والتقاء الساكني   جموع التكسي 

) ي أحد مراجعه. ، كما يتناول التصغي 
 
 تدريب الطلبة عل تحقيق مسائل علم الضف ف

 1 الرصف ARB-1163 سابق: متطلب 

   

ARB-2223  ( 3-0-3فقه اللغة) 

يات التأليف وأشهر يتضمن المساق التعريف بمفهوم اللغة، ونشأتها والفرق بي   فقه وعلم اللغة، ومجال فقه اللغة وغاياته، وبدا

خصائصها، و تاري    خ العربية وتطورها ولهجاتها، و عالقة العربية بأشة اللغات السامية، و مؤلفاته وعلم اللغة الحديث )اللسانيات(، 

ك، و تنميتها وعلومها، و  ادف، والمشي  ها، والفروق اللغوية بي   األلفاظ، والقلب، والنحتو دراسة بعض أبواب فقه اللغة مثل الي   غي 

ها.   وغي 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-2233 ( 3-0-3الكتابة المتخصصة)  

ي كتابة ب ُيعّرف المساق الطلبة
 ويعرف الوظائف التواصلية للنصوص ويوظف ما تعلمه ف 

ً
مفهوم األنواع النصية ويعي  عنها لغويا

 مقاالت متنوعة. 

  باللغة العربيةمهارات االتصال والتحليل  COM-1123 سابق: متطلب 

  

ARB-2243  ( 3-0-3اللسانيات العامة والداللة) 

، والمدارس اللسانية الحديثة، ومدى تأثر اللسانيي   العرب المعاضين  الطلبةعريف ت إلالمساق يهدف  ي
بمستويات التحليل اللسان 

( ومجاالتها ومناهج الدراسات اللسانية )ال، بية وبخاصة األوروبية واألمريكيةبالثقافات األجن ي والمقارن والتقابلي
ي والتاريج 

وصف 

ها، وأهم النظريات الداللية.   ومستوياتها الصوتية الضفية، وبعض المصطلحات اللسانية الحديثة، كالصوامت والصوائت وغي 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-2393 (  3-0-3األدب الشعبر) 

ي وخصائصه ب ُيعّرف المساق الطلبة ويحلل النصوص ويقارنها بغرض أن يستنبط أوجه التشابه واالختالف مفهوم األدب الشعت 

 وكتابة التقارير المختلفة. 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

 ARB-2413 (3-0-3) 2 البالغة 

ووجه الشبه  هأنواعو أغراضه البالغية، و  أدواته، و التشبيهمن حيث  أهمية علمي البيان والبديعبالطلبة  تعريفالمساق يتضمن 

، الحسي و  كيب و العقلي ي ااإلفراد والي 
، ف  الحقيقة والمجاز، والمجاز المرسل وأنواعه وعالقاته، والمجاز العقلية، و لتشبيه التمثيلي

لسجع والجناس والمطابقة المتضمنة ل التضيحية والمكنية والتمثيلية، والكناية، وموضوعات علم البديع ؛واالستعارة بأنواعها 

ي المبالغة و لتكرار والمشاكلة وأسلوب الحكيم، و وحسن التعليل، ا
 رد األعجاز عل الصدور. ف 

  1 البالغة  ARB-1403 سابق: متطلب 

 

ARB-2443 ( 3-0-3النقد األدنر  القديم) 
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ي أبرز النقاد األعالم، ومؤلبف يتعر الو  ،يهدف المساق إل دراسة نشأة النقد القديم من بداياته إل نهاية القرن الرابع الهجري
 
فاتهم ف

ي ترعرع
ي أسسها النقاد  وا النقد، والمهاد الت 

ي مرت بها، والقواعد الت 
فيها خالل المراحل التاريخية، وتتبع الحركة النقدية، والتجارب الت 

 واتخذوها مقاييس لتقدير األعمال األدبية وتقويمها. فيه 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-2513 ( 3-0-3المكتبة العربية) 

ي الدراسة اللغوية واألدبية ب الطلبة تعريف إل المساقيهدف  اث قديمها وحديثها عل مستوني
المصادر والمراجع األصلية من كتب الي 

  ،ستعراض نماذج منها والنقدية، وذلك با
ً
 وازنة بي   القديم والحديث منها عرض مادتها العلمية، مع عقد ما عل مناهجها ونماذج وقوف

ي دراساتهم الحديثة وسابقتها. يتمكن الطلبة من تعزيز حت    اإلفادة من تراث سابقيهم عل مستوني

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-3123 ( صدر اإلسالم والعرص األموي  
 
 (3-0-3األدب ف

ي أمية
ي عض صدر اإلسالم وعض بت 

 
لكشف عن نقاط االتصال واالنفصال، ا بغية يهدف المساق إل تعريف الطلبة باألدب ف

إدراك مظاهر  من خالل القدرة عل إبراز مظاهر التأثر والتأثي  بي   األدبي   هم اآلداب العربية، سعيا إل إكساب ئتالف واالختالف بي   اال و 

التماشج بي   الثقافات وفهم النصوص األدبية بشكل أعمق، وإرجاع المضامي   المختلفة للنصوص، واألجناس واألشكال إل جذورها 

ي و  ي األدب العرن 
 
. ف  اإلسالمي

  األدب الجاهلي وقضاياه ARB-1303  سابق: متطلب 

 

 ARB-3143(3-0-3) 5 النحو وتطبيقاته 

ي إنابة بعضها  من خالل وجوه كالم العرببلبة الط تعريفالمساق يتضمن 
معرفة حروف الجر ومعانيها وآراء النحاة وعلماء التفسي  ف 

، والتميي   بي   أساليب كالم العرب وما تضمنه  مكان بعض، وأقسام اإلضافة ومعانيها وما تحدثه من ي المعت 
ي اللفظ، وإقادة ف 

تعيي  ف 

ها.   من ظواهر لهجية، بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسي 

  4 النحو وتطبيقاتهARB-2133  تطلب سابق: م

 

 ARB-3153 (3-0-3) 6 النحو وتطبيقاته 

ط والجواب  أساليبب تعريفالالمساق يتضمن  النداء والتفريق بينها، والممنوع من الضف، وإعراب الفعل المضارع أحكام جملة الشر

ي ال محّل لها. 
ي لها محل من اإلعراب والت 

 من حيث اإلعراب ومن حيث ذكر أركانها وحذف بعضها، والعدد وكناياته، والجمل الت 

  5 النحو وتطبيقاته  ARB-3143 سابق: متطلب 

  

ARB-3183 ( 3-0-3التصحيح اللغوي) 

الطلبة باألخطاء النحوية والضفية والمعجمية الشائعة وطريقة تصحيحها، واألخطاء األسلوبية الناجمة عن  تعريفالمساق يتضمن 

جمة الحرفية والجهل بقواعد اللغة.   الي 

  2النحو وتطبيقاته  ARB-1113  ،1النحو وتطبيقاته  ARB-1103  سابق: متطلب 

  

ARB-3253 ( 3-0-3دراسات معجمية) 

مشكالت و  ،عيوب  ها وكيفية عالجها تعريف المعجم اللغوي ونشأة تأليف المعاجم وتطورها والمعاجم العربية الحديثة و  المساقتناول ي

ي صناعة المعاجم. 
 تنمية المعاجم اللغوية ومجاالت استخدام الحاسوب ف 

 المكتبة العربية ARB-2513  سابق: متطلب 
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 ARB-3323   (3-0-3الشعر ) 1األدب العباس 

، يتناول  اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ومظاهر  فيهالحياة  وُيصّور أغراضه، وفنونه، و شعرهم، و  أبرز شعرائهو المساق العض العباسي

ها،  العباسي  مقارنة نصوص العض من  إبانه، ليتمكن الطلبةوشكل القصيدة  يتهومنهجأنذاك التجديد  ما امتازت به،  وذكر مع غي 

 وما يمكن تسجيله عليها من مآخذ. 

ي صدر اإلسالم والعض األموي ARB-2313  سابق: متطلب 
 
  األدب ف

 

 ARB-3333   (3-0-3النير ) 2األدب العباس 

ي العض العباسي وخصائصه و مفهوم اب الطلبة تعريفالمساق يتضمن 
 
أوجه التشابه  استنباطها بغرض تقارنم، و هصوصنل يحلتلنير ف

 واالختالف وكتابة التقارير المختلفة. 

 ال يوجدسابق: متطلب 

  

 ARB-3373 (  3-0-3األدب األندلش  والمغرنر)  

أوجه التشابه واالختالف  استنباطها بغرض تقارنمو  هنصوصل يحلتو ألدب األندلسي وخصائصه باالطلبة  تعريفالمساق يتضمن 

 المختلفة. وكتابة التقارير 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

 ARB-3423 ( 3-0-3تطبيقات أسلوبية وبالغية) 

 . ها األساليب البالغية المختلفة، واللسانيات الحديثة، وتطبيقاتب التعريفالمساق يتضمن 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-3433 ( 3-0-3العروض والقافية) 

 عل ما يدرسه النماذج بال التعريفالمساق يتضمن 
ً
ي علم العروض والقافيةالطلبة تطبيقية من خالل نصوص شعرية مختارة تطبيقا

، ف 

 ر و لمعرفة البح وا ليتوصل ،علل، والبحور الشعرية وتفعيالتها وذلك بالتعرف عل الكتابة العروضية، والدوائر العروضية، والزحافات وال

 . الشعرية

 ال يوجدسابق: متطلب 

  

ARB-3443 (3-0-3ليج )أدب الخ 

ف عرُّ
َ
أوجه التشابه واالختالف  استنباطبغرض  ومقارنتها النصوص  وتحليلمفهوم أدب الخليج وخصائصه  يهدف المساق إل ت

 وكتابة التقارير المختلفة. 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-3463 ( 3-0-3نصوص األدب الجاهل  وتحليلها) 

ي نالمعا تمكي   الطلبة من تحكيمهدف المساق إل ي
س ، من خالل قد نصوص األدب الجاهلي وتحليلها يي  النقدية القديمة ف  تلمُّ

ي انتقاء النصوص التعليمية. 
 مواطن الجمال واإلبداع ف 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-3523 ( اث  (3-0-3مناهج تحقيق الير

ي اتخذها ة بالطلب تعريفالمساق يتضمن 
اث، والمناهج الت  العرب لتحقيق تراثهم اللغوي وإدراك األسس العلمية لتحقيق الي 

ي واإلسالمي الخصوصية المعرفية والثقافي اث العرن 
ي بالعالقة القائمة بي   ، ة للي 

اثية برؤية معاضة تف  وذلك بطرح الموضوعات الي 

 القديم والحديث. 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4353 ( 3-0-3الشعر العرنر  الحديث) 
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ي تتضمن الحديثيتناول المساق اتجاهات الشعر 
حركة اإلحياء واالتجاه التأثر بالرومنتيكية، وحركة الشعر الجديد، ويقف عند  الت 

ي هذه المرحلة وخصائصه وقضاياه واتجاهاته. 
 
ي ف  نصوص شعرية ممثلة لظواهر الشعر العرن 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4363 ( 3-0-3أدب الطفل)  

تحليل نصوص شعرية خاصة يتداخل و أشكاله، والفرق بي   الكتابة للكبار والصغار،  و سماته، ، و الطفلأدب مفهوم يتناول المساق 

ي الرواية العربية الحديثة )ماهية حضور الطفل(، و مشح الطفل، ، و الطفل وما  يكتبه الكبار للطفل فيها ما يكتبه
 
وسائط و حضوره ف

 ناسب مع أهداف أدب األطفال. العمل عل تجسيد وتصميم عمل قصضي يتو أدب الصغار، 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4383 ( العرنر  الحديث 
 (3-0-3النير

ي العض الحديثيهدف المساق إل التعر 
 
ي و فنونه، و  ،يف بمفهوم النير ف ي العرن 

ي الدرس النير
 
نشأته، وأشكاله، وعوامل حضورها ف

ي بالنير كما يتناول القصة والرواية،  ب المتمثلة الجديدةتطوره بعد الحرب العالمية الثانية، وفنونه و الحديث،   العرن 
بداية تأثر النير

 ، ي ، و الغرن  ة األدبيةو تطور الرواية ونشأة األدب المشجي ي الحديث والمعاض.  وتقديمفن السي  ي العرن 
 خالصة نقدية للخطاب النير

 ال يوجدسابق: متطلب 

   

 ARB-4453 ( 3-0-3النقد األدنر  الحديث) 

ي والغرب وكيفي ي الوطن العرن 
ي الحديث وتطوره ف  كما يتناول أهم ،  -باألخي  -تأثر العرب  يةهدف المساق إل التعريف بالنقد األدن 

ي العض الحديث وأهم المدارس األدبية والمناهج النقدية، ويعرض للمذاهب األدبية الكالسيكية والرومانسية 
القضايا النقدية ف 

 . ةوالجمالي ةوالنفسي ةواالجتماعي ةالتاريخيمن الناحية  دراسة المناهج النقديةة، و اهب الحداثواقعية والرمزية ومذوال

ي القديم ARB-2443 متطلب سابق:    النقد األدن 

   

 ARB-4473 ( 3-0-3األدب المقارن) 

ي الغرب وكيف
بذاته، له أصوله  قائم علمل به وتحّوله العربتأثر  يةيهدف المساق إل التعريف باألدب المقارن ونشأته وتطوره ف 

ي والثقافة اليونانية والفارسية  يوضحومناهجه ومدارسه، كما  التأثر و أهم قضايا اآلداب المقارنة بالدرس والتحليل مثل األدب العرن 

 ، ي الحديث، و والتأثي  ي األدب العرن 
ي األدب مثو أدب الرحالت، و أثر المذاهب األدبية األوروبية ف 

ية ف  ا، النماذج البشر البخيل، و ل كليوبي 

 .  وفنون المالحم واألساطي 

 ال يوجدسابق: متطلب 

  

 ARB-4533 ( اللغة واألدب  
 
 (3-0-3مناهج البحث ف

اث  تعريفالمساق يتضمن  ي والمقارن، وما اعتمد البحث اللغوي من أصول الي 
ي والوصف 

الطلبة بمناهج البحث اللغوي التاريج 

ي القديم ومقارنتها  ي تحليل الخطاب واستخالص مالمح النقد األدن 
اعتمادا عل المعايي  النحوية واللغوية، ودراسة المدارس اللسانية ف 

ي الحديث األسلوبية وا ، بمناهج النقد األدن  ضي
ّ
، ونظرية التنوع الن ي

ي التأليف المعجمي و لنقد اللسان 
لمعجم ل  المتضمنةمناهج البحث ف 

، والمعاجم المتخصصة.  ي
، والمعجم التاريج  ي

 الوصف 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4713 ( اللغة العربية  
 
 (3-0-3موضوعات متخصصة ف

ي اللغيتناول المساق 
ي تخصص وادابها، ويشمل ذلك األ ة العربية التعرف عل دراسات متقدمة ف 

بحاث العلمية المنشورة حديثا ف 

 اللغة العربية وتفاصيلها الدقيقة. 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4813 (  3-30-0التدريب العمل)  

 بمتطلبات يتضمن 
ً
الممارسة ويؤهله المساق توجه عملية التدريب نحو تطوير المهارات العملية للطالب عل النحو الذي يكسبه وعيا

سس سليمة. 
ُ
 لممارسة التخصص عل أ
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 ساعة معتمدة 90النجاح ب سابق: متطلب 

 

ARB-4913 (  
وع بحث تطبيفر  (3-3-1مرسر

ام أخالقيات هذا البحث. يتناول المساق  ي مراعاته من الي  
ي حياة الشعوب، وما ينبع 

 
لته ف  التعرف عل مفاهيم البحث العلمي ومي  

ي اللغة واألدب ARB-4533  سابق: متطلب 
 
  مناهج البحث ف
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 كلية الصحة والعلوم

 

APH-1123   ي    ح ووظائف التمريض  (3-1-2) 1علم الترسر

ي علم التالموضوعات الرئيس المساقغطي ي
 
يةة ف ي    ح وعلم وظائف األعضاء البشر ام من التنظيم األساسي للجسم من خالل كل نظ شر

ي والحواس الخاصة والغدد الصماء تشمل الموضوعات الجهاز العظمي العضلي والجهاز العص، و أجهزة الجسممن  استكشاف و  ،ت 

يحية والفسيولوجية من خالل مجموعة من األنشطة الصفية  .المفاهيم التشر

 يوجدال  متطلب سابق: 

ك: متطلب  ي BIO-1112 مشير  علم األحياء البشر

 

APH-1163   ي    ح  (3-1-2) 2ووظائف التمريض علم الترسر

ي  ُصمم المساق
 
ي تم تناولها ف

ي    ح وعلم وظائف األعضاء  مساقللبناء عل المفاهيم الت   الطلبةي  هدف إل توسيع معرفة و  ،1علم التشر

ي أنظمة الجسم من حيث التنسيق وعمليات االتصال
 
يحية والفسيولوجية من خالل مجموعةو  ،ومهاراتهم ف  استكشاف المفاهيم التشر

 .من األنشطة

ي    ح وعلم وظائف األعضاء للتمريض  APH-1123 سابق: متطلب   1علم التشر

 

BCH-1143  (3-1-2) الكيمياء الحيوية للتمريض  

ي للجزي، وي  لمحة عامة عن الكيمياء الحيوية يعرض المساق
ئات هدف إل استكشاف الهياكل األساسية والوظائف والتمثيل الغذان 

وتينات والدهونلوجية األساسية مثل االجزيئات البيو  / الدقيقة ي اإلرقاء ، باإلضافة إل دور الكربوهيدرات والي 
، إلنزيمات والهرمونات ف 

 .عل المالءمة الشيرية من خالل ربط المرض بالمعلومات األساسيةكما يؤكد 

 NA متطلب سابق: 

 

 BIO-1112 ية  (2-0-2) البيولوجيا البرسر

يحية من المستوى يتناول المساق  ي المفاهيم التشر
المبادئ البيولوجية والكيميائية ، ويعرض الخلوي إل الكائن الجي بأكملهمقدمة ف 

يحية من خالل ، ويكشف عن هيكل الخاليا واألنسجة واألعضاء األساسية والحيوية لفهم تنظيم جسم اإلنسان و  المفاهيم التشر

ية  .مجموعة من األنشطة المخي 

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

ك: متطلب  ي    ح وعلم وظائف األعضاء للتمريض  APH-1123 مشير  1علم التشر

 

MTL-1132  (2-0-2)  طبية مصطلحات 

ي لغة الرعاية الطبية والصحية المساقيغطي 
ي تبدأ بالبادئات واللواحق وجذور الكلمات المستخدمة ف 

يوسع و  ،المصطلحات الطبية الت 

كة إلدارة األدوية وتصنيفات األدويةاللغة الطبية ب الطلبةمعرفة   .المشي 

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

MBO-1153  (3-1-2)  علم األحياء الدقيقة للتمريض        

دقيقة ، والمعرفة األساسية بأنواع الكائنات الحية الادئ العامة لعلم األحياء الدقيقةإل تعريف طالب التمريض بالمب المساقيهدف 

ي المستشف  فها المختلفة، وطرق تصني
ي تم  ، ويؤكد ، واإلجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى ف 

المفاهيم النظرية الرئيسية الت 

 .تعلمها خالل جلسات مختي  األحياء الدقيقة

 الكيمياء الحيوية للتمريض BCH-1143 سابق: متطلب 

 

PHL-2172 يولوجيا المرضية  (3-0-3)  الفير 

ي ل المنتجة، وكذلك االستجابات المرضية للجسم البيئية الداخلية والخارجيةات عل الضغوط المساق يركز 
ات فسيولوجية ف  تغي 

ات الفسيولوجية إل ظهور عالمات وأعراض أمراض معينة ، والمؤديةالجسم  .لتغي 

ي    ح ووظائف التمريض  APH-1163 سابق: متطلب   2علم التشر
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PML-2183  (3-0-3)  علم الصيدلة الرسيرية للتمريض 

ي ذلك الحرائك الدوائية والديناميكا عل تصنيف األدوية ومفعولها  ، ويركز إل تزويد الطالب بمبادئ علم الصيدلة المساقيهدف 
 
، بما ف

ي عل أنظمة الجسم المختلفة ، باإلضافة إل التدخالت التمريضية لتقليل اآلثار الجانبية  الطلبةيوسع معرفة و  ،الدوائية
بالتأثي  الدوان 

 .دويةلأل 

ي    ح وعلم وظائف األعضاء للتمريضعلم الت APH-1163 سابق:  متطلب يولوجيا المرضية  PHL-2172، 2 شر  الفي  

 

NUR-2212    (2-0-2)  التواصل العالجر 

ي كأحد األبعاد األساسية للرعاية ال المساقيهدف  ح مبادئ االتصال العالج  اتيجيات ، تمريضيةإل شر المختلفة ويؤكد النماذج واالسي 

ي أماكن الرعاية الصحية المختلفة
 
ي ف ي  الطلبةمن فيه ُيطلب ، و لتقديم االتصال العالج   .إظهار الفهم التجميعي لمفاهيم االتصال العالج 

 مصطلحات طبية MTL-1132 سابق: متطلب 

 

NUR-2312  (2-0-2)  أسس النمو والتنمية 

ة الحياةبالمفاهيم والنظريات األساسية المتعلقة بن الطلبةيزود المساق  ويركز عل الخصائص البيولوجية  ،مو وتطور البشر طوال في 

عل مفهوم المحافظة عل الصحة  هيعتمد إطار ، و روحية لكل مرحلة من مراحل النمو والنفسية االجتماعية والمعرفية واألخالقية وال

 .وتعزيزها

 مصطلحات طبية MTL-1132 سابق: متطلب 

 

NUR-2314  (4-1-3)  تقييم صح  شامل 

شمل ي الذيبالمعرفة والمهارات األساسية إلجراء التقييم الصجي لمريض فردي باستخدام تقنيات التقييم  المساق الطلبةيزود 

كل من أجهزة الجسم عل النتائج الطبيعية واالنحراف الشائع عن الوضع الطبيعي ل ، كما يؤكد الفحص والجس واإليقاع والتسمع

م الرئيسية
ّ
ات المحاكاة، وُيقد ي مختي 

 .عديد من الفرص لممارسة الصحة أسبوعيا ف 

ي    ح ووظائف التمريض  APH-1163 سابق: متطلب   2علم التشر

 

NUR-2323    
  (3-1-2)  أساس التمريض المهب 

النفسية ة باحتياجات العميل الفسيولوجية و والكفاءات األساسية المتعلق رفاتزويد طالب التمريض بالمعُصمم المساق بهدف  

ا لذلك
ً
ي تركز عل الفرد من خالل ممارسات التمريض المعاضة، والتأكيد واالجتماعية وفق

 .عل أهمية الرعاية الفردية الت 

 التقييم الصجي الشامل NUR-2314 متطلب سابق: 

 

NUR-2332  (2-0-2)  تمريض الطوارئ والكوارث 

  المساقيقدم 
ً
 نقديا

ً
ي حاالت الطوارئفهما

ي التخفيف من حاالت الطوارئ، لطبيعة التمريض ف 
 ، كما يعلم طلبةوأدوار الممرضات ف 

ي منها الفرد والجماعة التمريض 
ي يعان 

اتيجيات الرعاية األساسية والمعقدة األساسية المطلوبة للتخفيف من حاالت الطوارئ الت  اسي 

ي المجتمع
ي إدارة الكوارث ويقدره مرهادو بأ م، وُيعّرفهوالمؤسسات ف 

 .ف 

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

ك: متطلب   التقييم الصجي الشامل NUR-2314 مشير

 

NUR-2222    
 
   (2-0-2) التمريض االعتبارات األخالقية ف

ي تدعم العمل ال المساقركز ي
يعية الت  ي يومي وتتحعل المبادئ القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمتطلبات التشر

كم ف 

ي تنطوي عل تحديات أخالقية العديد من  المهنيون الصحيون من  هواجه، وما يالممارسات اآلمنة والمختصة
المواقف والقرارات الت 

 .داخل حدود القانون

 مصطلحات طبية MTL-1132 سابق: متطلب 

 

 NUR-2232 (2-0-2)    معلوماتية التمريض 

يد طرق خفض تكلفة يركز عل تحد، و نظام المعلومات الصحية المحوسب التمريض بالمفاهيم األساسية لفهم طلبة المساقيزود 

 .، والحصول عل الرعاية من خالل نظام آلي الرعاية الصحية، وجودة الرعاية
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 التقييم الصجي الشامل  NUR-2314 متطلب سابق: 

 

NUR-3913    
 (3-3-0)  عمل   -أساس التمريض المهب 

ات من الحياة الواقعيةالتمر  طلبةالشيري إل تزويد  المساقيهدف  شيرية بالمستشف  عل توسيع المواضع ال، حيث تعمل يض بخي 

ي مختي  المحاكاةتهم خي  
 
ي دمج معارفهم ومهاراتهم المكتسبة ف

 
 .ف

 NUR-2323 Foundation of Professional Nursing  متطلب سابق: 

 

NUR-3343   (3-1-2)  1البالغير  تمريض صحة 

ويؤكد عل تطبيق  ،عل مفاهيم تمريض صحة البالغي   لتلبية االحتياجات الفردية المتعلقة بالظروف الصحية المختلفة المساقيركز 

 .إطار عملية التمريض الذي يوفر رعاية تمريضية شاملة تركز عل الشخص للمرض  وعائالتهم

ي    ح وعلعلم الت APH-1163 متطلب سابق:  ي   NUR-2323، 2 م وظائف األعضاء للتمريضشر
 أساس التمريض المهت 

 

NUR-3923    (3-3-0)  عمل   – 1تمريض صحة البالغير 

ة الشيرية  من خالل زيادة لتطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة يرشد المساق الطلبة ي تلبية االحتياجات الصحية للفرد  لديهمالخي 
 
ف

ي حاالت صحية حمع  حيث يتعاملون‘ الطبية والجراحيةظروف الصحية فيما يتعلق بال
ي البيئات الشيرية الت 

 
تزودهم قيقية ف

ي اتخاذ القرار وحل المشكالت لتحقيق الحكم الشيري
 
 .بالمهارات األساسية ف

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

ك: متطلب   1تمريض صحة البالغي    NUR-3343 مشير

 

NUR-3243  التم  
 
 (3-0-3)  ريضالقيادة وإدارة الجودة ف

ي إدارة خدمات الرعاية ا الطلبةيزود المساق 
لصحية وصناع القرار بمفاهيم ومبادئ القيادة وإدارة الجودة الالزمة لجعلهم مؤهلي   ف 

ي يطور ، و الجيدين
 .القيادة كعامل تغيي  يؤثر عل جودة خدمة الرعاية الصحيةقدراتهم ف 

ي التمريض  NUR-2222، معلوماتية التمريض NUR-2232 متطلب سابق: 
 االعتبارات األخالقية ف 

 

NUR-3353    (3-1-2)  2تمريض صحة البالغير 

ة الشيرية للطالب لتشمل مختلف الحاالت الطالمساق يوسع ا تمريض  ، وهو مكّمل لمساقبية والجراحية المعقدة والمعقدةلخي 

ي تحليل وإدارة الحاالت مهارات التفكي  النقدي هم بمن المتوقع أن يدمجو  ،1صحة البالغي   
وحل المشكالت )الحكم الشيري( ف 

 .الصحية ألداء تدخالت الرعاية التمريضية المستقلة

 1تمريض صحة البالغي    NUR-3343 سابق: متطلب 

 

NUR-3933    (3-3-0)  عمل   - 2تمريض صحة البالغير 

ة الشيرية وي، مهارات والكفاءات المكتسبةإل دمج المعرفة والالمساق الطلبة وجه ي ي مختلف الحاالت الطبية  لديهموسع الخي 
ف 

االستفادة من اتخاذ القرارات المتقدمة ومهارات حل المشكالت لممارسة الحكم من  لهميسمح ة، و قدوالجراحية المعقدة والمع

( ، 1تمريض صحة البالغي    ، وهو مكّمل لمساقالشيري أثناء إدارة الحاالت الصحية المتعددة  )عملي

 عملي  - 1تمريض صحة البالغي    NUR-3923 سابق: متطلب 

ك: متطلب   2تمريض صحة البالغي    NUR-3353 مشير

 

NUR-3423   (3-1-2)  تمريض صحة األطفال والمراهقير 

ي تركز عل الممارسات المستندة إل األدلة  ، حيث أنيقدم المساق نهجا شامال لصحة الطفل واألشة
تنفيذ عملية التمريض الت 

كي   األساسي لهذه الدورةال
ي رعاية األطفال األصحاء والمرض  وأشهم هو محور الي 

 .محدثة ف 

 أسس النمو والتنمية NUR-2312 سابق:  متطلب

ك: متطلب   1تمريض صحة البالغي    NUR-3343 مشير

 

NUR-3943    (3-3-0)  عمل   –تمريض صحة األطفال والمراهقير 
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عل رعاية تمريضية هم وي  هدف إل تدريب ،التدريب الشيري األساسي فيما يتعلق باألطفال والمراهقي   وعائالتهم المساق للطلبةيوفر 

ي لنظام إدارة الرعاية الصحية لألطفال والمراهقي     .عالية الجودة تركز عل الشخص مع فهم نقدي ومنهج 

 أسس النمو والتنمية NUR-2312 متطلب سابق: 

ك: متطلب   عملي  - 2تمريض صحة البالغي    NUR-3933 مشير

 

NUR-3412  (3-0-3)  تمريض الصحة النفسية  

يركز عل مفهوم التمريض وعملية ، و تمريضية للصحة النفسية والعقليةبالمفاهيم والنظريات األساسية للرعاية ال المساق الطلبةيزود 

اتيجيات  ، كما يطبق الطلبةاضطرابات نفسية مختلفةانون من التمريض من حيث تقييم وتخطيط وتقييم المرض  الذين يع اسي 

 .وأدوات إدارة الطب النفسي من خالل دمج التفكي  النقدي ومهارات اتخاذ القرار

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

ك: متطلب   1تمريض صحة البالغي    NUR-3343 مشير

 

 NUR-3953  (3-3-0)  عمل   –الصحة النفسية  تمريض 

بمفاهيم الصحة  هميزودو  ،بالتدريب الشيري األساسي لدمج مفاهيم الرعاية التمريضية للصحة النفسية والعقلية الطلبةيزود المساق 

اتيجيات إدارة الطب النفسي إلدارة المرض  الذين يعانونقليةالع ، ودمج التفكي  النقدي من اضطرابات نفسية نفسية مختلفة ، واسي 

 .الشيرية الفعلية ومهارات اتخاذ القرار أثناء الممارسة

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

ك: متطلب   عملي  - 2تمريض صحة البالغي    NUR-3933 مشير

 

NUR-4962   (2-2-0)  1تدريب إكلينيك  مكثف 

، باإلضافة إل المفاهيم النظرية والشيرية لتمريض بي   تمريض صحة البالغي   وتمريض صحة األطفال والمراهقي    المساقجمع ي

ي تركز عل الشخصيركز عل الرعاي، و للتجارب السابقة ذات الصلة باإلكلينيكية الصحة العقلية
وليات ، والمسؤ ة التمريضية الت 

 .، وقدرات الحكم الشيري المطبقة عل الرعاية الصحية لهؤالء األفراد وأشهمالقانونية واألخالقية، وتدابي  الجودة والسالمة

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

ك: متطلب   عملي  -تمريض الحاالت الحرجة   NUR-4973، تمريض الحاالت الحرجة NUR-4363 مشير

 

NUR-4363  (3-1-2)  تمريض الحاالت الحرجة 

ي الرعاية التمريضيةالضوء عل األساليب الشيري المساقيسلط 
يولوجية والنفسية المرضية ، ة المتقدمة ف  ويؤكد عل المفاهيم الفي  

ي حالة حرجةلتفسي  متطلبات إدارة التم
، ومعدات لرفع مهاراتهم إجراءات تشخيصية مختلفة ، كما ُيقدم للطلبةريض للمريض ف 

ي مجال الرعاية الحرجة
 .وكفاءاتهم ف 

 عملي  - 2تمريض صحة البالغي    NUR-3933 سابق: متطلب 

 

NUR-4973   (3-3-0)  عمل   -تمريض الحاالت الحرجة 

ي حالة حرجة المساق الطلبةزود ي
تقديم تقييم صجي هم ُيطلب من ، حيثبالمهارات والكفاءات األساسية الالزمة إلدارة مريض ف 

شامل للمرض  ذوي الحاالت الحرجة من خالل دمج التفكي  النقدي ومهارات اتخاذ القرار إلتقان الحكم الشيري أثناء إدارة المريض 

ي حالة حرجة
 .ف 

 عملي  - 2صحة البالغي   تمريض  NUR-3933 سابق: متطلب 

ك: متطلب   تمريض الحاالت الحرجة NUR-4363 مشير

 

NUR-4513  (3-1-2)  تمريض صحة األم 

يركز عل صياغة خطة رعاية تمريضية لتحسي   حالة صحة المرأة أثناء و  ،بقضايا رعاية صحة المرأة والطفل الطلبةيعّرف المساق 

ة اإلنجاب ح القضايا الفسيولوجية و و  ،في  المعرفة والمهارات  ، وُيقدمالنفسية واالجتماعية أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدةيشر

 .األساسية المتعلقة بنمو الجني   وتطوره ، وكذلك تنظيم األشة
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 تمريض  NUR-3423،عملي  - 2تمريض صحة البالغي     NUR-3933، 2تمريض صحة البالغي    NUR-3353 متطلب سابق: 

 عملي  -تمريض صحة األطفال والمراهقي     NUR-3943، صحة األطفال والمراهقي   

 

NUR-4983   (3-3-0)  عمل   –تمريض صحة األم  

ي الممارسة الشيريةإل تعريف الطالب بتمري المساقيهدف 
 
 للطلبة ، ويقدم، ويدمج مبدأ رعاية صحة المرأة والطفلض صحة األم ف

ة اإلنجاببإجراء تقييمات شيرية مختل سلط الضوء عل جودة رعاية ، ويقبل الوالدة، وبعدها  متضمنة فة لصحة األم مرتبطة بفي 

ي الوالدة وبعد الوالدة
 .التمريض لألمهات حديتر

،  - 2تمريض صحة البالغي     NUR-3933،2تمريض صحة البالغي    NUR-3353 متطلب سابق:  تمريض صحة  NUR-3423عملي

  عملي  –تمريض صحة األطفال والمراهقي    NUR-3943، األطفال والمراهقي   

ك: متطلب   تمريض صحة األم NUR-4513 مشير

 

NUR-4260   خيص و االمتياز    (0-0-2)  1تدريب عل امتحان الير

خيص كسلسلة من ورش العمل لتعزيز اال  ُيقدم المساق ي التمريض خالل التدريب عل امتحان االمتياز والي  ي لخريج  ستعداد التدريت 

 .أشهر بعد التخرج 6عل التوقعات والسلوك خالل التدريب الداخلي لمدة  الطلبةيتم إطالع و الجلسات، 

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

NUR-4964  (4-4-0)  2تدريب إكلينيك  مكثف   

ي مجال الممارسة الشيرية المختارة المساق جمع ي
بي   تمريض الرعاية الحرجة وتمريض صحة األم والمفاهيم النظرية والشيرية ف 

ي تركز عل الشخصيركز عل الرعايو  ،جارب الشيرية السابقة ذات الصلةللت الطلبةمن قبل 
انونية ، والمسؤوليات القة التمريضية الت 

 . 1ف دورة التدريب الشيري المكثاستمرار ل وهو  ،، وقدرات الحكم الشيريالمةواألخالقية، وتدابي  الجودة والس

 1تدريب شيري مكثف  NUR-4962 سابق: متطلب 

 

NUR-4712  (2-0-2)  تمريض صحة المجتمع 

ي تتمحور حول  يركز عل مفهوم، و مق الموضوىعي لتمريض صحة المجتمعبالمفاهيم النظرية والع الطلبةالمساق  عرفيُ 
الرعاية الت 

ي توفي  متطلبات الرعاية الصحية للمجتمع العام هم، ويزوداألشة
 .بالمعارف والمهارات والكفاءات األساسية ف 

-NUR، شيري -صحة األطفال والمراهقي    تمريض  NUR-3943، عملي  - 2تمريض صحة البالغي    NUR-3933 متطلب سابق: 

  -NUR، عملي  -عناية مركزة تمريض   NUR-4973، 1تدريب شيري مكثف   NUR-4962، شيري -لصحة العقلية تمريض ا  3953

 عملي  -تمريض صحة األم   4983

 

NUR-4993   (3-3-0)  عمل   –تمريض صحة المجتمع 

ي بيئات مجتمعية مختلفةالتدريب الشيري ا للطلبةيوفر المساق 
المتعلقة  بالكفاءات األساسيةهم يركز عل إعداد، و ألساسي ف 

ي المجتمع، ويرض وتعزيز الصحة للمجتمع العامبالوقاية من الم
 .جمع التمريض المجتمعي لتعزيز الصحة العامة ف 

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

ك: متطلب   تمريض صحة المجتمع NUR-4712 مشير

 

NUR-4270   خيص و االمتياز   (0-0-2) 2تدريب عل امتحان الير

ي التمريضكسلسلة من ورش العمل لتعزيز ا  ُيقدم المساق عل  الطلبة فيهيتم إطالع ، و الجلساتخالل  لجاهزية العملية لخريج 

خيص  لمساق مكّمل ، وهو أشهر بعد التخر  6ب الداخلي لمدة التوقعات والسلوك خالل التدري  1التدريب الداخلي وامتحان الي 

 .واإلرادة

خيصلتدتدريب عل ا NUR-4260 متطلب سابق:   ،1 ريب الداخلي وامتحان الي 

 

BST-2193  (3-0-3)  اإلحصاء الحيوي 
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ح المفاهيم، و التمريض لطلبةالمساق مقدمة عن مبادئ اإلحصاء واإلحصاء الحيوي  ُيقدم األساسية لالحتمالية  يركز عل شر

ي ذلك اواالستدالل
 
، والخطأ المنتظم، وخطأ أخذ العينات، بما ف ي

ي  االتجاه ، ويعرضالقياس، وخطأ لتباين العشوان 
 
المركزي والتنوع ف

 .ختبار الفرضيات اإلحصائية وتطبيقها عل المقارنات الجماعية، و البيانات

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

NUR-3253  التمريض  
 
 (3-0-3)  منهجية البحث ف

  لتكوينية والمعيارية عند كتابة ورقةبتقنيات البحث الالزمة لتأسيس المهارات او  ،بالنهج المفاهيمي للبحث الطلبةيزود المساق 

وع التخرج ي الجيد الخاص مشر
ي مجاالتهم المتخصصة ومتابعة العمل البحتر

 
 .بهم ف

 اإلحصاء الحيوي BST-2193 متطلب سابق: 

 

NUR-4913  وع التخرج  (3-0-3)  مرسر

ي تسمح بتطبيق النظريات التمريض البحثية ال مساقاتلبناء عل المفاهيم والمعرفة المكتسبة من المساق ل  ُصمم
سابقة الت 

ي يوضح االبتكار وتحسي   الجودة الطلبةيقوم ،حيث بأبحاث التمريض وإدارة الرعاية والمفاهيم المرتبطة
وع بحتر   بإكمال مشر

ً
 استكماًل

 . لمنهجية البحث لدورة التمريض

للتمريض منهج البحث NUR-3253 سابق: متطلب 
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بية العامة  قسم الير

COM-1113   (3-0-3)  1الكتابة األكاديمية  

 الطلبةُيطلب من  ، حيثإل تعزيز المهارات النحوية والكتابية لتطوير المقاالت وأنشطة الكتابة األخرى المحددة المساقهدف 

 جدلي واضح وفعالاستخدام ن
كي   بشكل خاص عل التنظيم والوضوح والتماسك عند كتابة المقاالت ير

تضمن مهارات وي، ، مع الي 

كي   عل إدخال المزيد من المفردات األكاديمية
ا من الدراسة النحوية للمستوى المتوسط مع الي 

ً
 .الكتابة مزيد

ء متطلب سابق:  ي
 ال سر

 

 COM-1123 (3-0-3) مهارات االتصال باللغة العربية  

ي تعينه ع الطلبةإل إكساب  المساقيهدف 
ُيحقق عن  لكي  استخدام اللغة استعماال صحيحا ل المقدرات الكتابية والشفوية الت 

عينه  ،ه من مقاصد وارتباطات مع اآلخرينطريقها ما لدي
ُ
ي مقدوره تحليل جميع النصوص واستخراج ما فيها من أفكار ت

 
ولّيصبح ف

ي جميع مناجي حياته
 
 .عل المعرفة واستنباط الحقائق ف

 ال يوجد المتطلب السابق: 

 

COM-1133 (3-0-3) العامة الخطابة 

ي  الطلبة لمساعدة المساق ُصمم
 
 والعرضية الحرجة المهارات تطوير إل يهدف حيث ،الجمهور  أمام التحدث مهارات تطوير ف

، جمهور مع رسالتهم وتكييف ظمة،المن األفكار اختيار عل همتدريب خالل من  ،ومنطقية وحيوية، بوضوح، األفكار ودعم معي  

 الخطب.  وتقييم ،الجمهور  أمام التحدث أثناء الثقة لبناء

 يوجد.  ال سابق:  متطلب

 

COM-1143 ية باللغة االتصال مهارات  (3-0-3) اإلنجلير 

 بمهارات همتزويد خالل من للطلبة، والفعال الفعال للتواصل الالزمة األساسية االتصال مهارات لتحسي    المساق يهدف

ي  المطلوبة المناسبة االتصال
 استكشافو  ،التقديمية والعروض والمقابالت اتواالجتماع الجماعية والمناقشات تالمحادثا ف 

ي  التواصل حول موضوعات
.  وغي   اللفط  ي

 اللفط 

 يعادله ما أو EMSAT سابق:  متطلب

 

 COM-1153  (3-0-3) االنشاء وكتابة التقارير  

ي خواطرهم،ليصبحوا قادرين علتدريب الطلبة عل اكتساب القدرة عل التعبي  بنوعيه،  يهدف المساق إل
  التعبي  عّما يجول ف 

 
َّ
ي الشامل للتعليم اللغوي من منطلق أن

 الهدف النهان 
ً
 أيضا

ّ
ويحيط بهم، وهو المحصلة النهائية لكافة ألوان النشاط اللغوي، ويعد

 .اللغة عملية تواصل وتفاعل اجتماىعي 

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

MTH-1213  )  (3-0-3)  الرياضيات )الجير

ي والعالقات العامة والفنون  لطلبة ُصمم المساق الجامعات الذين يدرسون األعمال وتكنولوجيا المعلومات واالتصال الجماهي 

ي تم التأكيد عليها هي المعادالت الخطية، و والعلوم االجتماعية
ية و ا ،الموضوعات الت  بيعيةلحلول الجي  ، والرسومية للمعادالت الي 

اتو ، حلول معادالت و  ،التعاقبو  ،المحدداتتوسع ذو الحدين و  ،رقام مركبةوأ ،األس والجذور و  ي عدة متغي 
 .معادالت متعددة ف 

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

 ICT-1313  (3-0-3)  الحاسوبية  التطبيقات   

معالجة وتناقل المعلومات و إل تزويد الطلبة بمهارات استخدام الحاسب اآللي وتقنية المعلومات الالزمة إلنشاء المساق يهدف 

ي مجاالتها المختلفة
ة الالزمة لتلبية متطلبات مرحلة ما بعد المدرسة ومراحل الدراسات العليا ف  من المقررات  وهو  ،الكتساب الخي 

. الماألولية )مبتدئ(   صمم لتعريف طلبة الجامعة بأساسيات استخدام الحاسب اآللي

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

LSS-1463 (  3-0-3األخالق وحقوق المواطنير) 
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النظرية األخالقية لتطبيقها  ، ويقدمبالنظريات األخالقية الرئيسية وممارسة األخالق من منظور النظرة العالمية ُيعرف المساق الطلبة

ام االمارسات تجارية أخالقيةعل مشاكل أخالقية كالسيكية ومعاضة محددة مثل الكذب والغش وتأسيس م امات األخالقية ، واحي  لي  

ي تتخط الحياة العامة والخاصة. 
ي تشكل النسيج األساسي للحياة األخالقية اليومية الت 

 الت 

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

LSS-1463 (3-0-3) المواطنة وحقوق األخالق   

 ، و ت األخالقنظريا، و المذاهب األخالقيةو  ،يتناول المساق مفهوم األخالق
ً
لق لغة

ُ
 معت  الخ

ً
 المتضمن علم األخالق، و واصطالحا

يعة اإلسالمية، و األخالق عند الفالسفةكما يتناول صلته بالعلوم األخرى،  و  موضوعهل ي الشر
 
ب األخالقية المذاه، و األخالق ف

 .مفهومي حقوق االنسان والمواطنة، و والنظريات األخالقية

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

LSS-1473  (3-0-3) المنطق والتفكير الناقد 

ه، ومهاراته، وطرق تنميته، وأقسامه، وحل   ات الطالب المعرفية حول التفكي  الناقد ومفاهيمه ومعايي  يهدف المساق إل إثراء خي 

مهارات االستقراء واالستنباط، والتقييم للحجج، والتعرف عل العالقات و المشكالت، اإلدراك، الوصف واالستدالل والحكم، 

 ات، مع تدريب الطلبة عل تحليل بعض النصوص المتعلقة بهذه المهارات. واالنماط، والمغالط

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

 HUM-1613  (3-0-3)الدراسات اإلسالمية  

مفهوم الثقافة اإلسالمية، وخصائصها، ومصادرها، وبيان مفهوم العقيدة اإلسالمية، وأركانها، إل تعريف الطلبة بالمساق  يهدف

ح العبادات  وآثارها عل الفرد والمجتمع، وتحليل القضايا األخالقية المختلفة وانعكاساتها عل سلوك المسلم، والغزو الفكري وشر

ي المجاالت المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا
 .)العلمانية، العولمة(، وكيفية مواجهة أخطارها ف 

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

HUM-1633  (3-0-3)مجتمع اإلمارات  

عل وجه الخصوص السمات العامة والمقومات الرئيسة لمجتمع دولة اإلمارات ، و راسة المجتمعات اإلنسانيةيتناول المساق د

 ، كيب النوىعي والعمومي ، والسكان ونموهم والي  ي
ي للسكانيتطرق إل الجاو العربية المتحدة، والموقع الجغراف 

، نب االقتصادي والجغراف 

، يتناول الجوانب اكما  دراسة دور و طبيعة الخدمات المقدمة للمجتمع قبل مرحلة النفط وبعدها، و ألشية، والنظام األشي والقبلي

 ، ي
بوية واإلعالمية وما تقدمه من خدمات للمجتمع اإلماران  والرؤى المستقبلية الداخلية والخارجية لدولة المؤسسات الثقافية والي 

 اإلمارات. 

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

 LSS-1723(3-0-3) مدخل إل علم النفس   

الحد المناسب من المعرفة السيكولوجية، والتبض بقضايا ومشكالت علم النفس النظرية والمنهجية، وما أسفرت عنه  المساقيقدم 

فكار واأل مفاهيم السيكولوجية الشائعة،بحوث المدارس السيكولوجية المعاضة من مبادئ ونتائج أساسية، وتصحيح العديد من ال

ي نمو مهارات األداء والعمل واإلنتاجية لديه، وترشيد أالخاطئة عن هذا العلم، حت  يمكن 
ن يستفيد المتعلم من منجزات هذا العلم ف 

ي ميادين التخصص والعمل المختلفة. 
 عالقته مع نفسه ومع اآلخرين ف 

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

LSS-1723 ( علم النفس  
 
 (3-0-3مقدمة ف

ي وتقييم األدلة حول أسباب السلوك ، ومقارباته لجمعموضوعه األساسي  -امة لعلم النفس مقدمة ع المساقيقدم 
، والوسائل الت 

ن من
ّ
مك
ُ
 تطبيق المعرفة النفسية لتحسي   نوعية الحياة الفردية والجماعية.  ت

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

LSS-1733  (3-0-3)مدخل إل علم االجتماع   
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بوصفه العلم الذي يهتم بدراسة المجتمع، وما ينطوي عليه من  عل محاور اهتمام علم االجتماع إل إلقاء الضوء المساقيهدف 

يتناول التعريف بعلم االجتماع وموضوعاته والتأكيد عل عمليات كما ت اجتماعية دراسة علمية منظمة،  ظواهر وعالقات وتفاعال 

الفكر االجتماىعي عند إبن خلدون وأوجست كونت والمقارنة بينهم، ومعرفة النظم و جتمع، التفاعل االجتماىعي وآثارها عل أعضاء الم

ي علم االجتماع. 
 
ي لعلم االجتماع ومنهاج البحث ف ، والبناء المنهج   االجتماعية وخاصة النظام العائلي

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

LSS-1733  علم االجتماع  
 
 (3-0-3)  مقدمة ف

ة مفاهيم والمفاهيم النظرية الرئيسال ، ويعرضعل الحياة اليومية تطبيقه يةعن علم االجتماع وكيفيقدم المساق لمحة عامة 

ي والتغيي  االجتماىعي ، و فحصها لفهم العالم االجتماىعي يو 
 
ي للتفاعل االجتماىعي والبنية االجتماعية والتنوع الثقاف ، يركز عل الفهم المنهج 

 .والجماعات والمنظمات والطبقة االجتماعية والمؤسسات االجتماعيةشمل الموضوعات المجتمع والثقافة وي

 .ال يوجد سابق: متطلب 

 

  LSS-1743  (3-0-3)مدخل ال العلوم السياسية  

مفهوم علم السياسة وأهميته وفروعه ومناهج دراسته، وعالقته بالعلوم األخرى، ويتضمن عرض مختض للفكر  المساقيتناول 

وطها والمؤسساِت السياسية الرسمية، وأنواع األنظمة السياسية، كما  واأليديولوجيات السياسية المعاضة، ومفهوم الدولة، وشر

الضغط واألحزاب السياسية وأنواعها، ويتضمن التعريف بالعالقات السياسية يتناول الرأي العام والتنشئة السياسية وجماعات 

( المجتمع الدولي )والمنظمات الدولية والسياسة الخارجية والعالقات الدولية.   الدولية وعناض النظام السياسي الدولي

 ال يوجد سابق: متطلب 

LSS-1853 ( علوم البيئة  
 
 (3-0-3مقدمة ف

تقديم المبادئ والمفاهيم العلمية الراسخة  بشكل رئيس إلهدف بي   اإلنسان واألرض، وي  الت والعالقات التفاعالمساق عن  يكشف

ي تشكل قاعدة المعرفة لف
ي الواجهة بي   اإلنسان واألرض، وهو ُيقدم لمساق هم تفاعالتنا مع البيئة الطبيعيةالت 

  . العلوم البيئية ف 

 سابق: ال يوجدمتطلب 

 

LSS-1853 (3-0-3) البيئة علم إل مدخل   

ي علم البيئة من ناحية النشأة والتطور ثم يتعرض إل النظم البيئية الطبيعية والدورات البيوجيوكيميائية، 
يتناول هذا المساق مقدمة ف 

تلوثها والنفايات كما يتطرق إل اإلنسان وعالقته بالبيئة والمصادر الطبيعية تم يعرج ال دراسة ثلوث الهواء ومصادر المياه وادارتها و 

ي  الصلبة وانواعها المختلفة وطرق التخلص منها واألخطار البيئية الطبيعية وكذلك دراسة
العالقة بي   التنمية والبيئة ودور اإلنسان ف 

اف الموارد الطبيعية  .استي  

 المتطلب السابق: ال يوجد

COM-2123 (3-0-3) 2 األكاديمية الكتابة 

اتيجيات المهارات الكتساب وفعال عملي  بنهج الطلبة المساق يزود ي  للنجاح الالزمة والمعرفة واالسي 
 المساقات محتوى ف 

كويُ  الجامعية، ي  تهممهارا تطوير لمواصلة همشر
ا مستوى يتطلب الذي التوظيف / األكاديمي  للتخصص التحضي   ف 

ً
 من كفؤ

 (. 1 األكاديمية )الكتابة مساقل  تمراراس وهو ،التواصل عل القدرة

 1 األكاديمية الكتابة COM-1113 : سابق لبمتط

 

  LSS-2483  (3-0-3)االبتكار وريادة األعمال  

ي  يسلط المساق
، وريادة األعمال، والنمو، والقيادة الالزمة إلعداد كفاءة الطالب ف  الضوء عل ثالث وحدات عن التفكي  التصميمي

ي 
تقديم تفاعلي لمفاهيم االبتكار والمفاهيم  ، وهو اإلمارات العربية المتحدة  سياقمجال االبتكار والمشاري    ع الريادية، مع أمثلة تقع ف 

ي األعمال التجارية. 
 القائمة عل االبتكار ونمو ريادة األعمال والقيادة ف 

 ال يوجد سابق: متطلب  

 

HUM-2623  العلوم اإلنسانية  
 
 (3-0-3)  مقدمة ف
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ي عل دراسة وتقدير األشكال الرئيسية يركز المساق 
دين من ثقافات الفنون المرئية وفنون األداء واألدب والموسيف  وال -للتعبي  الفت 

ي من العصور القديمة عن كشف ، ويالعالم المختلفة
ي والقيم والفلسفات واألفكار المعي  عنها من خالل منظور تاريج 

اث الفت  الي 

 .والوسط إل العصور الحديثة

 ال يوجد سابق: متطلب 

 

 HUM-2623(3-0-3) إل الدراسات اإلنسانية مدخل   

ات الطالب المعرفية حول العلوم اإلنسانية من خالل دراسة الحضارة اإلنسانية عي  عصورها المختلفة  يهدف المساق إل إثراء خي 

ق القديم  ي منطقة الشر
 
ي بداية بحضارة عصور ما قبل التاري    خ والعصور التاريخية ف

 
ي قامت ف

والتعرف عل أهم المراكز الحضارية الت 

ي العض الوسيط إثر انهيار ب ، كما ُيعّرفالمنطقة
 
ي تتمثل الحضارات األوربية ف

ي العصور الوسطي والت 
 
ي ازدهرت ف

الحضارات الت 

اطورية الرومانية يتعرض المساق أيضا ال عض النهضة وهو يتناول استيقاظ ال سباتها العميق. دول األوروبية من اإلمي 
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