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 األمناءكلمة رئيس مجلس 

 

، يسعدني أن أرحب بمسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة نيابة عن أعضاء مجلس األمناء

وأولياء األمور وزوار جامعة الفجيرة! إن التزامنا بتعليم  والطلبةالتدريس واملوظفين 

 .في رؤيتنا متضمنالشباب وأفراد املجتمع 

 

 

 

إن االلتزام املنوط بي كرئيس ملجلس اإلدارة ضخم، و مليء بالتحديات، إنه يستلزم 

تحديات التقديم الفعال لخدمات التعليم  لتلبية الفجيرةمسؤولية أكبر من وجامعة 

 العالي اليوم.

 

 

 جامعة غاياتأهداف و حتى تبلغ والخريجين   والطلبة، على مجلس األمناء توفير املوارد ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين تفرض املساءلة الفعالة، في هذا الصددو 

بات التي تعكس احتياجات املتعلمين وتلتزم بمتطل االستراتيجيةمن خالل اتخاذ القرارات من امليزة التنافسية للجامعة نظام الحوكمة الرشيدة الفجيرة، كما يرفع 

يثة ، تعمل شؤون الجامعة مثل االرتباطات األكاديمية واإلدارية والطالبية واملجتمعية على نشر مناهج متخصصة وحدهمعو  ار وهيئات االعتماد األخرى،املعي

 داريين واألكاديميين للعمل مًعا بغيةيضمن قيادة مبتكرة جاهزة الحتضان مستقبل الجامعة حيث يتم إلهام املسؤولين اإل  بكونه برامج الجامعة العامة، لتنفيذ

 في الطلبة وجود، فإن تراتيجيةق أهدافها وأهدافها االسلتحقيجامعة الفجيرة من خالل أدوارنا في استخدام نظام توجيه وقيادة أداء و تحقيق األهداف املشتركة. 

 بالتأكيد فرصة عظيمة ونجاح أكاديمي مضمون. لهوالجامعة 

 

 أرحب بكم جميًعا! أخرى،مرة 

 

 سعيد بن محمد الرقباني

 رئيس مجلس األمناء
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الجامعة مدير  كلمة  

 

 عن الطاقم األكاديمفي املجتمع ألمور وأصحاب املصلحةوأولياء ا بالطلبةيشرفني أن أرحب 
ً
ي ، فضال

 واللجنة التنفيذية. ، الذين أمنحهم مسؤولياتي القيادية وأعمل بالنيابة عن مجلس األمناءواإلداري 

ي نموذج التحسين هي مؤسسة أكاديمية نابضة بالحياة تحرص على الشروع ف جامعة الفجيرة

وتطبق نظام دعم قابل للقياس من خالل تحديد  ة،المعقيادة تعليمية عليا  وتنفذ املستمر للعملية،

، وتعزز رؤية قيادتها لشاملة نحو تحقيق رسالة الجامعة بشكل خاصا االستراتيجيةتوجهاتها 

مارات بين اإل في الفجيرة و  املتميزة مؤسسات التعليم العالي قياداتالتعليمية وسمعتها كواحدة من 

 .واملناطق املجاورة بشكل عامخرى ودول مجلس التعاون الخليجي األ 

 

 

 علينايجب  في العمل التي أعضاء هيئة التدريس واملوظفينعلى سلوكيات في التأكيد على الشخصية الهامة و  مديرا للجامعةالسياق بصفتي هذا يتمثل دوري في و 

دة الجو  تتمثل معاييرأن الجامعة ي البرنامج األكاديمي، األخالقي ملنفذتقييم سلوك العمل قد أكد ل. الفجيرة للنهوض بعملية التدريس والتعلم في جامعة اإظهاره

كما أن ما حصل عليه الطلبة والخريجين الحاليين واملحتملين من تدريس متميز ومهارات أكاديمية خاصة، سيمكنهم من خوض غمار الحياة والتميز في التدريس. 

 .العمل سوق ءات التي تتناسب مع متطلبات الكفاءة في الصناعة كخريجين ناضجين يتمتعون باملهارات املناسبة والكفا

 

؛ لصياغة وتقديم إطار عمل الطلبة بثقافة تعليمية ممتازةأؤكد لكم أن أعضاء هيئة التدريس األساسيين في كل برنامج يعملون بجد لتزويد  قيادتي، من خالل

للسير في  لهم وتقديم توجيه أكاديمي ثابت ،الكتشاف شغفهم الطلبةلدعم و ؛ مة على املحاضراتالتقليدية القائتعليمي للكفاءات بعيًدا عن الفصول الدراسية 

إنجازات كفاءة  ومؤكدا ،التميز في التدريس والتعلم القائم على النتائجماض قدما في تحقيق ، فإن هذا النهج امجهم األكاديمي بنجاح. وعليهمسار برنمضمار 

 .لدى الطلبةالتعلم 

 

وتزود ، دةفر تعليًما تطبيقًيا عالي الجو ستراتيجية إلى أن تكون "مؤسسة تعليم عالي رائدة في التميز األكاديمي تو من خالل رؤيتها وتوجهاتها اال  جامعة الفجيرة تطمح

ع ". سنواصل تعزيز الشراكة مظل التحول الرقمي والعالم فيفي اإلمارات  ولتكون مستعدة ألخذ مكانها، الالزمة التي تضمن لهم طريق النجاحاملهارات ب الخريجين

املستوى الحديث واألكثر املختًصة في استخدام و  املؤهلة األكاديمية الطواقمتوظف و  عية املحلية واإلقليمية والدولية،املؤسسات األكاديمية والشركات الصنا

 .للدعم التعليمي وتؤثر على البحوث اإلجرائية القائمة على الفصول الدراسية تقدًما من أدوات التدريس والتعلم التي ترسم بشكل منهجي تقديًما ممتاًزا

 

 توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، منبجودة الداخلية ومعايير االعتماد، ملتزمين نواصل تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة مسترشدة بآليات ضمان الس لذا،

، وموارد دات وأحدث أدوات التدريس والتعلم، وأدوات البحث، ومختبرات املحاكاةتبرات مجهزة بأحدث املع، ومخقاعات محاضرات حديثة، وفصول دراسية

ء هيئة القيام بأنشطة أعضااالستمرار في تنفيذ أنماط التعلم اإللكتروني املتزامنة وغير املتزامنة التي تعزز  متنوعة تسهم في القيام بأبحاث الجامعة، إضافة إلى

بة القدرة التنافسية لخريجينا في سوق العمل من خالل تقديم برامج أكاديمية مطلو يز املخرجات األكاديمية الفاعلة، كما تعلي من تعز ها، و ونشر  يةبحثالالتدريس 

 .ل عامنجازات أهداف البرنامج ورسالة الجامعة بشكإل ، و بشكل خاص، اعية التي تضيف قيمة لتوظيفهممن متطلبات الكفاءة الصن معياريةبشدة 

 

 سامح غوانمةأ. د. 

 مدير الجامعة
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 القيادة

  مجلس األمناء
 التعريف الدور 

 الوظيفة الحالية واملسمى الوظيفي

املستشار الخاص لحاكم الفجيرة ورئيس مجلس إدارة جمعية  رئيس معالي سعيد بن محمد الرقباني

 الفجيرة الخيرية

 رجل أعمال نائب الرئيس القطاميمعالي حميد محمد عبيد 

 مدير جامعة الوصل مسؤول الشؤون املالية سعادة أ.د. محمد أحمد عبدالرحمن

 األمين العام ملجلس رعاية التعليم والشؤون االكاديمية بالفجيرة أمين سر املجلس سعادة عبد السالم نصر الخاليلة

 أكاديمي وباحث عضو سعادة  سليمان موس ى الجاسم

 عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية عضو سعادة حسين حسن ميرزا الصايغ

 املسجل العام لكليات التقنية العليا عضو سعادة  د. خالد محمد الحمادي

  عضو مجلس رعاية التعليم والشؤون االكاديمية بالفجيرة عضو سعادة خليفة خميس مطر الكعبي

 رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء عضو سعادة أحمد سعيد بن محمد الرقباني

 مدير الجامعة عضو سعادة أ.د. سامح غوانمه

 اللجنة التنفيذية
 التعريف الدور 

 الوظيفة الحالية واملسمى الوظيفي

 مدير جامعة الوصل رئيس سعادة أ.د. محمد أحمد عبدالرحمن

 العام لكليات التقنية العليااملسجل  نائب الرئيس سعادة  د. خالد محمد الحمادي

 األمين العام ملجلس رعاية التعليم والشؤون االكاديمية بالفجيرة عضو سعادة عبد السالم نصر الخاليلة

 نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عضو سعادة محمد علي املال

 مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية عضو سعادة يوسف راشد املرشودي

 املدير التنفيذي لشركة ألف ستوديوز  عضو سعادة صفيه سعيد الرقباني

 مدير منطقة الفجيرة التعليمية عضو  سعادة سندية عبدهللا السماحي 

 مدير منطقة الفجيرة الطبية عضو سعادة الدكتور محمد عبدهللا سعيد 

 مدير الجامعة عضو سعادة أ.د. سامح غوانمه
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 قائمة القادة األكاديميين واإلداريين

 

 الوحدة االسم
 بيانات االتصال

 البريد اإللكتروني الهاتف

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

 الدكتور بيرتون أغاباو
ضمان الجودة وشؤون البحوث 

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

 EXT: 300 sameh@uof.ac.ae   99 444 922 971+ ، كلية تقنية املعلوماتعميد سفيان خوالدهالدكتور 

 EXT: 501 Mohamed.Mallek@uof.ac.ae   99 444 922 971+  عميد، كلية االتصال محمد مالكالدكتور 

 EXT: 400 joseph@uof.ac.ae   99 444 922 971+ عميد، كلية إدارة األعمال الدكتور جوزيف لوتا

 الدكتور كوريين فان بيلكوم
نائب عميد، كلية الصحة 

 والعلوم
+971 922 444 99   EXT: 420 corrien@uof.ac.ae 

 الدكتورة ليلى بن ناصر
والعلوم  عميد، كلية اآلداب

 االجتماعية واإلنسانية
+971 922 444 99   EXT: 206 leilabennasr@uof.ac.ae 

 محمود العزازمةالدكتور 
اللغة العربية  قسم  ،رئيس

 وآدابها
+971 922 444 99   EXT: 200 mahmmud@uof.ac.ae 

بكالوريوس ، منسق البرنامج السيدة هيا مجيد

قوق ح -ب في علوم األسرة اآلدا

 اإلنسان

+971 922 444 99   EXT: 210 hayaalamriy@uof.ac.ae 

 EXT: 410 hala.risq@uof.ac.ae   99 444 922 971+ رئيس، قسم التعليم العام هاله رزق  ةالدكتور 

 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 املالية السيد محمد حسن

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

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

 EXT: 115 yves@uof.ac.ae   99 444 922 971+ قسم تقنية املعلومات دادولي  السيد آيفس

قسم  شؤون الطلبة والخدمات  السيدة مروة غانم

 املشتركة

+971 922 444 99   EXT: 162 marwa@uof.ac.ae 

 EXT: 164 b.basil@uof.ac.ae   99 444 922 971+ باسل بواعنه

 EXT: 180 mohamed said@uof.ac.ae   99 444 922 971+ املكتبة ومصادر التعلم د. محمد سعيد

 EXT: 112 ismail@uof.ac.ae   99 444 922 971+ قسم إدارة املرافق ابراهيمالسيد اسماعيل 

 السيدة سلمى املسيني
املركز االستشاري للتعليم 

 املستمر والعلوم والتكنولوجيا
+971 922 444 99   EXT: 105 salma@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 واملؤسسة 

الدرجة  التدريساسم عضو هيئة  

 العلمية

 ةاملانحاملؤسسة  التخصص

 جامعة ليفربول، بريطانيا العظمى الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات دكتوراه سامح غوانمة  .1

 جامعة والية لويزيانا، الواليات املتحدة األمريكية  تطوير املوارد البشرية دكتوراه جوزيف جورج موالما  .2

 جامعة راشتراسانت توكادوجي مهراج ناجبور، الهند املحاسبة الجنائية والتدقيق االستقصائي دكتوراه أبهجت شاراد كاليكار  .3

 جامعة ليفربول، بريطانيا العظمى املالية واملحاسبة دكتوراه بيريانكا فيرما  .4

 جامعة الجزائر، الجزائر علوم االعالم واالتصال دكتوراه محمد مالك  .5

 جامعة إفريقيا الدولية، السودان  االتصال الجماهيري  دكتوراه عبده محمد داوود  .6

 القرآن الكريم والعلوم اإلنسانية، السودان العالقات العامة والدعاية  دكتوراه مها مصطفى عبدالعزيز  .7

 جامعة غرب لندن، بريطانيا العظمى  االتصال الجماهيري  دكتوراه قبها روبين أحمد  .8

 جامعة أسيوط، مصر اإلعالم قسم العالقات العامة دكتوراه كاملأحمد مصطفى   .9

 جامعة مونتبلير، فرنسا القانون الخاص والقانون الجنائي دكتوراه ليلى بن ناصر  .10

 الجامعة األردنية، األردن اللغة العربية وآدابها دكتوراه محمود العزازمة  .11

 مصر جامعة املنصورة، اللغة العربية وآدابها دكتوراه عمران عبدالرزاق  .12

 جامعة دمشق، سوريا التربية الخاصة دكتوراه إيمان فضل عبدربه  .13

 جامعة الخرطوم، السودان لعلوم االسريةا -الفلسفة  دكتوراه سناء محمد النيل  .14

 جامعة عجمان، اإلمارات العربية املتحدة وارد بشريةم -ادارة اعمال  ماجستير إيناس خليل القوقة  .15

كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون، اإلمارات العربية  القانون الخاص ماجستير هيا حامد مجيد  .16

 املتحدة

 جامعة سنترال النكشاير ، اململكة املتحدة األنظمة والعمليات دكتوراه سفيان محمد خوالدة  .17

معهد فيرجينيا بوليتكنك وجامعة الوالية، الواليات  هندسة الحاسوب دكتوراه أحمد علي خليفة  .18

 األمريكيةاملتحدة 

 جامعة قادرهاس، تركيا هندسة اإللكترونيات دكتوراه كورهان سينجز  .19

 جامعة انا، الهند هندسة املعلومات واالتصاالت دكتوراه سانغيثا سوكومران  .20

 جامعة ماليزيا الوطنية، ماليزيا هندسة النظم دكتوراه يوسف كامل قواقزه  .21

 جامعة ستيلنبوش، جنوب إفريقيا يضالتمر مسار  -التعليم دكتوراه كورين فان بلكام  .22

 جامعة ينيبويا، الهند كلية التمريض )تمريض النساء والوالدة( دكتوراه جيبي فاركيز  .23

 جامعة ينيبويا، الهند كلية الصحة وعلوم األساسيات دكتوراه جوبي جورج  .24

 جامعة سانت بول، الفلبين  العلم في التمريض ماجستير روك بارينو كورديرو   .25

 جامعة والية كاجايان، الفلبين تعليم العلوم دكتوراه جاك بيناج كانبي    .26

 الجامعة األردنية، األردن التمريض دكتوراه هدى عبدالحكيم أنشاس ي  .27

 جامعة الهور، باكستان العلوم في التمريض ماجستير سامية خان عالم  .28
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 األردن، األردنجامعة  تمريض الصحة النفسية والعقلية دكتوراه محمد املعاني  .29

 جامعة عين شمس، مصر قة و اصولهف -دراسات اسالمية  دكتوراه هاله إبراهيم رزق  .30

 جامعة عمان، األردن لتعلم والتعليما-علم النفس دكتوراه حسين الفريجات  .31

 جامعة كاليكوت، الهند  اللغة اإلنجليزية وآدابها ماجستير ساديه سليم  .32

 

 

  



 

7 | P a g e  
 

 تمهيد

 

 ،ومواءمة التكنولوجيا في املحاضرات ،وطرق التدريستحقيق الفهم لدى الطلبة ملا يتعلق بالبرامج، تم إعداد هذا الكتالوج بغرض 

 :ة هي( أقسام رئيس5ف الفهرس من خمسة )تألوقد وتفاصيل االتصال بالجامعة.  ،أعضاء هيئة التدريسما يخص و  ،وأوصاف الدورات

 .ويتناول مقدمة عن الجامعة وحوكمتها األول  القسم -

 .سياسات الجامعة وإجراءاتها ويرتكز على القسم الثاني -

 .اتجاه الطلبة جامعة الفجيرة خدمات ويصف القسم الثالث -

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

  .ات األكاديمية وتوصيفات البرامجويختص بأنشطة الوحد القسم الخامس -
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  2022-2023 التقويم الجامعي

   2022-2021الفصل األول 

 النشاطات التاريخ اليوم

 2023-2022التسجيل املبكر للفصل الدراس ي األول  2022يوليو  22-18 اإلثنين، الجمعة

 2023-2022فترة التسجيل للفصل األول للعام الدراس ي  2022أغسطس  26-22 ميسالخ-األحد

 املستوى في اللغة اإلنجليزية اختبارات تحديد 2022أغسطس  22  اإلثنين

 فترة  إجراء امتحان غير مكتمل للفصل السابق 2022أغسطس  25-24 لخميسا-األربعاء

 بدء الدراسة  2022أغسطس  29 االثنين

 الجمعة-االثنين

 2 إلىأغسطس  29 

 2022سبتمبر 

 

 فترة الحذف واإلضافة

 ( درهم500املتأخر( ))تطبق رسوم التسجيل فترة التسجيل املتأخرة 

 توجيه الطالب الجدد واملستوى املؤسس ي والبرنامجيبرنامج  2022سبتمبر  1 الخميس

 فترة االمتحانات النصفية 2022أكتوبر  14-10 الجمعة-االثنين

 ودون استرداد الرسوم( )بدرجة "منسحب" لالنسحاب من املساقاتاملوعد النهائي  2022نوفمبر   18 الجمعة

 2023-2022فترة التسجيل املبكر لفصل الربيع  2022نوفمبر  25-22 الجمعة-الثالثاء 

 فترة االمتحانات النهائية 2022ديسمبر  24-14من  السبت-األربعاء

 السبت

 2022 ديسمبر 24

 

 "لتقديم طلب "غير مكتملاملوعد النهائي 

 اجتماع لجنة االمتحانات 

 االثنين

 2022 ديسمبر 26

 

 املوعد النهائي العتماد النتائج النهائية

 النهائية النتائج إعالن

 دحأل ا-االحد
يناير  8 إلىديسمبر   25

2023 

 جازة الطلبة لنهاية الفصل األول إ

 لتقديم االعتراض على العالماتاملوعد النهائي  2022ديسمبر  29  الخميس
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2023-2022)الربيع(  الفصل الدراس ي الثاني  

 النشاطات التاريخ اليوم

 ز2023-2022 الدراس يللعام  الثانيفترة التسجيل للفصل الدراس ي  2023 يناير 6-2 الجمعة -االثنين 

 فترة  إجراء امتحان غير مكتمل للفصل السابق 2023 يناير 5-4  لخميسا -األربعاء

 الجدد واملستوى املؤسس ي والبرنامجيبرنامج توجيه الطالب  2023يناير  9 االثنين

 بدء الدراسة 2023 يناير  9 االثنين

 فترة السحب واإلضافة 2023 يناير 13-9  الجمعة -االثنين 

 ( درهم500فترة التسجيل املتأخرة )تطبق رسوم التسجيل املتأخر( )

 مارس 3إلى  فبراير  27 الجمعة -االثنين

2023 

 فترة االمتحانات النصفية

 ابريل 7إلى  مارس  27 ميسالخ -األحد

2023 

 عطلة فصل الربيع للطلبة

 ودون استرداد الرسوم( )بدرجة "منسحب" املوعد النهائي لالنسحاب من املساقات 2023 ابريل  14 الخميس

 2023-2022التسجيل املبكر للفصل الصيفي  2023 ابريل 21-17 الجمعة -االثنين

 فترة االمتحانات النهائية 2023مايو  17- 6 اءاألربع -السبت 

 الخميس

 

 2023مايو  18 

 

 "املوعد النهائي لتقديم طلب "غير مكتمل

 اجتماع الجنة االمتحانات

 2023-2022فترة التسجيل للفصل الدراس ي الصيفي  2023مايو  19-15من  الجمعة -االثنين 

 الجمعة

 

 2023مايو  19 

 

 النتائج النهائيةاملوعد النهائي العتماد 

 النهائية النتائج إعالن

 املوعد النهائي لتقديم االعتراض على العالمات 2023مايو  22  االثنين

 فترة  إجراء امتحان غير مكتمل للفصل السابق 2023مايو  25-24 لخميسا-األربعاء
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 2023-2022الفصل الصيفي 

 النشاطات التاريخ اليوم

 بدء الدراسة 2023مايو  23-22 االثنين

 االربعاء - االثنين

 

 2023 مايو 24-22من 

 

 فترة السحب واإلضافة

 ( درهم500) فترة التسجيل املتأخرة )تطبق رسوم التسجيل املتأخر(

 فترة االمتحانات النصفية 2023 يونيو 15-12 الخميس -االثنين

 ودون استرداد الرسوم( )بدرجة "منسحب" النهائي لالنسحاب من املساقاتاملوعد  2023يونيو   22 الخميس

 يوليو 01 إلى يونيو  28 السبت -األربعاء

2023 

 فترة االمتحانات النهائية

 اجتماع لجنة االمتحانات، املوعد النهائي لتقديم طلب "غير مكتمل" 2023يوليو   03 االثنين

 النهائيةاملوعد النهائي لتقديم النتائج 

 إعالن النتائج النهائية

 املوعد النهائي لتقديم االعتراض على العالمات 2023يوليو   06 الخميس

 

 

 األعياد الدينية والعامة

 2022يوليو  30السبت  رأس السنة الهجرية

 2022أكتوبر  08السبت  عيد املولد النبوي 

 2022ديسمبر  01الخميس  يوم الشهداء

 2022ديسمبر  03السب  -02الجمعة  اليوم الوطني

 2023كانون الثاني  01 األحد السنة الجديدة

 شوال  03 رمضان 29عيد الفطر 

 ذو الحجة 12 - 09  عيد األضحى

 األعياد الدينية تؤكد في حينها 
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 املقدمة

 

 تسمى التي الخيرية الفجيرة جمعية لقب من ربحية غير حكومية تعليمية مؤسسةك م،2006 معا في رسمًيا -سابًقا الفجيرة كلية- الفجيرة جامعة تأسست

 إلماراتا بدولة السابق الزراعة وزيرو  األمناء جلسم رئيس وهو ،الرقباني محمد بن عيدس املحترم السيد رعاية تحت ،الخيرية الفجيرة مؤسسة اآلن

 نيسان من ول األ  في العلمي والبحث العالي التعليم وزارةل تابعة العالي للتعليم تعليمية ككلية للعمل ترخيصها على املؤسسة حصلتو  املتحدة. العربية

 .جامعة إلى حولتت ،م2016 عام حزيران من األول  وفي .ذكور امل العام من

 ،العلمي والبحث لعاليا التعليم وزارةل التابعة مفوضية االعتماد األكاديمي من دةمعتم كاديميةأ كمؤسسة وضعها على الكلية حصلت ،م2006 آب 16 في

 نفس من أيلول  نم األول  من اعتبارا ،املعلومات ياتكنولوجو  األعمال إدارة في سنتين ملدة عامال دبلومال برنامج حطر  أو األداب في دبلوم برنامجي أول  لطرح

  العام.

ا ملسؤوليتها في املساهمة في التنمية الفكرية 
ً
أو  األداب في بلومد رنامجيبب الصعودإلى  جامعة الفجيرة سعت، واالقتصادية واالجتماعية للمجتمعوإدراك

يوس تمت املوافقة على بكالور  .إدارة األعمال، وبكالوريوس في تكنولوجيا املعلوماتكالوريوس اآلداب في درجة ببرامج الدبلوم املنهجية ملدة عامين إلى 

 قة على. بينما تمت املوافم2010 اآلداب في إدارة األعمال )العام والتركيز في إدارة املوارد البشرية( لالعتماد األولي اعتباًرا من األول من تموز لعام

رين الثامن والعشفي و. من نفس العام في األول من أيلول ( لالعتماد األولي الفعال الشبكات وأمن املعلومات يز فيالتركبكالوريوس تكنولوجيا املعلومات )

 مال املصرفية واملالية إلى برنامج بكالوريوس تكنولوجيا املعلومات.األعأضيفت ، م2013 من نيسان

 االتصال يف بكالوريوس وهما م،2013 عام آب من األول  من اعتباًرا االعتماد مفوضية قبل من البداية في كاديميينأ برنامجين اعتماد تم ذلك، إلى إضافة

 ،واإلعالن ،الرقمية والوسائط ،الصحافة في تمثلت تخصصات أربعة على لبرنامجا هذا يحتوي  العامة: لعالقاتا في ودبلوم العامة والعالقات الجماهيري 

 من ألعمالا إدارة ماجستير برنامج واعتمد م،2014 أيلول  نم األول  من اعتباًرا مبدئًيا ةالعربي والثقافة اآلداب بكالوريوس اعتمد كما العامة. والعالقات

 م.2021 شباط من عشر السابع من التمريض في العلوم بكالوريوس وبرنامج م،2016 أيلول  من عشر الثامن

بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال ل االعتماد نامجبر  تجديد على االعتماد هيئة وافقت للجودة، ستمرم تحسين من الفجيرة جامعة هب تقوم ما ومع

 كانون  من والعشرين التاسع يف (الشبكات وأمن املعلومات) املعلومات تكنولوجيا وبكالوريوس واملالية( يةاملصرف الخدمات ،البشرية املوارد إدارة عام،)

 إن ،م2020 عام تموز  نم عشر التاسع في عتماداال  برنامج تجديد على العامة لعالقاتا في  الجماهيري  االتصال بكالوريوس وحصل، م2020 الثاني

 .وموافقته البرنامج طلب قبل لها ولياأل  االعتماد بلوغ ينتظر األخرى  األكاديمية للبرامج االعتماد برنامج تجديد

 الفجيرة مارةإ في املجتمع ومهارات معارف ثراءإل التوعية برامج تقديمب الجامعة لتزاما نع إلعالنا تم ،الرقباني محمد بن سعيد السيد حضرة من أييدوبت

 املستمر للتعليم االستشاري  املركز لىإ اسمه تغيير مت والذي م2007 عام في التنفيذي والتطوير املستمر لتعليما مركز إنشاء اللخ من املجاورة واإلمارات

 في مكثفة أساسية دراسية حلقاتب منهجي بشكل املركز هذا في األساسية لتدريبا ومجاالت تعلمال تطوير إطار اتصل لقد والتكنولوجيا. والعلوم

 وبكالوريوس العربية الثقافةو  اآلداب وبكالوريوس لجماهيري ا االتصال سوريو وبكال املعلومات تكنولوجيا وبكالوريوس لاألعما إدارة في اآلداب بكالوريوس

 ؛القياديو  اإلشرافي التطوير رنامجب ،الحصر ال ملثالا سبيل على تركز، كما ،اإلنجليزية اللغةب التواصل وخاصة العام التعليم وبرامج التمريض في العلم

 االتصال تطوير برنامجو  ؛املعلومات كنولوجيات تطوير و ؛والتمويل البنوك تطوير نامجوبر  ؛البشرية املوارد إدارة وبرنامج واإلدارة؛ األعمال تطوير برنامجو 

او  لتمريض.ا رعاية تطوير وبرنامج ، يةاإلنجليز  اللغة طويرت برنامجو  ،العامة العالقات تنمية وبرنامج الجماهيري؛
ً
 للحكومة التوطين ببرنامج اعتراف

 الدولية بالرخصة الخاصة االمتحاناتو  املعلومات تكنولوجيا طويرت على لتدريبا برامج ولىأ املركز أدار ،املتحدة العربية إلماراتا لدولة الفيدرالية

 رلتطويا على التدريب برامج في التدريبية لدوراتا من األولى السلسلة صممت وقد ،املتحدة يةالعرب اإلمارات الفجيرة، في  )ICDL( الكمبيوتر لقيادة

 جمعية خالل من باستمرار لجامعةا وتقدم ،الفجيرة مدينة لحكومةو  التدريبية للمنحة تلقيم 300 من ألكثر ارتهاإد في ونجحت والقيادي، اإلشرافي

 .وخارجها الفجيرة في والعامة الخاصة املؤسساتو  األفراد ملختلف وعيةت تدريب رامجب باستمرار الجامعة الخيرية الفجيرة
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 300 من كثرأل إدارتها يف ونجحت والقيادي، اإلشرافي التطوير على دريبالت رامجب في الجامعية املساقات من األولى السلسلة وتقديم صميمبت قامت وقد

 ألفرادا ملختلف توعية تدريب برامج لخيريةا الفجيرة جمعية خالل من استمرارب الجامعة وتقدم الفجيرة، مدينة وحكومة التدريبية للمنحة متلقي

 خارجها.و  الفجيرة في والعامة الخاصة واملؤسسات

 لإلدارات م2021 عام في مجانية ندوات عشر والتكنولوجيا العلومو  املستمر للتعليم الستشاري ا املركز قدم املجتمعية، املشاركة مسؤوليات من كجزءو 

 لمجتمعل عام كل ملجانيةا لدوراتوا الندوات هذه وفيرت سيتم مشارك، سبعمئة من أكثر املشاركين عدد بلغو  والعامة، الخاصة واملؤسسات الحكومية

  مهاراتهم. تطوير بغية

 وقراءة استماع في املتعلمين قدرة تقييمو  الختبار اإلنجليزية اللغة مستويات قوام والتكنولوجيا والعلوم ملستمرا للتعليم االستشاري  املركز يعتمد

 تاختبارا إلى لالنضمام املرشحين إعداد في إلنجليزيةا اللغة في ألربعا هاراتهم لتنمية الدراسية الحلقة املرشح يبدأ التقييم بعد ،اإلنجليزية اللغة وتحدث

 املستمر للتعليم الستشاري ا املركز .املطلوبة العالمة على الحصول  يف رشحامل فرصة لزيادة (,TOEFL EmSAT, IELTS) واإلمسات والتوفل اآليلتس

  .والتوفل اآليلتس ختبارال  رسمي مركز هو والتكنولوجيا والعلوم

 املناهج برامج تعزيزو  ذوتنفي تصميم في التدخل رامجب وتقييم تنفيذ يثح من وصارم، مستمر بشكل عمليةال تحسين إلى بانتظام الفجيرة جامعة تسعى

 املتحدة العربية اإلمارات ولةد في بةطيال وسمعتها الجامعة رؤية تعزز  التي واملؤسسية اإلداريةو  األكاديمية البحوث شؤون في أخرى  وعناصر ،الدراسية

 .األوسط الشرق  ومنطقة

 

 الرؤية
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 :سوف تستمُر جامعة الفجيرة في اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفجيرة واإلمارات اتُوفيُر تعليم عاِل الجودة متعدد التخصصات للطلبة العاملين وغير العاملين في إمارة  .1

 .األخرى ودول الخليج

علم الذكي، والتي تُوفيُر فرص تعليم لجميع الطلبة باستخدام تكنولوجيا حديثة في التعليم تعتمد على الت .2

ل الخريجين للنجاح في  .سوق العمل تبني مهارات التحليل والتواصل والتفكير البنَّاء، وكذلك تُؤه ِ

راتي من أجل ق العمل اإلماتَخريُج طلبة مبتكرين ورواد أعمال أَْكفاء وعلى جاهزية لالنخراط في سو .3

 .دعم االستثمار والتوظيف في إمارة الفجيرة واإلمارات األخرى

عمال التجارية المشاركةُ المبتكرة والُمنتجة مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات المدنية، وأصحاب األ .4

 .والصناعية من الخريجين

معات المحلية االجتماعي واالقتصادي للمجتدعمُّ البحوث التطبيقية للمساهمة بشكل فعال على المستوى  .5

 .والوطنية

 

بني امل
َ
 عالي الجودة، وت

ً
 تطبيقيا

ً
ز األكاديمي، توفُر تعليما  تعليٍم عاٍل رائدة في التميُّ

ُ
 الفجيرة مؤسسة

ُ
الرقمية  هاراتَجامعة

 .والكفايات املطلوبة لسوِق العمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة والعالم
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 األهداف االستراتيجية

 :اآلتي إلى الفجيرة جامعة تسعى

 

 

 

 

 

 
ُ
ْهَداف

َ ْ
أل
َ
 ا

 :اآلتي إلى الفجيرة جامعة تسعى

 

 األهداف 

ة لتلبية متط .1 ِ
حويُل نظام تكنولوجيا املعلومات الحالي إلى نظام معلومات يعتمد على التكنولوجيا السحابي 

َ
لبات ت

م الذكي.
ُّ
 نظام التعل

األول الهدف   

ة للجامعة لتدعم أنظمة املعلومات. .2 ِ
حتي  طويُر البنية التَّ

َ
 ت

طويُر املنصة التعليمية الذكية لدعم التعلم َعبر اإلنترنت. .3
َ
 ت

عزيُز التأهيل املنهي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة واملوظفين باستخدام نظام إدارة التعلم الذكي. .4
َ
 ت

 البرامج األكاديمية؛  .5
ُ
حديث

َ
 الهدف الثاني .لتتوافَق مع متطلبات الهيئة الوطنية للمؤهالت، ومفوضية االعتماد األكاديميت

ستتتتتتتتتتتتهم في دمج املعرفة واملهارات  .6
ُ
االستتتتتتتتتتتتتثماُر في التعليم املعتمد على االقتصتتتتتتتتتتتتاد املعرفي، وإطالق برامج أكاديمية ت

 .املنطقة واإلمارات العربية املتحدةالالزمة لالبتكار وريادة األعمال، وتعزيز االستثمار والتوظيف في 

عزيُز املشاركة املجتمعية املؤسسية .7
َ
 الهدف الثالث .ت

عزيُز العالقة بين الجامعة وأصحاب األعمال. .8
َ
 ت

طويُر مجاالت البحث التطبيقي التي تعزز االبتكار وريادة األعمال، وتستتتتتتتتتتهم في االستتتتتتتتتتتثمار والتوظيف في الفجيرة  .9
َ
ت

 املتحدةواإلمارات العربية 

 الهدف الرابع

حسيُن األداء البحثي للجامعة؛ ليطابق املعايير الوطنية والدولية. .10
َ
 .ت

طويُر أنظمة الحوكمة الجامعية. .11
َ
 الهدف الخامس ت

 .إطالُق مشاريع االبتكار والتطوير .12

حسيُن ُسبل التعاون والتواصل .13
َ
 .ت

 الكفاءة التشغيلية في الحرم الجامعي. .14
ُ
 زيادة

 خدمات املكتبة لدعم التدريس والتعلم والبحث بشكل فعال.إثراُء  .15

بل تمكنهم من  .16 طويُر األداء النوعي ألعضتتتتتتتتاء هيئة التدريس واملوظفين في املجاالت اإلدارية واألكاديمية، وخلق ستتتتتتتتُ
َ
ت

 .تعظيُم االستفادة من التكنولوجيا المتطورة .1

 .تحقيُق التميُّز األكاديمي .2

 .إثراُء المشاركة الُمجتمعية .3

 .تكويُن ُمجتمع بحثي يتفاعل مع قضايا المجتمع .4

 .إثراء ثقافة الحرم الجامعي بما يضمن التميُّز في أداء الخدمة .5
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املجتمعية( واملهام أن يكونوا ذوي إنتاجية عالية في أنشتطتهم األكاديمية األستاستية )التدريس، البحث، واملشتاركة 

 اإلدارية.

 .رفُع مستوى ونوعية الخدمات املقدمة للطلبة .17

 وتقييم تنفيذ جميع املهام األكاديمية واإلدارية والطالبية والخدمات األخرى. .18
ُ
 ُمراقبة

 كفاءة الخطط االستراتيجية. .19
ُ
 ُمراجعة

 ِبناُء خطة استراتيجية سنوية. .20

 

َيُم: قِّ
ْ
ل
َ
 ا

سعى جامعة 
َ
تعلقة بشؤون الطلبة:ت

ُ
 الفجيرة إلى دمج القيم األساسية اآلتية في جميع الشؤون األكاديمية واإلدارية واألعمال امل

 

 ع.جتم: إنشاء وتنفيذ برامج الدعم املتطورة الالزمة لتخريج طلبة ذوي كفاءات وتأثير على التطورات االجتماعية واالقتصادية والثقافية في املاالبتكاُر 

 

 املسؤو 
ُ
 : االرتقاء بالخدمات األكاديمية واإلدارية؛ لتطوير الحياة األكاديمية واملهنية للطلبة.لية

 

 
ُ
وفيُر هيئة تدريسية وإدارية ترتكز على أسس فلسفة قوية في التدريس والتعلم، وتقديم برامج أكاديمية متميزة.النزاهة

َ
 : ت

 

 
ُ
ْوطيد العالقة بين الجامعة والجامعات املحالتعاون

َ
عليمات، لية والدولية والشركات؛ لتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خالل سبل تبادل البرامج والت: ت

جتمعية.
ُ
 والبحوث واملشاركة امل

 

ز  : تبني معايير الجودة في جميع األوقات واالرتقاء بكفاءات الخريجين للتفوق في مجاالتهم األكاديمية.التميُّ
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 الترخيص

عربية من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات ال 2021مايو  31إلى  2006أبريل  1جامعة الفجيرة، الواقعة في إمارة الفجيرة، مرخصة رسمًيا من 

 ." املتحدة ملنح درجات / مؤهالت في التعليم العالي

 

 التنظيم واإلدارة

والشؤون ، لشؤون األكاديميةا -مستويات للشؤون  ثالثةعلى  الجامعة نظام تشغيل الفجيرة حيث يضملجامعة  الهيكل التنظيمي 1يوضح الشكل 

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

 وأهدافها.

 

. الهيكل التنظيمي1الشكل   
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 الشؤون األكاديمية .أ

 

 :فيما يلي الوحدات األكاديميةو  مدير الجامعة للشؤون األكاديمية، أو نائب يقود الشؤون األكاديمية كبير املوظفين األكاديميين      

 كلية إدارة األعمال 

 كلية تقنية املعلومات 

 لية االتصالك 

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية 

  والعلومكلية الصحة 

 قسم التعليم العام 

 قسم القبول والتسجيل 

 مركز املكتبة ومصادر التعلم 

 وحدة التعلم الذكية   

 

 

 لشؤون االداريةا .ب

 :فيما يلي الوحدات اإلدارية التابعة لهذه املعارضو  ئب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية،أو نا يقود الشؤون اإلدارية رئيس العمليات     

 

 املشتركة والخدمات الطلبة شؤون إدارة 

 وحدة اإلرشاد الوظيفي والتوجيه الطالبي وخدمات الخريجين -

 وحدة التنمية االجتماعية والثقافية والرياضية وخدمات الرعاية الصحية -

 والتكنولوجيا والعلوم املستمر للتعليم االستشاري  املركز 

 املالية اإلدارة قسم 

 البشرى  املال رأس إدارة قسم 

 املرافق قسم ادارة 

 املعلومات تقنية قسم دعم 

 

 شؤون ضمان الجودة والبحث املؤسس ي .ج

 

شؤون ضمان الجودة والبحث  أو املدير التنفيذي لت رئيس ضمان الجودة والفعالية املؤسسية يقود شؤون ضمان الجودة والبحث املؤسس ي       

 :يلي الوحدتان الوظيفيتان املؤسس ي، وفيما

 

 وحدة نظام إدارة الجودة: 

 وحدة البحث املؤسس ي والفاعلية املؤسسية: 
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 االعتمادات املختلفة

 االعتمادات الوطنية

في اإلمارات العربية املتحدة، وقد في وزارة التربية والتعليم  مفوضية االعتماد األكاديمي معتمدة ومعترف بها بالكامل من قبل الفجيرة جامعة جميع برامج

يعرض الجدول أدناه البرامج املعتمدة و العديد من مذكرات التفاهم مع مجالس االعتماد العاملية ذات السمعة الطيبة لجميع البرامج.  الجامعة قعت

 .من وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة

تاريخ انتهاء صالحية 

 االعتماد

االعتماد األولي  تجديد اعتماد البرنامج
 بالبرنامج

 البرامج األكاديمية

 بكالوريوس في إدارة األعمال 2010يونيو  1  2020يناير  29  2022ديسمبر   22

 دبلوم منهي في اآلداب في إدارة األعمال 2006سبتمبر  1  2020يناير  29  2022ديسمبر  22 

 بكالوريوس في تكنولوجيا املعلومات 2010سبتمبر  1  2020يناير  29  2022ديسمبر   22

 دبلوم منهي في اآلداب في تكنولوجيا املعلومات 2006سبتمبر  1  2020يناير   29 2022ديسمبر  22

 بكالوريوس االتصال الجماهيري في العالقات العامة 2013أغسطس  1  2020تموز  19  2024فبراير   01

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

 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها 2014أغسطس  1  2020يوليو  19  2025يونيو  30

 خصص حقوق اإلنسانت –بكالوريوس اآلداب في العلوم األسرية  2022أغسطس  8  2025يونيو  15 2025يونيو  15

 خصص اإلرشاد املجتمعيت –بكالوريوس اآلداب في العلوم األسرية  2022أغسطس  8  2025يونيو  15 2025يونيو  15

 خصص إدارة الخدمات االجتماعيةت –بكالوريوس اآلداب في العلوم األسرية  2022أغسطس  8  2025يونيو  15 2025يونيو  15

 دبلوم في العلوم األسرية 2022أغسطس  8  2025يونيو  15 2025يونيو  15

 بكالوريوس العلوم في التمريض 2021فبراير  17  2024 يونيو    15 2024يونيو   15

 

 االعتمادات الدولية

 .هناك ثالثة برامج جارية لتصبح معترف بها دولًيا وهي معروضة في الجدول أدناه

 الحالة وكالة البرامج األكاديمية واالعتماد

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

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

 جاري العمل قيد التقدم/   بكالوريوس االتصال الجماهيري في العالقات العامة: وكالة ضمان الجودة من خالل اعتماد البرنامج الدراس ي

 

 تعاونية اتعالق

 :شراكة متبادلة مع املؤسسات التالية الفجيرة جامعة لدى

 ، الواليات املتحدة األمريكيةجامعة لويزفيل .1
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 ، الواليات املتحدة األمريكيةبيكرسفيلد -فورنيا ، جامعة والية كاليكلية األعمال واإلدارة العامة .2

 جامعة دبي .3

 اململكة املتحدة، للتعليم العالي كلية آل مكتوم .4

 الحكوميةجامعة شمال كازاخستان  .5

 جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية .6
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Academic Policies and Procedures 

السياسات واإلجراءات
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 سياسة القبول في برامج البكالوريوس

 

 شروط القبول العامة .أ

 على إحدى شهادات مؤهال و يجب أن يكون مقدم الطلب للقبول في البرنامج األكاديمي الجامعي 
ً

ا ، ومستوفيالتالية املعترف بها العامة الثانويةحاصال

عادلها، أو ما ي عربي واإلمساتمسات إنجليزي اإلي في امتحاناتاملطلوبة  ، وللدرجةاملطبقاألكاديمي  املحدد للبرنامجالعام   توسطاملحد األدنى من لل

 مفوضية االعتماد األكاديميالتي وضعتها و 

 .بية املتحدةرات العر شهادة الثانوية العامة اإلماراتية األصلية أو ما يعادلها مصدقة من هيئة االعتماد األكاديمي ووزارة التربية والتعليم في دولة اإلما .1

 للقبول إذا كان .2
ً

 :كون حامل شهادة النظام البريطاني مؤهال

 على أنه أكمل أحد عشر عاًما على األقل من الد .أ
ً
 راسة يقدم دليال

 على أنه اجتاز سبعة مواد على املستوى العادي  يقدم  .ب
ً

خذ أفي كل مادة. إذا تم  C ، مع حد أدنى من الدولي أو البربطاني البريطاني املنهج مندليال

اضيات األربعة التالية: الري؛ واملواضيع السبعة تغطي املجاالت  E و D يتم تقليل الدرجة الدنيا املطلوبة إلىو ، A أو مستوى    AS في مستوى موضوع ما 

 .والعلوم واللغة اإلنجليزية والعلوم اإلنسانية أو اآلداب

 على إكمال ما ال يقل عن )س يكون حامل شهادة الثانوية األمريكية .3
ً

 للقبول إذا قدم دليال
ً

، اللغاتتة( مواد تغطي املجاالت التالية: الرياضيات، و مؤهال

 .4على مقياس من  2هو  التراكمية العالماتالحد األدنى املطلوب ملتوسط  والعلوم اإلنسانية، كما أندراسات االجتماعية، والعلوم وال

 200/2004تتم معالجة املتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير اإلماراتية التي تم الحصول عليها في الخارج وفًقا للمرسومين رقم  .4

ة ، حاملي الجنسية الوطنية شهادة الثانويتحدة على النحو التالي: بشكل عام، اإلمارات العربية املالعالي والبحثعالي وزير التعليم مل 312/2004و

 العامة لدولة أجنبية مؤهلة للقبول إذا

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

 لى األقل من الدراسةأحد عشر عاًما ع تم الحصول على الشهادة بعد .ب

 .مواضيع على األقل تغطي املجاالت األربعة: الرياضيات والعلوم واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية أو اآلدابتتضمن الشهادة ستة  .ج

 يجب على حاملي شهادات الثانوية العامة من البلدان التي لديها شهادات ثانوية ذات مستويين تقديم شهادة املستوى األعلى .د

 .املتحدةيتعين على املتقدمين تقديم شهادة معادلة لشهادات الثانوية العامة الخاصة بهم من وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية  .ه

  من املجتمعات األخرى متعددة الثقافات مع مجموعة متنوعة من مؤهالت االلتحاق ببرامج البكالوريوس، مثل:تقبل الجامعة الطالب  .5

 .O-Levels مواد في 5أو أعلى مع ما ال يقل عن  "C" مع درجات A مواد في املستوى  3 :(GCSE) املنهج الوطني البريطاني .أ

 55، بحد أدنى  CBSE / ISC يمكن النظر في شهادة املدرسة الثانوية الهندية الصادرة عن مجالس   .ب
ً
 .٪ إجماال

 .نقطة 24ية مع مجموع البكالوريا الدولية: إتمام دبلوم البكالوريا الدول .ج

 4.0/  2.0، أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها ، مع معدل تراكمي ال يقل عن 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 املنتظم

 

 سارامل -معايير برنامج ثانوي محدد .ب

 متقدممسار أو  األيلت .1

 :املتقدم استيفاء املعايير التالية املساريجب على مقدم الطلب ضمن 

i. وإدارة األعمال التمريضغير برامج ل ٪60 كحد أدنى في شهادة الثانوية العامةو  متوسطب. 

ii.  عربي.  اإليمسات إنجليزي واإلمسات في املطلوبة العالماتعلى الحصول 
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iii.  درس باللغة اإلنجليزية على النحو املنصوص اإليمسات إنجليزي  امتحانكحد أدنى في  1100 عالمةالحصول على
ُ
أو ما يعادله للبرامج التي ت

 .مفوضية االعتماد األكاديمي عليه من قبل

iv. درس باللغة العربية على النحو الذي تحدده اإليمسات إنجليزي  امتحانفي  950ال تقل عن  الحصول على عالمة
ُ
أو ما يعادلها للبرامج التي ت

 .مفوضية االعتماد األكاديمي

v. درس باللغة العربية أو ما يعادلها على النحو الذي تحدده اإليمسات عربي  في اختبار 1000ال تقل عن  الحصول على عالمة
ُ
للبرامج التي ت

 مفوضية االعتماد األكاديمي.

 

 العاماملسار  .2

 يجب على مقدم الطلب بموجب املسار العام استيفاء املعايير التالية:

 .األعمال وإدارة غير التمريضللبرامج  ٪60 وكحد أدنى في شهادة الثانوية العامة بمتوسط .أ

  عربي مساتياإليمسات إنجليزي واإل املطلوبة في العالمات الحصول على  .ب

درس باللغة اإلنجليزيةاإليمسات إنجليزي  كحد أدنى في امتحان 1100 عالمةالحصول على  .ج
ُ
 .أو ما يعادله للبرامج التي ت

درس باللغة العربيةاإليمسات إنجليزي  في امتحان 950ال تقل عن  الحصول على عالمة .د
ُ
 .أو ما يعادلها للبرامج التي ت

درس باللغة العربية.بالنسبة ل 1000عن  امتحان اإليمسات عربي عالمةيجب أال تقل  .ه
ُ
 لبرامج التي ت

 

 اآليلت أو املتقدم أو العام .3

 املسار العامأو  املتقدمأو  اآليلت صلين على شهادة الثانوية العامةامن الحيجب على املتقدم للحصول على بكالوريوس العلوم في التمريض 

 أن يستوفي املعايير التالية:

 % للمسار العام )معدل الثانوية العامة 80ل % ملسار املتقدم أو  70أو % مسار النخبة  65الحصول على الحد األدنى ( .أ

 اإلماراتية أو ما يعادلها. .ب

 ( أو ما يعادلها.600في اللغة العربية بدرجة )اإلمسات اختبار  جتيازا .ج

 ( أو ما يعادلها.1100(في اللغة اإلنجليزية بدرجة اإلمسات اجتياز اختبار  .د

 ( أو ما يعادلها.700(في الرياضيات بدرجة اإلمسات اجتياز اختبار  .ه

ار اختب ما يعادلها، أو اجتياز ( أو700)حياء بدرجة التالية: الكيمياء والفيزياء واال  املوادفي مادتين من اإلمسات اجتياز اختبار  .و

 .املوادمسات في تلك تمريض في حالة عدم توفر درجات اإل القبول الذي تضعه كلية أو قسم ال

 الشخصية من قبل كلية أو قسم التمريض. قابلةاملاجتياز  .ز

 للقبول.إضافة إلى ما تضعه الجامعة من شروط أخرى  .ح

  

 النخبة أو املتقدمة أو العامة .4

 :يشترط للقبول في برامج البكالوريوس بكليات اإلدارة واالقتصاد ما يأتي

و ما العام ملعدل الثانوية العامة اإلماراتية أ% للمسار  75% ملسار النخبة أو املتقدم أو  70الحصول على الحد األدنى   .أ

 يعادلها

 ( أو ما يعادلها من االختبارات املعتمدة1100( في اللغة اإلنجليزية بدرجة )EMSAT (اجتياز اختبار اإلمارات القياس ي .ب

 ( أو ما يعادلها.600في الرياضيات بدرجة ) EmSAT اجتياز اختبار اإلمارات القياس ي .ت

ي ف( أو ما يعادلها ويمكن لغير الناطقين التسجيل 600في اللغة العربية بدرجة ) EmSAT مارات القياس ياجتياز اختبار اإل  .ث

 مساق بديل "مقدمة في اللغة العربية" في املؤسسة.
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 اجتياز املقابلة الشخصية من قبل كلية إدارة األعمال. .ج

 .إضافة إلى ما تضعه الكلية من شروط أخرى للقبول  .ح

 

 القبول املشروطج. 

معياري  امتحانمعادلة اللغة اإلنجليزية في  عالمةيمكن قبول الطالب الذي يستوفي معايير القبول ولكنه يفتقر إلى الوثائق الالزمة مثل  .أ

 على أساس مشروط لفصلين دراسيين منتظمين. ووزارة التربية والتعليممعتمد من قبل مفوضية االعتماد األكاديمي 

ساعة معتمدة من قائمة الدورات األساسية للتعليم العام  12ال يجوز للطالب التسجيل في أكثر من  لطالب،لأثناء حالة القبول املشروط  .ب

 يللبرنامج األكاديمي للمساهمة في الحصول على درجة جامعية

 غير معتمدة إلعداد الطالب لتحسين اللغة اإلنجليزية مساقاتوهي  والثاني،جوز للطالب التسجيل في برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة األول  .ج

 .اللغة اإلنجليزية املعتمد من قبل مفوضية االعتماد األكاديمي امتحانألي شكل من أشكال 

ل مفوضية االعتماد األكاديمي خالل الفصاللغة اإلنجليزية املناسبة املعتمدة من قبل  عالمة امتحانإذا كان بإمكان الطالب تقديم  ذلك،ومع  .د

 املقابلة للبرنامج الذي تم قبولهو  املعتمدة املساقات الجامعيةله بالكامل للفصل الدراس ي التالي ويمكنه التسجيل في ، فسيتم قبو الدراس ي

 بالكامل فيه.

لم  وإذاقبل نهاية الفصلين الدراسيين، املستندات الالزمة كافة  إبالغ الطالب بتقديم القبول والتسجيليجب على حالة القبول املشروط، في  .ه

 .سيتم اتخاذ إجراء فصل إداري بحق الطالب األول،الفصل الدراس ي  قديم الناقص منها مع نهايةيتم ت

 

 

 طلب القبول  .خ

يتعين على الطلبة املتوقع قبولهم ملء استمارة القبول، ويمكن الحصول على نموذج القبول من موقع الجامعة أو مباشرة من مكتب القبول 

د التقديم عن طريق البريد أو شخصًيا أو عبر اإلنترنت. كما يجب أن يكون الطلب مصحوًبا برسوم القبول غير القابلة لالستردا ويمكنهموالتسجيل، 

عند قبول  التالي والتقديمدراس ي للفصل الاالنتظار  للطلب املوعد النهائي الذين فاتهم وعلى الطلبةوبجميع املستندات املذكورة في النموذج، 

 جدد.الطالب ال

 

 قرار القبول واإلخطار .د

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

 قبولهم في غضون أسبوعين من وقت تقديمهم.

 

 الجدد الطلبةاختبار وتنسيب  .ذ

 الطلبةسيتم تعيين و  الذي يسبق بداية الفصل الدراس ي،الجدد جلسة التوجيه التي تعقد خالل األسبوع  الطلبةمن املتوقع أن يحضر جميع 

كمال إعليهم  ويقعتحديد املستوى في اللغة اإلنجليزية على برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف  امتحاناتالالزمة في أحد  العالمةالذين لم يحصلوا على 

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

 

 القبول وتحويل الساعات املعتمدة .ر

ول التقدم للقب أو أعلى 2.0إجمالي  معدل حصلوا فيهاوالبرامج سسات التعليم العالي املعترف بها، في مؤ  الجامعيالذين أكملوا العمل  للطلبةيمكن 

 املتوقع نقلهم الطلبة، يجب على جامعة الفجيرة. باإلضافة إلى ذلكلتحويل بعض تلك الساعات املعتمدة إلى ويمكنهم التقدم في جامعة الفجيرة، 

 استيفاء جميع متطلبات القبول املنتظم املذكورة أعاله.
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 ي تدخلتشمل العوامل التالجامعة. و اتخذته قرار إداري هذا ال فإن في مكان آخر قابلة للتحويل أم ال، أخذتالتي  املساقات الجامعية كانت وسواء

لك ، بما في ذجامعة الفجيرةفي املقدم  املساق الجامعيالتي تم أخذه في مكان آخر  املساق الجامعي، ودرجة التشابه بين املساقفي القرار متطلبات 

التي حصل فيها  للمقرراتساعات اعتماد ألحوال  يجوز بأي حال من االتي حصلوا عليها، وال والعالمة، وتخصصهم، لذلك املقرر الطلبة نتائج تعلم 

املقدم من قبل مؤسسات غير جامعية، ، أو التدريب ساعات للتعلم التجريبياعتماد أي ظرف من الظروف ، كما ال يجوز في Cن أقل م عالمةعلى 

ا أم، أو برامج التوعية أو الخدمات التعليمية للدراسة التي تتم على أساس ساعة غير معتمدة. أو الشهادات املهنية، أو التطوير املستمر واملنهي

٪ من 50ما يصل إلى  علىيمكن الحصول ، و للمساقاتلها، وإنما تحسب كإكمال  عالمات، فال يجوز احتساب هاساعات التي اعتمدت املساقات

 ي مكان آخر.املطلوبة لشهادة جامعة الفجيرة ف الساعات املعتمدة

 هونصوص هومناهج عن املقرر ، يجب على الطالب تقديم أوصاف تفصيلية ألغراض النقل املحتمل محتوى املقررات الدراسيةتقييم  وألجل

 املساقيجب على إدارة البحث العلمي إبالغ الطالب كتابًيا بما تم قبوله من أعمال و في وقت تقديم طلب القبول.  القبول والتسجيلرسمية إلى ال

اعتماد على الذين حصلوا جامعة الفجيرة. أما الطلبة اإليجابي بالقبول في  اإلبالغوفًقا ملتطلبات الحصول على درجة جامعة الفجيرة في وقت 

  في جامعة الفجيرة.  املساقات الجامعية، فمن املحتمل أن ال يأخذوا هذه املساقاتلساعات 

 

 التحويل بين البرامج .ز

 بالنسبة التحويل بين البرامج، يتم تطبيق الشروط التالية: 

 .  بالنسبة للطالب الذين ما زالوا يدرسون ويرغبون في تغيير تخصصهم من برنامج إلى آخر، سيتم تطبيق السياسات التالية:

 هم وبدون تغيير في الرقم الجامعيأو أعلى، فسيتم اعتماد جميع الدورات لهم مع درجات 2.0أ. إذا كان املعدل التراكمي الخاص بهم 

 لجامعي.اأو أعلى لهم مع درجاتهم وبدون تغيير في الرقم  C، فسيتم اعتماد الدورات ذات الدرجات 2.0ب. إذا كان املعدل التراكمي الخاص بهم أقل من  

جديدة  جامعيةإذا كان الطالب قد انسحبوا من أي برنامج وتقدموا بطلب إلعادة القبول في برنامج آخر ، فيمكن إعادة قبولهم كطالب جدد بأرقام ج. 

.بيان الدرجاتفي  ضافتس (TC) ومعادلة املواد أعلى سُتضاف لهم  أو Cوالدورات ذات الدرجات 
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 تمويل الطلبة  سياسة

 

 هيكل الرسوم أ.

 رسوم الطلب 1أ.

سوم ر يبين  أدناه الذيفي الجدول كما يتم تقديم رسوم التقديم للقبول في برامج البكالوريوس والدراسات العليا أو برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف 

 املكثف بعد إكمالهم امللتحقين ببرنامج اللغة اإلنجليزية الطلبةلن يتم فرض رسوم قبول إضافية على و  وهو رسم ملرة واحدة، التسجيل والدراسة،

 فصل.نفس الفي غضون  إذا التحقوافي برامج الشهادات الجامعية  همسجيلالبرنامج بنجاح عند ت

           

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

 

 قائمة الرسوم 2.أ

# 
 

 الرسوم –البند 
 مالحظات املبلغ

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

 رسوم التسجيل الفصلية 2
 الفصول الدراسية العادية )األول والثاني( 1,000

 فصول دراسية قصيرة )الصيف( 500

 850 املعتمدةرسوم الساعات الدراسية  3
٪ لبرنامج 10لكل ساعة معتمدة مع زيادة سنوية بنسبة  

 اللغة العربية وآدابها

 رسوم الساعات الدراسية املعتمدة 

٪ 10لكل ساعة معتمدة تخضع ملعدل زيادة سنوية بنسبة  935

 برامج• ملا يلي: برنامج إدارة األعمال برنامج تقنية املعلومات 

 االتصال الجماهيري والعالقات العامة

 رسوم الساعات الدراسية املعتمدة 
٪ ملا يلي: 10لكل ساعة معتمدة مع زيادة سنوية بنسبة  1000

 األسرية العلوم برامج 

 رسوم الساعات الدراسية املعتمدة 
٪ 10لكل ساعة معتمدة تخضع إلى زيادة سنوية بنسبة  1100

 لبرنامج التمريض

  5,000 رسوم مساق اللغة اإلنجليزية املكثف 4

5 
 رسوم التخريج 

 (إفادة  – شف العالماتك –) الشهادة الجامعية 
1,000 

 مرة واحدة عند التخرج

 200 رسوم الشهادة الجامعية ) بدل فاقد ( 6
 إبداعي

 إبداعي 100 رسوم كشف العالمات  7

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

 رسوم الخدمة 200
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 لكل فصل دراس ي 50 رسوم إيجار خزانة 9

10 
 

  رسوم التسجيل املتأخر
500 

 حسب التقويم األكاديمي

 200 رسوم الشيك الراجع من البنك 11
 

 50  (سالة ملن يهمه األمر )ماليةر  12
 

 

 سياسة استرداد الرسوم الدراسية. 3أ.

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

 .٪ من الرسوم الدراسية100عد التسجيل وخالل األسبوع األول من الدراسة: استرداد ب .1

 .٪ من الرسوم الدراسية75خالل األسبوع الثاني من الدراسة: استرجاع  .2

 .٪ من الرسوم الدراسية50يس: سداد خالل األسبوع الرابع من التدر  .3

 .٪ من الرسوم الدراسية25خالل األسبوع السابع من التدريس: استرجاع  .4

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

 .جميع الرسوم األخرى غير قابلة لالسترداد ،الرسوم الدراسية فقط مشمولة بسياسة االسترداد       

 املساعدات املالية . 4أ.

والخدمات  الطلبةتتوفر املعلومات والتطبيقات من إدارة شؤون و املؤهلين.  للطلبةقد تكون املنح الدراسية متاحة من القطاع الخاص واملؤسسات 

 .الخيريةمن قبل جمعية الفجيرة  جامعة الفجيرة لطلبةيتم تقديم جميع املنح الدراسية التي يتم منحها ، و املشتركة
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 تمويل الطلبة قبول التحويل وتحويل الساعات املعتمدة سياسة

 قبول الطالب املحول  .أ

الذكر يجوز للطالب التقدم بطلب للحصول على قبول التحويل في جامعة الفجيرة ممن استوفى شرط التحويل املحتمل بحد أدنى من املتطلبات اآلتية 

 دراسًيا لبرنامج مسجل في السجل الوطني ملؤسسة التعليم العالي املرخصةواملحددة لقبوله، وذلك ملن 
ً

رات أو مؤسسة أكاديمية في دولة اإلما، أكمل عمال

 :أو مؤسسة تعليمية معترف بها تقع خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، العربية املتحدة معتمدة من لجنة االعتماد األكاديمي

 :وضعا أكاديميا جيدا املتوقع انتقالهُيظهر الطالب  الجيد: وضع أكاديمي .1

 برنامج البكالوريوس: .1.1

  أو ما يعادله4.0على مقياس  2.0العام التراكمي  النقاطالحد األدنى ملتوسط ، 

 العام  النقاطمتوسط ؛ و م العالي حيث التحقوا في البدايةيعتمد املعدل التراكمي املعدل على نظام التقييم املستخدم في مؤسسة التعلي

 التراكمي

 أو أدلة وثائقية أخرى. نسخة أكاديمية معتمدة من السجالتمدعوم ب 

 برنامج الخريجين: .1.2

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

  العام النقاطمتوسط و  البداية؛يعتمد املعدل التراكمي املعدل على نظام التقييم املستخدم في مؤسسة التعليم العالي حيث التحقوا في 

 التراكمي

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

ية مفوضأو أي شهادة أخرى معتمدة من  اإليمسات أو التوفل أو اآليلتاستيفاء الحد األدنى من متطلبات اللغة اإلنجليزية  إتقان اللغة اإلنجليزية: .2

كما هو موضح في سياسة النقل والقبول  جامعة الفجيرةللقبول الكامل قبل بدء دراستهم في البرنامج الذي ينتقلون إليه في  األكاديمياالعتماد 

 والتحويل من الساعات املعتمدة.

درس بالإنجليزي -اإليمساتكحد أدنى في اختبار  1100 عالمةالحصول على  .أ
ُ
اإلنجليزية على النحو املنصوص لغة أو ما يعادله للبرامج التي ت

 .مفوضية االعتماد األكاديمي عليه من قبل

درس باإنجليزي -اإليمساتفي اختبار  950ال تقل عن  الحصول على عالمة .ب
ُ
للغة العربية على النحو الذي تحدده أو ما يعادلها للبرامج التي ت

 .مفوضية االعتماد األكاديمي

 الوضع األكاديمي غير الجيد: .3

ا واضًحا عن املجال الذي ينتقل منه الطالب.لطلبة ممن في وضع أكاديمي جيد لُيسمح  3.1
ً
 االنتقال إلى برنامج في مجال يختلف اختالف

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

 من مؤسسة التعليم العالي املحولةبإعالن عن السلوك األخالقي واملنهي  جامعة الفجيرةتزويد  3.3

 من مؤسسات التعليم العالي األخرى  املجتازةاملواد  /املساقات الجامعيةاعتماد  .ب

 ، يؤخذ القرار اإلداري من جامعة الفجيرة.التي يتم تدريسها في مكان آخر قابلة للتحويل أم ال املساقاتكانت  سواء .1

 املساق الجامعي، العميد أو رئيس البرنامج األكاديميبرئاسة والتي تكون ، برنامج أكاديميلكل لجنة نقل وتحويل الساعات املعتمدة  تعادل .2

 املؤشرات التالية:بحسب  جامعة الفجيرة مساقاتمن كحد أدنى ٪ 80درجة التشابه التي تتطابق مع  من حيث

  املساق وصف 

  ؛للمساقمخرجات التعلم  

  ؛املساقمحتوى 

 ؛عدد الساعات املعتمدة 
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  على غرار اإليبت، مثل جزًءا من برنامج معتمد دولًيا الجامعي املساقكون . ويجب أن يالدراس ي املساقإنهاء عدد أسابيع  التدريسساعات ،

 .جامعة الفجيرةالبرنامج املعتمد من 

م نسخة تقدي -املتقدم-على الطالب املحول حويل الساعات املعتمدة، ينبغي لجنة نقل وتبواسطة  املساقات الجامعيةمن أجل تقييم عمل  .3

وعدد الساعات ، املساق، ومحتويات املقرر ، ونتائج تعلم القررات املقابلةمع أوصاف  املساق الجامعيناهج وم أكاديمية رسمية من السجالت،

 .املساقاملعتمدة والساعات التدريسية وعدد أسابيع إنهاء 

ة للطالب املحول طلب تحويل الساعات املعتمدب ةاملعني الساعات املعتمدةلجنة نقل وتحويل على  املصادقة القبول والتسجيليتعين على  .4

، من أجل لتحويل الساعات املعتمدة الجامعية املساقاتاملرفق: طلب معادلة القبول والتسجيل الرابع باستخدام نموذج إليه مقدم الطلب 

 املعادلة املناسبة وتحويل الرصيد.

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

 .الجامعةالساعات املعتمدة لبرنامج ٪ من إجمالي 50ال يجوز أن تتجاوز الساعات املعتمدة املحولة  .6

 .الفجيرةفي املعدل التراكمي للطالب في جامعة  التي تم الحصول عليها من الساعات املعتمدة املحولة  العالمات تحسبال   .7

غايات احتساب مؤسسات التعليم العالي لإحدى  سنوات سابقة فيخمس  أنهيت خاللالتي  االعتبار املساقات الجامعيةيتم األخذ بعين س .8

 .املعتمدة في التحويلساعات ال

لتحويل بناًء على قرار ألغراض ا املقررةاملساقات  ساعات بعدد، كتابًياو القبول والتسجيل بإبالغ الطالب في الوقت املناسب، يقوم رئيس  .9

املساقات طلب معادلة  وكما هو مبين في نموذج القبول والتسجيل الرابع املرفق: ةاملعنينقل وتحويل الساعات املعتمدة  لجنةوتأييد 

 :لكملف سجل اإلبالغ بنسخ من  القبول والتسجيلتحويل الساعات املعتمدة. يحتفظ رئيس لت الجامعية

 ول الطالبقب والتسجيل: ملفالقبول  .أ

 في السجالت اإلرشادية للطالب هالكلية: مستشار الكلية الذي سيودع .ب

 مجالساعات املعتمدة للتحويل بين البرا .ج

 ، تطبق الجامعة الشروط التالية:ياسة القبول في املرحلة الجامعيةفيما يتعلق بالساعات املعتمدة للتحويل بين البرامج وكما هو مبين في س

 :آخرغبون في تغيير تخصصهم من برنامج إلى جامعة الفجيرة وير الذين ال يزالون يدرسون في  اآلتية على الطلبةستطبق السياسات  .1

 .أو أعلى 2.0التراكمي  املعدلير أرقامهم الجامعية، في حال كان أن تتغدون  عالماتهامع  املساقاتستعتمد لهم جميع  .أ

 .دون أن تتغير أرقامهم الجامعية هاعالماتى مع أو أعل C بعالمة املساقاتلهم ستعتمد   .ب

 .2.0كان املعدل التراكمي الخاص بهم أقل من  دون أن تتغير أرقامهم الجامعية، في حال عالماتهاأو أعلى مع  Cبعالمة  املساقاتستعتمد لهم  .ج

جديدة جامعية جدد بأرقام  كطلبةيمكن إعادة قبولهم فإنه ، هم في برنامج آخرمن أي برنامج وتقدموا بطلب إلعادة قبول الطلبةإذا انسحب  .2

 .نسختهمفي  هر لهم الساعات املعتمدة املحولة، وستظأو أعلى C بعالمة ومساقات جامعية

لجميع الساعات املعتمدة  الجديدة الجامعةيتقدمون للقبول في أي من برامج  أرقام جامعية جديدة ممن جامعة الفجيرةسيتم منح خريجي  .3

 املعني. رنامجالبملطلوبة في ا املساقات٪ من 50 في مجموعها، بشرط أال تتجاوز أو أعلى C بعالمةالقابلة للتحويل 

التي  مساقاتهم ، وستعتمد لهمأرقام جامعية جديدةب املختلفة جامعة الفجيرةاملوقوفين في برامج ولين أو املفص الطلبةيمكن إعادة قبول  .4

 .كشوفهم الجامعيةفي ، وستظهر الساعات املعتمدة املحولة أو أعلى Cدرجة ب هي

 

 لجنة قبول وتحويل الساعات املعتمدة .س

 ، وكما(2019مفوضية االعتماد األكاديمي، )معيار  6.4.1وتحويل الساعات املعتمدة لتنفيذ أحكام املعيار  نقل، سيتم إنشاء لجنة راقبة ضمان الجودةمل

 لجنة قبول التحويل وتحويل الساعات املعتمدة:يجب على  جامعة الفجيرة، وعليه،هو مذكور في دليل سياسات وإجراءات 
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ينتقلون من مؤسسات دولة اإلمارات العربية املتحدة املسجلة في  منفقط مالطلبة املؤهلين للقبول في جامعة الفجيرة هم التأكد من أن  .1

، مفوضية االعتماد األكاديمي، أو املنظمات األخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة املعتمدة من قبل العالي املرخص جل الوطني للتعليمالس

 .ج دولة اإلمارات العربية املتحدةأو مؤسسات التعليم العالي املعترف بها املوجودة خار 

مفوضية أو أي شهادة أخرى معتمدة من  اآليلتأو  التوفلأو  تاإليمسااملنقولين الجدد بتقديم شهادة صالحة ) الطلبةمطالبة جميع   .2

جامعة ينتقلون إليه في س؛ قبل بدء دراستهم في البرنامج الذي اللغوية املطلوبة للقبول الكامل درجات الكفاءةاالعتماد األكاديمي( تظهر 

 .الفجيرة

، يجب أن اديمي جيد )بالنسبة للخريجينس مجال الدراسة بوضع أك من مؤسسات أخرى إلى برنامج في نف املنتقلين الطلبة تمتعالتأكد من   .3

املؤسسة التدريس والتعلم والتقييم املستخدم في نظام ، بناًء على أو ما يعادله( 4.0دنى على مقياس كحد أ 2.0يكون املعدل التراكمي 

 ى.موضحة بنصوص معتمدة أو أدلة أخر وتكون ، التعليمية التي التحقوا بها في البداية

ختلف بشكل واضح عن النتقال فقط إلى برنامج في مجال مضع أكاديمي جيد بابو  ال يتمتعون الخارجيين أو الداخليين الذين  للطلبةالسماح  .4

 املجال الذي ينتقل منه الطالب.

حصل و  توفر نتائج تعليمية مكافئة، والتي املحصلة بالعالمةذات الصلة للمساقات برنامج البكالوريوس فقط تحويل الساعات املعتمدة في  .5

 أو أفضل.) 4.0على مقياس  (C 2.00 عالمةفيها الطالب على 

مستوى  املساقاتفي  4.0على مقياس  3.0يتمتعون بوضع أكاديمي جيد فقط )الحد األدنى من املعدل التراكمي  ممناملنقولين الطلبة  قبول  .6

 ت العليا، أو ما يعادلها( لبرامج الدراساالدراسات العليا

 .ي كان بهااملؤسسات التعليمية التبعد الثانوي في جميع  أعمال الطلبةرسمية توضح جميع  شهاداتتقديم  .7

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

 أي ظرف من الظروف.املنصوص عليها للقبول املشروط تحت 

 تحويل.للؤسسة على أنه ساعات معتمدة تلك املبموجب اتفاقية صياغة مع  التعامل مع أعمال الطلبة بمؤسسات تعليمية أخرى   .9

٪ من إجمالي عدد الساعات 50الحد  معين، بحيث ال يتم تجاوز برنامج عالمة تحديد عدد الساعات املعتمدة املحولة التي يمكن تطبيقها على   .10

 .العالمةملعتمدة املطلوبة إلكمال ا

٪ من إجمالي الساعات املعتمدة املطلوبة للبرنامج )أو أي مقياس معادل 25تحديد الساعات املعتمدة املحولة لبرامج املاجستير بحد أقص ى   .11

 أو البرنامج(. املساقيستخدم في تحديد متطلبات 

التي توفر نتائج تعليمية مكافئة والتي حصل فيها  بالعالمةذات الصلة  لمساقاتلتحويل الساعات املعتمدة لبرنامج الدراسات العليا فقط  .12

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

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

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

وعدد الساعات التي سيتم اعتمادها، ، بإمكانية تحويل الساعات املعتمدة، بالغ كتابي في الوقت املناسب للطالب، قبل القبول  يتم تقديم .15

 لجنةلى توصية وبناًء ع القبول والتسجيل،خالل رئيس  جامعة الفجيرة، منتطبيق الساعات املعتمدة املقبولة على برنامج الدرجة في  يةكيفو 

 القبول والتسجيل الرابع. كما هو موضح في نموذجو  وتحويل الساعات املعتمدة،نقل 
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 سياسة الساعات املعتمدة 

 تعريف

، على مدار فصل دراس ي واحد ب على الطالب دراستها في األسبوعيتم تحديد الساعة املعتمدة للفصل الدراس ي من خالل إجمالي عدد الساعات التي يج

 يشمل الوقت اإلجمالي:و . مساق جامعي معينإلكمال متطلبات 

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

 .)الوقت املستغرق في املختبر أو التدريب أو أي نشاط مجدول آخر )عند االقتضاء 

  الدراسة أو الكتابة أو اإلعداد أو حل املشكالت. الوقت املخصص للقراءة أو 

 .الوقت املستغرق في التعلم الذاتي املوجه والتواصل غير املتزامن 

 في األسبوع: املساق الجامعيساعات النسبة التالية من  بحسبيتم تخصيص ساعة معتمدة للفصل الدراس ي 

 ف الساعة املعتمدة بأنها تعادل ساعة واحدة من التدريس الرسمي للفصل باإلضافة إلى ساعتين في املتوس الفصل الرسمي: في تعليمال عرَّ
ُ
ط ت

 مساق، وما إلى ذلك( للطالب الجامعي صل )التحضير لتعليم الفصل الرسمي، والقراءة، والواجبات املنزليةالف خارج الذاتية الدراسة من

مدار فصل دراس ي مدته مستوى الدراسات العليا في األسبوع على  ملساقاسة الذاتية خارج الفصل الدر  من ساعات ثالثاملستوى ومتوسط 

 لوجه. و  أسبوًعا، 15
ً
 ما يتمو يتم التدريس الرسمي للفصل تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس إما في بيئة عبر اإلنترنت أو تقليدية وجها

ً
 عادة

 ،الحرم الجامعي ملساق تقليدي وجها لوجه داخلعبر اإلنترنت بطريقة مماثلة كما هو الحال بالنسبة للمساق حساب الساعات املعتمدة 

 نظًرا ألن النتائج وتوقعات العمل هي نفسها مع التركيز بشكل أكبر على املتعلم خارج الفصل الدراس ي.

  يتضمن "املختبر التجريبي" العرض التوضيحي من قبل  حيثعادة ساعتين من املختبر التجريبي، ساعة معتمدة واحدة تعادل  تجريبي: مختبر

بشكل عام بما في ذلك املمارسة و/ أو كتابة التقارير املختبرية،  ، مع الدراسة خارج الفصلالطلبةوالتجريب من قبل  عضو هيئة التدريس

 .املحاضر"املختبر التجريبي" تحت إشراف  ويكون 

في معظم ون ثالث ساعات معتمدة في املتوسط، و، عادة ما يكحدد من الساعات املعتمدةرة عدد مفي جامعة الفجي مساقُيخصص لكل 

 لوجه و/  الذيوفًقا لعدد الساعات في األسبوع  ملساق معينيتم تحديد الساعات املعتمدة املخصصة  الحاالت،
ً
فيه يتم لقاء الفصل وجها

 الدراس ي:تعادل الساعة املعتمدة خالل الفصل أو عبر اإلنترنت. و 

 15  ساعة( أو 30، باإلضافة إلى التحضير الخارجي املناسب )التواصل بالفصول الدراسيةساعة من 

 30 ساعة من العمل املخبري تحت اإلشراف ، باإلضافة إلى التحضير الخارجي املناسب أو 

 45 .ساعة تدريب أو تدريب حسب إرشادات الجامعة 

 .مزيج مما سبق 

 باستثناء فترات االمتحان النهائي. في كل فصل دراس يأسبوًعا  15 طول الفصل الدراس ي:   

 في األسبوع أو ساعتين أو أكثر من املختبر في األسبوع طوال الفصل الدراس ي. إلقاءدقيقة محاضرة أو  50ساعة معتمدة =  1الساعة املعتمدة: 

نفس الساعات املعتمدة في  املساقاتتقدم هذه أسبوًعا، و  15مدته  ل دراس ي تقليديأقل من فص املحاضراتاملقدمة في  املساقات :املساق املعجل

لة بالحد األدنى من متطلبات املعج املساقاتيجب أن تفي حيث ، الدراس ي ضمن إطار زمني قصيرالفصل الدراس ي مثل الفصول التقليدية بطول الفصل 

أنشطة تعليمية  تعتمد، ساعات التواصل املتوقعةملتطلبات  املساقات الجامعيةفي حالة عدم استيفاء واملحاضرة.  ساعات التواصل املناسبة لتصميم

و أ /إلنترنت أو االختبارات القصيرة و، يمكن أن تشمل على سبيل املثال ال الحصر مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت أو املناقشات أو الدردشات عبر امكافئة

 ، وما إلى ذلك.األنشطة الجماعية عبر اإلنترنتو  ،ملخصات املقاالت وتحليالت الحالةاالختبارات و 
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 ج األكاديمية مسياسة متطلبات إكمال البرا

A. متطلبات استكمال برامج البكالوريوس 

خطتهم ستيفاء األنشطة األكاديمية األخرى املخصصة ال و ، البرنامج األكاديميالبكالوريوس إكمال جميع الدورات اإللزامية التي يحددها  طلبةيجب على 

 .4.0من  2.0يجب أن يكون معدل النقاط لكل طالب جامعي على األقل كما الدراسية املتخصصة. 

 الحد األدنى ملتطلبات التخرج: يأتيفيما و 

 االنتهاء بنجاح من جميع املقررات ضمن الخطة الدراسية. .1

 وما فوق. 2.00الحصول على معدل تراكمي  .2

اسة يجب أال تتجاوز املدة القصوى للدر ما ال يتجاوز الحد األقص ى للمدة، و الدراسية املطلوبة ملنح الدرجة باالستفادة من الحد األدنى للمدة  .3

 مدة البرنامج املخطط لها.من مرة  1.5

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

بإضافة إلى متطلبات التخرج املذكورة  ا برنامج دراسته كما هو مذكور في مواصفات البرنامجي متطلبات أخرى يحتاجهالطالب أل استيفاء  .5

 .أعاله

 يوس من حيث عدد الساعات املعتمدمتطلبات استكمال برامج البكالور  يأتيفيما و 

 البرنامج الكلية

متطلبات اإلكمال 

)عدد الساعات 

 املعتمدة(

 كلية إدارة األعمال

 

 126 إدارة أعمال: عامبكالوريوس   •

 126 بكالوريوس في إدارة األعمال في إدارة املوارد البشرية • 

 126 بكالوريوس إدارة األعمال في العلوم املالية واملصرفية  •

 63 دبلوم منهي في اآلداب في إدارة األعمال  •

 كلية تقنية املعلومات

 

 126 الشبكات واألمنبكالوريوس في تكنولوجيا املعلومات في   •

 63 دبلوم منهي في اآلداب في تكنولوجيا املعلومات • 

 كلية االتصال

 

 126 بكالوريوس في االتصال الجماهيري في العالقات العامة  •

 66 دبلوم في العالقات العامة  •

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 

 واإلنسانية

 بكالوريوس لغة عربية وآدابها • 
126 

 120 بكالوريوس في علوم التمريض • كلية الصحة والعلوم
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 اإلجراءات املتبعة للتأكد من استكمال متطلبات التخرج وتوثيقها  .ب

 :تكون اآلليات واإلجراءات للتأكد من التوثيق السليم ملتطلبات التخرج كما يأتي

 اإلرشاد األكاديميدور املسجل والعميد وعضو هيئة التدريس في 

امج يتم تعيين مرشد أكاديمي لكل طالب عند التحاقه بالبرنامج األكاديمي منذ الفصل الدراس ي األول وحتى الفصل األخير وحتى تخرجه من البرن .أ

إتمام  اد الطالبي دوًرا حيوًيا فياألكاديمي، وذلك لضمان التوجيه املناسب للطالب والتوثيق الكافي الستكمال برنامجه/ برنامجها األكاديمي. يؤدي اإلرش

فدوره/ الدرجة األكاديمية بنجاح، وُيدمج ضمن واجبات أعضاء هيئة التدريس، حيث ُيتوقع أن يكون كل عضو هيئة تدريس مرشًدا أكاديمًيا للطلبة، 

كد من تلقيهم املساعدة املناسبة في دورها يجب أن يشمل توجيه الطلبة في تسجيل مساقاتهم الجامعية الصحيحة بحسب خططهم الدراسية والتأ

 متابعة مساعيهم األكاديمية في الجامعة.

( ورفعها إلى DARيتم إصدار القائمة الرسمية للطلبة املسجلين في كل فصل دراس ي لكل برنامج من قبل املسجل أو مدير دائرة القبول والتسجيل ) .ب

 العميد في أو قبل بداية كل فصل دراس ي. 

 لقسم.البرنامج أو العميد مسؤولية تعيين مرشد أكاديمي للطلبة، ومراقبة تنفيذ نظام اإلرشاد األكاديمي في برنامجه/ برنامجها األكاديمي/ ايتولى رئيس  .ج

اديمي ك يتوجب مراقبة الطالب وتقييمه بانتظام من قبل مرشده األكاديمي من حيث االلتزام باملساقات املسجلة بحسب الخطة الدراسية لبرنامجه األ .د

 حتى الفصل األخير.

 يتولى املرشد األكاديمي مسؤولية االحتفاظ بسجالت الطلبة وتحديثها، والتي تشمل اآلتي:  .ه

 نموذج اإلرشاد األكاديمي. (1

 في الشبكات واألمن(. BITالبرنامج األكاديمي والتخصصات الفرعية )مثل بكالوريوس تكنولوجيا املعلومات  (2

 ات بحسب البرنامج.الخطة الدراسية وقائمة املساق (3

طلب معادلة املساقات والتي توضح املساقات التي درسها الطالب في مؤسسات التعليم  :(DAR Form 4نموذج دائرة القبول والتسجيل الرابع ) (4

 العالي األخرى واملساقات املعادلة املعتمدة في جامعة الفجيرة.

ملراقبة والتحقق من استكمال كل مساق خالل الفصل الدراس ي وفًقا للخطة يتم استخدام نموذج قائمة مراجعة وتدقيق املساقات بغية ا (5

الدراسية، حيث يضمن املرشد مراقبة الطالب من حيث األداء األكاديمي املوثق بنسخة من العالمات واملساقات املعادة واملعدل التراكمي 

 الفصلي واملعدل التراكمي بغية تحديد ومراقبة وضعه األكاديمي.

 ( DARالعالمات لكل فصل دراس ي يتم الحصول عليها من دائرة القبول والتسجيل ) نسخة من (6

 

أدوار العميد واملرشد األكاديمي في التدقيق املسبق الستكمال املساقات على مستوى البرنامج/ القسم/ الكلية   

إشراف العميد أو رئيس البرنامج األكاديمي، حيث يتم تزويد يقوم املرشد األكاديمي في كل فصل دراس ي بتدقيق ملفات الطلبة املتوقع تخرجهم تحت  .أ

تى يتم ( باملعلومات واإلرشادات الالزمة فيما يتعلق باملساقات املتبقية عليهم أو التي لم يدرسوها أو رسبوا بها أو غير املكتملة، حPGSهؤالء الطلبة )

 فصل الدراس ي األخير لضمان استكمالهم جميع املتطلبات األكاديمية.التأكد من أنهم مسجلين فيها في أو قبل فترة السحب واإلضافة لل

نموذج يقوم املرشد األكاديمي بإعداد قائمة بأسماء الطلبة املتوقع تخرجهم والذين استكملوا بنجاح متطلبات التخرج في كل فصل دراس ي مصحوبة ب .ب

لقسم/البرنامج. ويتم تدقيق هذه القائمة من سجالت دائرة القبول قائمة مراجعة وتدقيق املتطلبات الدراسية ويرفعها للعميد أو رئيس ا

 .(.SIS( بحسب قواعد البيانات في نظام معلومات الطلبة )DARوالتسجيل)

 

( لكل برنامج أكاديمي في املراجعة النهائية الستكمال املتطلبات على مستوى CQA-PEأدوار املسجل ولجنة ضمان الجودة وفاعلية البرنامج )

 البرنامج/ القسم/ الكلية 
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الطلبة املتوقع تخرجهم في كل بترتيب قوائم (، في األسبوع الخامس من الفصل الدراس ي الحالي، DARيقوم املسجل أو مدير دائرة القبول والتسجيل ) .أ

 (، وتدقيقها والتأكد من صحة املعلومات التالية في كشوف العالمات: SISبرنامج أكاديمي واستخراج كشوف عالماتهم من نظام معلومات الطلبة )

 االسم الكامل كما هو وارد في جواز السفر. (1

 البرنامج األكاديمي والتخصص الفرعي )إن وجد(. (2

رسها الطالب وفق البرنامج األكاديمي والخطة الدراسية، والساعات املعتمدة، والعالمات، واملساقات املعادة، واملعدل املساقات التي د (3

 الفصلي، واملعدل التراكمي، والوضع األكاديمي.

 .PGSتوقع تخرجه يجب على املسجل التأكد من أن جميع املساقات االستدراكية ومتطلبات التخرج موثقة بشكل سليم في سجل الطالب امل .ب

 على مستوى البرنامج/ القسم/ الكلية من خالل مدير البرنامج أو العميد في األسبوع السادس PGSيجب على املسجل رفع قائمة بالطلبة املتوقع تخرجهم  .ج

 من الفصل الدراس ي. 

 في األسبوعين السابع والثامن،  .د

 ,MBA, BBA, BIT, BMC, BALL)( للبرنامج األكاديمي )CQA-PEوفاعلية البرنامج )يقوم مدير البرنامج أو العميد بدعوة لجنة ضمان الجودة  (1

BSN ملراجعة قائمة الطلبة املتوقع تخرجهم والتحقق من صحة املعلومات املتعقلة بكل طالب وأحقيته  ، وبمشاركة املسجل،لالنعقاد

بالتخرج. وتتحقق أحقية الطالب بالتخرج باستكمال املتطلبات األكاديمية للبرنامج الذي يدرس به من خالل فحص وتدقيق نموذج قائمة 

العميد أو رئيس القسم/البرنامج بناء على تنسيب املرشد األكاديمي بالتوازي مع  مراجعة وتدقيق املتطلبات الدراسية املعتمدة من قبل

 كشف العالمات املقدم من قبل مدير القبول والتسجيل، وذلك لضمان التفاصيل اآلتية:

 االسم الكامل كما هو وارد في جواز السفر. .أ

 البرنامج األكاديمي والتخصصات الفرعية. .ب

اديمي والخطة الدراسية، والساعات املعتمدة، والعالمات، واملساقات املعادة، واملعدل الفصلي، املساقات وفق البرنامج األك  .ج

 واملعدل التراكمي، والوضع األكاديمي.

 .املساقات االستدراكية ومتطلبات التخرج .د

ية التخاذ القرار بشأنها، وذلك عند القائمة النهائية للطلبة املتوقع تخرجهم ملجلس الكل CQA-PEترفع لجنة ضمان الجودة وفاعلية البرامج  (2

 .PGSاالنتهاء من عمليات التدقيق والتحقق من صحة وموثوقية وثائق هؤالء الطلبة 

 

افقة والتأكيد على منح الدرجات العلمية   دور املجالس ومجلس األمناء في املصادقة واملو

في البرامج املختلفة ويصادق عليها ويرفعها إلى مجلس الجامعة التخاذ القرار  يتخذ مجلس الكلية القرار املناسب بشأن قوائم الطلبة املتوقع تخرجهم (1

 املناسب بشأنها. 

 يقر مجلس الجامعة قوائم الطلبة املتوقع تخرجهم يعتمدها. (2

 (.BOTلى مجلس األمناء )يصادق مجلس الجامعة على قوائم الطلبة املتوقع تخرجهم ويرفعها للجنة التنفيذية للمصادقة عليها ويرفع التوصية بشأنها إ (3

 يقوم مجلس األمناء بإقرار قوائم الطلبة املتوقع تخرجهم واملوافقة عليها ويوعز بمنح الدرجات العلمية ملستحقيها. (4

ها من أجل نيقوم مجلس األمناء من خالل مدير الجامعة باإليعاز ملدير القبول والتسجيل بالقائمة الرئيسية للخريجين والدرجات العلمية التي يستحقو  (5

 إجراء الالزم إلصدار وثائق تخرجهم وشهاداتهم العلمية املستحقة.

 

 املراجعة املزدوجة للسجالت األكاديمية ذات الصلة بالدرجة العلمية املمنوحة

من األسبوع الحادي عشر وحتى السادس عشر، يقوم املسجل بإعادة تدقيق كشوفات عالمات الطلبة املتوقع تخرجهم والتأكد من استكمالهم  .أ

 جميع املساقات املتضمنة في خطتهم الدراسية، والتأكد من صحة قوائم املراجعة والتدقيق. 
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عمليات االلتزام ووضع اللمسات األخيرة على قائمة الخريجين الذين سيتم منحهم الدرجات يقوم املسجل باالستمرار باإلجراءات الالزمة للتحقق من  .ب

 وذلك في نهاية عملية الفصل الدراس ي.  BOTالعلمية بالتوافق التام مع القائمة الرئيسية للخريجين بحسب ما أقرها مجلس األمناء 

اتخاذ  هادات العلمية املمنوحة )مثل العالمات واملعدل التراكمي وما شابه ذلك(، بعدال ُيسمح بأي شكل من األشكال إجراء تغييرات في محتويات الش .ج

 قرار منح الدرجة العلمية.

معة باللغتين اإلنجليزية والعربية للخريج، موقعة بتوقيعه ومختومة بالختم الرسمي لجا LOCيصدر املسجل خطاب تأكيد إتمام البرنامج األكاديمي  .د

 ائق التخرج والشهادات.الفجيرة وعلى كافة وث

 يقوم املسجل بإعداد وإصدار الوثائق والشهادات اآلتية: .ه

 النسخة األصلية من كشف العالمات )كشف العالمات الرسمي( (1

 الشهادة العلمية  (2

 الوثائق األخرى ذات الصلة (3

 

 التكريم األكاديمي منح  تحديد

 .لجنة ضمان الجودة وفاعلية البرامج قبلمن للبرنامج األكاديمي يتم تحديد منح درجة مع مرتبة الشرف  .أ

، كما هو موضح ه التراكميواملسجل تقييم وتحديد الطالب املتخرج بمرتبة الشرف وفًقا ملعدللجنة ضمان الجودة وفاعلية البرامج  يجب على  .ب

 :أدناه

 وصف جائزة الشرف متوسط الدرجة

 امتيار مع مرتبة الشرف 4.00 – 3.75

 األكاديمي التميز 3.74 – 3.50

 

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

لوحة وميدالية وشهادة شرف بناًء على أدائه األكاديمي الجدير  علىبشكل منفصل  على امتياز مع مرتبة الشرفُيمنح الخريج الحاصل  .د

 .بالتقدير

 

 حفل التخرج

الجامعة تنظم حفل تخرج داخلي ملنح الدراجات العلمية رسمًيا للخريجين لتسليمهم شهاداتهم التي  التزاما بتقاليد جامعة الفجيرة، فإن

 يستحقونها، كما وتمنح الحاصلين منهم على مرتبة الشرف امليداليات والشهادات التقديرية تقديرا ألدائهم األكاديمي املتميز.

 

 إصدار شهادات بدل فاقد 

صول يجب أن يدرك الخريجون أن الشهادات العلمية ووثائق التخرج هي وثائق قيمة ويجب االهتمام بها بعناية فائقة، ومع ذلك فيجوز للخريج الح

 نسخة من شهادات التخرج وفق الشروط التالية: 

داته ووثائق تخرجه بدل فاقد أو تالف، حيث يتم إصدار هذه النسخ يمكن للخريج أن يتقدم بطلب للمسجل للحصول على نسخة أصلية من شها .أ

 مقابل رسوم مقررة.

ستبدل الشهادات األصلية فقط بحيث تحمل اسم الطالب كما هو مسجل في بياناته األصلية دون تغيير. .ب
ُ
 ت

ستبدل الشهادات األصلية مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يتم إصدار نسخة طبق األصل فقط .ج
ُ
 .ت
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 يفيد بأنها بدل فاقد/تالف.يجب أن  .د
ً
 تتضمن الشهادات املستبدلة نصا

 .يمكن التقدم بطلب الحصول على شهادة بدل فاقد/تالف من قبل الطالب املتخرج إلى املسجل إذا قام بدفع الرسوم املقررة .ه

 ُيصدر املسجل الشهادات الجديدة بمجرد استالم طلب كامل ودقيق. .و

  

 وطلب نسخة إضافية  تصديق كشوفات العالمات الرسمية

يجب أن يتم استالم كشف العالمات مباشرة من املؤسسة التعليمة املصدرة له ليتم اعتباره رسميا، ويجب أن يحتوي على الخاتم الرسمي  .أ

ا وموقًعا من قبل املسجل.
ً
 للمؤسسة التعليمة أو شعار أو ترويسة رسمية، بحيث يكون مؤرخ

، يجب استالم النسخة مباشرة من دائرة القبول والتسجيل )حتى يتم اعتبار كشف العالمات  .ب
ً
( متضمنة توقيع املسجل وتاريخ DARموثقا

 اإلصدار وإثبات من جامعة علمية معترف بها.

صدر كشوف العالمات الرسمية إما مباشرة إلى املؤسسة التعليمية الخارجية أو في مظروف مختوم للخريج. .ج
ُ
 ت

 قبل الطالب املتخرج باستخدام الخدمة الذاتية للطالب عبر اإلنترنت أو لدائرة القبول والتسجيل مباشرة يمكن تقديم طلب نسخة رسمية من .د

 عن طريق دفع الرسوم املقررة.

 يتم إصدار كشف العالمات الرسمي من قبل دائرة القبول والتسجيل بمجرد استالم طلب كامل ودقيق .ه

 

 اإلجراء على نظام العالمات

. )املحاضرون(تعتمد عالمات املساق على نتائج التقييم واالمتحانات واملشاريع والواجبات املنزلية واملشاركة في الفصل وعوامل أخرى يحددها املحاضر 

في  املساق علىلًيا تقييًما أو للطلبة  لكل مساق.، ويقيم األداء األكاديميتوضيًحا تفصيلًيا ألساس التقدير  مساق جامعييوفر املنهج الدراس ي لكل و 

 .نهايتهفي  وتقييما نهائيامنتصف كل فصل دراس ي 

أخرى بدرجة  تعليمية في مؤسسة عليهيتم الحصول  الذي املساقفإن  ذلك،، ومع أو أعلى الجتياز املساق الجامعي 60ويجب أن تكون النتيجة اإلجمالية 

 .مقاييس التقدير اآلتيةتوضح الجداول و في جامعة الفجيرة.  املساقاملحولين إعادة  الطلبةسيتعين على ، و غير قابلة للتحويل P  +أو P نجاح

 

   برامج البكالوريوس (1

  عالمة املساق

 العلمة بالرموز  العالمة املئوية

90 – 100 A 

85 – 89 B+ 

80 – 84 B 

75 – 79 C+ 

70 – 74 C 

65 – 69 D+ 

60 – 64 D 

Below 60 F 
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 خرى أتصحيح رموز  (2

 الوصف الرمز

INC غير مكتمل 

W منسحب 

WA منسحب بسبب الغياب 

WF منسحب بسبب الرسوب 

WP متجاوز لوقت االنسحاب 

FA رسوب بسبب الغياب 

TC تحويل الرصيد 

IP جاري العمل /قيد التقدم  

 

  تفسير:

 غير مكتمل (INC)  في تقديم التقييمات أو حضور االمتحانات، فسيتم منحه فشلالطالب الفصول بانتظام ولكنه  حضرإذا INC   

  ب منسح(W)  /املساقمن  الرسمي اإلسقاطتم االنسحاب 

  بسبب الغيابمنسحب (WA)  ويحدد وسيتم إسقاط املساق للطالب رسميا/ منسحبا من املساق، باملائة  25تحذير من الغياب بنسبة

 التراكمي.الطالب في معدل  يحتسبوالذي ال ،  "WA“تقدير 

 منسحب بسبب الرسوب (WF)  فسيتم منحه درجة  االنسحاب، /اإلسقاطفي وقت  املساقالطالب في  رسبإذاWF والتي سيتم احتسابها ،

 كدرجة راسب.

 متجاوز لوقت االنسحاب(WP)   االنسحاب، فسيتم منحه درجة  /اإلسقاطوقت  املسجل في املساقالطالب  تجاوز إذاWP. 

 بالغيا سببرسوب ب (FA)  فسيتم منحه درجة املساقانسحاب من  /إسقاطإذا توقف الطالب عن حضور الفصول الدراسية دون ،FA. 

  الرصيدتحويل(TC)   د برقم يجد كطالبإذا انسحب الطالب من أي برنامج وتقدم بطلب إلعادة قبوله في برنامج آخر، فيمكن إعادة قبوله

 .  (TC)أو أعلى على أنها ساعات معتمدة وسيظهر في نصه Cالتي تحمل درجة  وتحسب له للتحويل املساقات الجامعية ،جديد جامعي

  التقدم/ جاري العملقيد (IP) فسيتم منحه ودراسة متكاملة يتطوير مشروع بحث على بوقته الحالي منشغال في العمل إذا كان الطالب ،IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 | P a g e  
 

 سياسة االمتحان التكميلي 

لضمان الشفافية واإلنصاف، و ألسباب مبررة.  هلم يتمكنوا من حضور  في حال للطلبة الحق في إكمال أو تعويض االمتحان النهائي

 .كما اآلتي أدناه تم وضع مجموعة من اإلرشادات واملعايير

 

 التوجيهية اإلرشادات .أ

 مراجعة الحالة. وينتظر، تقييما -النهائي  االمتحان في ما تقديًرااالمتحان النهائي ملساق حضر الذي لم يالطالب ال يمنح  .1

 امتحان تكميليويسمح للطالب بإجراء ، ل درجة غير مكتملةتسجإذا تم التحقق من أسباب التغيب عن االمتحان النهائي وتبريرها،  .2

 من الفصل التالي. السحبملرة واحدة، في موعد ال يتجاوز نهاية فترة 

ن تقع على عاتق الطالب مسؤولية تقديم املستندات املطلوبة ألسباب عدم اجتياز االمتحان النهائي وفًقا للجداول الزمنية املعلنة م .3

 .قبل إدارة القبول والتسجيل

 في حساب املعدل التراكمي للطالب خالل ذلك الفصل الدراس ي. املساقات غير املكتملةال يتم احتساب  .4

ا أساسًيا  مساقفي  غير املكتملإذا تم تعيين  .5
ً
حتى إكمال  الالحق املساققد ال يتم تسجيل الطالب في و ، الحق ملساقما يعد شرط

 واستبداله بتقدير ناجح. غير املكتمل تقدير

 غير مكتمل في السجل األكاديمي. بعالمةطالب ال لن يتخرج. 6

 ، كما هو مقرر.التكميليي يتغيب عن االمتحان النهائي أو . لن تكون هناك فرص أخرى مرتبة للطالب الذ7

 

 االمتحان النهائي  االعتراض على نتائجلجنة  .ب

والتوصية بالسماح للطالب املدعى بأداء النظر في االعتراضات التي يقدمها الطلبة  مسؤوليتهاهي لجنة على مستوى الجامعة و 

 ، على سبيل املثال ال الحصر، إلى املعايير املوضحة أدناه.االمتحان التكميلي، استناداالنهائي أو  االمتحان

 

 املعايير .ج

قدمها الطالب التي سياملستندات الصحيحة واملوثقة  بحسباالختبار النهائي، حضور األسباب املقبولة للتغيب عن ب قائمة يأتيفيما 

 لجنة االعتراض على نتائج االمتحان النهائي إلى

 .اإلجازات املرضية .1

 يوم االمتحان. ما قبلأسبوع  فيوفاة قريب من الدرجة األولى  .2

 يوم االمتحان. ما قبلثالثة أيام ال خاللوفاة قريب من الدرجة الثانية  .3

 أو مهمة بتكليف من جامعة الفجيرة مهمة وطنيةأداء  .4

 خطيرة. حاالت صحيةا .5

ة بناًء على األسباب املقدمة وتاريخ طلب املوافق وتتمألسباب مختلفة.  وصول الطلبة متأخرين إلى قاعة االمتحان .6

 .لتعويض التكميليا

 أسباب أخرى صحيحة وموثقة تقرها اللجنة. .7

 

 االعتراض تقديم .د

 تاريخمن  أيام عمل غضون ثالثةالنهائي في التكميلي المتحان للتقدم ل اعتراضيجب على الطالب أن يتقدم بطلب  .1

 .من إدارة القبول والتسجيل التقديم لالمتحان طلب ويتم الحصول على .االمتحان النهائي

صدقة املمع الوثائق  إدارة القبول والتسجيل مكتمالإلى التكميلي  طلب التقديم لالمتحان يجب على الطالب أن يقدم .2
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 حسب األصول.

في  CSFEA ئيوتعرضه على لجنة االعتراض على نتائج االمتحان النهاطلب الطالب  إدارة القبول والتسجيل بمراجعةوم تق .3

 النهائي األخير. االمتحانمن  غضون ثالثة أيام عمل

املقدمة في غضون خمسة أيام  االعتراضاتقرارات نهائية بشأن جميع لجنة االعتراض على نتائج االمتحان النهائي  تتخذ  .4

 عمل من االختبار النهائي األخير.

 :يأتيأًيا مما لجنة االعتراض على نتائج االمتحان النهائي  قرر تبناًء على األسباب والوثائق الخاصة بكل حالة ،  .5

 ير مكتمل.تقدير غالطالب  منح  .أ

 المتحان التعويض ي النهائي.ا بتقديمرفض/ رفض طلب الطالب  .ب

 بقرار لجنة االعتراض على نتائج االمتحان النهائي، ويرسل طلب االعتراضبإبالغ الطالب  تقوم إدارة القبول والتسجيل .6

املعتمد إلى الطالب املستلم بشأن جدول االمتحان التعويض ي قبل أسبوع واحد على األقل من موعد االمتحان 

 التعويض ي.

 كما هو مقرر.يجري الطلبة الذين تمت املوافقة على اعتراضهم االمتحان التكميلي النهائي  .7

غير املدعمة  االعتراضاالت بح (F) راسبإلى  النهائي للطالب االمتحان عالمةبتغيير تقوم إدارة ىالقبول والتسجيل   .8

 أو املرفوضة. بالوثائق املصدقة

 

 التكميلية جدول االمتحانات  .ه

 يأو الصيف الثانيأو  األول فصل البالتنسيق مع العمداء في  إدارة القبول والتسجيلمن قبل  التكميليةيتم إدارة جدول االمتحانات 

 حيث التكميلية النهائية،عن طريق البريد اإللكتروني بتاريخ ووقت ومكان االمتحانات  الطلبةوتبلغ إدارة القبول والتسجيل الالحق. 

 التحقق من بريدهم اإللكتروني.من خالل  في متابعة موعد وتفاصيل االمتحانات التكميلية تقع املسؤولية على الطلبة

 

 التكميليةمواد اإلمتحانات  .و

  كلية يرشحها الرئيس األكاديمي املعني مسؤولية ضمان جاهزية واكتمال البرنامج.يتحمل العميد ومنسق البرنامج أو أي 

ان االعتراض على نتائج االمتح من قبل لجنةمتاحة للطالب الذي تمت املوافقة على طلبه  التكميلييجب أن تكون مواد االمتحان             

 .إدارة القبول والتسجيلحتى يتقدم لالمتحان التكميلي، كما هو مقرر من  النهائي

  العميد أو منسق البرنامج مسؤول عن التأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس املعنيين يجب أن يقدموا مجموعتين من نسخ

 .لالمتحان التكميلياالمتحانات النهائية لكل مقرر. يجب استخدام نسخة واحدة 

 االمتحانات التعويضية .ز

، وفًقا ول الزمنية املنشورةضمن الجدا الطلبةفي نظام معلومات  عالمات االمتحان التكميليترميز يلتزم عضو هيئة التدريس املعني ب

 :بحسب اإلجراء اآلتي

 إذا: العالمات صفحةالنهائي في  االمتحانتسجل عالمة الصفر في عنصر  .1

يزال غير صالح )على سبيل املثال، إجازة مرضية  األصلي ال هعذر ولم يكمله، و  التكميلي لم يحضر الطالب االمتحان .أ

 ؛طويلة(

)أي ليس لديه  االمتحان التكميلي قدم بطلب للحصول على املوافقة على التقدمتخلف الطالب عن املوعد النهائي للت .ب

 ؛على التقدم االمتحان التكميلي(موافقة 

 .لالمتحان التكميليالتقدم  طلبلجنة االعتراض على نتائج االمتحان التكميلي وعدم موافقة رفض  .ج
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أنهاها الطلبة و التكميل التي تمت املوافقة عليها من قبل لجنة االعتراض على نتائج االمتحان التكميلي بالنسبة لجميع حاالت  .2

 على االمتحان النهائي وفي نظام معلوماتاملناسبة  العالمةيتعين على عضو هيئة التدريس املعني تسجيل وترميز فإنه ، بنجاح

 .الخاصة بذلكجداول الطلبة ضمن ال

الذي يقدمه الطالب  العالماتطلب إكمال وهو  التاسع:نموذج إدارة القبول والتسجيل عضو هيئة التدريس املعني  يستكمل  .3

ويحيله إلى ، ، والذي بدوره يستكمل فيه تعبئة العالمة املناسبةعلى عضو هيئة التدريس لعرضه إلى إدارة القبول والتسجيل،

 للتسجيل وضمان الجودة.إدارة القبول والتسجيل 

 

 التدريب امليداني سياسة

 نظرة عامة .أ

مع  الفجيرة جامعةلتحقيق مواءمة مهارات خريجي  أمًرا جوهرياالشراكة مع الصناعة  /بالتدريب امليدانياألنشطة املتعلقة  تعد

 لكفاءات املطلوبة.او  متطلبات سوق العمل

 حيث يتم؛ التدريب امليدانيفي مساق تسجيل التوجيهية للرشادات اإل ب الطلبةالعمليات التي تضمن التزام سياسة هذه الوتصف 

 اقبتهم وتقييمهم بشكل فعال.وإدارتهم ومر  الطلبة تحضير وإعداد فيه

جامعة ، مثل العالقة الرئيسيينالة بين أصحاب العالقات الفعبالجودة العالية للتدريب امليداني  ارتباطتقر جامعة الفجيرة و 

 ج برنامج معين.امنه التدريب امليداني وفرصه ضمنمزودي  الجامعة تنوعتدرك  ومزودي التدريب امليداني والطالب، كما الفجيرة

 

 بيانات السياسات والعمليات .ب

يعد اقبة في الصناعة ومكان العمل. برنامج لتزويد الطالب بنظرة ث لكلامليداني مساقات التدريب  إلى توطيد جامعة الفجيرة تسعى

، ويمكن من فهم توقعات صاحب مهارات التوظيف اآلمنة مجموعة حيث أنه يطور ج الدراس ي اللمنهمساق التدريب امليداني امتدادا 

التدريب خالل فترة ثقة الطلبة بكونهم سيصبحون خريجين أكفاء ومستقلين ومهنيين مؤهلين للتوظيف  العمل، وسوف تتطور 

 .امليداني

 

  مساق التدريب امليدانيإرشادات التسجيل في 

األول  الفصللاللتزام بها خالل في جامعة الفجيرة التدريب امليداني إرشادات التسجيل في  القبول والتسجيل سجالتحدد مكتب 

 وعليه، فالبد من، الطالبساعات تدريب سياسة األخذ بعين االعتبار مع  التدريب امليدانيسياسة ضمن إطار  والثاني والصيفي

 االلتزام باملتطلبات واإلرشادات التالية:

 

 فترة التوظيف .1

 حقيقية(. /ساعة فعلية 480سبوًعا كحد أدنى )أ 16هي و  فترة التدريب امليداني .أ

التدريب  خضع خاللها الطالب التباع قواعد وأنظمة مزودحيث ي، ون فترة التدريب امليداني مستمرة وغير منقطعةيجب أن تك  .ب

 .امليداني

لضمان التكامل بين  األول والثاني الفصلينخالل  (غير مستمر)بكالوريوس العلوم في التمريض  تم دمج فترة التدريب امليداني لطلبة .ج

 .التمريض صالحاالعتماد األكاديمي إل  استراتيجية مفوضيةكما هو مطلوب في  والتطبيقالنظرية 

 

 الدولي التدريب امليداني .2
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 وأن يمول التدريب امليداني خارجيا، ومعروفة غربية محط التدريب  شركةالكون الدولي بشدة، شريطة أن ت تشجيع التدريب امليدانييتم 

 

 ملساق التدريب امليداني التسجيل اإللزامي  .3

 .يسجل الطالب في مساق التدريب امليداني قبل البدء بالتدريب

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

 .شريطة عدم التداخل مع ساعات التدريب امليداني، امليداني

 خالل الفصل الصيفي: .ب

 خالل الفصل الصيفي بالشروط التالية: جوز للطالب التسجيل في مساق التدريب امليدانيي

i. املنجز وتحقيق نتائج التعلم.التقدم  عة الفجيرةيراقب أعضاء هيئة التدريس في جام 

ii. الطالب للمهارات والكفاءات املحددة. ممارسةلتحديد مستوى  يقيم أعضاء هيئة التدريس في جامعة الفجيرة التدريب امليداني 

 

 العاملين بدوام كامل الطلبة التدريب امليداني .4

 .تنفيذ عملية التسجيل فقط كجزء من التدريب امليداني تخصصهمبدوام كامل في مجال  العاملين للطلبةيمكن  .أ

مؤسسة داخل  تخصصهممجال في  تنفيذ التدريب امليداني تخصصهمالذين يعملون بدوام كامل خارج مجال  الطلبةيجب على   .ب

 .التدريب امليداني التابعين لها

كامل، وتقديم شهادة التدريب امليداني مع تسجيل  ( أشهر لكي يعتبر عامال بدوام6يجب على الطالب العمل ملدة تزيد عن ستة ) .ج

 .املساق ليتم االعتراف بها من قبل إدارة القبول والتسجيل

للمساق كما هو محدد في كتالوج خالل الفصل الصيفي بعد تلبية املتطلبات األساسية يتم التسجيل في مساق التدريب امليداني   .د

 .جامعة الفجيرة

حيث تقدم مع ، وفترته وحقله التدريب امليدانيتاريخ  محددا فيها التدريب امليدانين بدوام كامل تقديم شهادة الذين يعملو  الطلبةيجب على 

  تسجيل مساق التدريب امليداني.

 

 ساعات العمل التطوع سياسة 

 نظرة عامة .أ

دعم االستراتيجية الوطنية و ، املسؤولية االجتماعيةن على تحمل ع اإلماراتيييتشجب م2021اإلمارات دولة برؤية حكومة تلتزم جامعة الفجيرة 

لجميع  ساعة تطوعية كمتطلبات تخرج 100لى ممارسة مواطنتهم. لذلك، حددت الجامعة ما ال يقل عن للشباب اإلماراتي التي تشجع الشباب ع

 سنوات. 4 البالغةعية فترة الدراسة الجام أثناء تحصل، دراس يلكل عام  ساعة تطوعية 25الطلبة املسجلين بما يعادل 

أن يكون يمكن و  بال مقابل مادي،يصف العمل التطوعي النشاط الذي يخصص فيه الطالب وقته "لفعل الخير": من خالل خدمة املجتمع 

 األحداث واملؤسسات والشؤون االجتماعية وحاالت الطوارئ. شامالافتراضًيا و  التطوع( مزودي) مزود

 

 بيانات السياسات والعمليات .ب

الطلبة برؤية ثاقبة بغية خدمة تزويد إلى و  ،للتخرج كمتطلبات إلى توطيد إلزامية ساعات العمل التطوعي في كل برنامج تسعى جامعة الفجيرة

املشاركة و األنشطة التطوعية.  من خاللمهاراتهم  توظيف وتفعيلمواطنتهم  إظهاريوفر لهم فرصة ج الدراس ي االتطوع امتداد للمنهاملجتمع، ف

هم الجماعي ومهاراتاستعداداتهم للعمل و  ومساهماتهم اإلبداعية الطلبةفي تنمية ثقة  تساعداملسؤولية االجتماعية و  تعزز في األنشطة التطوعية 

 .القيادية
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  الخدمات املشتركةمسؤوليات و  الطلبةإدارة شؤون قسم  1ب.

ألداء األنشطة املترتبة عليها  الطلبةوالتأكد من إعداد  ها، وتسهيل عملياتالساعات التطوعية في الجامعة عن تنسيق أنشطة وهو قسم مسؤول

 في: ، وستتم مساعدة الطلبةالخدمة التطوعية ومزودقناة اتصال رسمية بين الجامعة  بشكل كفؤ، كما يوفر القسم

 

 نة خاصة بالبرنامج.وفرص التطوع في بيئة آم املتوقعين،املتطوعين  مزوديتحديد  .1

 .التطوعيةالخدمات  مزوديلفرص التطوع من  وتصريحكتابي  تصريحالحصول على   .2

 من قبل املتطوع. إذا طلبإذا  للطلبةالحصول على تصريح تطوعي  .3

 لعمل التطوعي.الطلبة على التسجيل في املساعدة  التطوع مزوديالحصول على نموذج )نماذج( طلب التطوع من مختلف  .4

 على تسجيل اهتمامهم. الطلبةوأعضاء هيئة التدريس بالفرص التطوعية الخاصة بالبرنامج وتشجيع  الطلبة إبالغ  .5

 قبل حضور أي أنشطة تطوعية.العملي التطوع املحدد في  الطلبةتأكد من تسجيل جميع ال .6

 املحددين. التطوع بمزوديتحديد مخاطر الصحة والسالمة املرتبطة  .7

قبل  للطلبةالتأمين الطبي والتأمين ضد املسؤولية أو التأمين املطلوب على النحو املحدد التطوع شمولية الطلبة ب مزود اشتراط .8

 حضور األنشطة التطوعية.

 جامعة الفجيرة طلبةلتأكد من أن ، بغية اكل طالبعلى  حضورها إلزاميتنمية املسؤولية االجتماعية في سلسلة ورش عمل  تقديم  .9

 املوضوعات:أقلها ما يأتي من سلسلة ورش العمل  والبد أن تغطيمستعدون ومدعومون أثناء أنشطتهم التطوعية. 

 والعالقات في بيئات متنوعة، بما في ذلك: االتصال التواصلمهارات  .أ

i. الصحة والعالقات العامة؛ طلبة 

ii. .التعاطف والحزم 

iii.  الذكاء العاطفي.  

iv. .التواصل اللفظي وغير اللفظي 

 رات العرض املبتكرة )شفهًيا وكتابًيا( ، بما في ذلك:مها .ب

i. عروض امللصقات.  

ii. .عروض باور بوينت 

دورة خماسية األبعاد، أي التعريف واالكتشاف والحلم و  ،ستراتيجية نموذج االستفسار التقديري ا)قارير التأملية كتابة التمهارات  .ج

 (.والتصميم واملصير/ التسليم

 القيادة.العمل الجماعي ومهارات  .د

 تنمية املسؤولية االجتماعية.في منح شهادة حضور لكل طالب بعد االنتهاء من سلسلة ورش العمل اإللزامية  .10

 )إن وجد( والتي تشمل: املزودمع  الطلبةترتيب توجيه  .11

 .التطوع الفعال لتحقيقالتوجيه باملعدات أو املوارد  .أ

 .الطالب مستعد وكفء وقادر على أداء املهام/ الواجبات املحددةاملهام/ الواجبات التي يجب القيام بها للتأكد من أن  .ب

ا مم ،االلتزام بلوائح الخصوصية اإلماراتية وتشريعات حماية البيانات ووسائل التواصل االجتماعي في دولة اإلمارات العربية املتحدة .ج

 عالقة بالنشاط التطوعي." وكل من له املتطوع شخصيةعن " الخاصةعلى سرية املعلومات  الحفاظ يترتب عليه

 .يالتطوع بطبيعة العملتسليط الضوء على مخاطر الصحة والسالمة املرتبطة  .د

اسم  ، متضمنابنجاح يالتطوع العملأن الطالب قد أتم ب ساعات التطوع من االنتهاء بعد املتطوع املزود من إلكتروني إثباتطلب  .12

 املتطوع واسم الطالب وعدد ساعات التطوع. املزود
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 شهادات مقابل خدماتهم التطوعية.الخالله  الطلبة حيث يمنحتسهيل حفل توزيع جوائز املتطوعين السنوي  .13

 سؤوليات الطالبم 2ب.

 كل طالب مسؤول عن:

قبل حضور قسم إدارة شؤون الطلبة ومسؤوليات الخدمات املشتركة  سرهاييحضور سلسلة ورش عمل املسؤولية االجتماعية التي  .1

 التطوعية.األنشطة 

 .االمتحانالتسجيل في برنامج األنشطة التطوعية املحددة في  .2

 الخدمة التطوعية. مزودسياسات وإجراءات ب االلتزام .3

 التصرف بمهنية في جميع األوقات. .4

 املتطوع. املزودأداء املهام/ الواجبات املتفق عليها كما تم تعيينها من قبل منسق نشاط  .5

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

الطالب بقوانين حماية البيانات وبيانات  ، مما يترتب عليه التزاماملتطوع والنشاط باملزودالحفاظ على سرية املعلومات الخاصة  .7

 وسائل التواصل االجتماعي اإلماراتية.

 :يتطوعي وهاملطلوبة بعد االنتهاء من كل نشاط  جامعة الفجيرةتقديم وثائق  .8

  في جامعة الفجيرة.نموذج نشاط ساعات العمل التطوعي  .أ

 : استمارة نشاط تطوعيانطباع .ب

 

 إرشادات توثيق ساعات املتطوعين 3ب 

 :اآلتيةإلرشادات با االلتزامكل طالب  فإنه يتوجب على، بشكل جيد ساعات العمل التطوعيلضمان توثيق 

 تتبع جميع ساعات التطوع من خالل: .1

 في جامعة الفجيرة.استكمال نموذج نشاط ساعات املتطوعين  .أ

 في الجامعة. في التطبيق املحدد ساعات التطوعإرسال/ إدخال  .ب

الغرض و ، موقع التطوعاملكان/ و ، ، وساعات التطوعالتاريخ الصحيحب عمل املتطوعين في الجامعة بدقةنموذج نشاط ساعات  تعبئة .2

)األفكار واآلراء( حول  انطباعاتهتوثيق مسؤولية  ويقع على عاتق الطالبامهم أثناء النشاط. من النشاط، باإلضافة إلى دورهم/ مه

الطالب حضور التحقق من  تمكن منتفاصيل االتصال )االسم ورقم الهاتف( الخاصة بمنسق النشاط والتي ، وتوثيق النشاط

النشاط التطوعي وسجل  ، والتبصر فيفي الجامعة نشاط ساعات املتطوعين الخاص نموذجالفي  كما وثق املدة النشاط طوال

املوقف واملهمة والعمل والنتيجة( )يتم اتباع نهج كما نشاط تطوعي.  االنطباع الخاص في جامعة الفجيرة:على نموذج:  االنطباع

شاف والحلم والتصميم التعريف واالكت: D-5 دورةاتباع نموذج االستفسار التقديري )و للتفكير فيما حدث أثناء النشاط التطوعي، 

نهج  في كونهموذج هذا النتكمن قوة و  ،حول النشاط رائهواملصير / التسليم( لتشجيع الطالب على التفكير في مشاعره/ مشاعرها وآ

 إيجابي لتطوير التغيير الذاتي والقيادة.

 

 التسجيل 4ب 

 .اإلنترنت أو في الحرم الجامعييمكن للطلبة بعد التشاور مع مرشديهم األكاديميين التسجيل عبر  .1

 ال يتم تأكيد تسجيل املساقات وال ُيمنح الوصول إلى إليها على النظام اإللكتروني للجامعة إال عندما يوافق املرشد على املساقات .2

دفع الرسوم قبل نهاية  التي اختارها الطالب واكتمال دفع الرسوم الجامعية. ويتم إسقاط املساقات تلقائًيا من سجل الطالب إذا لم يتم

 .فترة السحب واإلضافة
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 .يقوم الطلبة الجدد بالتسجيل في املساقات كجزء من برنامج التهيئة والتوجيه الذي يسبق مباشرة بداية كل فصل دراس ي .3

لفصل األول خالل يقوم الطلبة القدامى بالتسجيل للفصل الثاني خالل األسبوع األخير من التدريس في فصل األول الذي يسبقه ول .4

 .األسبوع األخير من التدريس في الفصل الثاني الذي يسبقه

 .قبل التسجيل، يجب على الطلبة التواصل مع مرشديهم والحصول على موافقة على املساقات التي يرغبون في التسجيل فيها .5

 .ائرة القبول والتسجيلال يعتبر الطلبة مسجلين ما لم تظهر أسماؤهم في قائمة املساقات الرسمية من د .6

في حالة عدم ظهور أسماء الطلبة في قائمة املساق الدراس ي الرسمية في نهاية فترة السحب واإلضافة، يكون الطلبة مسؤولين عن  .7

إلداري إبالغ مدرس املساق، الذي يقوم بدوره بإبالغ دائرة القبول والتسجيل باملشكلة، والتي تقع على عاتقها مسؤولية تصحيح الخطأ ا

أو إبالغ الطالب باملشكلة )مثل عدم دفع الرسوم(. ويتحمل الطلبة مسؤولية اتخاذ الخطوات الالزمة لتصحيح األخطاء التي يتم لفت 

 .انتباههم إليها، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم اعتماد املساق للطالب

 

 سياسة التقدم األكاديمي 

 فصول دراسية .أ

 15يتكون كل فصل دراس ي من و  دراس ي ثاني،وفصل  أول في فصلين دراسيين: فصل دراس ي  جامعة الفجيرةاملساقات في يتم تقديم 

 .تقدير أسابيع على أقل 6من صيفيا  فصالقد تقدم الجامعة  ، كماأسبوًعا يتبعها أسبوع االختبار

 

 فترة التسجيل القصوى  .ب

 من مدة البرنامج من وقت بدء الدراسة. 1.5املسجلين في برامج املنتسبين في اآلداب  للطلبةيجب أال تتجاوز فترة التسجيل القصوى  .1

 من مدة البرنامج من وقت بدء برنامج الدرجة. 1.5البكالوريوس  املسجلين في برامج للطلبةيجب أال تتجاوز فترة التسجيل القصوى  .2

 

 سياسة الحجز 

 سحب وإضافة وإسقاط املساقات .أ

( أيام 3خالل األسبوع األول من الفصول الدراسية في الفصل الدراس ي العادي أو الثالثة ) املساقاتإضافة  يجوز للطالب حذف أو .أ

 األولى من الفصل الصيفي.

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

استخدام نموذج االنسحاب  الطلبةيجب على و بعد األسبوع األول من الفصول الدراسية، ال ُيسمح بالسحب إال ألسباب مقنعة  .ج

 :باآلتي الطلبةيسترشد ، و واملستشار األكاديمي املرشداملعتمد حسب األصول من قبل 

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

 والتسجيل.

، ولن يكون عضو هيئة التدريسإلى موافقة من االنسحاب من املساق خالل األسبوع األول من الفصل الدراس ي ال يحتاج  (2

 .بذلك املساقهناك ما يشير في السجل الدائم للطالب إلى أنه قد التحق 

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

 .وقت االنسحاب متجاوزا املساقإذا نجح في في املساق من جامعة الفجيرة  WPيمنح الطالب درجة  (4

 وانسحب، حيث يعد راسبا.املساق إذا رسب الطالب في  WFيمنح الطالب درجة  (5

بعد نهاية األسبوع  املساق، إذا انسحبوا منه درجةفي متوسط  Fوالتي يتم احتسابها على أنها  WFعلى درجة  يحصل الطلبة (6

 األول دون الحصول على املوافقة املناسبة من السلطات األكاديمية املعنية.
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 .سحب للمساقيتوقفون عن حضور الفصول الدراسية دون  تلقائًيا ممن WFدرجة  منح الطلبةسيتم  (7

 

 إجازة الغياب .ب

في االعتبار أسباب مثل املشكالت الصحية والصعوبات  يؤخذوقد  ،ملدة تصل إلى عامين الجامعةبأخذ إجازة من  للطلبةسمح ي

 التقدم وعلى الطلبة في مثل هذه الحاالتاملالية وفرص الدراسة في الخارج وااللتزامات العائلية أو العمل واألسباب الشخصية. 

كاديمي حول األ مع املستشاروالتحدث تعبئة النماذج املطلوبة؛ و تقديم تقرير إلى إدارة القبول والتسجيل بللحصول على إجازة، 

 الخيارات وعملية أخذ اإلجازة واإلجراءات والجدول الزمني للتقدم إلعادة القبول.

 

 إعادة القبول  .ج

 :جامعة الفجيرةإعادة القبول في  اآلتيةتحكم السياسة 

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

 العودة. في حالالطالب تقديم طلب للقبول، أو دفع رسوم قبول أخرى  يعيدالحالة املذكورة أعاله، لن  باعتماد .2

تقوم الجامعة من خالل القسم املختص بإبالغ الطالب بإعادة التقدم بطلب للقبول، ودفع رسوم القبول، وااللتزام بجميع  .3

 .أو قبلهافي انتهاء إجازة غيابه  الجامعةفي حالة عدم عودة الطالب إلى املتطلبات في وقت إعادة القبول 

 

اقبة الوضع تحت سياسة   املر

  في أي فصل دراس ي  2.0يقل معدله الفصلي عن  يوضع الطالب تحت املراقبة األكاديمية عندما، مسجلفصل دراس ي أول باستثناء

 جيد .كاديمي األ هوضع يعد، وال  2.0عن  التراكمي معدله أو

 أو أعلى. 2.0التراكمي إلى  معدلها /يبقى الطالب تحت املراقبة األكاديمية حتى يرتفع معدله 

  أقل. مساقاتيسمح للطالب تحت املراقبة بالتسجيل في 

  لتولي منصب في أي نادي أو منظمة طالبية. غير مؤهلالطالب تحت املراقبة األكاديمية يعد 

 

  الفصل والتعليق األكاديمي سياسة

  املتحانيجوز للجامعة فصل الطالب إذا أظهر تقدًما مرضًيا خالل فترة. 

  صلين دراسيين تحت املراقبة األكاديمية من الجامعة إذا بقوا تحت املراقبة األكاديمية ألكثر من فممن هم  الطلبةيمكن فصل

 اإلنذار األكاديمي الثالث(. متتاليين )إذا تلقى/ تلقت

 

 سياسة حضور الطلبة 

 بيان السياسة .أ

للمساقات حضور جميع الفصول الدراسية ب وااللتزام، العمل األكاديميو  السلوكمعايير تلبية أعلى  طلبة جامعة الفجيرةيجب على  .1

 التي التحقوا بها. الجامعية

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

مع بحضور الفصول الدراسية في الوقت املحدد وأن كون الطلبة مطالبون  إلى إدراك وفهموأولياء األمور واألوصياء  الطلبةحاجة   .3

 .باملساقأنشطة تعليمية متعلقة  ةألي واالستعداد

لتدريس ميع أنشطة ا، واملشاركة بشكل كامل في جالدراسية، بما في ذلك الجلسات العمليةحضور جميع الفصول  الطلبةجب على ي .4
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 .املساقتطلبها والتعلم التي ي

العدالة في تنفيذ ومراقبة حضور  لتحقيقإجراءات الحضور اإللزامية الوحدات األكاديمية تنفيذ سياسة يجب على األقسام و  .5

 .الطلبة

 

 إجراءات السياسة .ب

 :اآلتياملسجلين في برامج الصحة والعلوم  الطلبة ينطبق على .1

 النظرية: املساقاتإجراءات حضور  .أ

 حساب التغيب عن العمل: (1

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

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

 مسؤوليات الطالب أثناء التغيب: (2

 أثناء التغيب. املساقالحصول على مادة  (أ

 االنتهاء من جميع التخصيصات. (ب

 االمتحاناتالتعويضية والتقييمات ذات الصلة مثل  الصفوفالترتيب مع املحاضر )املحاضرين( ألي شكل من أشكال  (ج

 القصيرة والواجبات وأشكال أخرى من تقييمات املتطلبات األساسية.

شهادة طبية مختومة من مستشفى حكومي أو تقرير طبي  يقدم الطلبة املعنيينبسبب املرض:  املساقالغياب عن  (د

 إذا كان من مستشفى أو طبيب خاص. مصدق،

 عواقب التغيب عن العمل: (3

 .ي الفصل الدراس ي٪ من إجمالي ساعات التدريس ف5تغيب بنسبة  أول إنذار كتابي: (أ

٪ 10الغياب بنسبة  :(F) رسوبتحذير كتابي نهائي ويستبعد الطالب من حضور االمتحان النهائي ويحصل على عالمة  (ب

 . ي الفصل الدراس يفأكثر من إجمالي ساعات التدريس ف

٪ فأكثر من إجمالي 10سحب جميع الحاالت التي تتجاوز الحد األقص ى للتغيب )بما في ذلك الغياب ألسباب مشروعة( وهي  (ج

 ساعات التدريس في الفصل الدراس ي عن الفصل الدراس ي الكامل.

 

 )تدريب املمارسة السريرية(: املخصصةالتعلم التجريبية السريرية  وتحديد مستوى املختبر اإلكلينيكي  محاضراتإجراءات حضور  .ب

)تدريب املمارسة  املخصصةالتعلم التجريبية السريرية  وتحديد مستوى املختبر السريري املجدولة  ملحاضرات٪ 100حضور بنسبة  (1

ا  التعلم التجريبية السريرية وتحديد مستوى املختبرات الطبية )املجدولة( املطلوبة  محاضراتيعد إكمال جميع و  السريرية(،
ً
شرط

 للتخرج.

خالل عطالت  املتغيب عنها التعلم التجريبية السريرية املخصصة وتحديد مستوى محاضرات تكميلية للمختبر اإلكلينيكي إجراء  (2

 .صفر٪ جميع الطلبة املسجلين في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض غيابل املحتملة نسبةال فإن، وعليه. األول والصيفي

التعلم التجريبية السريرية املخصصة من  حاالت تحديد مستوى أو محاضرات املختبر اإلكلينيكي  دون إذنيغادر  يعد غائبا من (3

 .لطلبةا

 حاالت تحديد مستوى دقيقة أو  15ملدة تزيد عن  من الطلبة محاضرات املختبر اإلكلينيكيملن يغادر دون إذن وضع عالمة غائب ت (4

دقيقة. يعطي محاضرو جامعة الفجيرة أو من قبل محاضر )مديري(  20ألكثر من من الطلبة  التعلم التجريبية السريرية املخصصة

. )جلسات املوصوفةاألطر الزمنية  ضمنهذا الشرط  ويطبق ،الزمنية( )ضمن األطرمغادرة لاإلذن لاملمارسة السريرية الطلبة 
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 دقيقة كحد أقص ى(. 20التعلم التجريبي السريري:  دقيقة كحد أقص ى، وحاالت تحديد مستوى  15اإلكلينيكي: املختبر 

املستشار األكاديمي للطالب بجميع التحذيرات الكتابية املرسلة إلى و ، املسؤول عن املساق الجامعة، ومحاضر يبلغ رئيس القسم (5

 .للطلبة

لي ساعات التدريس للفصل ٪ فأكثر من إجما10بنسبة سم قائمة بأسماء "الطلبة املسقطين للمساق" للتغيب قدم رئيس القي (6

 لسحب الطالب من املقرر. الدراس ي إلى قسم القبول والتسجيل

 

 :ما يأتياملسجلين في برامج أكاديمية أخرى  الطلبة يسري على .2

 الطلبة لكل فصل. يحضرهاالتي الدراسية ٪ من مجموع الفصول 20يجب أال تزيد نسبة الغياب تحت أي ظرف من الظروف عن  .أ

دراس ي في البرامج األكاديمية الجامعية أو  مساق٪ من 20الذين تجاوزوا الغياب ألكثر من  الطلبةاإلجراءات التأديبية ضد  تنفذ .ب

 وم.٪ في برنامج الصحة والعل10تجاوزوا 

 .وبنتيجة فورية، ( بسبب الغيابF٪ من املساق على درجة الرسوب )20ممن تغيبوا عن أكثر من  الطلبة سيحصل .ج

إلى إجمالي ساعات الذي أدى بهم  الغيابتجاوز ما بسبب  مساقن من للطلبة املنسحبيقد يتم إيقاع السحب للفصل الدراس ي كامال  .د

 ساعة معتمدة. 12معتمدة مسجلة أقل من 

 .مساق مسجلتتبع معدالت الحضور والغياب لكل  الطلبةيجب على  .ه

 أو املرض أو الظروف القاسية عند العودة إلى الحرم الجامعي من أجل النظر فيها.بالحالة الطارئة  املتعلقعذر اليجب تقديم  .و

 الغياب: لتجنب اآلتيةيمكن النظر في األسباب  .ز

 .ملساقاتبااملشاركة في رحلة ميدانية معتمدة مرتبطة  (1

 املشاركة في الرحالت امليدانية املعتمدة املرتبطة بالجامعة أو الكلية بحد أقص ى رحلة ميدانية واحدة لكل فصل دراس ي. (2

 في املسابقات واألنشطة الرياضية املعتمدة. جامعة الفجيرةتمثيل  (3

 :اآلتيعلى النحو  للطلبةالكلية مسؤولة عن مراقبة معدل غياب الطالب وإرسال إشعار كتابي  .ح

 ٪.5بلوغ الغياب  عند الطلبةتنبيه  (1

 ٪.10عند بلوغ الغياب  الطلبة إبالغ  (2

 ٪.15من بلوغ الغياب  الطلبةتحذير   (3

 .(Fراسب ) عالمةحتى ينسحب من املساق وإال سيحصل على ٪ 20من بلوغ الغياب  الطلبةتحذير  (4

بسبب  (F) ، وإال يجب تسجيل عالمة راسباملساقسحب  الطالبمن  يطلب، ٪ من الغياب20عند الوصول إلى أكثر من   (5

 .الغياب

i.  املسؤول عناملحاضر  /٪ أو أكثر إلى رئيس القسم، والكلية20نسبة الذين بلغوا نسبة الغياب ب الطلبةيجب اإلبالغ عن 

 املرشد األكاديمي للطالب.و ، املساق

 املساق.لسحب الطالب من  قسم القبول والتسجيل٪ من الغياب" إلى 20ألكثر من الطلبة املسقطين" " يقدم رئيس القسم قائمة .ي

 

 مدونة قواعد سلوك 

مي وغير األكادي همسلوكاملدونة حقوقهم ومسؤولياتهم، ومعايير تحدد على الطلبة التقيد بها، و مدونة سلوك  جامعة الفجيرةأنشأت         

 انتهاك مدونة قواعد السلوك. حال عليهم في التي ستفرض، والعقوبات األكاديمي
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 سياسة حقوق ومسؤوليات الطلبة 

 الحرية األكاديمية: .أ

 للطالب الحرية في متابعة األهداف التربوية املناسبة من بين مناهج الجامعة وبرامجها وخدماتها.  .1

يمي ة معايير األداء األكادسؤولون عن تلبيامل رغم كونهم املتقلب،أو املتحيز أو  التعسفيالتقييم األكاديمي  عند الطلبةيجب حماية   .2

 ضعها كل عضو من أعضاء هيئة التدريس.التي ي

 املوجهة إليه. السلوك الخاطئ )التهم(دون إعطائه إشعار خطي يشرح طبيعة  طالبال يجوز توقيع عقوبة تأديبية على أي   .3

 القرار وفًقا لإلجراءات والسياسات املوضحة في هذا الكتيب.يحق للطالب املتهم بانتهاك أي من بنود قانون النزاهة االستئناف ضد   .4

 

 التمييز: .ب

 والتحرش الجنس ي.لسلوك غير الالئق أو غير املحترم، واة خالية من التمييز غير القانونيالحق في بيئة تعليمي للطلبة ، 

 بوية أو الدين أو األصل القومي أو السن أو األ  /ون أو الجنس أو الحالة الزوجية وتحظر الجامعة التمييز على أساس العرق أو الل

 أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية.

   ن رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية والطالبية ع إبالغ نائبهم تعرضوا للتمييز أو املضايقة يعتقدون أن ممن الطلبةيجب على

 "التظلم". استمارة، عن طريق ملء الحادث على الفور 

 

 والتعبيرحرية االستعالم  .ج

، في حرية االستفسار والتعبير جامعة الفجيرة، والتي تعد جزًءا من مجتمع مات والجمعيات واألندية الطالبيةحقوق املنظ تضمن       

دراسة ومناقشة كافة املسائل التي تهمهم  حرية الحصول على املوافقات املناسبة، ويمنحون  والتجمع في مرافق الجامعة وداخلها بعد

 تنتهك سياسات ، والتي الفي دعم القضايا بالوسائلأحراًرا البد دائما أن يكون هؤالء تعبير عن آرائهم في السر والعلن، الحرية و 

ة. واألساس ي للجامع، وال تعطل بأي حال من األحوال سير العمل املنتظم وثقافة اإلمارات العربية املتحدة، وقوانين الجامعة ولوائحها

تتحدث الطلبة أو األندية الطالبية واملنظمات والجمعيات عن نفسها فقط عند إطالقهم تعبيراتهم العامة أو ، في ذات الوقت نفسه

 .مظاهراتهم

 

 حرية التوزيع واإلرسال .د

  وفًقا لإلجراءات والسياسات الرسمية وبعد  املحوسيةأو املنشورة  /ورات أو تحميل املواد املطبوعة وتوزيع املنش للطلبةيجوز

 يجوز توزيع جميع املنشورات املجانية التي ال تتعارضو  والطلبة،الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية 

 مع سياسات الجامعة وإجراءاتها وقوانين وثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة.

  يتعارض هذا التوزيع بشكل غير معقول مع عمليات الجامعة أو ينتهك السياسات  حين، وزيع أي منشوراتللجامعة تقييد ت يجوز

 ،ور ستتم إزالة عرض املنشورات غير املصرح بها على الفدولة اإلمارات العربية املتحدة، و  املوضوعة للنشر والتوزيع أو قوانين وثقافة

 مواد غير مصرح بها. ةأييتبين أنهم نشروا وسيتم توبيخ األفراد الذين 

 

 األنشطة التجارية وجمع األموال .ه

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

يمي أو حيث يتم السماح بالبيع املحدود على وجه واللوازم التعليمية وغيرها من املنتجات التي تساهم في تشغيل البرنامج التعل

 التحديد من قبل الجامعة ألغراض جمع التبرعات على سبيل املثال.
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 اتخاذ القرار في الجامعة .و

 ناعة.ص -في اتخاذ القرار املؤسس ي تشركهم ملياتها وتقدر آرائهم ومقترحاتهم، فإنهاجزًءا مهًما من ع تعتبر طلبتها جامعة الفجيرة ألن .1

 الجامعة. مسؤولي واقتراحاتهم وشكاواهم وانتقاداتهم إلى الطلبةيمكن نقل مخاوف  .2

 الطلبةغنية باملوارد التي يحتاجها و ، نموذجية وصحية وعالية الجودةببيئة تعليمية  طلبتهامسؤولية تزويد  جامعة الفجيرةتتحمل  .3

بشكل كامل،  لإلمكانات واملوارد املتاحة همإدراك الطلبة عاتقه يقع على أهدافهم التعليمية الفردية. في املقابل، فإنلتحقيق 

 .ةالالزمة لتحقيق نتائج التعلم املرغوبو هام السلوكية املحددة واختيارهم للوقت املناسب الستخدام هذه املوارد، وللقيام بامل

 األخرى  الطلبةحقوق  .ز

واملعايير التي سيتم استخدامها لقياس تحقيق نتائج التعلم طرق التقييم املتعلق ب، ال سيما مساق يدرسج كل االوصول إلى منه .1

 .هاملرجوة من

 .الصففي ذات الصلة باملوضوع والتعبير عنها أفكارهم  ةناقشم .2

 .ةالدراسي الخطةإعطاء مهام معقولة يتم تعيينها ثم تصنيفها باستخدام الطرق واملعايير املوضحة في  .3

 في االمتحانات.التي سيتم فحصها التعليمية تعرف املادة  .4

 متحاناتهم وأوراقهم مع أساتذتهم.مراجعة ومناقشة عالمات ا .5

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

 .الدراسية الخطةعلى أبواب مكاتبهم وفي ينشرون ساعاتاتهم املكتبية  وجود أساتذة .7

التحيزات الشخصية أو العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو اإلعاقة أو األصل ال يمارسون التمييز على أساس وجود أساتذة  .8

 القومي.

 .جامعة الفجيرةتعامل باحترام ولطف من قبل موظفي ال .9

 .األساتذةفي عملية تقييم فعالية  بسريةاملشاركة  .10

ية والتأديبية واملالية والطبية ، دون إفشاء للمعلومات الشخصية من السجالت األكاديمية واالستشار الحصول على الخصوصية .11

 التي تحتفظ بها الجامعة.

 هذه املعلومات مع اآلباء واألوصياء. جامعة الفجيرةقد تشارك               

 

 الطلبةمسؤوليات  .ح

 .السلوكثال الكامل ملدونة قواعد االمت .1

 التعرف على سياسات الجامعة وممارساتها وإجراءاتها وااللتزام بها. .2

 آخرين. وطلبةظهار االحترام لجميع أفراد املجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس إ .3

 .الجامعية الصفوف، داخل وخارج املشاركة بنشاط في عملية التعلم .4

 التماس املساعدة في الوقت املناسب لتحقيق األهداف التعليمية. .5

 .نتعبر اإلنتر سواء وجها لوجه أو الدراس ي حضور جميع محاضرات الفصل  .6

 .املتزامنة وغير املتزامنة ملشاركة الكاملة في األنشطة الصفيةا .7

 املشاركة بنشاط في نظام اإلرشاد. .8

تاح ، واالنف، وإدارة الوقت، والتحفيز، ومهارات التعلمتنمية املهارات الالزمة للتعلم، مثل؛ املهارات األساسية، ومهارات الكمبيوتر .9

 على األهداف التعليمية.
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 السلطة النهائية الختيار األهداف التربوية املناسبة. تمثل .10

 املناسبة لتحقيق األهداف التربوية املختارة بحسب املرشد األكاديمي. املساقاتاختيار  .11

 . للطلبةقييم نوعية وكمية املوارد املتاحة ت  .12

 االرتقاء بالجامعة.املساهمة ب .13

ضمن معايير  محافظةارتداء مالبس التواضع والنظافة والدقة، و تمثلة في باملمارسات الشائعة امل الطلبةمن جميع التزام متوقع  .14

امللتزمين بقواعد  من غير الطلبةقد يخضع  الرغوب، فال تنتقص منه، كماالجو األكاديمي  بشكل يسهم في بناءاملجتمع املقبولة 

 إلجراءات تأديبية. ارتداء املالبس املحتشمة

 

 الفصل في مدونة قواعد السلوك .ط

االنتهاكات املزعومة لقواعد سلوك الجامعة ضمن اختصاص نائب رئيس مكتب  قضايا السلوك والسلوك الناتجة عنوجوب وقوع  .1

 .الطلبةالشؤون اإلدارية واملالية وشؤون 

 الجامعة.أو املتكررة إلى لجنة الضبط في  رفع املخالفات الجسيمة .2

/ عليها القيام بذلك من خالل مكتب نائب مدير الجامعة  فإنه يتوجب عليهفي حالة رغب الطالب في رفع دعوى ضد طالب آخر ،  .3

بنفسه أو  التعريف فإنه يتوجب عليه، طالب بتوجيه اتهامات ضد طالب آخرفي حالة قيام ون اإلدارية واملالية والطالبية، وللشؤ 

 .والطلبةنائب مدير مكتب الشؤون اإلدارية واملالية نفسها ل

تختلف العقوبات و ، مع إيالء اهتمام خاص للمخالفين املتكررين. يتم التعامل مع االنتهاكات بجديةأنه سب وجوب إدراك الطلبة .4

من أن تشمل واحًدا وك حسب طبيعة املخالفة املرتكبة، حيث من املمكن التي قد تطبق على الطالب املخالف ملدونة قواعد السل

 :اآلتي

ينسجم سلوكها في حالة معينة ال  /لب إلبالغه بأن سلوكهمكتوب للطاعن طريق إرسال تحذير رسمي  تحذير تأديبي: (أ

وأن استمرار سوء السلوك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر جدية من قبل  ،سياسات وإجراءات الجامعةمع 

 بالجامعة. الضبطلجنة 

اقبة التأديبية: (ب إرسال إشعار رسمي مكتوب من رئيس قسم شؤون الطلبة والخدمات املشتركة إلى  من خالل املر

التسجيل بموجب الشروط  ويمكن االستمرار في ،مدونة قواعد السلوك بالجامعةانتهك أنها  /وإبالغه بأنه، الطالب

 إجراءات تأديبية أكثر خطورة. املذكورة، وعند مخالفة الشروط املذكورة، ستتخذ

  ، وقد يشير التعليق إلى:محددة من الوقت بالجامعة إيقاف الطالب لفترة الضبطد تقرر لجنة ق اإليقاف:  (ج

  أو أكثر. مساقاستبعاد الطالب من 

  .استبعاد الطالب من األنشطة الجامعية 

 الطلبة مقابلة رئيس قسم سُيطلب من  ملدة ال تزيد على فصلين دراسيين، استبعاد الطالب من الجامعة

 قبل السماح لهم بالتسجيل في الجامعة بعد انتهاء فترة التعليق.شؤون الطلبة والخدمات املشتركة 

لجنة برفع املخالفات التي تتطلب مثل هذه العقوبات إلى يقوم رئيس قسم شؤون الطلبة والخدمات املشتركة  الطرد: (د

 الجامعة. منالطالب  صلف حالة يشير الطرد إلىو  التأديب بالجامعة،

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

 على سبيل املثال ال الحصر:و ، مما يتعلق بما ورد أعاله يأتيجوز فرض أي مما التي ينطوي عليها سوء السلوك، وي

 مهام العمل. 

  أي التعويض عن الخسارة أو الضرر أو اإلصابةقد يتم فرض غرامات: التعويض ،. 
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 وسحب املساقات، تفاظ بنصوص الدرجاتاالحو ، العقوبات األكاديمية، مثل إلغاء الشهادة 

 راسب مساق 

 فقدان االمتيازات 

  :يجوز للجامعة إحالة الطالب إلى السلطات املحلية ملقاضاته، في حالة اإلحالة إلى السلطات الخارجية

 .ذات الصلة التي ترعاها الجامعة لقوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن الجامعة أو األنشطةانتهاكه 

 

 الطلبةأمثلة على سوء سلوك  .ي

 مخالفة سياسات وأنظمة ولوائح الجامعة. .1

اإلساءة جسدًيا أو لفظًيا ألي شخص في الحرم الجامعي أو الحرم الجامعي الذي ترعاه الجامعة أو من خالل مرافق الجامعة )مثل  .2

 واملنتديات وعبر حسابات البريد اإللكتروني للجامعة وما إلى ذلك(. املحوسبة الصفوف الجامعية

للون أو الدين أو الجنسية أو األصل أو اإلعاقة الجسدية أو غير ذلك من السلوك أو اللغة املهينة على أساس العرق أو الجنس أو ا .3

 اإلعاقة أو السن أو املعتقدات السياسية.

 أو ملس جسدي. ةالتورط في مغامرات جنسية غير مرغوب  .4

 أو السلوك الجنس ي. /املالحظات والنكات والتعليقات و إبداء  .5

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

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

 من خالل التصرفات أو السلوكيات غير املقبولة. جامعة الفجيرةاإلضرار بسمعة   .8

 ( باسم الجامعة دون موافقة مسبقة.اإللكترونيةا في ذلك استخدام اسم الجامعة أو توزيع أو نشر أي مواد )بم  .9

، العلميةوالسرقات ات، ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر الغش في االمتحانخيانة األمانة واالنتهاك األكاديميالتورط في  .10

 أدناه(. 5.9.8في القسم  ، وما إلى ذلك )مزيد من املعلومات حول عدم األمانة األكاديمية موجودةوانتهاك حقوق النشر

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

 أو استخدام مرافق الجامعة دون إذن مسبق. أرض الجامعةدخول واستخدام الحرم الجامعي أو  .12

، دون إذن ل من األشكال، في أي وقتفلة أو مغلقة بأي شكوظف آخر أو أي منشأة جامعية مقمكتب ملدخول أي مكتب إداري أو   .13

 من موظف الجامعة أو الوكيل املسؤول عنها.

 رفض اإلدالء بإثبات الهوية في الظروف املناسبة. .14

 إتالف أو تدمير سواء عن قصد أو بسبب إهمال أي مرفق جامعي أو غيرها من املمتلكات العامة أو الخاصة العقارية أو الشخصية.  .15

 .مرافقهاح لهم إلى الجامعة أو جلب الزوار غير املصر   .16

 أو العرقلة أو التعطيل غير املشروع. غير القانوني تنظيم التجمع .17

 أو املوظفين. الطلبة، مثل الزوار أو الجامعة ممتلكات الجامعة أو أحد أعضاء مجتمع /سرقة أو إتالف .18

 والسجالت بالجامعة.اإلساءة أو االستخدام غير املصرح ألجهزة الكمبيوتر والبرامج وكلمات املرور  .19

تشمل املواد املسيئة، على قل مواد تحرش أو فاحشة أو مسيئة، و استخدام موارد الكمبيوتر إلنتاج أو عرض أو تخزين أو تكرار أو ن .20

ى و تاملواد التي تعرض محرها من الصور الخليعة املشابهة، و سبيل املثال ال الحصر: الصور اإلباحية أو العارية أو شبه العارية أو غي

اعًيا مادة أخرى ُيفهم عموًما أنها مسيئة اجتم ةو أياملهين باملثل، عنصري أو الحتوى املواد ذات عنيًفا أو تصويرًيا بشكل مفرط، وامل

 أو ثقافًيا.

ة الويب ، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر: الشبكات واإلنترنت وشبكات املرور أو السجالت أو البرامجانتهاك سرية أو أمن كلم .21
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 العاملية والبريد اإللكتروني.

 استخدام أو حيازة أو توزيع املشروبات الكحولية أو املواد املخدرة أو العقاقير الخطرة في الجامعات أو الجامعات التي ترعاها. .22

 التدخين داخل الحرم الجامعي. .23

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

 األذى الجسدي بأي فرد أو إلحاق الضرر بمبنى أو أرض في الجامعة أو الجامعة أو الحرم الجامعي.

 

 زاهة الطلبة األكاديمية نسياسة 

اآلخرين على  الطلبةعمل تقديم  لهمال يجوز حين في جميع األعمال األكاديمية، و صادقين ومنفت أن يكون طلبتها جامعة الفجيرة تفترض

  بل عليهم توثيق أعمالهم بذكر املصادر التي استخدمت فيها.، أنه عملهم الخاص

الجهود الفردية الصادقة  ويشجعون ، راف على جميع األعمال األكاديميةيتحمل أعضاء هيئة التدريس مسؤولية التخطيط واإلشو 

 الصدق هو مسؤولية كل طالب.خيانة لألمانة األكاديمية، فاالت اإلجراءات املناسبة في حالة اكتشاف حويتخذون 

 ، أو عقوبات تأديبيةالصف، أو درجة رسوب في الواجب اعتمادية ومصداقيةلنزاهة األكاديمية فقدان اعقوبات انتهاكات مل قد تشو 

 كما هو موضح أدناه.

 :كما اآلتي، و التلفيق أو التحريفو التزوير أيشمل الكذب األكاديمي أو الغش أعمال السرقة األدبية أو 

 

أو تمرين  امتحانيشير إلى االستخدام املتعمد أو محاولة استخدام مواد أو معلومات أو مساعدات دراسية غير مصرح بها في أي و  الغش:

 :مثل، الغش عدة أشكالوقد يتخذ أكاديمي أو محاولة تغيير نتيجة نتائج التقييم من خالل التأثير غير املبرر أو الوسائل املادية. 

 لومات غير مصرح بها أثناء الفحص.تلقي أو تقديم مع .1

 حان.لحصول على معرفة غير صحيحة بمحتويات االمتا .2

 مصادر غير مصرح بها أثناء الفحص.استخدام مواد /  .3

 بشكل غير صحيح. مصححة اعلى أنه اوتقديمه تصحيح االمتحان،تغيير اإلجابة بعد  .4

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

 .العالمةتزوير أو تعديل وثائق التسجيل أو   .6

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

 السماح لطالب آخر بالنسخ. .8

  االمتحان.استخدام مواد غير مصرح بها أثناء   .9

 وأنشطة التقييم األخرى. املحوسبة االمتحاناتتلقي املساعدة أثناء  .10

 

شخص آخر على مساعدة أو محاولة مساعدة  فيفي خيانة األمانة األكاديمية  االشتراك يتمثل مانة األكاديمية:األ االشتراك في خيانة 

 امتعمد اأمر  نتهاك قواعد النزاهة األكاديمية، ويعد هذا االشتراكأو مساعدة طالب آخر عن عمد في اارتكاب فعل أكاديمي غير أمين، 

 أن يشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر: املمكنومن . ومقصودا

 القيام بالعمل لطالب آخر. .1

 قصير.ال االمتحانأو  االمتحان، )ج( تقديم إجابات أثناء وع لطالب آخرتصميم أو إنتاج مشر   .2

 أثناء إجراء االختبار وتقديم املعلومات. الطالب على الهاتف املحمول ب االتصال  .3

 .االمتحانتزويد الطالب بنسخة مسبقة من   .4
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 .صيراالمتحان القأو  االمتحانفي موقع  مناسبةترك مواد غير   .5

 عديل نتائج الفحص.ت .6

 

أو مجموعة )ألصلي للطالب يجب أن تكون جميع األعمال واملواد األكاديمية املقدمة للتقييم هي العمل ا األمانة في العمل املقدم: خيانة             

 إرسال أي مواد أعدها أو تم شراؤها من شخص آخر أو شركة أخرى غيره. الطلبةيحظر على الطالب(، و 

 

أو سجالت الجامعة أو أدوات  املساق الجامعييجب مراعاة قوانين حقوق النشر عن كثب: ُيحظر نسخ مواد  انتهاكات حقوق النشر:

كية وحقوق امللااللتزام ببراءات االختراع  الطلبةمها غير املصرح به. ُيتوقع من التعريف بقصد االحتيال أو الخداع أو تغييرها أو استخدا

ينطوي على الوصول إلى املعلومات  بحكم طبيعة عملهم الذيمستندات حساسة  ةيتمكنوا من الوصول أل ، إذا مثال، الفكرية ذات الصلة

 من املؤسسات الخارجية.

 

عبر اإلنترنت أو مادًيا. أولئك الذين  /صول الدراسية سواء كانت افتراضيةيجب على الطالب حضور االمتحانات والف وكيل غير مناسب:

 ينتحلون شخصية واملنتحلون قد يواجهون الفصل من الجامعة.

 

 العلميةالسرقة سياسة  .أ

 

 تعريف:

أو  بطريقة حرفية، سواء املنشورة أو غير املنشورة ،اآلخريناعتراف بعمل هي إعادة إنتاج أعمال اآلخرين بدون  العلميةالسرقة 

 .بإعادة صياغة بسيطة

 

 توثيق عمل الطالب وتسجيل األداء

 

 .من العمل األصيل للطالب أو مجموعة الطلبةجميع األعمال واملواد األكاديمية املقدمة للتقييم هي  .1

 من شخص آخر أو شركة أخرى غيره. اشتراهاأن يكون أو غيره تقديم أي مواد أعدها  حظر الطلبة من .2

األكاديمية واملواد املكتوبة  الدراساتجميع اإلسناد ل( في 2016أسلوب جمعية علم النفس األمريكية )الطلبة اعتماد  .3

 ذات الصلة.

جيرة جامعة الف( للسرقات العلمية من خالل موقع TURNITINإلى برنامج تيرنت إن )تحميل جميع التقييمات املكتوبة   .4

لة ودراسة الحا والدراسات التفاعليةاملقاالت األكاديمية في األعمال، والتي منها، التشابه مؤشر تحديد للتعلم الذكي بغية 

واإلدارة  االقتصادية، ودراسة الجدوى  ،صميم مشروع جديدت -التخرج البحثية: مشروع تحليل الفرص  ومساقات

 .هاوما شابه والدراسات الدامجةواملشاريع  ،املوضوعات الخاصةومساق  ،اإلستراتيجية

في  التشابه قليلةإذا كانت نسب ( للسرقات العلمية، و TURNITINتيرنت إن )تقرير إظهار صفر% من مؤشر التشابه في  .5

 فإن، الجامعة وقوالبهمنسوبة إلى نماذج  التشابه نسبإذا كانت  فيجب إحالتها إلى مصادر التشابه، أما ،الحاالت

.
ً
 التشابه الغًيا وباطال

 لمحاضر.وتقديمها لاملكتوبة مع نتائج تقرير مؤشر التشابه  تقييمات أعمالهم تحميل وطباعة نتائجقيلم الطلبة ب .6
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 سياسة تقديم التقييمات الكتابية

، النهائيوقبل يوم واحد من املوعد ، من منتصف الليل 12:00أو قبل الساعة تقديم جميع التقييمات املكتوبة في  .7

 والذي يتم تضمينه كملحق للتقييم. TURNITINفي نسخة ورقية مصحوبة بتقرير مؤشر التشابه  الصفلمحاضر في ل

  .لوفاء بمتطلبات التقييموجدت ضرورة محددة با، إال إذا م إرسالها عبر البريد اإللكترونيقبول التقييمات التي يت ال يتم .8

 

 :السرقات العلميةمستوى 

 :اآلتيين معيارينوفًقا للف تصن جامعة الفجيرة ستة مستويات للسرقات العلمية،تحدد                 

 

 فئات الطالب:

 )طالب في السنة األولى )طالب جديد 

 طالب في السنة الثانية والثالثة 

 )سنة رابعة أو بعد الطالب )طالب متمرس 

 

 السرقات العلميةمدى 

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

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

  جريمة خطيرة(100-61: 3 السرقات العلمية مستوى( ٪ 

 

 :اآلتي، على النحو يير مركبة لتصنيف مستوى السرقات العلميةمعا الجامعةتطبق 

 طفيفة من طالب حديث العهد علمية(: سرقة 1املستوى )

 :اآلتية(: في الحاالت 2املستوى )

i. أومعتدل من قبل طالب جديد سرقة علمية ، 

ii.  أوفي السنة الثانية أو الثالثةطفيفة من قبل طالب  علميةسرقة ، 

iii.  ( في نفس الفصل الدراس ي.1) السرقة العلمية إعادةمستوى 

 (: في الحاالت التالية:3املستوى )

i.  أوشديدة من قبل طالب جديد علميةقة سر ، 

ii. ؛الب في السنة الثانية أو الثالثة، أومعتدلة من قبل ط علميةرقة س 

iii.  ؛الب متمرس، أوطفيفة من قبل ط علميةسرقة 

iv.  ( في نفس الفصل الدراس ي.2) السرقة العلمية إعادةمستوى 

 (: في الحاالت التالية:4املستوى )

i.  ؛طالب في السنة الثانية والثالثة، أو شديدة من قبل علميةسرقة 

ii.  ؛معتدل من قبل طالب متمرس، أو علميةسرقة 

iii.  نفس الفصل الدراس ي. ( في3) إعادة السرقة العلميةمستوى 

 (: في الحاالت التالية:5املستوى )

i. ؛شديدة من قبل طالب متمرس، أو علميةة سرق 
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ii.  ( في نفس الفصل الدراس ي.4)السرقة العلمية إعادة مستوى 

 ل الدراس ي( في نفس الفص5(:( مستوى الرسوب )6املستوى )

 

 العقوبات

 تختلف العقوبات بحسب مستوى السرقة العلمية على النحو اآلتي:

 

مستوى السرقة 

 العلمية

 املالحظات العقوبة

 -- يقوم الطالب بإعادة تقديم العمل (1مستوى )

إصدار تحذير كتابي وتقليل العالمة املحصلة على العمل املقدم الذي  (2مستوى )

 علميةيتضمن سرقة 

 نسخ إلى ملف الطالب

إصدار تحذير كتابي وتحديد عالمة الصفر للعمل املقدم الذي يتضمن  (3مستوى )

 علميةسرقة 

 نسخ إلى ملف الطالب

 نسخ إلى ملف الطالب .( في املساق قيد الدراسةWA) إصدار عالمة (4مستوى )

البنسخ إلى ملف الط .في املساق قيد الدراسة "F" إصدار عالمة (5مستوى )  

إيقاف الجامعة ذلك الفصل للطالب. وفي مثل هذه الحالة، يتم إصدار  (6مستوى ) 

 لجميع املساقات التي سجلها الطالب لذلك الفصل. "WA" عالمة

 نسخ إلى ملف الطالب

 

 :فيهاإجراءات التعامل مع حاالت السرقة العلمية املشتبه 

ورقمه لعميد. )يجب تقديم تقرير مكتوب يتضمن اسم الطالب فيها لاملشتبه  العلميةتقديم أدلة السرقة  املحاضريجب على  .1

، وسبب االشتباه في املساق الجامعي ورمزه، واسم وما إلى ذلك( الخبرة،من ذوي  الثانية،السنة  جديد،، وفئة الطالب )الجامعي

 .السرقة األدبية

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

 .املحاضربالطالب وتناقش معه تقرير العلمية تقي اللجنة الخاصة بالسرقة تل  .3

بسجل )يحتفظ كل سكرتير كلية لب في االنتحال مع سكرتير الكلية بجمع تاريخ الطاالعلمية تقوم اللجنة الخاصة بالسرقة   .4

 السابقة خالل الفصل الدراس ي( السرقات العلمية لعقوبات

 .الخاصة بهاسياسات لوفًقا ل السرقة العلميةمستوى العلمية جب أن تحدد اللجنة الخاصة بالسرقة ي .5

 .الخاصة بهاسياسات لوفًقا ل العلمية العقوبةتصدر اللجنة الخاصة بالسرقة  .6

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

 

 إدارة سياسة النزاهة األكاديمية .ب

صاص هيئة التدريس بالجامعة ضمن اخت ةاألكاديمي النزاهةيا األكاديمية الناتجة عن االنتهاكات املزعومة لقانون القضاتقع  .1
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، بينما يتم رفع االنتهاكات األكثر خطورة أو االنتهاكات املتكررة إلى العميد التخاذ مزيد من ومنسق البرنامج/ الرئيس/ العميد املعني

عليها أن يفعل ذلك من خالل عضو هيئة  /لب في توجيه اتهامات ضد طالب آخر، يجب عليهالطافي حالة رغبة واإلجراءات. 

 أن يعر ف عن نفسه أو نفسها للكلية.عليه يجب و  مساقه ومنسق البرنامج/ الرئيس/ العميد،التدريس الذي وقعت املخالفة في 

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

 وفي مثل هذه الحاالت، يجوز  عايير املقبولة للعمل األكاديمي،فقد تقرر الكلية استغالل الفرصة إلرشاد الطالب بشأن امل متعمدا،

، أو تطبيق تقديم مهمة بديلة كتابة املهمة األصلية أو تصحيحها، أو، أن يطلب من الطالب إعادة لعضو هيئة التدريس، مثال

إخطار وجود مخالفة أكاديمية غير مقصودة، فإنه يجب عليها في حالة  ية سلطتهاهيئة التدريساستخدام العند و عقوبة التقدير. 

 .قسم القبول والتسجيلالعميد ومدير 

ي ارتكبها الطالب تمثل منعطًفا خطيًرا يجب علي عضو هيئة التدريس إبالغ العميد باملخالفة في حالة اعتقاده بأن املخالفة الت .3

أيام عمل من وقوع  عشرةخالل وذلك  ت تكرار حدوث مثل هذه املخالفات،لقانون النزاهة األكاديمية في الجامعة، أو في حاال 

 سبة.يجب أن يكون التقرير املقدم مدعوًما بالوثائق أو األدلة املناملخالفة.، و املخالفة أو بعد اليوم الذي علم فيه با

قشة الترتيب ملناإليها عند استالم تقرير الكلية، و  /بالغ الطالب بالتهم املوجهة إليهبإ رئيس قسم القبول والتسجيلعميد أو يقوم ال .4

غه باإلجراءات بما في إبال و سيتم تقديم التهمة واألدلة للطالب أو شخصًيا حسب االقتضاء، و عبر اإلنترنت التهمة مع الطالب إما 

ال يتعين على و أيام عمل.  5حقوقها وسُيسمح له بالرد على التهمة إما على الفور أو عن طريق الكتابة في غضون  /ذلك حقوقه

ذا كانت ( إNعمل املعني إال بعد تسوية القضية، وسيتم احتساب درجة عالمة مؤقتة )لعالمات اأعضاء هيئة التدريس تقديم 

 ة التسوية.درجات الفصل الدراس ي مستحقة قبل اكتمال عملي

 :بعد مراجعة التهم واألدلة، إمايجوز للعميد بالتشاور مع مدير البرنامج  .5

 ، أوقسم القبول والتسجيل بالقراررفض القضية وإخطار رئيس  .أ

من خالل عندما ال يمكن حل املشكلة  الطلبةيتم إحالة القضية إلى لجنة تأديب س الطلبة،إحالة الحالة إلى لجنة تأديب  .ب

يجب على العميد  الحالة،في مثل هذه واللجنة الرسمية.  عرضها علىختار الطالب رسمية أو من املمكن أن يمناقشة غير 

 أيام عمل. 5لتشكيل اللجنة في غضون  الطلبةإخطار لجنة تأديب 

اف األطر     وتبلغرار ستسمح لجنة التأديب باالستماع إلى جميع األطراف املتورطة في القضية وبناًء على األدلة املقدمة ستتخذ الق   .6

 جلسة.الاملعنية من خالل خطاب رسمي في غضون ثالثة أيام عمل من 

 لالستئناف. .7
ً
 لن يكون قرار اللجنة التأديبية قابال

 

 العقوبات

 يجب أن يدرك الطلبة أنه سيتم التعامل مع االنتهاكات األكاديمية بجدية، وبشكل خاص مع تكرار املخالفين لالنتهاك. .1

ن ثبتت    إدانتهم قد الطلبة الذي -يجب على لجنة تأديب الطلبة األخذ بعين االعتبار خطورة املخالفة وأي ظروف خاصة ذات صلة،  .2

 يتم إيقافهم أو فصلهم أو طردهم بعد عرض القضية على لجنة تأديب الطلبة، وذلك عند التعامل مع انتهاك سلوك النزاهة األكاديمية. 

 ت املتخذة على االنتهاكات األكاديمية من تحذير شفهي إلى طرد وقد تشمل واحًدا أو أكثر من اآلتي:قد تتراوح العقوبا .3

 تحذير شفهي أو كتابي. .أ

 إعادة تقديم العمل املعني. .ب

 تقديم عمل إضافي للمساق التي وقعت فيها املخالفة. .ج

 لعمل الذي تبين أنه مخالف.عدم األخذ بادرجة أقل أو  .د

 سيتم إدخال مالحظة باملخالفة األكاديمية في السجل الدائم للطالب.و املخالفة.  التي وقعت فيهللمساق  Fدرجة رسوب  .ه
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سيتم إدخال مالحظة باملخالفة األكاديمية في و اإليقاف ملدة فصل دراس ي أو أكثر بما في ذلك الفصل الذي وقعت فيه املخالفة.  .و

 السجل الدائم للطالب.

سيتم إدخال مالحظة باملخالفة األكاديمية في السجل الدائم و ائم( من الجامعة. الفصل )لفصل دراس ي محدد أو بشكل د .ز

 للطالب.

لن ُيسمح باسترداد أو إلغاء الرسوم الدراسية في مثل هذه فيه اكتشاف مخالفة وتوقيع جزاء، و  تم مساقال يجوز للطالب االنسحاب من 

 الحاالت.

 

   سياسة وإجراءات استئناف الطلبة

 

ديمي.، تأثير سلبي على سجلهم األكالها  العالمةالتي حصلوا عليها أو ألن  العالمةالطعن في التقدير ملجرد أنهم ال يوافقون على  للطلبةال يجوز 

استند إلى معايير أخرى غير األداء  هنأل استئناف تقدير ما إال لوقوع خطأ في الوقائع )خطأ في حساب أو تسجيل الدرجة( ، أو  لهمال يجوز و 

فرط بسبب الغياب امل WFالذين حصلوا على درجة  للطلبةيمكن و . املساق أو أن الحكم على أدائهم لم يكن بنفس املعاييرألكاديمي في ا

 .االستئناف

عضو  الذي اعتمده، يتعين على الطالب مقابلة عضو هيئة التدريس ملناقشة األساس روع في استئناف رسمي بشأن العالمةقبل محاولة الش .1

 تكتمل هذه الخطوة بنهاية األسبوع األول من الفصل الدراس ي الذي يلي منح الدرجة املتنازع عليها.و . العالمة بوضعالتدريس هيئة 

يجوز للطالب تقديم استئناف مكتوب إلى منسق/ رئيس البرنامج في موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع الثاني من التدريس في الفصل الدراس ي   .2

 .راضًيا تماًما عن نتائج املناقشةإذا لم يكن ة املتنازع عليها، التالي لوضع العالم

العميد مراجعة االستئناف والرد كتابًيا في غضون  /تئناف الكتابي مبررات االستئناف، وعلى منسق البرنامج/ الرئيسيجب أن يوضح االس  .3

 أسبوع واحد من استالم االستئناف الكتابي.

واحد  جب على الطالب تقديم استئناف مكتوب إلى العميد في غضون أسبوعهذا املستوى، فإنه يتو  إذا فشلت محاوالت حل املشكلة على .4

 رئيس البرنامج. /املنسقرد ومرفقا معه مبررات االستئناف  موضحا فيه بعد استجابة منسق البرنامج/ الرئيس،

، والتي تتكون من عضوين من أعضاء استئناف مخصصةعوة لجنة مراجعة ، يقوم العميد بدون أسبوع واحد من تلقي االستئناففي غض .5

 هيئة التدريس بدوام كامل ومسؤول واحد.

ستقوم لجنة مراجعة االستئناف اللجنة، و قبل تعيينهم في مدار القرار يجب أال يكون أعضاء لجنة مراجعة االستئناف قد شاركوا في القضية  .6

 غضون أسبوعين من انعقادها. بمراجعة االستئناف وتقديم توصية خطية إلى العميد في

 :مثلفي جميع الحاالت، يجب تغيير الدرجات إذا )وفقط إذا( كانت هناك أخطاء مادية  .7

 لم يتم وضع عالمة على جزء من عمل الطالب. .أ

 خطأ في الحساب الرياض ي. .ب

 خطأ في إدخال الدرجة. .ج

 يسكل من الطالب وعضو هيئة التدر  بهيتخذ القرار النهائي ويبلغ ل الجامعة للشؤون األكاديمية يرفع العميد التوصية النهائية إلى نائب مدير .8

 
ً
 .كتابة
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 سياسة شكوى الطلبة 

 أهداف

 ين وأعضاء هيئة التدريستحرص الجامعة على تنفيذ أهدافها وقيمها األساسية املتمثلة في النزاهة واإلنصاف واالحترام والشفافية بين املوظف

طلبة الجامعة بحسن يتشاور ير رسمي وبحسن نية بين األفراد و/ أو املجموعات، حيث نزاعات قد تنشأ بشكل غ ةعادة ما يتم حل أيوالطالب، و 

قسم شؤون الطلبة والخدمات  تشارةعلى اس املشتكييتم تشجيع و للتوصل إلى حل عادل ومعقول.  اآلخر النزاع طرفنية مع الشخص أو 

جميًعا  املناسب أو رئيس القسم أو العميد، ومن املتوقع أن يساعدوا؛ مثل منسق البرنامج الثل على املشورة أو إشراك طرف ثللحصو املشتركة 

 في تسهيل خدمات االتصال والوساطة.

رفع شكوى رسمية تتوافق مع شروط هذه السياسة  للمشتكي، يحق مثل هذه النزاعات بشكل غير رسمي تسويةوفي حالة استحالة 

 وإجراءاتها.

 

 تعريف

 السياسة التعريفات التالية:تستخدم 

ضد جهة أو موظف في الجامعة، حيث يقدم ادعاءات على أساسيات لحل رسمي يقدمه الطالب أو الطلبة بغية التوصل طلب  :الشكوى 

 لحقوق.منتهكة لمحددة تظهر بأن القرارات أو اإلجراءات غير سليمة أو خاطئة أو غير عادلة أو تمييزية أو 

 .الشكوى الشخص )األشخاص( مقدم  :املشتكي

، مثل أعضاء هيئة التدريس أو كلي أو غير منتظمأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس بدوام جزئي  الكلية:

 الزائرين واملساعدين.

 عن تدريس فصل دراس ي بما في ذلك املدرسين بدوام أي شخص يعمل في الجامعة و  مدرس:
ً
مثل جزئي أو كلي أو غير منتظم يكون مسؤوال

 املدرسين الزائرين واملساعدين.

 الشخص أو األشخاص املذكورين في التظلم. عليه: املشتكى

 أي موظف غير تدريس ي في الجامعة. املوظفون:

 أساس التفرغ الجزئي أو الكامل. كطالب على جامعة الفجيرةأي شخص مسجل في  الطالب:

 

 ةرسمي لشكوى املسائل املفتوحة 

قرار اتخذ من قبل  تعتقد أن املشاورات غير الرسمية والوساطة قد فشلت وأن أي فعل أو /لب تقديم شكوى رسمية عندما يعتقديجوز للطا 

 .لم يعالج بشكل الئقأو لضرر ال داعي له  الطلبةإلى تعرض  ظف في الجامعة انتهك حقوقه كطالب، أو أدىو امل

 

 الشكوى إجراءات 

 :1الخطوة 

 بشكل غير رسمي الشكاوى جهد صادق لحل 

، فيجب على الطالب الرجوع اتفاق مرٍض إذا لم ينتج عن ذلك ملعني ملحاولة الوصول إلى اتفاق، و يتشاور الطالب مع الطرف )األطراف( ا

 للحصول على توصيات. الطلبةإلى لجنة شكاوى 
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 :2الخطوة 

 مناقشة مع املشرف املباشر

 عليه. املشتكىمدير البرنامج أو التوجه إلى اجتماع غير رسمي مع  العميد أوأو  الطلبةموظف شؤون  /استشارة مسؤول املشتكييجب على 

 :3الخطوه 

 الكتابي الشكوى بيان 

، فإن الخطوة التالية هي تقديم شكوى رسمية. يتم ذلك عن طريق تقديم الشكوى يريد متابعة  املشتكيوكان  اتفاق،إذا لم يتم التوصل إلى 

التي يمكن بالتحقق من الوثائق  االدعاءات الدقيقة وأفضل حل، مصحوبا ، مع التعبير عنالطلبةشكوى رسمية كتابية إلى لجنة شكاوى 

 بهاعلى تواريخ الوقوع والحقائق األساسية املتعلقة  الشكوى شتمل الوصول إليها. يجب أن ت

 

 املسؤوليات

 مدير الجامعة

 جامعة الفجيرة. جميع موظفي من خاللعمليات حل النزاعات غير الرسمية  تسهيل -

 .املشتكي خاللاالستئناف من  إدارة -

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية

 )أو من ينوب عنه(

 النزاعات.تسهيل عمليات حل  -

 عليه.  شتكىوامل املشتكيوساطة رسمية بين من املمكن توفير  -

 لجنة شكاوى الطالب. ترؤس -

 عليه وجميع أعضاء اللجنة واملشتكى املشتكيحقوق  صيانة -

 ة شؤون الطلبة ومسؤوليات الخدمات املشتركةقسم إدار  -رئيس

 )أو من ينوب عنه(

 تسهيل عمليات حل النزاعات. -

 لجميع األطراف.املتعلقة بالسياسة والعملية يتوسط ويقدم املشورة  -

 .الطليةعملية حل النزاعات وإجراءات شكاوى  يضمن أن موظفي قسم إدارة شؤون الطلبة ومسؤوليات الخدمات املشتركة تسهيل -

 ما هو متوقع منهم. يعمل كميسر للعملية من خالل التأكد من أن جميع األطراف على دراية بالسياسة وأنهم يعرفون  -

 لجميع العمليات واملواد املتعلقة بالشكاوى. الدقيقة سجالتاليحتفظ ب -

 وانتخابهم في وقت مبكر من العام الدراس ي. الطلبةمن اختيار أعضاء لجنة شكاوى  يتأكد -

 يتابع أي قضايا عالقة تحتاج إلى حل. -

 .الشكوى يصون حقوق جميع املشاركين في  -

 املشتكي

 مع الوثائق املناسبة. ةاملكتشف القضية مثار النزاعاملزعوم أو  قضية النزاعفي غضون أسبوعين من  الشكوى يجب تقديم  -

 يحافظ على الكياسة والسلوك الحسن مع توفير املناصرة في جلسة االستماع. -
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 تقديم استئناف خالل الوقت املحدد. -

 املشتكى عليه

 مكتو  -
ً
 مصحوًبا بالوثائقيقدم ردا

ً
 قتضاء.، حسب االبا

 في جلسة االستماع. الدفاعيحافظ على الكياسة والسلوك الحسن مع توفير  -

 

 إجراءات االستماع

 مكفولة لجميع األطراف: اآلتيةالحقوق اإلجرائية 

 سيتم تحديد جلسة استماع في الوقت املناسب. .1

 إشعار خطي باملطالبات ووقت معقول للرد. .2

 يثبت أو يكتشف أن لديه تعارض مصالح في القضية.إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة يصرح أو  .3

 أثناء املعلومات موجودينعليه والشهود  واملشتكى املشتكييجب أن يكون  .4

 سيتم استدعائهم عند الحاجة.اجتماع عدد من املعنيين بجلسة االستماع، و  .5

عليه والشهود واملشتكى  شتكياملسيتم تسجيل جميع األقوال خالل املرحلة األولى من جلسة االستماع التي يقدم فيها  .6

 املعلومات على شريط.

 ، في أي وقت أثناء اإلجراءات.ي من املشاركين في جلسة االستماعيجوز ألعضاء اللجنة استجواب أ  .7

الدعوة أو التمثيل وال يسمح ب ،عليه اإلدالء بأقواله وتقديم املستندات واستدعاء الشهود املشتكي واملشتكىيجوز لكل من  .8

 عنهم.نيابة 

يلتزم أعضاء اللجنة بسماع جميع األدلة الشفوية ذات الصلة وعرض جميع األدلة املكتوبة ذات الصلة املقدمة من قبل  .9

 عليه.املشتكي أو املشتكى 

، لجنة شكاوى الطلبةو املشتكي واملشتكى عليه عاؤهم من قبل يتم استدوربما استجوابهم ممن جميع الشهود سيتم االستماع ل .10

 قضية قبل جلسة االستماع.واملستمعين للير قائمة الشهود لجميع األطراف سيتم توفو 

 حول جوهر أقوالهم. الشكاوى شهود املشتكي و عليه الفرصة الستجواب  للمشتكىستتاح  .11

 ، والذين يسمعون القضية.شهود لإلدالء بشهاداتهمواملستشارين وال األطراف املعنية تكون الجلسة مغلقة ومقتصرة على .12

 .شكاوى الطلبة وسكرتير التسجيلباستثناء أعضاء لجنة  األشخاص،ومغادرة جميع ، دل املعلومات بعد ذلكيتم تبا .13

 ستجتمع اللجنة في جلسة مغلقة للبت في توصيتها )توصياتها(. .14

عليه )عليهم( ومدير خدمات  واملشتكى املشتكيإلى  نسخ منهامع  لتوصية )التوصيات( إلى املستشار،ستقدم اللجنة تقريرها مع ا .15

 أو من ينوب عنه. الطلبة

أو من ينوب عنه ما لم ينص التقرير  الطلبةوالحكم والنتيجة في ملف سري لدى رئيس شؤون  الشكوى سيتم االحتفاظ بسجل  .16

 على خالف ذلك.

 

 االستئناف

االستئناف مكتوًبا في غضون خمسة  بحيث يكون  الطلبة إلى رئيس الجامعة، شكاوى عليه الحق في استئناف تقرير لجنة للمشتكى . 1

 ( أيام.5)

 دعم التوصيات.لاألدلة والعملية  استخدمتإذا  فيماتقرير اللجنة لتحديد  مدير الجامعة يراجع. 2
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 السلطة التقديرية فيما يلي: مدير الجامعة صاحب. يكون 3

 دعم توصية )توصيات( اللجنة. .أ

 عكس التوصية )التوصيات(. .ب

 أو جديد؛إحالة القضية مرة أخرى إلى لجنة شكاوى الطالب إلعادة النظر فيها من   .ج

.دعم توصيات اللجنة .د
ً
 ، مع أي تعديل يعتبر معقوال

 .الشكاوى الكتابة في غضون أسبوع واحد من استالم التقرير من لجنة مراجعة  .ه

 

 سياسة األنشطة الطالبية 

 النوادي الطالبية .أ

أنشطة مناهج املتعلقة ب طلبتها ها الجامعية، متناغما مع اهتماماتكل برنامج من برامجل إلنشاء ناد طالبيتسعى جامعة الفجيرة 

ؤون الطلبة قسم إدارة ش -وكخطوة أولى، التحدث إلى رئيس، ومحددة، وينبغي على الطلبة املهتمين بتنظيم ناد طالبيمشتركة 

 الطالبية. هيئاتوالعن األندية  كونه املسؤول، والخدمات املشتركة

 الطالبية والهيئاتالسياسات التي تحكم النوادي  .ب

 الخريجين: هيئات، بما في ذلك جميع األندية والهيئات الطالبيةعلى  اآلتيةتنطبق القواعد 

 للعمل كمستشار للنادي. جاهز ومستعدعضو هيئة تدريس أو موظف  وجود ينبغي .1

سم إدارة شؤون الطلبة والخدمات املشتركة، ق -ناٍد تقديم النموذج املناسب إلى رئيس على الراغبين في إنشاء ينبغي .2

 ومراعاة جميع القواعد املرتبطة باألندية.

 لنادي في وضع أكاديمي جيد )وليس تحت املراقبة(.الطلبة أعضاء اأن يكون ينبغي ي .3

 نشطته من خالل حساب في مكتب الشؤون املالية فيجميع األموال التي يجمعها النادي لدعم أينبغي أن يتم التعامل مع  .4

  الجامعة. 

 ألي سبب من األسباب. له ادعمه جامعة الفجيرةسحب في حال النادي  يلغى .5

 

 سياسة اإلرشاد األكاديمي 

I. نظرة عامة 

 الحصول على وظائف أكاديمية ناجحة.تقدر الجامعة طلبتها بتوفيرها التوجيه األكاديمي املستمر الذي يقدمه املستشارون األكاديميون بغية 

II. املجال 

 ويغطي لوائح توفير املرشد للطالب.

III. الهدف 

 .الفجيرةلتوفير مرشد لكل طالب خالل فترة إقامته األكاديمية في جامعة 

IV. السياسة نص 

ينبغي ول وطوال فترة إقامته في الجامعة، وتحديدا طالب جديد في بداية الفصل الدراس ي األ كل أكاديمي ل مرشدبتعيين  الجامعةتقوم 

 اآلتي:

 الجدد بمرشدين. الطلبةضمان تزويد جميع  .1
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 التوجيه املناسب. و ستشارة اال  للحصول على من وجودهتأكد يجب على الطالب تحديد موعد ملقابلة مرشده، بغية ال .2

ا أكاديمية أثناء التسجيل  .3
ً
الهيكلية املسبقة  بحسباملسجلة  املساقاتبمدى مالءمة  متعلقةالتأكد من أن املرشد قد وضع أهداف

 والخطة الدراسية للبرنامج األكاديمي.

حيث تتم املناقشة ؛ بغية التأكد من تحقق التوجيه املناسب الطلبة املشورة من مرشديهم بشكل منتظمجميع تلقي  مراقبة ومتابعة  .4

 عواقب ذات الصلة.كونه على دراية بأية للتأكد من اته في املساقات بين الطالب ومرشده لكل ما يخص تقدم تعلمه وعالم

 :اآلتية، املستندات  الحصر، على سبيل املثال المرشد هيئة التدريس في ملف يتضمنفردي بواسطة  البالغاتاالحتفاظ بسجل  .5

 نموذج اإلرشاد األكاديمي 

  املنقولين للطلبةالسجالت  العالمات املعادلة املعتمدة ونسخة من نسخ 

 خطة دراسية 

  كل فصل دراس ي عالماتنسخة من 

  العالماتنموذج متابعة خطة 

 وأية وسيلة همتبامك من خاللبوضوح في األسبوع، يعلن عنها  يتينمكتبقل عن ساعتين بمعدل ال ياملشورة لطلبتهم األكاديميون  املرشدون  قدمي

 .1: 20 املرشدين للطلبةنية وما إلى ذلك. نسبة ، مثل لوحات اإلعالنات واملواقع اإللكترو تواصل مناسبة
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UOF’s Services for Students 

خدمات الطالب
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 وحدة التعلم الذكية

الرقمي بغية تسهيل و دمات التعلم األكاديمي وفر خهي وحدة تو مودل للجامعة،  -مع نظام التعلم الذكي وحدة التعلم الذكي تسهيالت -

 .التدريس والتعلم، وتقع ضمنها املسؤوليات األساسية ما يأتي

 التعلم اإللكتروني. ملساقاتمن أجل التقديم الفعال  يهية الستخدام نظام إدارة التعلم مودلوضع مبادئ توج -

ع مالتعلم املعززة بالتكنولوجيا بما يتماش ى تقديم ورش عمل حول املهارات الفنية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين في استخدام أدوات  -

إنتاج وإدارة أعضاء هيئة التدريس بشكل مناسب ضمان جل ؛ وورش العمل التدريبية ذات الصلة أل نظام إدارة التعلم مودلاستخدام 

ت ساقات وجلسات املعلوماالتسجيل وإنتاج الوسائط السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية واملرئية لوحدات املومتوافق مع املعايير 

 .وات التقييم ونشر املواد املتاحةوأد عبر اإلنترنتواملناقشات والندوات 

 .بشكل شاملمتطلبات نظام إدارة التعلم الذكي معرفة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين في  الطلبةمساعدة  -

 الفنية املطلوبة في إدارة نظام إدارة التعلم. املهاراتمراقبة وتقييم وتحديث  -

 .الجامعة لحصول على التقنيات املناسبة بما يتماش ى مع متطلبات التعلم والتعليم فيع وحدة دعم تكنولوجيا املعلومات لالتنسيق م -

ودل م -ة نظام التعلم الذكيإدار للتأكد من أن استخدام ع العمداء وأعضاء هيئة التدريس ووحدة دعم تكنولوجيا املعلومات العمل م -

 وخبرات تعلم الطالب. لجامعة الفجيرةيتوافق مع التوجه االستراتيجي 

؛ وتقديم سلسلة من ورش دورات التعلم اإللكتروني بكفاءة لضمان تقديم جميع بشكل منتظم مراقبة وتقييم أداء وحدة التعلم الذكي -

بر تزويدهم باملعرفة واملهارات التي تتكيف مع التدريس عتدريس واملوظفين بغية للطلبة وأعضاء هيئة ال وبشكل منتظمالعمل التدريبية 

 اإلنترنت.

 

 :معلومات تقنية 

 ويمكن الوصول إليه في أي مكان وزمان. (Moodleمودل) هو الذكي املستخدم نظام إدارة التعلم -

 في التعلم  ودلم -الذكيمع نظام إدارة التعلم  متناغما (Blackboard Collaborate Ultra) كوالبوريت ألترا استخدام البالكبورد -
ً
مباشرة

 ة.( احتياطيGoogle Meet) ميت كون غوغلوت عن بعد،

 الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان. للطلبة، ويمكن عبر اإلنترنت( املساقات)املباشرة  املساقاتيتم تسجيل جميع  -

أي جهاز متصل باإلنترنت )الهاتف املحمول والكمبيوتر الشخص ي ودل من م -كن الوصول إلى نظام إدارة التعلم إدارة التعلم الذكييم -

 ماك وأجهزة الكمبيوتر املحمولة واألجهزة اللوحية(جهاز و 

 مباشرة.ميت  وغوغل وريت ألترا البالكبورد كوالبمودل في االمتحانات، واستخدام مع متصفح قفل  امتحانات مودلوحدة  استخدام -

الخاص ودل م -الذكيمدمجة مع نظام إدارة التعلم  السرقات العلميةكأداة للتحقق من  (Turnitinمؤشر التشابه ) خدمة استخدام -

. بالجامعة
ً
 مباشرة

 (.Vimeo Streaming Serviceفيميو ) مستضافة على خدمة بث جميع مقاطع الفيديو املسجلة -

لوصول إلى نظام إدارة التعلم الحاجة ل علىالذي ترتبت ، اص بالجامعةمودل الخ -نظام إدارة التعلم الذكيدمج جميع هذه الخدمات مع  -

 فقط للحصول على جميع الخدمات دون الحاجة إلى امتالك حسابات مختلفة لكل خدمة.

 .والتخزين السحابيريد اإللكتروني رسائل البفي  غوغل تعليم مساحة عمل استخدام -

 :اآلتية والذي سيوفر الخدمات Google علىحساًبا  والطلبةجميع أعضاء هيئة التدريس واملوظفين  امتالك -

 uof.ac.ae@  سائل البريد اإللكتروني مع نطاقغير محدود لر (Gmailجيميل ) حساب -

 غير محدودة للتخزين السحابي( G-driveدرايف ) -جيمساحة  -

 مثل األوراق واملستندات والشرائح والتقويمات واملزيد. (Google Apps) غوغل ى جميع تطبيقاتوصول غير محدود إل -
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 املوارد األكاديمية

رنت إصدار الكتب عبر اإلنتنظام فريد في  وللجامعة الرقمي، هافي شكل وإلكترونيةبمرافق حديثة تعتمد نسخ ورقية  جامعة الفجيرةمكتبة تم تجهيز 

بأحدث  معةوقد جهزت مكتبة الجااملوارد األكاديمية. في شاركة املتعاون و كما أن قامت ببعض االتفاقيات في ال املكتبة بعد الوقت املحدد،دة إلى والعو 

  إصدارات املجالت التي تهم الطلبة.

 قسم شؤون الطلبة والخدمات املشتركة

، إلى بناء جيل منهم يتمتع بالصحة العقلية والجسديةيهدف فهو  الجامعة، لطلبة الحاضن الحقيقي يعد قسم شؤون الطالب والخدمات املشتركة

 الحياة األكاديمية.االندماج بفي  ومساعدتهمالفكري والعاطفي هم نمو وذلك عن طريق دعم وتعزيز شخصيتهم و 

ميز خدمات الالزمة للتتقديم الات املحلية بت األكاديمية واملؤسسوالوحدا الطلبةا في ربط هاًم دوًرا  يلعب قسم شؤون الطالب والخدمات املشتركة

مكن ، وهو ما يخدمة الوطن ساهموا بفاعلية فيإليجابية وتغذية حسهم بالوطنية حتى يا همقيموتحفيزها وتنمية األكاديمي، وفي تنمية قدرات الطلبة 

 تحقيقه من خالل خلق بيئة جامعية آمنة وداعمة لهم.

 الرسالة

ئة وتقديم خدمات طالبية عالية الجودة من خالل الحفاظ على بي واملهارية،تحقيق تنمية شاملة للطالب في املجاالت العلمية والنفسية والسلوكية 

 داعمة أكاديمًيا لتزويد الطالب بمهارات حل املشكالت والتوجه ملواجهة التحديات.

 القيم 

 تماعية.االلتزام بالقيم األخالقية واملسؤولية االج .1

 .االهتمامهم جوهر العملية التعليمية ومحور  الطلبة .2

 التميز واإلبداع في تقديم كافة الخدمات واألنشطة الطالبية. .3

 ضمان بيئة أكاديمية آمنة وداعمة. .4

 التمسك بالحوار البناء وقبول اآلخر. .5

 سياسة اإلرشاد الطالبي

خالل مكتب للطلبة الحصول على االستشارة من  أدائهم، حيث يمكنوتوجيههم  الطلبةمخاطبة  تقوم جامعة الفجيرة بعملية إرشاد منهجية تمكنها من

 االستشاري.الجامعة نظام الطالبي ل اإلرشاد

 االستشارة الشخصية

ركز مليهتم اكما  ل،للطلبة والجلسات الجماعية املتنوعة وورش العمواملوظفون االستشارات الفردية والجماعية  هويقدم بمنسق متفرغ، املركز يزود 

، أو يمكنهم تف أو عن طريق زيارة املكتبعن طريق الهااالستشارة تحديد موعد  للطلبةيمكن و  هم األكاديمي،نجاحتحقيق على  الطلبةمساعدة ب

 ا.موجودً لحضور جلسة إذا كان املستشار  املجيء

 االستشارة الفردية

حل مخاوف الطالب جلسات للعام الدراس ي، يعمل فيها الطالب واملرشد مًعا ل عادة عن ثمانيال تزيد ركز استشارات فردية قصيرة األجل امل يقدم

 وأهدافه.
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 سرية سجالت االستشارة

الطلبة ألي طرف ال يكشف املركز عن املحتويات السرية لسجالت رسمية للطالب، و سجالت االستشارة سرية وليست جزًءا من السجالت الجامعية ال

 أو الوص ي عليه. هأو بناًء على إذن كتابي من الطالب أو ولي أمر ذلك بموجب القانون ذلك ملزًما ب، ما لم يكن خارجي

 الطلبة تهيئة

ختبار ال الجدد  الطلبة تهيئةيشمل من بدء التدريس في كل فصل دراس ي، حيث قبل أسبوع  يحددلذي الطلبة الجدد حضور برنامج التهيئة اُيطلب من 

ده طيلة للطلبة الذين لم يقدموا عالمة التوفل الرسمية(، ويتم خالل برنامج التهيئة تعيين مرشد لكل طالب يرشاإلنجليزية )تحديد املستوى في اللغة 

 .دراسته

تسجيل، والاالمتحان مجرد  ليستالجدد  الطلبة تهيئة الطلبة في الفصل الدراس ي األول. إنالتي سيأخذها  املساقاتبالتسجيل في  لتهيئةُيتوج برنامج ا

ة، الجامع ، ومعرفة سياسات وإجراءاتصفوفهم الجامعية، وما هو متوقع منهم للتخرجفي ملعرفة ما هو متوقع منهم ، و ملعرفة الزمالءفرصة هي  وإنما

   .لفجيرةجامعة امجتمع  ليكونوا ضمن لهمفرصة  وهي ،تكنولوجيا املعلوماتمصادر لحصول على تدريب عملي في استخدام املكتبة و إضافة ل

 

 اإلرشاد األكاديمينظام وعملية 

يقدموا التوجيه واإلرشاد للطلبة  مرشدين فصول مختلفة، حيثيتم تعيين أعضاء هيئة التدريس ليكونوا و  الناظم للطلبة، اإلرشادي هاكلية نظاملكل 

يتم و  . بغرض االحتفاظ بنسخ منهااملعنيين تقريرا إلى عمدائهم  يقدم املرشدون  ولحل املشكالت األكاديمية التي قد تعترضهم، كما لتحسين أدائهم

د( كل طالب )لتخصيص 
َ
د  1: 15، وتفضل نسبة اإلرشاد األكاديميتحقق غرض املرِشد( بعضو هيئة تدريس )املرش

َ
وينبغي أال ، ملرِشدا -نسبة املرش

دون موعًدا 1: 20تتجاوز النسبة 
َ
ا كتابيً  إرشاد أكاديميجلسة  /ا كل أسبوعين على األقل، ويتم توثيق كل اجتماعواجتماعً  مرشديهممع ، وأن يحدد املرش

 وتوقيعها من قبل هيئة التدريس والطالب.

افق   :الدينية/ الروحيةاملر

ا ل
ً
 .ناثلصالة للذكور ولإل توفر الجامعة غرف

 

 مالية مساعدة

الخاصة بذلك من خالل قسم شؤون الطلبة املعلومات والتطبيقاوتتوفر  املؤهلين،للطلبة املنح الدراسية من القطاع الخاص واملؤسسات  تقدمقد 

 والخدمات املشتركة، أما إدارة املنح الدراسية في الجامعة، فستدار من قبل جمعية الفجيرة الخيرية.

 

 سياسة دعم التأشيرات

الحصول على تأشيرات طويلة األمد، وعلى كل من يحتاج ية املتحدة في القادمين من خارج دولة اإلمارات العرب تسعى جامعة الفجيرة ملساعدة الطلبة

 االتصال بمدير املمتلكات والخدمات.مساعدة منهم بشأن ذلك 

 

 خدمات الطعام

 وأعضاء هيئةت الطعام في املبنى الذي يقع في جامعة الفجيرة حالًيا، وال يتم تشغيلها من قبل الجامعة إال أنها متاحة ليستخدمها الطلبة خدماتتوفر 

 التدريس واملوظفين.

 إلناث.كما تتوفر كافيتريا للذكور ول
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 سياسة الخدمات الصحية

يسجل فيها الطالب في كل مرة طلبتها، يتم شراؤها من وزارة الصحة ويجب إظهارها جميع لبطاقات صحية سارية املفعول  تسعى جامعة الفجيرة لتوفير

 لخدمات الصحية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.لالوصول فرصة  لهتتيح  في الصفوف، حيث

ن الرفاهية الصحية العامة ألعضاء هيئة تدخين لضماسة منع التدخين في الحرم الجامعي، ومع ذلك، فقد تم تحديد منطقة للتلتزم الجامعة بسياو 

 التدريس واملوظفين والطالب.

 

افق  الترفيهية املر

 للطلبة استخدامها مقابل، يمكن قريبة منها مرافق ترفيهيةغم من عدم وجود مرافق ترفيهية في جامعة الفجيرة في الوقت الحالي، إال أنه توجد على الر 

 مناسبة.رسوم 

 ترفيهية تشمل ملعًبا وصالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب.مرافق تملك الجامعة 
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UOF’s Teaching Methodology and IT Integration 

 

وتكامل تكنولوجيا املعلومات UOF منهجية التدريس في
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تواصل تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بشكل ف برامجها؛التحتية األكاديمية لدعم  ىتم تجهيز جامعة الفجيرة بأحدث البن

التدريس على دراسات الحالة، حيث امتلك معظم أعضاء هيئة التدريس  ، واستندمنتظم على األنظمة واملحاكاة عالية التقنية

فرص حل  وة يخبرة الصناعسعى لتزويدهم بال، أما الطلبة، فإن الجامعة تخبرة حقيقية في كتابة هذه الدراسات وتقديمها

استراتيجيات تدريس مختلفة لجعل بيئات التعلم أكثر  ، بتطبيقهاالصفاملشكالت واتخاذ القرار من خالل األساليب العملية في 

ات مصادر أخرى عبر اإلنترنت ملنتدي مع وجود، هموتعليممودل لضمان تفاعلهم منصة  استخدامهابلطلبتها، و تفاعلية وفائدة 

 .بتوفير أفضل بيئة تعليمية ودية تسهل على الطلبة بلوغ التعلم ملتزمة املناقشة والتفاعالت اإلضافية،

 

 وتكامل تكنولوجيا املعلومات ما يلي: الجامعةتشمل منهجية التدريس في و 

  وجها لوجه التعلم 

 لوجهو في التعلم 
ً
في إدارة املحتوى، وتسمح باإلدارة الكفؤة الشامل اإلدارة تحكم بفاعلية و دل التي تسمح تستخدم منصة مو ، جها

 .املساقملحتويات  الطلبة واالستجابةنشطة أل

 

  أثناء املحاضرات البديهية واملحادثاتأسئلة املتطوعين 

متابعتهم لتأكد من قضية مهمة ل يطلب من الطلبة املشاركة التطوعية أو في بعض األحيان تقديم مجرد سؤال بديهي حول أي

 .موضوعات املحاضرات وفهمها

 

 مهام العمل الجماعي 

محتويات  تعرفهمعزيز لتشكل املهام األساس العملي في ت محاضريهم،مجموعات وفًقا إلرشادات  الطلبة ضمنتعلم لفرصة  هي

 املوضوع.

 

 مناقشات 

 إلى تقديم وجهة نظرهم حول املحتويات. الطلبةهي املمارسة املعتادة في كل فصل حيث يحتاج و 

 

 دمج التكنولوجيا 

فير أنشطة الحرم الجامعي لقد قامت الجامعة بتركيب قدر كبير من إعدادات تكنولوجيا املعلومات التي تضمن التكامل وتو 

 تدريب مع تقديم شئة،ات على التقنيات الناالتصال والتحديثل الضامنةوحدة التعلم الذكي الوحدة التيسيرية الذكية، فشكلت 

 .الخدماتالخبرة في مثل هذه  حتى يحصل الطلبة على معين

اكتسبت تقنية جديدة حيث  زمة الستمرار تقديم جميع البرامج،تمتلك جامعة الفجيرة البنية التحتية األكاديمية الال  -

طلبة املرحلة الجامعية كل لالتعلم الحالي عبر اإلنترنت  /يس)أجهزة وبرامج( مع وحدة تعليمية ذكية تدعم التدر 

 تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على مهارات التعلم الذكي.وقد  األولى،

ق جميع نتائج تعلم ية التعلم من خالل تقييم مدى تحقجامعة على ضمان عملاليشرف قسم ضمان الجودة في  -

 التدريسية املساقداد وتقديم ملفات ُيطلب من جميع أعضاء هيئة التدريس إععلم البرنامج، حيث ونتائج ت املساق

البنية التحتية الحالية للجامعة كافية لتلبية إن تحديد إنجازهم. للمساق بغية التي يتم فيها تقييم نتائج التعلم 

 والطلبة والطلبةالستيعاب املوظفين الحاليين  مناسبة وكافيةاملرافق تياجات جميع الوحدات األكاديمية، و اح

 املحتملين.
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مركز املتاحة بمثابة  الصفوف الجامعيةن تكون الصف، وأطالًبا في  50أن تستوعب املرافق ما يصل إلى  يمكن -

توسيع أو تحسين مادي للمرافق اإلضافية الطلبة، وال تستدعي الحالة الحاجة إلى أن تستوعب جميع و ، امتحان

املرافق حاجة  ومهما بدتعبر اإلنترنت.  ساقاتملالتسهيالت الحالية كافية لتدريس ا -املساقات عبر اإلنترنتلتقديم 

الطلبة، مخصصات ميزانية كافية للقيام بما هو ضروري لصالح  تمتلك، فإن الجامعة لتحسينأو البنية التحتية 

 في املستقبل.خرى الالزمة وفًقا لزيادة أعدادهم قادرة على إضافة متطلبات البرامج واألجهزة واملعدات األ فهي 

ي على الحفاظ على املوارد واملرافق الحالية واستدامتها وإضافة املوارد والتسهيالت الالزمة الت القدرةالجامعة  تمتلك -

 .لتكون قادرة على االستيعاب في املستقبلإذا تم توسيع برامج التعلم اإللكتروني مطلوبة قد تكون 

 

 عرض تقديمي للفصل 

ستخدم الختبار فهم  وسيلةهي 
ُ
تتيح ، و الطلبة الذاتي وتعلماملحاضرات يتم تناولها في التي التعليمية للمواد  الطلبةتقييم ت

 سواء كانت هذه  العروض تكامل واالتصال والكفاءات األخرى،فرصة دراسة مهارات التوليف وال للمحاضرالعروض التقديمية 

 .للعرض التقديمي لتحديد عالمات الطلبة (Rubricتقييم روبريك ) نموذجفردية أو جماعية، حيث يمكنه اتباع 

 

 املشاركة في الصف 

مفاهيم ونظريات ومبادئ  فحصجل أل  الصففي  الطلبةتقييم تستخدم لتوجيه وشرح وتسهيل املناقشات بين  هي وسيلة

 .عالماتهملتحديد  الطلبةملشاركات  (Rubricروبريك ) اتباع نموذج تقييم للمحاضريمكن و  املساق،

 البحث /الواجبات 

الطلبة  جمع إمكانيةيستخدم لقياس وهو  ما/ مشكلة، ثبات الحقائق أو املبادئ أو لجمع معلومات حول موضوعتحقيق منهجي إل

( Rubricروبريك ) باع نموذج تقييمات للمحاضريمكن و . ملمشكلة املتعلقة بمجال تخصصههم لحل وكيفيةمعالجتها للبيانات و 

 .األقل في كل املساقاتعلى واحد بحثي رئيس مكتوب  واجب يسلمينبغي أن ، كما الطلبة عالماتالبحث لتحديد  /واجباتلل

 

 تقرير مكتوب 

ن املحاضرألي أمر يتطلب معلومات محددة بشأنه، نتائج التحقيق أو نص لهو  ِ
 
 نًصا تقديم الطلبة إمكانيةمن فحص  ُيمك

اتخاذ الغرض من توفير املعلومات بغية القيام بإجراءات املتابعة و ، ويخدم للحقائق املتعلقة بموضوع معين اذاتيً  اتوضيحيً 

 .عالمات الطلبةلتقرير مكتوب لتحديد  (Rubricنموذج تقييم روبريك )اتباع  للمحاضريمكن ات، و القرار 

 

 مشروع 

تفسير مجموعات الطلبة لوقتهم، و فحص كيفية إدارة يتم من خالله  ة واملهارات والتقنيات والكفاءات،إنه تطبيق للمعرف

 .بحوثهمنتائج ونقل ، وإعداد تعارض القيم بين أعضاء املجموعة ، وحلالبيانات

 

 التدريس القائم على الحالة 

أما . هاوتقديمها ة التدريس بخبرة حقيقية في كتابتيتمتع معظم أعضاء هيئو ، ةعلى دراسات الحال ببساطةمد التدريس يعت

الحصول على الخبرة الصناعية باإلضافة إلى فرص حل املشكالت واتخاذ القرار من خالل استخدام دراسات  مهيمكنالطلبة، ف

العملي  التطرق إلى حاالتها تستند  جامعة الفجيرة كتب أعضاء هيئة التدريس دراسات حالة عملية فيوقد  الصف،الحالة في 

مجموعة يتم جمع البيانات من أجلها من ات متعمقة لشخص واحد او ، إنها تحقيقللسوق املحلي في اإلمارات العربية املتحدة

عن دراسة حالة لحياة حقيقية  البحث في الطلبة يفترضو ملصادر وباستخدام عدة طرق مختلفة، مجموعة متنوعة من ا
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نيات التحليل بتفعيل تعلمهم الستخدام األدوات وتق املفاهيم التي تم تدريسها طوال الفصل الدراس ي وتحليلها بما يعكس

سيتبع انية فحص مهارات التوليف والنقد، و إمكللمحاضر التقييم هذه  وسيلةتتيح و . وتطبيقها على مشاكل العمل الحقيقية

 .الطلبة عالماتلدراسة الحالة لتحديد ( Rubricنموذج تقييم روبريك )

 

املساق بغية شرح مفاهيم ونظريات ومبادئ حسين املحاضرات واملناقشات وإعدادها لتطبيقها من أجل وقد تم العمل على ت

الصف في  الطلبةز املحاضرة على توجيه وشرح وتسهيل املناقشات بين يتركوتسهيل غرض اكتساب املعرفة، من خالل ضمان 

 من نقل الحقائق
ً
اءة قر ال الطلبةيتعين على  ،، والتي يمكن قراءتها من الكتب املدرسية املوص ى بها ومواد القراءة األخرى. لذلكبدال

بشكل مكثف كجلسات املتعلقة بالخبرة الصناعية ندوات ال يجري الطلبة املساق، كمابنشاط في مناقشات  للمشاركةسبقة امل

 .اولها املحاضرات أو التي يتعلمونها ذاتيااختبار فهمهم للمواد التي تتنبينهم، حيث تصمم بطريقة تمنحهم فرصة تفاعلية 

 الطلبةمثل هذه التقييمات ملساعدة العمل والعمل الجماعي والواجبات، واستخدمت  على ورش التركيزمن وقد أعلت الجامعة 

 إدراكلتطوير العمق في للطلبة فرًصا هذه املنهجية  كما وفرت يع التعلم الجماعي،تشجعلى على العمل في مجموعات صغيرة و 

املشكلين عضاء األ واملناقشات بين  والحوارفكير اإلبداعي فرًصا للتعلم املستقل والتو  املساقمفاهيم ونظريات ومبادئ 

 للمجموعات.
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البرامج األكاديمية
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األعمال كلية إدارة
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 مقدمة

هرمية للعب دور مهم في إدارة املؤسسات الحديثة مع اإلشارة بشكل خاص إلى املوارد البشرية واملصارف والعديد من  الطلبةبإعداد عمال كلية األ  تقوم

تماش ى بو ا في تطوير استراتيجيات نجاح الشركات اإلماراتية في كل من القطاعين الحكومي والخاص. دوًرا رئيًس  العامة، حيث يؤدي الخريجون  اإلدارة

تم  الفكري املطلوب في مؤسسات اليوم، بناء املهنيين اإلماراتيين وتطوير رأس املالدليل املنظومة الوطنية للمؤهالت لبشكل صحيح مع  يةبرامج الكل

زت لقدة في مؤسسات مختلفة في اإلمارات العربية املتحدة. الخريجين في مناصب رئيستعيين  ِ
قديم كلية إدارة األعمال بأنظمة عالية التقنية لت ُجه 

من  وحاصلين على شهاداتهماملستوى  هيئة تدريس رفيعي ية في اإلمارات العربية املتحدة، وبأعضاءواألنشطة التفاعلية والخدمات املجتمع املساقات

الخريجين، الذين لتطبيقها عمليا مع  الصفوففي يستخدمونها لالتدريب والخبرة املطلوبة ليدهم أعضاء هيئة التدريس في العالم، جامعات مرموقة 

وتعترف وزارة التربية والتعليم، اإلمارات العربية املتحدة وهيئات مستويات إستراتيجية مختلفة في الحكومة والشركات الخاصة.  يعملون بدورهم في

م، لبرامج األعمال (ACBSP) كلية عضًوا فيكما أن ال بهذا ببرنامج كلية األعمال بالكامل، االعتماد الدولية ِ
 
ظ

ُ
راتيين اإلما البرامج للمؤهلينت كل هذه ون

مكنة ، والتقدم للحصول على أفضل املشاريع املصرفية املبغية تطوير رأس املال الفكري، وتبني الدور القيادي، وإدارة األعمال الدولية، وتدريب املوظفين

 .والحفاظ على الذكاء العاطفي في املنظمات الحديثة

 

 البرنامج رسالة

 ن وقادةمديري ليصبحواخلفيات متنوعة وتزويدهم باملهارات األساسية واملعرفة وممارسة إدارة األعمال الطلبة بالتسعى كلية إدارة األعمال إلى تثقيف 

الديناميكية  بيئة األعمال تطوير متخصصين ممارسين وقادة مبتكرين وخبراء معرفة لتزويد إلى كما تسعى برامج الكلية منتجين في مجاالت تخصصه،

  والدائمة التغير بهم.

 

 أهداف البرنامج

 املساهمين.تطوير نهج عملي املنحى للتعلم وصقل نموذج التحسين املستمر على أساس املدخالت من مختلف  .1

 .مجتمع األعمالبغية معالجة القضايا املعاصرة في إنشاء وتطوير مساهمات فكرية  .2

 .لتعزيز ممارسات اإلدارةدمج مبادرات املناهج مع الرؤى العملية  .3

 .دمج مناهج التعلم املرنة واملبتكرةو مواءمة املناهج الدراسية مع متطلبات السوق والعوامل االجتماعية واالقتصادية  .4

 .ها بين الجامعاتتصنيفاتامج البكالوريوس من خالل تحسين جودتها و عزيز سمعة بر ت .5

 

 مخرجات تعلم البرنامج

عمق موضوعي في املبادئ األساسية لبناء  هامبادئو  هانظرياتواملتعلقة بمفاهيم األعمال و إظهار قاعدة واسعة من املعرفة متعددة التخصصات  .1

 .هاحلولومشكالتها و الستراتيجيات األعمال 

، ومهارات العرض ابيالشفوي والكت صلوالتوا، ارات بما فيها املتعلقة باألساليب الكمية، وتكنولوجيا املعلوماتتطوير مجموعة من امله .2

 .ملواقف العمل املتنوعة

أعمال التجارية املحلية املشكالت املتعلقة في سياق حل ادئ واملمارسات متعددة التخصصات بغية دمج األعمال ذات الصلة والنظريات واملب .3

 .والعاملية

 .عمل ديناميكية ومعقدةخلق حلول مبتكرة في بيئات تفادة من مهارات تنظيم املشاريع في االس .4

 .إثبات القدرة على فهم تحديات البيئة متعددة الثقافاتمهارات العمل الجماعي بغية تطوير إدارة األعمال و  .5

.في تقييم قضايا املسؤولية االجتماعية واألخالقية ذات الصلة بتطوير األعمال والشخصية االحترافيةدمج درجة عالية من  .6
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 من املنظومة الوطنية للمؤهالت السابع  تتماش ى مخرجات تعلم البرنامج مع املستوى 

 

Upon completion of the BBA, the students will be 

able  to:  

* UAE NQF’s  Level 7 Alignment 
**Bloom’s 

Taxonomy K S 
Competency 

AR RC SD 

1. Demonstrate broad base of interdisciplinary 
and allied knowledge related to business 
concepts, theories, and principles to establish 
substantive depth in underlying principles of 
business strategies, problems and solutions. 

     3 

2. Develop a range of skills including quantitative 
approaches, information technology, verbal 
and written communication, and presentation 
skills for varied business situations. 

     3 

3. Integrate relevant business and 
interdisciplinary theories, principles and 
practices to solve business problems in local 
and global business context. 

     6 

4. Utilize the entrepreneurial skills to create 
innovative solutions in dynamic and complex 
business environments. 

     3 

5. Develop business management and teamwork 
capacities to demonstrate the ability to 
comprehend the challenges of multi-cultural 
environment. 

     6 

6. Integrate a high degree of professionalism in 
evaluating social and ethical responsibility 
issues relevant to business and personal 
development. 

     6 

Legend:  

* UAE National Qualification 

Framework (NQF) 
**Bloom’s Taxonomy 

  K  -  Knowledge 
  S  -  Skills 
  Aspects of Competence: 
  AR  -  Autonomy and Responsibility 
  RC  -  Role in Context 
  SD  -  Self Development 

1 -  Remember 
2 -  Understand 
3 -  Apply 
4 -  Analyze 
5 -  Evaluate 
6 -  Create 

 

  (BBA)إدارة األعمال  برنامج بكالوريوسملخص هيكل 

 (BBA)بكالوريوس إدارة األعمال  رنامجمساقات بملخص هيكل 

 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة  البرنامج مساقات يةملخص هيكل

 30 املقررات األساسية للتعليم العام .أ

 15 اإلجباريةاملقررات  .1

 15 املقررات االختيارية .2
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 78 املقررات األساسية للبرنامج .ب

 72 املقررات اإلجبارية .1

 6 املقررات االختيارية .2

 18 املقررات األساسية التركيز .ج

 126  (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 

 

A.  = ساعة معتمدة 30املقررات األساسية للتعليم العام 

 ساعة معتمدة 15املساقات اإلجبارية =  .1

الساعات  اسم املساق 

 املعتمدة

(CH) 

+ حقل املساق)الرمز   متطلب سابق/ متطلب مشترك

 (الرقم
 عنوان املساق

1.  COM-1143  اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات تواصل اللغة اإلنجليزية 

2.  COM-1123 3 مهارات تواصل اللغة العربية  

3.  HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

4.  HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة  

5.  LSS-2483  3  االبتكار وريادة األعمال  

  15 (CH)  إجمالي الساعات املعتمدة

 

 

 ساعة معتمدة 15الساعات االختيارية=  (2

 اسم املساق 
الساعات 

 املعتمدة
+ حقل املساق)الرمز متطلب سابق/ متطلب مشترك

 (الرقم
 عنوان املساق

1.  ICT-1313 3 تطبيقات الكمبيوتر  

2.  MTH-1213 )3 الرياضيات )الجبر  

3.  COM-1113  3 1الكتابة األكاديمية  

4.  COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية COM-1113  

5.  LSS-1733  3 مدخل إلى علم االجتماع  

6.  COM-1153 3 التأليف العربي وكتابة التقارير  
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7.  LSS-1743  3 السياسيةمقدمة في العلوم  

8.  COM-1133 3 الخطابة العامة  

9.  LSS-1853 3 مقدمة في علوم البيئة  

10.  LSS-1463 3 األخالق وحقوق املواطنين  

11.  LSS-1473 3 املنطق والتفكير النقدي  

12.  LSS-1723 3 مدخل إلى علم النفس  

13.  HUM-2623 3 مقدمة في العلوم اإلنسانية  

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 

 

 ساعة معتمدة 78املقررات األساسية للبرنامج =  .ب

 ساعة معتمدة 72املساقات اإلجبارية =     .1

 اسم املساق 
الساعات 

 املعتمدة
+ حقل املساق)الرمز متطلب سابق/ متطلب مشترك

 (الرقم
 عنوان املساق

1.  BBA-1153 3 مقدمة في إدارة األعمال  

2.  BBA-2343  3 1مبادئ املحاسبة املالية  

3.  BBA-2213 3 السلوك التنظيمي BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

4.  BBA-2113 3 أعمال عاملية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

5.  BBA-2223 3 رياضيات األعمال BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

6.  BBA-2253 
 قانون العمل

3 
BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال BBA- 1123  

 اتصاالت األعمال

7.  BBA-3343 3 املحاسبة اإلدارية BBA-2353  مبادئ املحاسبة املالية II 

8.  BBA-3423 3 االقتصاد الجزئي BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

9.  BBA-1123 3 عالقات عمل BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

10.  BBA-1113 3 مقدمة في إحصاءات األعمال  

11.  BNS-1413  3 اإلداريةنظم املعلومات  

12.  BBA-1253 3 مبادئ اإلدارة BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

13.  BBA-2353  3 2مبادئ املحاسبة املالية BBA-2343   1مبادئ املحاسبة املالية 
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14.  BBA-2733 3 مناهج البحث العلمي BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

15.  BBA-3113 3 مبادئ التسويق BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

16.  BBA-3733 3 إدارة العمليات BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

17.  BBA-3723 
 اإلدارة االستراتيجية

3 
التحليل  BBA-2743 ؛ BBA-2733 منهجية البحث

 نظيميةالنظرية الت  BBA-3123الكمي لألعمال، 

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 االقتصاد الجزئي 

21.  BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

22.  BBA-4913  3 التخرجمشروع BBA-3723  اإلدارة االستراتيجية كاملة 

23.  BBA-4813  3 العملمكان BBA-3713  يةاالبتكارات والقيادة الرياد 

24.  BBA-3713 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل    3 االبتكار والقيادة الريادية 

  72   (CH)  إجمالي الساعات املعتمدة

 

 

 ساعات معتمدة 6الساعات االختيارية=  .2

 اسم املساق 
الساعات 

  املعتمدة
+ املساقحقل )الرمز متطلب سابق/ متطلب مشترك

 (الرقم
 عنوان املساق

1.  BBA-4673 3 إدارة السياحة والضيافة BBA-3113  مبادئ التسويق 

2.  
BBA-4793 

 أساسيات األعمال اإللكترونية
3 

 1313تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 تطبيقات الحاسوب

3.  
BBA-4763 

 إدارة األمدادات
3 

BBA-3113   ، مبادئ التسويقBBA-3733  إدارة

 العمليات

4.  BBA-4773 3 دراسة الجدوى وتقييم املشاريع BBA-3343  محاسبة ادارية 

5.  BBA-4443 3 التأمين وإدارة املخاطر BBA2743  التحليل الكمي لألعمال 

6.  
BBA-4783 

 إدارة الجودة الكلية
3 

BBA-3113   ، مبادئ التسويقBBA-3733  إدارة

 .العمليات

7.  BBA-4743  3 والتكنولوجياالتمويل BBBA- 4543  تحليل االستثمار 
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    -BNS 1413 BBA نظام املعلومات اإلدارية

 التمويل الدولي 4413

8.  

BBA-4753 

 إدارة املوارد البشرية الدولية

3 

BBA-4623  إدارة املوارد البشرية 

 BBA-4643 القات قانون العمل اإلماراتي وع

 .املوظفين

9.  
BBA-4713 

 األعمالموضوعات خاصة في 
3 

BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

 BBA-3713 اديةاالبتكارات والقيادة الري 

  6 (CH)  إجمالي الساعات املعتمدة

 

 

 ساعة معتمدة 18= جباريةاإل ور املساقات امح .ج

 اسم املساق 
الساعات 

 املعتمدة
+ حقل املساق)الرمز متطلب سابق/ متطلب مشترك

 (الرقم
 عنوان املساق

 عام

1. BBA-4723 3 دارة مشروعإ BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

2. BBA-4543 3 املصرفية اإلسالمية والتمويل  

3. BBA-4433 3 تمويل خارجي BBA-3343  محاسبة ادارية 

4. BBA-4633 3 التدريب والتطوير BBA-3643  إدارة املوارد البشرية 

5. BBA-4643 
 املوظفين قانون العمل اإلماراتي وعالقات

3 
BBA-3643  إدارة املوارد البشرية 

BBA-2253  قانون األعمال 

6. BBA-4623 3 دارة املوارد البشريةإ BBA-2253  قانون األعمال 

  18 (CH)  ملعتمدةإجمالي الساعات ا

 البنوك والتمويل

1. BBA-4513 3 املؤسسات واألسواق املالية BBA-2113  إدارة األعمال الدولية 

2. BBA-4543 3 املصرفية اإلسالمية والتمويل  BBA-2113 يةإدارة األعمال الدول 

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  3 خارجيتمويل  BBA-3343 محاسبة ادارية 
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  18   (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 إدارة املوارد البشرية

1. BBA-4613 3 تخطيط املوارد البشرية  BBA-3643  يةإدارة املوارد البشر 

2. BBA-4623 3 ادارة املوارد البشرية BBA-2253  قانون األعمال 

3. BBA-4633 3 التدريب والتطوير  BBA-3643  يةإدارة املوارد البشر 

4. BBA-4643 3 قانون العمل اإلماراتي وعالقات املوظفين BBA-3643  إدارة املوارد البشرية 

5. BBA-4653 3 إدارة األداء والتعويضات BBA-2253  قانون األعمال 

6. BBA-4663 3 إدارة الصحة والسالمة BBA-2253  قانون األعمال 

  18     (CH)  املعتمدة الساعات إجمالي

 

 

 والخطة اإلرشاديةالخطة الدراسية 

 بكالوريوس إدارة أعمال عام

 1الفصل  - 1السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

COM-1143 اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات تواصل اللغة اإلنجليزية 

GE  اختياري GE 3  

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

GE  اختياري GE 3  

BBA1153 3 مقدمة في إدارة األعمال  

  15     (CH)  الساعات املعتمدة إجمالي

 

 2الفصل  - 1السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

GE   ي اختيار GE 3  

COM-1123  3 العربيةللغة تواصل امهارات   

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة   
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LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال   

BBA-1253 3 مبادئ اإلدارة BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 1صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب مشتركمتطلب سابق/ 

BBA-1113 3 مقدمة في إحصاءات األعمال  

BBA-1123 3 عالقات عمل  BBA-1153 مقدمة في إدارة األعمال 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 3الفصل  - 2السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

GE  ي اختيار GE 3  

GE  ي اختيار GE 3  

BNS-1413  3 1نظم املعلومات اإلدارية  

BBA-2343  3 1مبادئ املحاسبة املالية  

BBA-2253 
 قانون العمل

3 
BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال BBA-    

 األعمال اتصاالت  1123

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 4الفصل  - 2السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-2213 3 السلوك التنظيمي BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2223 3 رياضيات األعمال  BBA-1113 لمقدمة في إحصاءات األعما 

BBA-2733 3 مناهج البحث العلمي  BBA-1113 لمقدمة في إحصاءات األعما 

BBA-2743 3 التحليل الكمي لألعمال BBA-1253   مبادئ اإلدارة 
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BBA-2353  3 2مبادئ املحاسبة املالية BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 2صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-2113 3 أعمال عاملية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2123 3 النظرية التنظيمية  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 5الفصل  - 3السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3713 

 االبتكار والقيادة الريادية

3 

LSS2-483  االبتكار وريادة األعمال 

BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

  BBA-2733  منهجية البحث 

BBA-3423 3 االقتصاد الجزئي BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

BBA-3733 3 إدارة العمليات BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

BBA-3343 3 املحاسبة اإلدارية BBA-2353  2  مبادئ املحاسبة املالية 

  12 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 6الفصل  - 3السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

BBA-3723 
 اإلدارة االستراتيجية

3 
التحليل  BBA-2743 ؛ BBA-2733منهجية البحث

 ظيميةالنظرية التن  BBA-3123الكمي لألعمال، 

BBA-3643 3 دارة املوارد البشريةإ BBA-2253 قانون األعمال 
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BBA-4723 3 إدارة مشروع  BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

  3 1برنامج مقرر أساس ي اختياري  

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 3صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3113 3 مبادئ التسويق  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-3433 3 االقتصاد الكلي BBA-2423  االقتصاد الجزئي 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 7الفصل  - 4السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 مشتركمتطلب سابق/ متطلب 

BBA-4813 3 مكان العمل  BBA-3713 االبتكارات والقيادة الريادية 

BBA-4633 3 التدريب والتطوير  BBA-3643 إدارة املوارد البشرية 

BBA-4643 
 قانون العمل اإلماراتي وعالقات املوظفين

3 
BBA-3643  إدارة املوارد البشرية 

BBA-2253 قانون األعمال 

BBA-4543  3 اإلسالمية والتمويلاملصرفية  BBA-2113  إدارة األعمال الدولية 

  12 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 8الفصل  - 4السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-4433 3 تمويل خارجي BBA-3333  اإلدارة املالية للشركات 

BBA-4913 

 مشروع التخرج

3 

BBA-3793  ، اإلدارة اإلستراتيجية 

 BBA-3713 االبتكارات والقيادة الريادية ، 

 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل   

  3 2برنامج مقرر أساس ي اختياري  
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  9 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 

 بكالوريوس في إدارة األعمال في العلوم املالية واملصرفية

 

 1الفصل  - 1السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

COM-1143 اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

GE  اختياري GE 3  

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

GE  اختياري GE 3  

BBA1153 3 مقدمة في إدارة األعمال  

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 2الفصل  - 1السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

GE   اختياري GE 3  

COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية   

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة   

LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال   

BBA-1253  3 اإلدارةمبادئ BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 1صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-1113 3 مقدمة في إحصاءات األعمال  
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BBA-1123 3 عالقات عمل  BBA-1153 مقدمة في إدارة األعمال 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 3الفصل  - 2السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

GE  ي اختيار GE 3  

GE  اختياري  GE 3  

BNS-1413  3 1نظم املعلومات اإلدارية  

BBA-2343  3 1مبادئ املحاسبة املالية  

BBA-2253 
 قانون العمل

3 
BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال BBA-1123 

 اتصاالت األعمال

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 4الفصل  - 2السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-2213 3 السلوك التنظيمي  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-2223 3 رياضيات األعمال BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

BBA-2733 3 مناهج البحث العلمي BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

BBA-2743 3 التحليل الكمي لألعمال  BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2353  3 2مبادئ املحاسبة املالية BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 2صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-2113 3 أعمال عاملية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 
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BBA-2123 3 النظرية التنظيمية BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 5الفصل  -3السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3713 

 االبتكار والقيادة الريادية

3 

 LSS2-483 االبتكار وريادة األعمال 

BBA-2743  التحليل الكمي لألعمال 

BBA-2733 منهجية البحث 

BBA-3423 3 االقتصاد الجزئي BBA-1113   األعمالمقدمة في إحصاءات 

BBA-3733 3 إدارة العمليات  BBA-2743 التحليل الكمي لألعمال 

BBA-3343 3 املحاسبة اإلدارية BBA-2353  2مبادئ املحاسبة املالية  

  12 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 6الفصل  -3السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

BBA-3723 
 اإلدارة االستراتيجية

3 
BBA-2733 ؛منهجية البحث BBA-2743  التحليل

 يةالنظرية التنظيم BBA-3123 ، الكمي لألعمال

BBA-4513 3 املؤسسات واألسواق املالية  BBA-2113 إدارة األعمال الدولية 

  3 1مقرر أساس ي اختياري برنامج  

  12 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 3صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3113 3 مبادئ التسويق BBA-1253  مبادئ اإلدارة 
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BBA-3433 3 االقتصاد الكلي BBA-2423  االقتصاد الجزئي 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 7الفصل  -4السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-4813 3 مكان العمل  BBA-4723 االبتكارات والقيادة الريادية 

BBA-4523 3 النقود والبنوك BBA-3343  محاسبة ادارية 

BBA-4533 3 إدارة البنك BBA-3343  محاسبة ادارية 

BBA-4543 3 املصرفية اإلسالمية والتمويل  

  12 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 8الفصل  -4السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-4913 

 التخرجمشروع 

3 

BBA-3723  ، اإلدارة االستراتيجية كاملة 

BBA-3713  ، االبتكارات والقيادة الريادية 

 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل   

BBA-4553 3 تحليل االستثمار BBA-3343  محاسبة ادارية 

BBA-4433 3 تمويل خارجي BBA-3343  محاسبة ادارية 

  3 2برنامج مقرر أساس ي اختياري  

  12 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 

 في إدارة املوارد البشرية بكالوريوس في إدارة األعمال

 1الفصل  - 1السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك
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COM-1143 اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

GE  اختياري GE  3  

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

GE  اختياري   GE 3  

BBA1153 3 مقدمة في إدارة األعمال  

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

  2الفصل  - 1السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

GE   اختياري GE 3  

COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية   

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة   

LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال   

BBA-1253 3 مبادئ اإلدارة  BBA-1153 مقدمة في إدارة األعمال 

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 1صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-1113 3 مقدمة في إحصاءات األعمال  

BBA-1123 3 عالقات عمل  BBA-1153 مقدمة في إدارة األعمال 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

  3الفصل  - 2السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

GE  اختياري GE 3  
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GE  اختياري GE 3  

BNS-1413  3 1نظم املعلومات اإلدارية  

BBA-2343  3 1املحاسبة املالية مبادئ  

BBA-2253 
 قانون العمل

3 
BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال BBA-1123  

 اتصاالت األعمال

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 4الفصل  –2السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-2213 3 السلوك التنظيمي BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

BBA-2223 3 رياضيات األعمال BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

BBA-2733 3 مناهج البحث العلمي BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

BBA-2743 3 التحليل الكمي لألعمال BBA-1253   مبادئ اإلدارة 

BBA-2353  3 2مبادئ املحاسبة املالية BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 2صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-2113 3 أعمال عاملية  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-2123 3 النظرية التنظيمية  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 5الفصل  –3السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3713 3 االبتكار والقيادة الريادية LSS2-483  االبتكار وريادة األعمال 

BBA-3423 3 االقتصاد الجزئي  BBA-2743 التحليل الكمي لألعمال 
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BBA-3733 3 إدارة العمليات BBA-2733 منهجية البحث 

BBA-3343 3 املحاسبة اإلدارية BBA-1113  مقدمة في إحصاءات األعمال 

  12 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 6الفصل  –3السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3213 3 أخالقيات العمل BBA-1153  مقدمة في إدارة األعمال 

BBA-3723 
 اإلدارة االستراتيجية

3 
BBA-2733 منهجية البحث؛ BBA-2743  التحليل

 يةالنظرية التنظيم  BBA-3123الكمي لألعمال، 

BBA-4613 3 تخطيط املوارد البشرية  BBA-3643 إدارة املوارد البشرية 

BBA-3113 3  مباديء التوسيق BBA-1253  مبادئ اإلدارة 

  3 1برنامج مقرر أساس ي اختياري  

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 3صيفي 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-3113 3 مبادئ التسويق  BBA-1253 مبادئ اإلدارة 

BBA-3433 3 االقتصاد الكلي  BBA-2423 االقتصاد الجزئي 

  6 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 7الفصل  –4السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA- 4613 ية ية BBA-3643 3 تخطيط الموارد البشر  ادارة الموارد البشر

BBA-4813 3 مكان العمل BBA- 3713 االبتكارات والقيادة الريادية 

BBA-4623 3 التدريب والتطوير BBA-3643  إدارة املوارد البشرية 

BBA-4633 
 قانون العمل اإلماراتي وعالقات املوظفين

3 
 BBA-3643 إدارة املوارد البشرية 

 BBA-2253 قانون األعمال  
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BBA-4643 3 إدارة األداء والتعويضات BBA-2253  قانون األعمال 

  15 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 8الفصل  –4السنة 

 اسم املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

BBA-4663 3 إدارة الصحة والسالمة  BBA-2253 قانون األعمال 

BBA-4913 

 مشروع التخرج

3 

 BBA-3793 ، اإلدارة االستراتيجية كاملة 

BBA-3713 والقيادة الريادية ، االبتكارات 

 معتمدة بنجاحساعة  90أكمل 

  3 2برنامج مقرر أساس ي اختياري  

  9 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 
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 مقدمة

 إعداد خريجين أكفاء يمتلكون املعرفة والفهم ملفاهيم تكنولوجيا املعلومات في مجال الشبكات وأمنيهدف برنامج بكالوريوس تكنولوجيا املعلومات إلى 

بحث من أجل املعلومات. ومن املتوقع أن يلتزم الخريجون في هذا البرنامج بمدونات السلوك األخالقية ذات الصلة، وأن يشاركوا في أنشطة اإلبداع وال

 .واإلقليميلخدمة املجتمع املحلي  املعلومات تعزيز إدارة نظمعلى تكنولوجيا املعلومات لتطوير شبكات الحاسوب أمنيا و التوصل إلى حلول مبتكرة قائمة 

 البرنامج رسالة

طبيقي لم التوتتمثل مهمة إدارة تكنولوجيا املعلومات في تزويد الطالب بمعارف واقعية ونظرية ومهارات تعلم منهجية مدى الحياة مع التركيز على التع

املجتمع املحلي لوظائف في اويطابق املهارات ومتطلبات  املعلومات في مجال الشبكات وأمن املعلومات املبتكر الذي يعزز املهنية في مجال تكنولوجيا

 .واإلقليمي

 أهداف البرنامج

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وتنفيذها تجهيز واعداد الخريجين املؤهلين تأهيال عاليا والقادرين على تحديد الحلول وتصميم املشروعات  .1

 ورصدها وتقييمها، وكذلك فهم املعارف والنظريات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات.

وضع أسس شامله في منهجيات البحث والتقنيات لتمكين الخريجين من تصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم مشاريع لتقنيه املعلومات بشكل  .2

 منهجي.

كل لتواصل والتفكير املتأمل للخريجين لتنفيذ اتجاهات تقنية املعلومات واالبتكارات والبحوث ونتائج إدارة املشاريع بشتعزيز وتطوير قدرات ا .3

 .فعال

 .ان يبني ويعزز بين الخريجين الطابع الفلسفي لألخالقيات كما يطبق على املهن املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات .4

 .وماتفي إكمال الحلول املبتكرة الالزمة لحل املشاكل املتعلقة بتكنولوجيا املعل روح املتعاون ائمة على تطوير روح عمل تعاونية وطريقة تفكير ق .5

 .العمل سوق في تكنولوجيا املعلومات متطلبات  لتلبيةتطوير أدوار مهنية بين الخريجين الستخدام أدوات تقنية املعلومات  .6

 

 مخرجات تعلم البرنامج

املعلومات أبعاد مواضيع التعلم التي يتعين على الخريجين تحقيقها خالل أربع سنوات. ومن املتوقع أن يقوم الخريجون  ويصنف بكالوريوس تكنولوجيا

ذات الصلة بشكل أخالقي، فضال املعلومات أمن لومات القائمة ومشاكل الشبكات و بتطبيق املعرفة التأسيسية أو التأديبية على مشاكل تكنولوجيا املع

 اءة في التواصل والعمل الجماعي والقيادة. وعلى وجه التحديد، سيكون بإمكان الخريجين القيام بما يلي:عن إثبات الكف

الحصول على مبادئ شاملة لتكنولوجيا املعلومات لضمان التعلم مدى الحياة إلثبات القدرة على حل مشاكل الشبكات املعقدة لتكنولوجيا  .1

 .املعلومات عبر التخصصات املختلفة

 .منهجيات البحث والتقنيات الكمية لتصميم وتطوير وتنفيذ وتقييم مشاريع تكنولوجيا املعلومات بطريقة منهجية معرفة .2

 توضيح اتجاهات تكنولوجيا املعلومات واملمارسات الحالية في االتصاالت الكتابية والشفوية .3

 .لوجيا املعلوماتالتحقق من املعايير األخالقية واملهنية في جميع املمارسات املتعلقة بتكنو  .4

العمل بكفاءة مع فرق ذات توجهات ثقافية ومتعددة التخصصات لتحقيق التعاون في دمج التصاميم والحلول الجديدة والتكنولوجيات  .5

 .املجتمع احتياجاتالناشئة في املشاريع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات التي تسهم في تلبية 

 احتياجاتتعزيز الدور املنهي في السياق في دمج كفاءات وأدوات تكنولوجيا املعلومات لتصميم نظم فعالة لتكنولوجيا املعلومات تتكيف مع  .6

 األسواق الناشئة.

 

 الطلبةتعلم مخرجات 
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 .تحديد الحلول الفروع ذات الصلة بتحليل مشكلة الحوسبة املعقدة وتطبيق مبادئ الحوسبة وغيرها من  .1

 .تخصص البرنامج ضمن سياقمجموعة معينة من متطلبات الحوسبة  بغية تلبية هوتقييم هوتنفيذحل قائم على الحوسبة تصميم  .2

 .سياقات مهنية متنوعة ضمنالتواصل الفعال  .3

 .املبادئ القانونية واألخالقية باعتبارالحوسبة  تطبيقوإصدار أحكام مستنيرة في  ،التعرف على املسؤوليات املهنية .4

 .البرنامج فرع التخصص في التي تالئمنشطة األمشارك في العمل بفعالية كعضو أو قائد فريق  .5

 .ودمجها وتقييمها وإدارتها األنظمة القائمة على الحوسبة وإنشائهاتحديد وتحليل احتياجات املستخدم وأخذها في االعتبار عند اختيار  .6

 

 من املنظومة الوطنية للمؤهالت السابع  تتماش ى مخرجات تعلم البرنامج مع املستوى 

Upon completion of the BIT in Networking and 

Security Program, the students will be able  to:  

* UAE NQF’s  Level 7 Alignment 

**Bloom’s 

Taxonomy K S 
Competency 

AR RC SD 

1. Acquire comprehensive principles of 

information technology to ensure lifelong 

learning to demonstrate the ability to solve 

complex IT networking and security 

interdisciplinary problems. 

     3 

2. Gain an understanding of research 

methodologies and quantitative 

techniques to systematically design, 

develop, implement and evaluate IT 

projects. 

  

   

3 

3. Articulate information technology trends 

and current practices in both written and 

oral communication. 

  

   

3 

4. Ascertain ethical and professional 

standards in all IT-related practices. 
  

   3 

5. Work efficiently with teams with diverse 

cultural and interdisciplinary orientations to 

collaboratively integrate novel designs, 

solutions, and emerging technologies to IT-

related projects contributing to community 

needs.  

  

   

6 

6. Enhance professional role in context in 

integrating IT competencies and tools to 

design efficient information technology 

systems that are adaptable to emerging 

market needs. 

  

   

6 

Legend:  

* UAE National Qualification Framework (NQF) **Bloom’s Taxonomy 
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  K  -  Knowledge 

  S  -  Skills 

  Aspects of Competence: 

  AR  -  Autonomy and Responsibility 

  RC  -  Role in Context 

  SD  -  Self Development 

1 -  Remember 

2 -  Understand 

3 -  Apply 

4 -  Analyze 

5 -  Evaluate 

6 -  Create 

 

 

  ( BITبكالوريوس تكنولوجيا املعلومات ) ملخص هيكل برنامج

 

 إجمالي الساعات املعتمدة ملخص هيكلية مساقات البرنامج

 (CH) 

 27 املقررات األساسية للتعليم العام .أ

 21 املقررات اإلجبارية .1

 6    املقررات االختيارية .2

 78 األساسية للبرنامجاملقررات  .أ

 72 املقررات اإلجبارية .1

 6 االختياريةاملقررات  .2

 21 املقررات األساسية التركيز .ج

 126 (CH)  مالي الساعات املعتمدةإج

 

 

 ساعة معتمدة 27املقررات األساسية للتعليم العام = 

 ساعة معتمدة 21املساقات اإلجبارية = 

الساعات   اسم املساق 

 املعتمدة

(CH) 

 متطلب سابق
 عنوان املساق رمز  املساق

1.  COM-1143     اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

2.  COM-1123    3 مهارات االتصال باللغة العربية  

3.  HUM-1613    3 الدراسات اإلسالمية  

4.  HUM-1633    3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة  

5.  LSS-2483     3 اإلبتكار وريادة األعمال  

6.  MTH-1213    )3 الرياضيات )الجبر  
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7.  ICT-1313    3 تطبيقات الكمبيوتر  

  21  (CH) إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 ساعات معتمدة 6االختيارية =  املساقات

الساعات   اسم املساق 

 املعتمدة
 متطلب سابق

 عنوان املساق رمز املساق

1.  COM-1113     3 1الكتابة األكاديمية  

2.  COM-2123     3 2الكتابة األكاديمية  

3.  COM-1133    3 الخطابة العامة  

4.  COM-1153    3 التأليف العربي وكتابة التقارير  

5.  LSS-1473    3 املنطق والتفكير النقدي  

6.  LSS-1723    3 مدخل إلى علم النفس  

7.  LSS-1733    3 مدخل إلى علم االجتماع  

8.  LSS-1743    3 مقدمة في العلوم السياسية  

9.  LSS-1853    3 مقدمة في علوم البيئة  

10.  LSS-1463    3 األخالق وحقوق املواطنين  

11.  HUM-2623    3 مقدمة في العلوم اإلنسانية  

 

 

 

 ساعة معتمدة 78املقررات األساسية للبرنامج = 

 

 ساعة معتمدة 72اإلجبارية =  املساقات

 الساعات  اسم املساق 

 املعتمدة
 متطلب سابق

 عنوان املساق رمز املساق

1.  BNS-1113    3 الرياضيات املتقطعة    MTH-1213  )الرياضيات )الجبر    

2.  BNS-1313    3 الخوارزمية وحل املشكالت  

3.  BNS-1123 
 الشبكات واالتصاالت   

3 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1313   

 تطبيقات الحاسوب

4.  BNS-1323 
 مقدمة في البرمجة   

3 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1313   

 تطبيقات الحاسوب

5.  BNS-1413    3 نظم املعلومات اإلدارية    BNS-1313 وحل املشكالت خوارزمية 
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6.  BNS-2423 
 تنظيم الحاسب والهندسة املعمارية   

3 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  1313   

 الحاسوبتطبيقات 

7.  BNS-2333    3 هياكل البيانات    BNS-1123 الشبكات واالتصاالت 

8.  BNS-2233    3 مقدمة في اإلحصاء    BNS-1113 الرياضيات املتقطعة 

9.  BNS-2433    3 تطبيقات الويب والجوال    BNS-1413  يةنظم املعلومات اإلدار 

10.  BNS-2443    3 تحليل ومحاكاة النظام    BNS 1413 نظم املعلومات اإلدارية 

11.  BNS-2213    3 أمن املعلومات    BNS-2423  آللياتنظيم وهندسة الحاسب 

12.  BNS-2343    3 البرمجة الشيئية    BNS-2333 هياكل البيانات 

13.  BNS-2453    3 إدارة قاعدة البيانات    BNS-2443 تحليل ومحاكاة نظام 

14.  BNS-3223    3 التشفير واالتصاالت اآلمنة    BNS-2213 أمن املعلومات 

15.  BNS-3463    3 الذكاء االصطناعي    BNS-1113 الرياضيات املتقطعة 

16.  BNS-3473    3 تفاعل اإلنسان والحاسوب    BNS-1323 مقدمة في البرمجة 

17.  BNS-3513    3 مناهج البحث العلمي    BNS-2443 تحليل ومحاكاة نظام 

18.  BNS-3133    3 أنظمة التشغيل    BNS-2233 مقدمة في اإلحصاء 

19.  BNS-3233    3 الطب الشرعي لتكنولوجيا املعلومات    BNS-2213 أمن املعلومات 

20.  BNS-3243    3 هندسة وآليات األمن    BNS-3223 آلمنةواالتصاالت ا التشفير 

21.  BNS-3483    3 إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات    BNS-2443 تحليل ومحاكاة نظام 

22.  BNS-4493    3 أنظمة الوسائط املتعددة    BNS-2433 لتطبيقات الويب والجوا 

23.  BNS-4913    ساعة معتمدة بنجاح  90أكمل     3 مشروع التخرج 

24.  BNS-4813    3 مكان العمل    BNS-3513 منهجية البحث 

  72 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 

 

 

 ساعات معتمدة 6االختيارية =  املساقات

الساعات   اسم املساق 

  املعتمدة
 متطلب سابق

 عنوان املساق رمز املساق

1. 
BNS-3353 

 تأليف الويب املتقدم   
3 

   BNS-2433  يب تطبيقات الو

 والجوال

2. BNS-3363    3 رسومات الحاسوب    BNS-2343 يئيةالبرمجة الش 

3. BNS-4373    3 البرمجة املتقدمة    BNS-1113 ملتقطعةالرياضيات ا 

4. BNS-4713    3 موضوعات خاصة في الشبكات واألمن    BNS-2343 يئيةالبرمجة الش 
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5. BNS-3283    3 تنمية التجارة اإللكترونية    BNS-2333 ناتهياكل البيا 

6. BBA-2343     3 1مبادئ املحاسبة املالية    BNS-2343 يئيةالبرمجة الش 

 

 

 ساعة معتمدة 21=  اإلجبارية املساقات

الساعات   اسم املساق 

 املعتمدة
 متطلب سابق

 عنوان املساق رمز املساق

1. BNS-4143 
 تكنولوجيا االتصاالت   

3 
   BNS-1123  الشبكات

 واالتصاالت

2. BNS-4153 
 تصميم الشبكات وإدارتها   

3 
   BNS-1123  الشبكات

 واالتصاالت

3. BNS-4253 
 أمن الشبكة   

3 
   BNS-3233 الطب الشرعي 

 لتكنولوجيا املعلومات

4. BNS-4163    3 إدارة الشبكة والنظام    BNS-3133 يل أنظمة التشغ    

5. BNS-4173 
 الشبكات الالسلكية   

3 
   BNS-4143  تكنولوجيا

 االتصاالت

6. BNS-4183 
 الشبكات املتقدمة   

3 
   BNS-4153  ة تصميم وإدار

 الشبكة

7. BNS-4263    3 أمن إنترنت األشياء    BNS-4253 أمان الشبكة   

  21 (CH)إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 

 الخطة الدراسية والخطة اإلرشادية

 1فصل  -1سنة 

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

COM-1143 اإليمسات أو ما يعادله 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

ICT-1313 3 تطبيقات الكمبيوتر  

MTH-1213 3 الرياضيات  

BNS-1313 3 الخوارزمية وحل املشكالت  

  15 (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 
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 2فصل  -1سنة 

 املساقعنوان  رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية  

BNS-1113 3 الرياضيات املتقطعة MTH-1213 )الرياضيات )الجبر 

BNS-1123 
 الشبكات واالتصاالت

3 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطبيقات  1313

 الحاسوب

BNS-1323 
 مقدمة في البرمجة

3 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطبيقات  1313

 الحاسوب

BNS-1413 3 نظم املعلومات اإلدارية BNS-1313 وحل املشكالت خوارزمية 

  15 (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 

 صيفي -1سنة 

 اختياري 

 3فصل  -2سنة 

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

BNS-2233  3 اإلحصاءمقدمة في MTH-1213 )الرياضيات )الجبر 

HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة  

BNS-2423 3 تنظيم الحاسب والهندسة املعمارية BNS-1123 الشبكات واالتصاالت 

BNS-2333 3 هياكل البيانات BNS-1113 الرياضيات املتقطعة   

BNS-2433 3 تطبيقات الويب والجوال BNS-1323 مقدمة في البرمجة 

BNS-2443 3 تحليل ومحاكاة النظام BNS-1413 نظم املعلومات اإلدارية   

  18 (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 

 4فصل  -2سنة

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

LSS-2483 3 اإلبتكار وريادة األعمال  

BNS-2213  3 املعلوماتأمن BNS-2423 تنظيم وهندسة الحاسب اآللي 

BNS-2343 3 البرمجة الشيئية BNS-2333 هياكل البيانات   

BNS-2453 3 إدارة قاعدة البيانات BNS-2443  تحليل ومحاكاة نظام  

  GE 1 3  اختياري  
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  15 (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 

 صيفي -2سنة 

 اختياري 

 5فصل  -3سنة 

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

BNS-3223    3 التشفير واالتصاالت اآلمنة    BNS-2213 أمن املعلومات   

BNS-3463    3 الذكاء االصطناعي    BNS-1113 الرياضيات املتقطعة 

BNS-3473    3 تفاعل اإلنسان والحاسوب    BNS-1323 مقدمة في البرمجة 

BNS-3513    3 مناهج البحث العلمي    BNS-2443 تحليل ومحاكاة نظام   

BNS-3223     اختياري  GE 1 3  

  15    (CH)  املعتمدةإجمالي الساعات 

 6فصل  -3سنة 

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

BNS-3133    3 أنظمة التشغيل    BNS-2423 تنظيم وهندسة الحاسب اآللي 

BNS-3233    3 الطب الشرعي لتكنولوجيا املعلومات     BNS-2213 أمن املعلومات   

BNS-3243    3 هندسة وآليات األمن    BNS-3223  ةواالتصاالت اآلمن التشفير 

BNS-3483    3 إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات    BNS-2443  تحليل ومحاكاة نظام  

BNS-3133     3 1برنامج مقرر أساس ي اختياري  

  15 (CH)  املعتمدةإجمالي الساعات 

 صيفي -3سنة 

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

BNS-4813 ساعة معتمدة بنجاح 90أكمل  3 مكان العمل 

  3 (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 

 7فصل  -4سنة 

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

BNS-4143    3 تكنولوجيا االتصاالت    BNS-1123 الشبكات واالتصاالت 
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BNS-4153    3 تصميم الشبكات وإدارتها    BNS-1123 الشبكات واالتصاالت 

BNS-4253    3 أمن الشبكة    BNS-3233 لوماتالطب الشرعي لتكنولوجيا املع 

BNS-4493    3 أنظمة الوسائط املتعددة    BNS-2433  تطبيقات الويب والجوال  

BNS-4913     ساعة معتمدة بنجاح  90أكمل     3 التخرجمشروع 

  15 (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 

 8فصل  -4سنة 

 عنوان املساق رمز املساق
الساعات 

 املعتمدة
 متطلب سابق

BNS-4163     3 والنظامإدارة الشبكة    BNS-3133  أنظمة التشغيل  

BNS-4173    3 الشبكات الالسلكية     BNS-4143  تكنولوجيا االتصاالت  

BNS-4183    3 الشبكات املتقدمة    BNS-4153 تصميم وإدارة الشبكة 

BNS-4263    3 أمن إنترنت األشياء    BNS-4253 أمان الشبكة   

  3 2اختياري برنامج مقرر أساس ي     

  15 (CH) املعتمدة إجمالي الساعات 

 صيفي -4سنة 

 اختياري 
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 مقدمة

تمت إعادة اعتماد برنامجها األكاديمي في العام ، و 2014 /2013تم تأسيس كلية االتصال في جامعة الفجيرة بمسماها الحالي في العام  

إعداد قادة إعالميين وممارسين في إلى هو برنامج واحد يهدف و  ،تحت مسمى" االتصال الجماهيري في العالقات العامة" 2020/2019

العمل على تقديم أفكار مبتكرة لخدمة املجتمع املحلي والوطني، و إدارات العالقات العامة على مستوى القطاعين العام و الخاص؛ وذلك 

 ُيؤهل برنامج الرقمي، إذ قائمة على تكنولوجيا االتصال واملعلومات في القطاع اإلعالمي وذلك ملواجهة التحديات املختلفة في عصر التحول 

بكالوريوس االتصال الجماهيري في العالقات العامة الخريجين و ُيتيح لهم الفرصة لاللتحاق بالعمل في إدارات العالقات العامة في كل 

للعالقات العامة املؤسسات الحكومية والخاصة، كما أن  البرنامج يتماش ى مع توجهات دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو تأسيس إدارات 

من هذا املنطلق تم طرح البرنامج لسد العجز في برامج العالقات العامة التي تطرحها مؤسسات و بكل املؤسسات الحكومية والخاصة، 

 .التعليم العالي باملنطقة الشرقية بصفة عامة، وإمارة الفجيرة بصفة خاصة

 

 رسالة البرنامج

دة ج تعليمية متخصصة عالية الجو تتوافق مع معايير ضمان الجودة املحلية والعاملية، وتقديم برام تلتزم كلية االتصال بتوفير بيئة تعليمية

الة فبغية  ي تخريج كوادر إعالمية قادرة على االبتكار والقيادة واستخدام تكنولوجيا االتصال الرقمي، مع تعزيز الشراكة املجتمعية الفع 

 أجل تغطية احتياجات سوق العمل.  مجال التدريب اإلعالمي والبحث العلمي، من

 

 أهداف البرنامج

 .تقديم برنامج بكالوريوس االتصال الجماهيري في العالقات العامة وفق املعايير العاملية الرفيعة .1

 .إعداد طلبة متميزين في مجال تخصصهم، قياديين ومنتجين في مجتمعهم .2

 .والتعلمتوفير بيئة تعليمية متكاملة تحقق جودة ُمخرجات التعليم  .3

تعزيز مستوى التفاعل والتعاون بين كلية االتصال الجماهيري والعالقات العامة بجامعة الفجيرة واملؤسسات اإلعالمية في دولة  .4

 .اإلمارات، ومجتمع الفجيرة، وسوق العمل

  .تعزيز دور الجامعة في إنتاج ونقل املعارف واملهارات لخدمة املجتمع املحلي في الفجيرة .5

 فكير النقدي واإلبداعي في طرح الحلول املالئمة للمشكالت املتصلة باالتصال والعالقات العامة.تنمية الت .6

 

 مخرجات البرنامج التعليمية

سس ونظريات اإلعالم واالتصال الجماهيري واإلعالم الجديد بكل فروعه والعلوم اإلنسانية املرتبطة به وُيوضح  .1
ُ
يشرح مفاهيم وأ

 تخصصات اإلعالم واالتصال والتشريعات ومواثيق الشرف املهنية واألخالقية املرتبطة بها.العالقة االرتباطية بين 

سس والقواعد النظرية للعمل اإلعالمي على مهارات كتابة الرسائل االتصالية بأنواعها املقروءة واملسموعة واملرئية،  .2
ُ
ُيطبق األ

تخدم البرمجيات في إنتاج املواد اإلعالمية من نشرات ومطويات والترجمة والتصوير الرقمي والتصميم والتخطيط اإلعالمي، ويس

 وملصقات وصحف ومجالت مطبوعة، وإنتاج األفالم الوثائقية، وُيطبق مهاراته البحثية في إجراء الدراسات الكمية.

نب االتصال ُيخطط برامج العالقات العامة ومشروعات املسؤولية االجتماعية للمنظمة، وُيحلل املشكالت في مختلف جوا .3

 في ذلك مختلف الطرق واألساليب العلمية 
ً
والعالقات العامة بطرق علمية ونقدية، ويقترح الحلول املناسبة لها، مستخدما

وامليدانية واإلحصائية في التحليل والتفسير، وُيثبت القدرة على العمل ضمن فريق أو بمفرده في تصميم وإنتاج برامج ومشروعات 

 إلعالن.العالقات العامة وا

ُيثبت القدرة على العمل ضمن فريق في تنظيم األنشطة والفعاليات وتطبيق قواعد البروتوكول اإلتيكيت وتخطيط الحمالت  .4

 مبتكرة وعلمية للمشكالت املرتبطة بتخطيط وتنفيذ برامج العالقات العامة، وإدارة األزمات. اإلعالمية،
ً
 ويقترح حلوال
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استقاللية على املستوى البحثي من خالل تحليل الظواهر اإلعالمية وأثرها على املجتمع، وُيثبت ُيبادر بتطوير قدراته الذاتية ب .5

القدرة على تقييم ومراقبة تطبيق املعايير األخالقية املهنية، والقدرة على االندماج في بيئة مهنية مؤسسية في إطار التدريب 

العمل في إنتاج مشروعات العالقات العامة، أو خالل أنشطة وبرامج  امليداني، ويقترح برامج للمسؤولية االجتماعية من واقع

   التدريب امليداني التخصص ي.

 

 من املنظومة الوطنية للمؤهالت السابع  تتماش ى مخرجات تعلم البرنامج مع املستوى 

 على أن:  نتهاء من دراسة هذاعند اال 
ً
 البرنامج يكون الطالب قادرا

افق مع  ** التو

 بلومالتوصيف 

افق مع االطار  التو

 *الوطني للمؤهالت

UAE Qualification  

 املخرج

1+2 K 

سس ونظريات اإلعالم واالتصال الجماهيري واإلعالم الجديد بكل  .1
ُ
يشرح مفاهيم وأ

فروعه والعلوم اإلنسانية املرتبطة به وُيوضح العالقة االرتباطية بين تخصصات 

 الشرف املهنية واألخالقية املرتبطة بها.اإلعالم واالتصال والتشريعات ومواثيق 

3 S 

سس والقواعد النظرية للعمل اإلعالمي على مهارات كتابة الرسائل  .2
ُ
ُيطبق األ

االتصالية بأنواعها املقروءة واملسموعة واملرئية، والترجمة والتصوير الرقمي 

اإلعالمية من والتصميم والتخطيط اإلعالمي، ويستخدم البرمجيات في إنتاج املواد 

نشرات ومطويات وملصقات وصحف ومجالت مطبوعة، وإنتاج األفالم الوثائقية، 

 وُيطبق مهاراته البحثية في إجراء الدراسات الكمية.

3+4 AR 

ُيخطط برامج العالقات العامة ومشروعات املسؤولية االجتماعية للمنظمة،  .3

العامة بطرق علمية وُيحلل املشكالت في مختلف جوانب االتصال والعالقات 

 في ذلك مختلف الطرق واألساليب 
ً
ونقدية، ويقترح الحلول املناسبة لها، مستخدما

العلمية وامليدانية واإلحصائية في التحليل والتفسير، وُيثبت القدرة على العمل 

ضمن فريق أو بمفرده في تصميم وإنتاج برامج ومشروعات العالقات العامة 

 واإلعالن.

3+4 RC 

القدرة على العمل ضمن فريق في تنظيم األنشطة والفعاليات وتطبيق قواعد  ُيثبت .4

 مبتكرة وعلمية  البروتوكول اإلتيكيت وتخطيط الحمالت اإلعالمية،
ً
ويقترح حلوال

 للمشكالت املرتبطة بتخطيط وتنفيذ برامج العالقات العامة، وإدارة األزمات.

5 SD 

ية على املستوى البحثي من خالل تحليل ُيبادر بتطوير قدراته الذاتية باستقالل .5

الظواهر اإلعالمية وأثرها على املجتمع، وُيثبت القدرة على تقييم ومراقبة تطبيق 

املعايير األخالقية املهنية، والقدرة على االندماج في بيئة مهنية مؤسسية في إطار 

في إنتاج التدريب امليداني، ويقترح برامج للمسؤولية االجتماعية من واقع العمل 

مشروعات العالقات العامة، أو خالل أنشطة وبرامج التدريب امليداني 

   التخصص ي.

* UAE Qualification Framework: (K) Knowledge; (S) Skills; and, Competence--(AR) Autonomy and Responsibility, (RC) Role 

in Context, (SD) Self-Development. 
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**Blooms Taxonomy: (1) Remember, (2) Understand, (3) Apply, (4), Analyze, (5) Evaluate, (6) Create; (AD) Affective Domain; 

and, (PD) Psychomotor Domain 

 

 

 البرنامج األكاديمي: هيكل     

  

 ملخص متطلبات البرنامج                

 الساعات املعتمدة املتطلبات

 إجمالي اختياري  إجباري 

 27 12 15 متطلبات التعليم العام )اإلجبارية واالختيارية(

 72 12 60 متطلبات البرنامج ) اإلجبارية واالختيارية(

 27 9 18 متطلبات التخصص الدقيق ) اإلجبارية واالختيارية(

 126 33 93 إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 

 متطلبات البرنامج 

 ساعة معتمدة( 15العام اإلجبارية )متطلبات التعليم 

 الساعات املعتمدة اسم املساق املساق رمز  #

 COM-1143 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

 COM-1123 3 مهارات االتصال باللغة العربية 

 HUM-1613 3 دراسات إسالمية 

 HUM-1633 3 مجتمع اإلمارات 

 LSS-2483 3 االبتكار وريادة األعمال 

 ساعة معتمدة ( 12متطلبات التعليم العام االختيارية ) 

 الساعات املعتمدة اسم املساق املساق رمز  

 COM-1153 3 اإلنشاء وكتابة التقارير باللغة العربية 

 ITC-1313 3 تطبيقات حاسوبية 

 LSS-1473 3 املنطق والتفكير الناقد 

 LSS-1463 3 األخالق وحقوق املواطنة 

 LSS-1743 3 مدخل إلى العلوم السياسية 

 LSS-1723 3 مدخل إلى علم النفس 
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 LSS-1733 3 مدخل إلى علم االجتماع 

 LSS-1853 3 مدخل إلى علم البيئة 

 HUM-2623 3 مدخل إلى الدراسات اإلنسانية 

 COM-1113  3 1الكتابة األكاديمية 

 COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية 

 COM-1133 3 الخطابة العامة 

 MTH-1213 )3 الرياضيات )الجبر 

 

ساعة معتمدة ( 60متطلبات البرنامج اإلجبارية )   

الساعات  عملي نظري  اسم املساق رقم املساق #

 املعتمدة

 املتطلب السابق

1 MPR-2353 ال يُوجد 3 0 3 وسائل اإلعالم في دولة اإلمارات 

2 BNS-2353 Web and Multimedia 2 2 3 ال يُوجد 

3 MPR-1113  ال يُوجد 3 0 3 مدخل إلى االتصال الجماهيري 

4 MPR-2713 ال يُوجد 3 0 3 االتصاالت التسويقية املتكاملة 

5 MPR-1413 ال يُوجد 3 2 2 التحرير اإلعالمي و الرقمي 

6 MPR-1133 3 0 3 نظريات االتصال MPR-1113 

7 MPR-1153 إلى التصميم الجرافيكي مدخل  ال يُوجد 3 2 2 

8 MPR-2443 Media Writing in English 2 2 3 COM-1143 

9 MPR-2213 ال يُوجد 3 0 3 أخالقيات اإلعالم وتشريعاته 

10 MPR-2433 Media Translation 2 2 3 COM-1143 

11 MPR-3223 ال يُوجد 3 0 3 الرأي العام و الدعاية 

12 MPR-3233 3 2 2 مناهج بحوث االتصال MPR- 1133 

13 MPR-3613 ال يُوجد 3 2 2 التصوير الرقمي 

14 MPR-3313 Regional and International Organizations 3 0 3 ال يُوجد 

15 MPR-3643 3 2 2 التصميم الجرافيكي املتقدم MPR-1153 

16 MPR-3633 ال يُوجد 3 2 2 إنتاج املواد السمعبصرية للعالقات العامة 

17 MPR-4143 ال يُوجد 3 0 3 املجتمعات االفتراضية 

18 
MPR-4733 

 استراتيجيات اإلقناع

 

 ال يُوجد 3 2 2

19 MPR-4813 90إنهاء بنجاح ما ال يقل عن  3 30 0 التدريب  امليداني 

 ساعة معتمدة
20 MPR-4913 96إنهاء بنجاح ما ال يقل عن  3 3 0 مشروع التخرج 

معتمدةً ساعةً   
ساعة معتمدة ( 12متطلبات البرنامج االختيارية )    

81/PAGE 
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مجموع  عملي نظري  اسم املساق رقم املساق #

الساعات 

 املعتمدة

 

1 MPR-3323 ال ُيوجد 3 0 3 اإلعالم العربي والدولي 

2 MPR-3353 ال ُيوجد 3 0 3 تكنولوجيا االتصال 

3 MPR-3583 ُيوجدال  3 0 3 االتصاالت االستراتيجية  

4 MPR-3533 ال ُيوجد 3 0 3 إدارة املؤسسات اإلعالمية 

5 MPR-4523 ال ُيوجد 3 0 3 اإلعالم وإدارة األزمات 

6 MPR-4543 ال ُيوجد 3 0 3 االتصال املؤسس ي 

ساعة معتمدة( 18متطلبات التخصص الدقيق اإلجبارية )   

مجموع  عملي نظري  اسم املساق رقم املساق #

الساعات 

 املعتمدة

 

 MPR-1123 ال ُيوجد 3 0 3 مدخل إلى العالقات العامة و اإلعالن 

 MPR-4423 3 2 2 الكتابة للعالقات العامة MPR-1413 

 MPR-4513 3 0 3 إدارة العالقات العامة و اإلعالن MPR-1123 

 MPR-4563 3 2 2 تخطيط حمالت العالقات العامة وتنفيذها MPR-1123 

 MPR-4573 3 2 2 البروتوكول و اإلتيكيت MPR-1123 

 MPR-4663 3 2 2 إنتاج املواد اإلعالمية  للعالقات العامة MPR-3633 

ساعات معتمدة( 9متطلبات التخصص الدقيق االختيارية )   

# 

 اسم املساق رقم املساق

مجموع  عملي نظري 

الساعات 

 املعتمدة

 

 MPR-3723 3 2 2 التسويق االجتماعي الرقمي MPR-2713 

 MPR-4313 International Public Relations in English 3 0 3 MPR-1123 

 MPR-4553 3 2 2 العالقات العامة تنظيم األنشطة والفعاليات في MPR-1123 

 MPR-4623 Online Public Relations 2 2 3 MPR-1123 

 MPR-4713 3 0 3 موضوعات متخصصة في العالقات العامة MPR-4513 

 

 

 :الدراسية والخطة اإلرشاديةالخطة 

 

 السنة األولى: الفصل األول 

الساعات  عملي نظري  اسم املساق رقم املساق

 املعتمدة

 املتطلب السابق

COM-1143 English Communication Skills 3 0 3 ال يوجد 

COM-1123 Arabic Communication Skills 3 0 3 ال يوجد 

MPR-1113  ال يوجد 3 0 3 االتصال الجماهيري مدخل إلى 

MPR-1123 ال يوجد 3 0 3 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن 
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MPR-1153 ال يوجد 3 2 2 مدخل إلى التصميم الجرافيكي 

 السنة األولى: الفصل الثاني

الساعات  عملي نظري  اسم املساق رقم املساق

 املعتمدة

 املتطلب السابق

ICT-1313  ال يوجد 3 0 3 حاسوبيةتطبيقات 

HUM-1613 ال يوجد 3 0 3 دراسات إسالمية 

MPR-1413 ال يوجد 3 2 2 التحرير  اإلعالمي و الرقمي 

MPR-1133 3 0 3 نظريات االتصال MPR-1113 

LSS-1723 ال يوجد 3 0 3 مدخل إلى علم النفس 

 الفصل الصيفي اختياري 

 السنة الثانية: الفصل الثالث

الساعات  عملي نظري  اسم املساق املساقرقم 

 املعتمدة

 املتطلب السابق

HUM-1633 ال يوجد 3 0 3 مجتمع اإلمارات 

MPR-2353 ال يوجد 3 0 3 وسائل اإلعالم في دولة اإلمارات 

MPR-2443 Media Writing in English 2 2 3 COM-1143 

MPR-2213 ال يوجد 3 0 3 أخالقيات اإلعالم وتشريعاته 

MPR-2713 ال يوجد 3 0 3 االتصاالت التسويقية املتكاملة 

 السنة الثانية: الفصل الرابع

الساعات  عملي نظري  اسم املساق رقم املساق

 املعتمدة

 املتطلب السابق

LSS-2483 ال يوجد 3 0 3 االبتكار و ريادة األعمال 

LSS-1733 ال يوجد 3 0 3 مدخل إلى علم االجتماع 

BNS-2353 Web and Multimedia 2 2 3 ال يوجد 

HUM-2623 ال يوجد 3 0 3 مدخل إلى الدراسات اإلنسانية 

 ال يوجد    متطلب عام اختياري  

 الفصل الصيفي اختياري 

 السنة الثالثة: الفصل الخامس

الساعات  عملي نظري  اسم املساق رقم املساق

 املعتمدة

 املتطلب السابق

LSS-1463  ال يوجد 3 0 3 املواطنةاألخالق وحقوق 

LSS-1853 ال يوجد 3 0 3 مدخل إلى علم البيئة 

COM-1153 ال يوجد 3 0 3 اإلنشاء و كتابة التقارير باللغة العربية 

MPR-2433 Media Translation 2 2 3 COM-1143 

MPR-3583 ال يوجد 3 0 3 االتصاالت االستراتيجية 

MPR-3633  ال يوجد 3 2 2 للعالقات العامة ةالسمع بصريإنتاج املواد 

MPR-3643 3 2 2 التصميم الجرافيكي املتقدم MPR-1153 

  السنة الثالثة: الفصل السادس
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الساعات  عملي نظري  سم املساقا رقم املساق

 املعتمدة

 املتطلب السابق

MPR-3223 ال يوجد 3 0 3 الرأي العام و الدعاية 

MPR-3233 3 2 2 مناهج بحوث االتصال MPR-1133 

MPR-3313 Regional and International Organizations 3 0 3 ال يوجد 

MPR-3323 ولي  ال يوجد 3 0 3 اإلعالم العربي و الد 

MPR-3353 ال يوجد 3 0 3 تكنولوجيا االتصال 

MPR-3533 ال يوجد 3 0 3 إدارة املؤسسات اإلعالمية 

MPR-3723 ال يوجد 3 2 2 التسويق االجتماعي و الرقمي 

 الفصل الصيفي اختياري 

ابعة: الفصل السابع  السنة الر 

الساعات  عملي نظري  اسم املساق رمز و رقم املساق

 املعتمدة

 املتطلب السابق

MPR-4513 3 0 3 إدارة العالقات العامة و اإلعالن MPR-1123 

MPR-4553 3 2 2 العالقات العامة تنظيم األنشطة والفعاليات في MPR-1123 

MPR-4543 3 0 3 االتصال املؤسس ي MPR-1123 

MPR-4573 3 2 2 البروتوكول و اإلتيكيت MPR-1123 

MPR-4423 3 2 2 الكتابة للعالقات العامة MPR-1123 

MPR-4313 International Public Relations 3 0 3 MPR-1123 

  السنة الرابعة: الفصل الثامن

الساعات  عملي نظري  املساقاسم  رمز و رقم املساق

 املعتمدة

 

MPR-4623 Online Public Relations 2 2 3 MPR-1123 

MPR-4663 3 2 2 إنتاج املواد اإلعالمية  للعالقات العامة MPR-3633 

MPR-4563 3 2 2 تخطيط حمالت العالقات العامة وتنفيذها MPR-4513 

MPR-4713 ال يوجد 3 0 3 موضوعات متخصصة في العالقات العامة 

MPR-4813 التدريب امليداني 

إنهاء بنجاح ما ال  3 30 0

 90يقل عن 

 
ً
 معتمدة

ً
 ساعة

MPR-4913 مشروع التخرج 

إنهاء بنجاح ما ال  3 3 0

 96يقل عن 

 
ً
 معتمدة

ً
 ساعة

  الفصل الصيفي اختياري 
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 مقدمة

 

َية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الوقت الحاضر بطرح برناَمج
ْ
ل
ُ
  :ماوه ينتقوم ك

 
ا
 وآدابها:اللغة العربية بكالوريوس : أوال

إلى توفير نوعية مميزة من الخريجين الذين يدركون األسس النظرية والعلمية في  برنامج لكالوريوس اللغة العربية وآدابها الكلية من خالل وتسعى 

 –بحث  –حليل ت –قراءة  –استخدام اللغة العربية في املجاالت املتنوعة، واالستخدامات الرسمية، بعد تمكنهم من املهارات االتصالية املتنوعة )كتابة 

 لىالوظيفية بكفاءة ودقة، ومناقشة القضايا اللغوية واألدبية التي تهم املجتمع. كما يسعى البرناَمج إوذلك بكتابة املقاالت والتقارير  ،حل مشكالت(

 إدارة الُحَوار اإليجابي مع اآلخرين، سواء على املستوى الشفوي أو الكتابي، والعمل بروح الفريق.التسلح بآليات التواصل البناء، و 

 

 البرنامج رسالة

م ب والعلو األكاديمي والبحثي في اللغة العربية، ورفع جاهزية الكفايات اللغوية واألدبية ملتخصص ي اللغة العربية خاصة، وفي مجال اآلداالتميز تحقيق 

 عامة.االجتماعية واإلنسانية 

 

 رجات البرنامج خم

 على
ً
 :أن بعد االنتهاء من دراسة هذا البرنامج يكون الطالب قادرا

 .والعلمية في استخدام اللغة العربية في مجاالت الفنون واألدب وفي االستخدامات الرسميةيدرك األسس النظرية  .1

 .بشكل مقنع القضايا اللغوية واألدبية التي تهم املجتمعو يناقش  .2

 .ة ودقةالوظيفية بكفاءفي كتابة املقاالت والتقارير  وتوظيفها (،املهارات اللغوية املختلفة )الحديث، واالستماع، والكتابة، والقراءة يتمكن من .3

ِع الوسائط التعليمية وتكنولوجيا املعلومات لخدمة تنمية مهارات اللغة العربية .4  .ُيطو 

 .يدرك آليات التواصل البناء وإدارة الحوار اإليجابي مع اآلخر، سواء على املستوى الشفوي أو الكتابي .5

عن فعالية كل عنصر في تحقيق األثر املأمول من تحليل النصوص  كشفوي ،يدرك عناصر العملية اإلبداعية )النص, املبدع, و املتلقي( .6

 .األدبية الرفيعة

 .يعي الدور التأثيري ملعطيات الزمان واملكان على املبدع والنص الذي أبدعه .7
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ي اللغة العربية
 
  اوآدابه بكالوريوس ف

نامج من حيث المقررات األساسية وتوزي    ع الساعات   المعتمدةملخص هيكل البر

 عدد الساعات املعتمدة املتطلبات

 إجمالي اختياري  إجباري 

 24 9 15 متطلبات التعليم العام )اإلجبارية واالختيارية(

 102 9 93 متطلبات البرنامج )اإلجبارية واالختيارية( 

 126 18 108 إجمالي الساعات املعتمدة 

 

 

 معتمدةساعة  24األساسية للتعليم العام = املتطلبات 

 ساعة معتمدة( 15متطلبات التعليم العام اإلجبارية ) 

عدد الساعات  اسم املساق املساق رمز  #

 املعتمدة

1.  COM-1143 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 

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 املساق رمز املساق 

 املعتمدة

1.  ICT-1313 3 تطبيقات حاسوبية 

2.  LSS-1473  3 املنطق والتفكير الناقد 

3.  LSS-1723 3 مدخل إلى علم النفس 

4.  LSS-1733  3 علم االجتماعمدخل إلى 

5.  COM-1113  3 1الكتابة األكاديمية 
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6.  COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية 

7.  COM-1133 3 الخطابة العامة 

8.  MTH-1213 )3 الرياضيات )الجبر 

9.  LSS-1463 3 األخالق وحقوق املواطنة 

10.  LSS-1743 3 مدخل إلى العلوم السياسية 

11.  LSS-1853 3 مدخل إلى علم البيئة 

12.  HUM-2623  3 مدخل إلى الدراسات اإلنسانية 
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 ساعة معتمدة 102املتطلبات األساسية للبرنامج = 

 ساعة معتمدة( 93متطلبات البرنامج اإلجبارية )

عدد الساعات  اسم املساق املساق رمز  #

 املعتمدة 

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 1صرفال 

8.  ARB-2173 3 2الصرف 

9.  ARB-3183  3 التصحيح اللغوي 

10.  ARB-1213 3 علم األصوات 

11.  ARB-2223 3 فقه اللغة 

12.  ARB-2243  3 والداللةاللسانيات العامة 

13.  ARB-1303 3 األدب الجاهلي وقضاياه 

14.  ARB-3123  3 األدب في صدر اإلسالم والعصر األموي 

15.  ARB-3323 3 الشعر 1األدب العباس ي 

16.  ARB-3333 3 النثر 2األدب العباس ي 

17.  ARB-4353 3 الشعر العربي الحديث 

18.  ARB-3733 3 األدب األندلس ي واملغربي 

19.  ARB-4383  3 الحديثالنثر العربي 

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 3 النقد األدبي القديم 

25.  ARB-4453 3 النقد األدبي الحديث 

26.  ARB-3463 3 نصوص األدب الجاهلي وتحليلها 
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27.  ARB-4473  3 األدب املقارن 

28.  ARB-2513 3 املكتبة العربية 

29.  ARB-4533 3 مناهج البحث في اللغة واألدب 

30.  ARB-4913 3 مشروع بحث تطبيقي 

31.  ARB-4813 3 التدريب العملي 
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 ساعات معتمدة( 9االختيارية )متطلبات البرنامج 

عدد الساعات  اسم املساق املساق رمز #

  املعتمدة

1.  ARB-1193  3 العربي تاريخ النحو 

2.  ARB-2233 3 الكتابة املتخصصة 

3.  ARB-2393 3 االدب الشعبي 

4.  ARB-3253  3  دراسات معجمية 

5.  ARB-3443 3 أدب الخليج 

6.  ARB-4363 3 أدب الطفل 

7.  ARB-3523 3 مناهج تحقيق التراث 

8.  ARB-4713 3 موضوعات متخصصة في اللغة العربية 

 

 والخطة اإلرشاديةالخطة الدراسية 

 ( ساعة معتمدة30: ثالثون )1سنة 

 ( ساعة15) 2( ساعة                         الفصل 15)    1الفصل                                

س. اسم املساق املساق رمز  م

 م

املتطلب 

 السابق

س. اسم املساق املساق رمز  م

 م

 املتطلب السابق

1. COM 1123  مهارات االتصال

والتحليل باللغة 

 العربية

مهارات االتصال  COM1143 1 ال يوجد 3

والتحليل باللغة 

 اإلنجليزية

 ال يوجد 3

2. ARB-1103 2 ال يوجد 3 1النحو وتطبيقاته ARB-1173 ال يوجد 3 1الصرف 

3. ARB-1403 1113 3 ال يوجد 3 1البالغةARB- النحو وتطبيقاته  3 2وتطبيقاته النحو

(1 ) 

4. ARB-1303  الجاهلي األدب

 وقضاياه

نصوص األدب  ARB-3463 4 ال يوجد 3

 الجاهلي وتحليلها

األدب الجاهلي  3

 وقضاياه

5. HUM1613 متطلب جامعة   5 ال يوجد 3 دراسات إسالمية

 اختياري 

 ال يوجد 3

  15 املجموع    15 املجموع  

 

 ( ساعة معتمدة33: ثالث وثالثون )2السنة 

 ( ساعة15) 4( ساعة                         الفصل 18)    3الفصل                                

املتطلب  س.م اسم املساق املساق رمز  م

 السابق

س. اسم املساق املساق رمز  م

 م

 املتطلب السابق
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1. ARB-3433 1 ال يوجد 3 العروض والقافية LSS 2483  االبتكار وريادة

 األعمال

 ال يوجد 3

2. ARB-2123 النحو  3 3النحو وتطبيقاته

وتطبيقات

 2ه

2 ARB-2173 1الصرف 3 2الصرف 

3. ARB-2413 2133 3 1البالغة 3 2البالغةARB- النحو وتطبيقاته  3 4النحو وتطبيقاته

(3 ) 

4. ARB-3123  األدب في صدر

اإلسالم والعصر 

 األموي 

 1األدب العباس ي ARB-3323 4 ال يوجد 3

 الشعر

األدب الجاهلي  3

 وقضاياه

5. ARB-2513 5 ال يوجد 3 املكتبة العربية ARB-1213 ال يوجد 3 علم األصوات 

متطلب جامعة   .6

 اختياري 

3       

  15 املجموع    18 املجموع  

 

 

 

 

 ( ساعة معتمدة33: ثالث وثالثون )3السنة 

 ( ساعة15) 6( ساعة                         الفصل 18)    5الفصل                                

س. املساق رمز  املساق رمز  م

 م

املتطلب 

 السابق

س اسم املساق املساق رمز  م

 .م

 املتطلب السابق

1. HUM1633  1 ال يوجد 3 مجتمع اإلمارات ARB-3423  تطبيقات أسلوبية

 وبالغية

 2البالغة 3

2. 3143ARB- النحو  3 5النحو وتطبيقاته

وتطبيقات

 4ه

2 ARB-3733  األدب األندلس ي

 واملغربي

 1الصرف 3

3. ARB-2443 3 1البالغة 3 النقد األدبي القديم ARB-3153 النحو وتطبيقاته  3 6النحو وتطبيقاته

(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
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متطلب جامعة   .6

 اختياري 

3       

  15 املجموع    18 املجموع  

 

 ( ساعة معتمدة30: ثالث وثالثون )4السنة 

 ( ساعة15) 8( ساعة                         الفصل 15)     7الفصل                                

س. املساق رمز  رقم املساق م

 م

املتطلب 

 السابق

س اسم املساق املساق رمز  م

 .م

 املتطلب السابق

1. ARB-3183  النحو  3 التصحيح اللغوي

، 1وتطبيقاته

النحو 

 2وتطبيقاته

1 ARB-4383  النثر العربي

 الحديث

3  

2. ARB-4353  الشعر العربي

 الحديث

3  2 ARB-4473  النقداألدبي الحديث 3 األدب املقارن 

3. ARB-4453 النقد األدبي  3 النقد األدبي الحديث

 القديم

3 ARB-4913  مشروع بحث

 تطبيقي

مناهج البحث في  3

 اللغة واألدب

4. ARB-4533  مناهج البحث في

 اللغة واألدب

متطلب برنامج   3  3

 اختياري 

3  

5. ARB-3333 2األدب العباس ي 

 النثر

3  3 ARB-4813 3 التدريب العملي  

  15 املجموع    15 املجموع  
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:
ا
 بكالوريوس اآلداب في العلوم األسرية: ثانيا

د املعنى الحقيقي لتطوير وتنمية قدرا الطالبيصب اهتمام الكلية في إعداد   من خالل مجموعة من املناهج واألنشطة التي تجس 
ً
 وتربويا

ً
 ووظيفيا

ً
ت مهنيا

للتعبير عنها من خالل مختلف الوسائل املتاحة في مجال تخصصاتهن، والتركيز على مهارات االتصال املختلفة  للطالبالطالبات اإلبداعية وإفساح املجال 

 على كافة األصعدة منها األسرية واالجتماعية.للتفاعل اإليجابي على  التي تؤهلهن

 

 بكالوريوس اآلداب في العلوم األسرية تخصص اإلرشاد املجتمعي .1

 

 أهداف البرنامج 

لبيت عمل املرأة في اتهدف خطة تخصص )اإلرشاد املجتمعي( إلى إعداد الكوادر البشرية املؤهلة علميا وعمليا في كافة جوانب هذا التخصص وفي مجاالت 

 أو املجتمع، وتتضمن األهداف التفصيلية ما يلي:

 تعريف الخريجات باألسس العلمية لإلرشاد األسري. -

ة. -
ٔ
 تطبيق تلك األسس في الكلية واملؤسسات ذات الصلة كاملحاكم أو الجمعيات التي تهتم باألسرة واملرا

 املجتمعي. توفير الكوادر البشرية املؤهلة علميا وعمليا لإلرشاد -

 تنمية وتشجيع البحث العلمي في ميادين اإلرشاد األسري. -

 تنمية مهارات اتخاذ القرار في القضايا التي تخص األسرة واملجتمع. -

 توفير أساس علمي مناسب للطالبات، للدراسات العليا في مجال اإلرشاد. -

 

 مخرجات البرنامج

 خصص إرشاد أسري، يتوقع منها أن تكون قادرة على أن:ت –داب في العلوم األسرية بعد إكمال الطالبة للبرنامج الدراس ي لبكالوريوس اآل 

 تبين املباديء واألسس العلمية لإلرشاد األسري  -

 تربط بين مصادر املعرفة الحالية واالتجاهات الحديثة مستخدمة األساليب املعاصرة. -

 ألسري وإدارتها، بصورة متقنة ومميزة ضمن فريق عمل اإلرشادية.تطبق املهارات التحليلية والعملية في اإلعداد لجلسات اإلرشاد ا -

ات اإلمار  تلتزم باملعايير األخالقية والظوابط املهنية خالل مماسرتها لوظيفتها املرتبطة باإلرشاد األسري وفق املعايير الشرعية وتشريعات دولة -

 العربية املتحدة.

 ألسري.تصميم برامج إرشادية وتوعوية في مجال اإلرشاد ا -

 تقوم ذاتها وممارستها اإلرشادية الكتساب مهارات وخبرات جديدة. -

 تبحث وتطبق حلول عملية حديثة مرتبطة باإلرشاد األسري، حسب املعايير الشرعية وتشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة.  -

 

 فرص العمل

 العمل مرشدة أسرية في بيتها ضمن أسرتها وأهلها ومجتمعها. -

 املحاكم الشرعية.العمل في  -

 العمل في املؤسسات التي تهتم باألسرة والطفولة. -

 العمل في املؤسسات الرسمية التي تهتم باإلرشاد الزواجي واألسري. -
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 العمل في املؤسسات التربوية. -

 العمل في مجال حقوق االنسان. -

 العمل في املؤسسات املتخصصة بتربية ذوي االحتياجات الخاصة )أصحاب الهمم(. -

 

 الدراسية طةالخ

نامجتفصيل   الدرا سي  البر

 

 املتطلبات

 

 عدد الساعات املعتمدة

 30 متطلبات عامة

 36 متطلبات العلوم األسرية

 60 املجتمعي اإلرشاد تخصص متطلبات

 126 إجمالي متطلبات التخرج

 

 ساعة معتمدة ( 30أوال: املتطلبات الجامعية العامة ) 

 املتطلب السابق س.م املساق اسم املساق رمز  م

  3 االسالمية الثقافة 1000متطع  .1

  3 (1عربية ) لغة 1010متطع  .2

   1010  متطع 3 (2عربية ) لغة 1020متطع  .3

  3 (1انجليزية ) لغة 1030متطع  .4

   1030  متطع 3 (2انجليزية ) لغة 1040متطع  .5

  3 مقدمة في الحاسب اآللي 1050متطع  .6

  3 املدخل إلى علم النفس 1060متطع  .7

  3 املدخل إلى علم االجتماع 1070متطع  .8

  3 اإلحصاء 1090متطع  .9

  3 البحث االجتماعي مناهج 1100متطع  .10

 

: متطلبات العلوم األسرية )
ا
 ساعة معتمدة( 36ثانيا

 )معتمدة ساعة 30 ( اإلجبارية املساقات

 السابقاملتطلب  س.م املساق اسم املساق رمز  م

  3 اإلنسان حقوق  2000أسرة  .1

  3 األسرية املوارد إدارة 2010أسرة  .2

  3 الطفل تربية 2020أسرة  .3
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 1070متطع  3 األسري  االجتماع علم 2030أسرة  .4

 1060متطع  3 النمو نفس علم 2040أسرة  .5

  3 األسرة فقه إلى مدخل 2050أسرة  .6

  3 الغذاء والتغذية علم إلى املدخل 2060أسرة  .7

  3 لألسرة الصحية الرعاية 2070أسرة  .8

  3 املرأة تجميل فن 2000منزل  .9

  3 املالبس وتنفيذ تصميم 2010منزل  .10

 

 )معتمدة ساعة  6  (اآلتية  الدراسية املساقات من فقط مساقين الطالبة االختيارية تختار املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 الفقه وأصوله علم إلى املدخل  2080أسرة  .1

  3 التربية الوطنية  2090أسرة  .2

  3 والسنة القرآن إلى املدخل 2100أسرة  .3

  3 للمنزل  الداخلي التصميم 2020منزل  .4

  3 املنزل  داخل الرياضة 2030منزل  .5

 2060أسرة  3 املطبخ وإدارةالطهي  فن 2040منزل  .6

 

:
ا
 املجتمعي االرشاد تخصص متطلبات ثالثا

 )معتمدة ساعة 54 ( اإلجبارية املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

 1060متطع  3 االجتماعي النفس علم 3000إرشاد  .1

 1060متطع  3 النفسية الصحة في مقدمة 3010إرشاد  .2

  3 الشخصية اضطرابات 3020إرشاد  .3

 1060متطع  3 اإلرشاد األسري  نظريات 3030إرشاد  .4

 2040أسرة  3 األطفال واملراهقين إرشاد 3040إرشاد  .5

 3030إرشاد  3 واملسنين الشباب إرشاد 3050إرشاد  .6

  3 املدرس ي اإلرشاد 3060إرشاد  .7

  3 االجتماعية واألسرية املشكالت 3070إرشاد  .8

  3 داخل األسرة الجنسية التربية 3080إرشاد  .9

  3 اإلرشادية املهارات 4000إرشاد  .10

 3030إرشاد  3 واألسري  والتوجيه الزواجي اإلرشاد 4010إرشاد  .11

 1090متطع  3 النفسية االختبارات واملقاييس في مقدمة  4020إرشاد  .12

  3 في وسائل اإلتصال األسري  اإلرشاد 4030إرشاد  .13
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 س.م. 100 3 األسري واملجتمعي في اإلرشاد توعوية برامج إعداد 4040إرشاد  .14

  3 والتشريعات االجتماعية العمل قانون  4040حقوق  .15

  3 القانوني لإلرشاد األسري  النظام 4080حقوق  .16

 س.م. 120 3 امليداني التدريب 4000تخرج  .17

 س.م. 100 3 مشروع التخرج 4010تخرج  .18

 

 )معتمدة ساعة 6  (اآلتية  الدراسية املساقات من فقط مساقين الطالبة االختيارية تختار املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

 2040  أسرة  التعلم صعوبات 4040  تربية .1

 2040  أسرة  رسوم وألعاب األطفال 3070  تربية .2

 3030إرشاد   اإلنساني السلوك تعديل 4060  إرشاد .3

 3030إرشاد   الجمعي االرشاد 4050  إرشاد .4

 

 بكالوريوس اآلداب في العلوم األسرية تخصص "إدارة الخدمات االجتماعية" .2

 

 أهداف البرنامج

 تأهيل الطالبة معرفيا ومهاريا للعمل في مجال تقديم الخدمات  -

 تدريب الطالبة على تصميم الخطط االستراتيجية والتشغيلية ملؤسسات الرعاية االجتماعية  -

ق بما يتوافاإلسهام في توفير االحتياجات املحلية من الكوادر البشرية املؤهلة اداريا واجتماعيا ونفسيا وفنيا في مجال إدارة الخدمة االجتماعية  -

 ومتطلبات سوق العمل

مع ة االجتماعية من القيام بدورها في رعاية الفرد من خالل تطبيق أفضل املمارسات اإلدارية العاملية بما يتوافق مع قيم املجتتمكين مؤسسات الرعاي -

 ومبادئه

تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ومعالجة املشكالت االجتماعية والظواهر املوجودة في املجتمع و في مجال التطوير اإلداري للخدمات  -

اعية ودعم حركة التأليف والترجمة ذات الصلة بالخدمة االجتماعية، واملساهمة في عقد املؤتمرات والندوات وورش العمل داخل الكلية، أو االجتم

 املشاركة فيها خارجها

 

 مخرجات البرنامج

 

 االجتماعية، يتوقع منها أن تكون قادرة على أن:خصص ادارة الخدمات ت –بعد إكمال الطالبة للبرنامج الدراس ي لبكالوريوس آداب أمومة وعلوم األسرية 

 تبين وتفسر املفاهيم واملعارف النظرية الخاصة بآليات إدارةالخدمات االجتماعية -

 تطبق مهارات العمل املختلفة الخاصة بمجاالت املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية. -

 االجتماعية املختلفة. تطبق املفاهيم واملهارات اإلدارية املختلفة في مؤسسات الخدمة -

وظيفتها ارستها لتلتزم باملعايير األخالقية والضوابط املهنية وتراعي النظم اإلدارية للمؤسسات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل مم -

 االدارية.
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كر طرقا جديدة في التعامل مع املشكالت تتناسب مع التغيرات تنمي وتطور قدراتها ومهاراتها املهنية من خالل املمارسة املهنية وتحت إشراف منهي، وتبت -

 املجتمعية والعاملية.

يم تطبق مهارات البحث العلمي في توفير الحلول واالستفادة من أفضل املمارسات العاملية في مجال إدارة الخدمات االجتماعية بما يتوافق وق -

 املؤسسة ومبادئها.

 

 

 فرص العمل

 

 اجتماعية في املؤسسات اآلتية:أوال: أخصائية  

ئين، دور شمؤسسات رعاية األسرة والطفولة بجميع أنواعها مثل )دور رعاية االيتام، دور رعاية املسنين، دور رعاية املعاقين، مراكز الطفولة والنا -

 (.رعاية وحماية املرأة. الخ

 مؤسسات االرشاد األسري  -

 مؤسسات وزارة تنمية املجتمع -

 والتعليموزارة التربية  -

 وزارة الصحة  -

 مؤسسات االصالح والتأهيل   -

 مؤسسات املجتمع املدني: مثل الجمعيات الخيرية، الجمعيات النسائية، النوادي الرياضية والثقافية واالجتماعية -

 

 ثانيا: املجال اإلداري: 

 والخاصمختلف الوظائف االدارية والقيادية في مختلف املؤسسات االجتماعية في القطاعين العام  -

 مجال العمل الخاص: تأسيس وإدارة املشاريع الخاصة في مجال الخدمات املجتمعية -

 

 الدراسية الخطة

 تفصيل البرنامج الدراس ي

 

 املتطلبات

 

 عدد الساعات املعتمدة

 30 متطلبات عامة

 36 متطلبات العلوم األسرية

 60 إدارة الخدمات االجتماعية تخصص متطلبات

 126 التخرجإجمالي متطلبات 

 

 

 



 

129 | P a g e  
 

 معتمدة(ساعة  30)أوال: املتطلبات الجامعية العامة 

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 االسالمية الثقافة 1000متطع  .1

  3 (1عربية ) لغة 1010متطع  .2

   1010  متطع 3 (2عربية ) لغة 1020متطع  .3

  3 (1انجليزية ) لغة 1030متطع  .4

   1030  متطع 3 (2انجليزية ) لغة 1040متطع  .5

  3 مقدمة في الحاسب اآللي 1050متطع  .6

  3 املدخل إلى علم النفس 1060متطع  .7

  3 املدخل إلى علم االجتماع 1070متطع  .8

  3 اإلحصاء 1090متطع  .9

  3 البحث االجتماعي مناهج 1100متطع  .10

 

: متطلبات العلوم 
ا
 ساعة معتمدة( 36األسرية )ثانيا

 )معتمدة ساعة 30 ( اإلجبارية املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 اإلنسان حقوق  2000أسرة  .1

  3 األسرية املوارد إدارة 2010أسرة  .2

  3 الطفل تربية 2020أسرة  .3

 1070متطع  3 األسري  االجتماع علم 2030أسرة  .4

 1060متطع  3 النمو نفس علم 2040أسرة  .5

  3 األسرة فقه إلى مدخل 2050أسرة  .6

  3 الغذاء والتغذية علم إلى املدخل 2060أسرة  .7

  3 لألسرة الصحية الرعاية 2070أسرة  .8

  3 املرأة تجميل فن 2000منزل  .9

  3 املالبس وتنفيذ تصميم 2010منزل  .10

 

 )معتمدة ساعة  6  (اآلتية  الدراسية املساقات من فقط مساقين الطالبة تختاراالختيارية  املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 الفقه وأصوله علم إلى املدخل  2080أسرة  .1

  3 التربية الوطنية  2090أسرة  .2

  3 والسنة القرآن إلى املدخل 2100أسرة  .3

  3 للمنزل  الداخلي التصميم 2020منزل  .4
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  3 املنزل  داخل الرياضة 2030منزل  .5

 2060أسرة  3 املطبخ الطهي وإدارة فن 2040منزل  .6

 

:
ا
 الخدمات االجتماعية تخصص متطلبات ثالثا

 )معتمدة ساعة 54 ( اإلجبارية املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 االجتماعية الخدمة إلى املدخل 3000خدمة  .1

  3 واألعمال االدارة مبادئ 3000إدارة  .2

  3 )الهمم ذوى  ( االحتياجات الخاصة ذوي  رعاية 3010خدمة  .3

  3 التنظيم االجتماع علم 3020خدمة  .4

 3000خدمة  3 الشاملة االجتماعية الحماية 3030خدمة  .5

 3000إدارة  3 البشرية املوارد إدارة 3010إدارة  .6

 3000إدارة  3 العامة العالقات إدارة 3020إدارة  .7

  3 الخدمات تسويق 3030إدارة  .8

 3030خدمة  3 االجتماعية التنمية و التخطيط 4000خدمة  .9

  3 املشروعات الصغيرة وإدارة تأسيس 4000إدارة  .10

 3000إدارة  3 االجتماعية املؤسسات ادارة 4010إدارة  .11

 4000إدارة  3 والبرامج االجتماعية ع املشاري  إدارة 4020إدارة  .12

  3 األسري  والتوجيه االصالح 3150حقوق  .13

  3 التربوي  النفس علم 3090إرشاد  .14

  3 واألسرية االجتماعية املشكالت 3070إرشاد  .15

  3 التشريعات االجتماعية و العمل قانون  4040حقوق  .16

 س.م. 120 3 امليداني التدريب 4000تخرج  .17

 س.م. 100 3 التخرج مشروع 4010تخرج  .18

 

 )معتمدة ساعة 6  (اآلتية  الدراسية املساقات من فقط مساقين الطالبة االختيارية تختار املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

 3000إدارة  3 املالية االدارة أساسيات 3040إدارة  .1

 2040  أسرة 3 الصحة النفسية في مقدمة 3010إرشاد  .2

 3030إرشاد  3 التطوعي العمل 3040خدمة  .3

 3030إرشاد  3 رعاية الشباب خدمات ادارة 3050خدمة  .4

  3 االجتماعية في الخدمة املنهي التدخل 4010خدمة  .5
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 " بكالوريوس اآلداب في العلوم األسرية تخصص "حقوق اإلنسان .3

 

 أهداف البرنامج

فق ما تهدف خطة تخصص حقوق اإلنسان الى إعداد انسان مؤهل علميا وعمليا للقيام بدوره في احترام حقوق اإلنسان وتطبيقها والدفاع عنها، على و 

 يلي:

 تعريف الطالبة بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الفئات املستضعفة في املجتمع اإلنساني.  -

 حقوق اإلنسان ومبادئها في البيت واالسرة واملجتمع.  توفير عناصر بشرية مؤهلة علميا وعمليا للدفاع عن هذه الحقوق.تطبيق قواعد  -

 تنمية وتشجيع البحث العلمي في مجاالت حقوق اإلنسان املختلفة. -

 توفير أساس علمي مناسب للطالبات، للدراسات العليا في مجال حقوق اإلنسان. -

 للعمل في اإلدارات املعنية بحقوق اإلنساناعداد كوادر مؤهلة  -

 مخرجات البرنامج

 سار حقوق االنسان، يتوقع منها أن تكون قادرة على أن:م –بعد إكمال الطالبة للبرنامج الدراس ي لبكالوريوس آداب أمومة وعلوم األسرية 

 توضح بعض حقوق االنسان وحقوق املرأة في التشريعات الدولية واملحلية. -

 ديات التي تواجه االنسان فى املجتمعات الخليجية والعربية والعاملية وكيفية مواجهتهاتميز التح -

 تشرح املفاهيم الدولية الخاصة بحقوق االنسان واجراءات اقتضاء هذه الحقوق  -

 تساهم في املؤتمرات والندوات بمعارفها التي اكتسبتها في هذا البرنامج -

 ذات العالقة بحقوق االنسان تتواصل من التواصل مع املؤسسات والهيئات -

 تمارس بمهارات التدخل لفض النزاعات التى يكون سببها انتهاكات حقوق االنسان. -

 

  فرص العمل

 تأهيل الدارسين للعمل في املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان واملرأة والطفل  -

 العمل في منظمات املجتمع املدني املختلفة  -

 تعزيز اداء املتعاملين في ميدان الشرطة بما يخص مراعاتهم لحقوق اإلنسان  -

 األقسام املعنية بفض النزاعات الُعمالية املتعلقة بحقوق اإلنسان في القطاعين العام والخاص. -

 الجمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العام املتخصصة بحماية حقوق اإلنسان  -

 بحقوق اإلنسان. االدارات الحكومية املعنية -

 

 الدراسية الخطة

 تفصيل البرنامج الدراس ي

 

 املتطلبات

 

 عدد الساعات املعتمدة

 30 متطلبات عامة

 36 متطلبات العلوم األسرية
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 60 إدارة الخدمات االجتماعية تخصص متطلبات

 126 إجمالي متطلبات التخرج

 

 ساعة معتمدة ( 30أوال: املتطلبات الجامعية العامة ) 

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 االسالمية الثقافة 1000متطع  .1

  3 (1عربية ) لغة 1010متطع  .2

   1010  متطع 3 (2عربية ) لغة 1020متطع  .3

  3 (1انجليزية ) لغة 1030متطع  .4

   1030  متطع 3 (2انجليزية ) لغة 1040متطع  .5

  3 الحاسب اآلليمقدمة في  1050متطع  .6

  3 املدخل إلى علم النفس 1060متطع  .7

  3 املدخل إلى علم االجتماع 1070متطع  .8

  3 اإلحصاء 1090متطع  .9

  3 البحث االجتماعي مناهج 1100متطع  .10

 

 

 

: متطلبات العلوم األسرية )
ا
 ساعة معتمدة( 36ثانيا

 )معتمدة ساعة 30 ( اإلجبارية املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق املساقرمز  م

  3 اإلنسان حقوق  2000أسرة  .1

  3 األسرية املوارد إدارة 2010أسرة  .2

  3 الطفل تربية 2020أسرة  .3

 1070متطع  3 األسري  االجتماع علم 2030أسرة  .4

 1060متطع  3 النمو نفس علم 2040أسرة  .5

  3 األسرة فقه إلى مدخل 2050أسرة  .6

  3 الغذاء والتغذية علم إلى املدخل 2060أسرة  .7

  3 لألسرة الصحية الرعاية 2070أسرة  .8

  3 املرأة تجميل فن 2000منزل  .9

  3 املالبس وتنفيذ تصميم 2010منزل  .10
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 )معتمدة ساعة  6  (اآلتية  الدراسية املساقات من فقط مساقين الطالبة االختيارية تختار املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 الفقه وأصوله علم إلى املدخل  2080أسرة  .1

  3 التربية الوطنية  2090أسرة  .2

  3 والسنة القرآن إلى املدخل 2100أسرة  .3

  3 للمنزل  الداخلي التصميم 2020منزل  .4

  3 املنزل  داخل الرياضة 2030منزل  .5

 2060أسرة  3 املطبخ وإدارة الطهي فن 2040منزل  .6

 

:
ا
 الخدمات االجتماعية تخصص متطلبات ثالثا

 )معتمدة ساعة 54 ( اإلجبارية املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 مدخل لدراسة القانون  3000حقوق  .1

 3000حقوق  3 مباديء القانون الدولي 3010حقوق  .2

 3000حقوق  3 القانون الدولي اإلنساني 3020حقوق  .3

 3000حقوق  3 القانون الدستوري 3030حقوق  .4

 3000حقوق  3 قانون الجزاء العام 3040حقوق  .5

 3000حقوق  3 قانون االتجار بالبشر 3050حقوق  .6

 3000حقوق  3 حقوق الطلفل 3060حقوق  .7

 3000حقوق  3 واملعاهدات الدوليةحقوق املرأة في التشريعات  3070حقوق  .8

 3000حقوق  3 ضمانات املتهم 3080حقوق  .9

 3000حقوق  3 حقوق املستهلك 3090حقوق  .10

  3 فقه الزواج 1قانون األحوال الشخصية  3100حقوق  .11

  3 الطالق وآثاره 2قانون األحوال الشخصية  4000حقوق  .12

  3 الوصايات واملواريث 3الشخصيةقانون األحوال  4010حقوق  .13

 3000حقوق  3 حقوق ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي الهمم( 4020حقوق  .14

 3000حقوق  3 حقوق االنسان البيئية  4030حقوق  .15

  3 قانون العمل والتشريعات االجتماعية 4040حقوق  .16

 س.م. 120 3 امليداني التدريب 4000تخرج  .17

 س.م. 100 3 التخرج مشروع 4010تخرج  .18

 

 )معتمدة ساعة 6  (اآلتية  الدراسية املساقات من فقط مساقين الطالبة االختيارية تختار املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م
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  3 الجمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العام 4050حقوق  .1

  3 فقه املعامالت 4060حقوق  .2

  3 علم اإلجرام 4070حقوق  .3

 

 بلوم اآلداب في العلوم األسريةد .4

 

 أهداف البرنامج

 

 تعريف الطالبة باملبادئ األساس النفسية واالجتماعية والتربوية والشرعية في األمومة وتربية الطفل ورعاية األسرة.  -

 تزويد الطالبة املهارات العملية األساسية لتربية ورعاية األطفال. -

 الطالبة باملهارات العملية في إدارة أسرتها من الناحية االجتماعية والصحية والغذائية واالقتصادية.تزويد  -

 رة.تزويد الدارسة باملعارف واملهارات الضرورية للمساهمة في اعداد وتنفيذ برامج ارشادية اجتماعية في مجال األمومة والطفولة وشؤون األس -

ة نحو البحث العلمي، واستخدام نتائجه في تشخيص املشكالت والتحديات املعاصرة التي تواجه األسرة وتطوير تنمية اتجاهات ايجابية لدى الدارس -

 حلول عملية لها.

 

 مخرجات البرنامج

 

 سار عام، يتوقع منها أن تكون قادرة على أن:م –بعد إكمال الطالبة للبرنامج الدراس ي لبرنامج الدبلوم في األمومة والعلوم األسرية 

بين وتفسر املبادئ األساس في األمومة وتربية الطفل ورعاية األسرة بما يحفظ لها تماسكها وفق الضوابط الشرعية واالجتماعية. -
ُ
 ت

 تطبق املهارات العملية في إدارة أسرتها من الناحية االجتماعية والصحية والغذائية واالقتصادية. -

 تطبق املهارات العملية في تربية ورعاية األطفال. -

 تلتزم باملعايير االخالقية والضوابط املهنية خالل ممارستها ملهامها املرتبطة بشؤون األسرة والعناية بالطفل. -

 تساهم بإيجابية في إنجاز املشروعات االرشادية املرتبطة بشؤون األسرة والعناية بالطفل بصورة متقنة ومميزة ضمن فرق العمل االرشادية. -

 تعلق بشؤون األسرة وتربية ورعاية الطفل من الناحية الثقافية والصحية والغذائية.تكتسب وتطور حلوال عملية ت -

 

  فرص العمل

 املرأة. الخ(. مؤسسات رعاية األسرة والطفولة بجميع أنواعها مثل )دور رعاية األطفال دور رعاية االيتام مراكز الطفولة والناشئين، دور رعاية وحماية -

 )مراكز التنمية االجتماعية( مؤسسات وزارة تنمية املجتمع. -

 وزارة التربية والتعليم )الحضانات ورياض األطفال( -

 

 الدراسية الخطة

 تفصيل البرنامج الدراس ي
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 املتطلبات

 

 عدد الساعات املعتمدة

 30 متطلبات عامة

 30 متطلبات التخصص اإلجبارية

 6 االختيارية تخصص متطلبات

 66 إجمالي متطلبات التخرج

 

 ساعة معتمدة ( 30املتطلبات الجامعية العامة ) أوال: 

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 االسالمية الثقافة 1000متطع  .1

  3 (1عربية ) لغة 1010متطع  .2

   1010  متطع 3 (2عربية ) لغة 1020متطع  .3

  3 (1انجليزية ) لغة 1030متطع  .4

   1030  متطع 3 (2انجليزية ) لغة 1040متطع  .5

  3 مقدمة في الحاسب اآللي 1050متطع  .6

  3 املدخل إلى علم النفس 1060متطع  .7

  3 املدخل إلى علم االجتماع 1070متطع  .8

  3 اإلحصاء 1090متطع  .9

  3 البحث االجتماعي مناهج 1100متطع  .10

 

: متطلبات 
ا
 ساعة معتمدة( 30)االجبارية ثانيا

 )معتمدة ساعة 30 ( اإلجبارية املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 اإلنسان حقوق  2000أسرة  .1

  3 األسرية املوارد إدارة 2010أسرة  .2

  3 الطفل تربية 2020أسرة  .3

 1070متطع  3 األسري  االجتماع علم 2030أسرة  .4

 1060متطع  3 النمو نفس علم 2040أسرة  .5

  3 األسرة فقه إلى مدخل 2050أسرة  .6

  3 الغذاء والتغذية علم إلى املدخل 2060أسرة  .7

  3 لألسرة الصحية الرعاية 2070أسرة  .8

  3 املرأة تجميل فن 2000منزل  .9
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  3 املالبس وتنفيذ تصميم 2010منزل  .10

 

 )معتمدة ساعة  6  (اآلتية  الدراسية املساقات من فقط مساقين الطالبة االختيارية تختار املساقات

 املتطلب السابق س.م اسم املساق رمز املساق م

  3 الفقه وأصوله علم إلى املدخل  2080أسرة  .1

  3 التربية الوطنية  2090أسرة  .2

  3 والسنة القرآن إلى املدخل 2100أسرة  .3

  3 للمنزل  الداخلي التصميم 2020منزل  .4

  3 املنزل  داخل الرياضة 2030منزل  .5

 2060أسرة  3 املطبخ وإدارة الطهي فن 2040منزل  .6
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 الهيئة األكاديمية

 د. ليلى بن ناصر

 الجنائي من جامعة مونتبلير في فرنساالقانون دكتوراه. في القانون الخاص و 

االجتماعية واإلنسانيةعميد كلية اآلداب والعلوم /  أستاذ مساعد  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7074-3876  

leilabennasr@uof.ac.ae : E.mail ID  

 

 د.محمود العزازمة

 دكتوراه في اللغة العربية

 رئيس قسم اللغة العربية وآادبها/  أستاذ مشارك  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4320-1745  

E.mail ID : mahmmud@uof.ac.ae 

 

 عمران عبدالرزاقد. 

 دكتوراه في اللغة العربية

 أستاذ مساعد  

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-4213-697X 

omraan@uof.ac.ae : E.mail ID  

 

 د. إيمان فضل عبد ربه

 دكتوراه. في التربية الخاصة 

 أستاذ مساعد.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1315-7328 

emanabdrabou@uof.ac.ae : E.mail ID  

 

 د. سناء محمد احمد النيل

 دكتوراه في العلوم املنزلية

 أستاذ مساعد 

Orcid ID : https://orcid.org/0000-0001-6747-4874 

E.mail ID : sanaelneel@uof.ac.ae 

 

 . ايناس خليلأ

 ماجستير إدارة األعمال في املوارد البشرية 

 محاضر

(orcid.org)5315) -2395-0002-Enass Khalil (0000 ORCID ID: 

Email: enasskhalil@uof.ac.ae 

 

 أ. هيا حامد العامري 

 ماجستير في القانون الخاص

 محاضر

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-2896-6945 

Email: hayaalamriy@uof.ac.ae 

https://orcid.org/0000-0002-7074-3876
https://orcid.org/0000-0002-7074-3876
mailto:leilabennasr@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0003-4320-1745
mailto:mahmmud@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0001-8592-1498
https://orcid.org/0000-0001-8592-1498
https://orcid.org/0000-0001-8592-1498
https://orcid.org/0000-0001-8592-1498
https://orcid.org/0000-0001-8592-1498
mailto:emanabdrabou@uof.ac.ae
https://orcid.org/
mailto:sanaelneel@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0002-2395-5315
mailto:abdu@uof.ac.ae
https://orcid.org/0000-0002-2896-6945
mailto:hayaalamriy@uof.ac.ae
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 كلية الصحة والعلوم

ا 
ً
مفوضية االعتماد املعتمد من  مج بكالوريوس العلوم في التمريضوهو برنا، ها األول تقديم برنامجfبدأت كلية العلوم الصحية املنشأة حديث

لتطوير خريجين  التمريضرؤية إلنشاء مركز محاكاة مبتكر على أحدث طراز لبرنامج . كان لدى جامعة الفجيرة 2021طس ، في أغساألكاديمي

 ومستعدون للممارسة. على در 
ً

ن. تلقت الكلية استجابة هائلة من الطالب املحلييو جة عالية من املهارة السريرية يمارسون تمريًضا آمًنا وفعاال

وات إدارة باإلضافة إلى أد الواقعيين،يحتوي مركز املحاكاة على عدد كبير من أجهزة محاكاة املرض ى عالية ومتوسطة الدقة ملحاكاة املرض ى 

 ، والعديد من مدربي املهام. ونماذج لتوفير تعليم جيد يتماش ى مع أفضلوتشريح الواقع االفتراض ي اإلنترنت،على شبكة لم السمعي البصري التع

 قامت ذلك،املمارسات واملعايير الدولية. أدى الدعم األخير وتطوير أنشطة الرعاية الصحية إلى ارتفاع الطلب على تعليم التمريض. عالوة على 

ت لكلية بتوظيف أعضاء هيئة تدريس وموظفين من الدرجة العالية لضمان تلبية املعايير الدولية ومتطلبات وزارة التربية والتعليم. التوسعاا

 في البرامج الجديدة واعتمادات التمريض الدولية جارية أيًضا لغرض التحقق من صحة مستقبل املعايير الطبية.

 

  بكالوريوس العلوم في التمريض

 

 رسالة البرنامج

الفرد ، واتباع نهج شامل يركز على ةاألخالقي والسلوكياتقادرين على تطبيق أفضل املمارسات، خريجي تمريض  الفجيرة بإعدادجامعة  ستقوم

 .، وتعزيز صحة الفرد واألسرة واملجتمعفي استعادة الصحة، والوقاية من املرض

 

 وصف البرنامج

مفوضية االعتماد  حصل على االعتماد األولي منوقد  ،ساعة معتمدة( 120سنوات ) 4( BSNفي التمريض )مدة برنامج بكالوريوس العلوم 

ممرضات متخصصات برنامج مكرس لتحسين صحة ورفاهية املجتمع من خالل إعداد ، وهو 2021فبراير  17قديم البرنامج في لت األكاديمي

لعربية األفراد واألسر واملجتمعات في دولة اإلمارات االتي تركز على و ة على األدلة والشاملة الرعاية القائمتقديم ، و يقدمن جودة عالية في العمل

 .املتحدة

نطاق املمارسة للممرضات سيتم إعداد خريجي التمريض ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة في جميع الكفاءات األساسية وفًقا لكما 

توقعات الصناعة لتعزيز قابلية ة لتعليم التمريض، وسيتم تجهيزهم لالمتثال بتنظيمية الوطنيهو مطلوب من الهيئات ال املسجالت، بحسب ما

مع  ، بما يتماش ىملجتمع اإلمارات العربية املتحدةبخدمة احتياجات الرعاية الصحية سريعة التغير يلتزم البرنامج ، . باإلضافة إلى ذلكالتوظيف

ا2021رؤية اإلمارات 
ً
 :إلى ، هادف

 الفرد.محورها مراعية للثقافة و إعداد ممرضات أكفاء قادرين على تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة تكون  .1

 .املساهمة في تطوير التمريض كنظام ومهنة .2

 .والطلبةنشر ثقافة البحث العلمي في مجال الرعاية التمريضية بين أعضاء هيئة التدريس  .3

 .وى املحلي واإلقليمي والدوليتطوير هيئة املعرفة التمريضية على املست .4

 .رعاية الصحية لألفراد واألسر واملجتمعات ككلاالحتياجات للخدمة سرعة التغير في  .5

ق كفاءة املهارات والتفكير النقدي داخل بيئة تفاعلية، وتحقتدمج حل املشكالت جيات التدريس والتعلم على الطالب، و تتمحور استراتيو 

مقة املتععرفة املمع  لعالية ملمارسة التمريض املهنيةدمج املعايير ا بل الذهاب إلى املمارسة السريرية، ويعدق السريرية في أحدث مركز محاكاة

ا رئيًس 
ً
 .ا للبرنامجبعلوم التمريض هدف
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 البرنامج مخرجات

 :الطلبةعند االنتهاء بنجاح من برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض، سيتمكن 

 باملفاهيم والنظريات األساسية املتعلقة بممارسة التمريض.إظهار املعرفة السليمة  .1

ر أداء اإلجراءات التمريضية وتشغيل نظم املعلومات والتكنولوجيا الصحية بمهارة في تقديم الرعاية التمريضية املثلى لألفراد واألس .2

 واملجتمعات.

لى الفعالة ألجل تقديم الرعاية املثلى الشاملة التي تركز عتنفيذ السلوك املنهي املتوافق مع مدونة السلوك، واستراتيجيات االتصال  .3

 الشخص لألفراد واألسر واملجتمعات.

تطبيق علم التمريض، مدعوًما بممارسات قائمة على األدلة، ألجل تطوير خطة رعاية تمريضية شاملة تركز على الشخص وتضمن  .4

 رعاية تمريضية آمنة ومراعية للثقافة.

 تائج البحوث لتعزيز ممارسات التمريض.وضع اقتراح بحث ونشر ن .5

 التفرقة بين تدخالت تحسين الجودة املختلفة لحل مشاكل ممارسات التمريض السريرية من خالل االبتكار وريادة األعمال. .6

 

األسر الرعاية الصحية في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لألفراد و  مزوديإظهار املهارات القيادية أثناء التعاون مع  .7

 .بأسرها واملجتمعات

 مج بكالوريوس العلوم في التمريض خطة الدراسة لبرنا

ا 42ساعة معتمدة  120بكالوريوس العلوم في التمريض من يتكون برنامج 
ً
 فعلية في املمارسة السريرية. ساعة 1620و مساق

 من املنظومة الوطنية للمؤهالت السابع  تتماش ى مخرجات تعلم البرنامج مع املستوى 
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 ت وتوزيع إجمالي الساعات املعتمدةجدول موجز باملقررا

 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة  التصنيف

 21 التعليم العام: متطلبات الجامعة .أ

 9 املقررات اإلجبارية (1

 3 لرياضيات وتكنولوجيا املعلوماتا -املقررات االختيارية  (2

 9 اتصاالت -مقررات اختيارية   (3

 99 املقررات األساسية: متطلبات البرنامج .ب

 21 (CCPR) املقررات األساسية للكلية: متطلبات البرنامج  (1

 69 (NCPR)  املقررات األساسية في التمريض: متطلبات البرنامج (2

 9 (QRPR) الكمية والبحث  (3

 120 (CH)  إجمالي الساعات املعتمدة

 

 البرنامجهيكل 

 ساعة معتمدة 21التعليم العام: متطلبات الجامعة:   .أ

 ساعات معتمدة 9املواد اإلجبارية:  (1

 متطلب سابق/ متطلب مشترك CH اسم املساق رمز املساق 

1.  HUM-1613 3 الدراسات اإلسالمية  

2.  HUM-1633 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة   

3.  LSS-2483  3 األعمالاإلبتكار وريادة   

 ساعات معتمدة 3لرياضيات وتقنية املعلومات: ا -املقررات االختيارية   (2

 CH اسم املساق رمز املساق 
 متطلب سابق/ متطلب مشترك

 

1.  ICT-1313 Computer Application 3  

 ساعات معتمدة 9اتصاالت:  -املقررات االختيارية  (3

 متطلب مشتركمتطلب سابق/  CH اسم املساق اسم املساق 

1.  COM-1113  3 1الكتابة األكاديمية  

2.  COM-2123  3 2الكتابة األكاديمية  

3.  COM-1153 3 التأليف العربي وكتابة التقارير   

  21 (CH)  الساعات املعتمدةإجمالي 

 .ساعة معتمدة( 102املقررات األساسية: متطلبات البرنامج )  .ب
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 ساعة معتمدة 21 :(CCPR) البرنامج املقررات األساسية للكلية :: متطلبات (1

 متطلب سابق/ متطلب مشترك CH اسم املساق رمز املساق 

1.  BIO-1112  متطلب مشترك   2 علم األحياء البشريAPH-1123  

2.  APH-1123  متطلب مشترك   3 1علم التشريح ووظائف األعضاء للتمريضBIO-1112  

3.  MTL-1132 2 مصطلح طبى  

4.  BCH-1143  3 الحيوية للتمريضالكيمياء   

5.  MBO-1153 3 علم األحياء الدقيقة للتمريض  BCH-1143 

6.  APH-1163  3 2علم التشريح وعلم وظائف األعضاء للتمريض APH-1123 

7.  PHL-2172 2 الفيزيولوجيا املرضية APH-1163 

8.  PML-2183 3 علم الصيدلة السريرية للتمريض APH-1163, PHL-2172 

  21 (CH)  املعتمدةت الساعاإجمالي 

 ساعة معتمدة 69 :(NCPR) املقررات األساسية في التمريض اإلجباري: متطلبات البرنامج  (2

 متطلب سابق/ متطلب مشترك CH اسم املساق رمز املساق 

1.  NUR-2212 2 التواصل العالجي MTL-1132 

2.  NUR-2312 2 أسس النمو والتنمية MTL-1132 

3.  NUR-2314  4 الشاملالتقييم الصحي  APH-1163 

4.  NUR-2323 3 مؤسسة التمريض املنهي  NUR-2314 

5.  NUR-2332 متطلب مشترك  2 تمريض الطوارئ والكوارثNUR-2314 

6.  NUR-2222 2 االعتبارات األخالقية في التمريض MTL-1132 

7.  NUR-2232 2 معلوماتية التمريض NUR-2314 

8.  NUR-3913  3 لسريريةا -مؤسسة التمريض املنهي NUR-2323 

9.  NUR-3343  3 1تمريض صحة البالغين  APH-1163,  NUR-2323 

10.  NUR-3923  متطلب مشترك  3 عملي - 1تمريض صحة البالغينNUR-3343 

11.  NUR-3243 3 القيادة وإدارة الجودة في التمريض NUR-2232, NUR-2222 

12.  NUR-3353  3 2تمريض صحة البالغين  NUR-3343 

13.  NUR-3933 
 عملي - 2صحة البالغين تمريض 

3 
NUR-3923 

 NUR-3353  متطلب مشترك
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14.  NUR-3423 
 تمريض صحة األطفال واملراهقين

3  
NUR-2312 

 NUR-3343  متطلب مشترك

15.  NUR-3943 
 مليع -تمريض صحة األطفال واملراهقين 

3 
NUR-2312 

 NUR-3933  متطلب مشترك

16.  NUR-3412 متطلب مشترك 2  تمريض الصحة العقلية  NUR-3343 

17.  NUR-3953  متطلب مشترك 3 عملي -تمريض الصحة النفسية  NUR-3933 

18.  NUR-4962 
 * 1مكثف  سريري تدريب 

2 
 NUR-4363 متطلب مشترك

 NUR-4973 

19.  NUR-4363 3 تمريض الحاالت الحرجة NUR-3933 

20.  NUR-4973 
 عملي -تمريض الحاالت الحرجة 

3 
NUR-3933 

 NUR-4363  متطلب مشترك 

21.  NUR-4513 3 تمريض صحة األم  NUR-3353, NUR-3933, NUR-3423, NUR-3943 

22.  NUR-4983 
 عملي -تمريض صحة األم 

3 
NUR-3353, NUR-3933, NUR-3423, NUR-3943,  

 NUR-4513  متطلب مشترك

23.  NUR-4260  0 1التدريب على امتحان االمتياز والترخيص  

24.  NUR-4964  4 * 2مكثف  سريري تدريب NUR-4962 

25.  NUR-4712 
 تمريض صحة املجتمع

2 
NUR-3933, NUR-3943, NUR-3953, NUR-4962,   

NUR-4973, NUR-4983 

26.  NUR-4993  متطلب مشترك 3  عملي -تمريض صحة املجتمع  NUR-4712 

27.  NUR-4270  0 2التدريب على امتحانات االمتياز والترخيص NUR-4260  

  69 (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 .يتم تقديمها في مهارات التمريض ومجموعة من أماكن الرعاية الصحية مساقاتالتدريب العملي:  مساقات *

 .( ساعات سريرية حقيقية3ثالث ) = CH كل  

 ثناء التخرجأ -ساعة / وردية(  12حقيقية. )املمارسة السريرية =  سريريةساعات  CH = 6 1تدريبية إكلينيكية مكثفة:  مساقات **

 حقيقية.  سريريةساعة  360؛ الفصل الثامن: ساعة / وردية( 12نوبة ) 15ية. = ساعة سريرية حقيق 180السنة الفصل السابع:     

 وردية 30= 

 (.ورديةساعة /   12) 

 معتمدةساعة  12 :(QRPR) املقررات الكمية والبحثية (3

 متطلب سابق/ متطلب مشترك CH اسم املساق رمز املساق 

1.  BST-2193  3 اإلحصاء الحيوي   

2.  NUR-3253 3 منهجية البحث في التمريض BST-2193 
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3.  NUR-4913 3 مشروع التخرج NUR-3253 

  9 (CH)  إجمالي الساعات املعتمدة

 

 الدراسية والخطة اإلرشاديةالخطة 

 1فصل  -1سنة 

 اسم املساق املساقرمز 
إجمالي 

CH 

 (CH)  الساعات املعتمدة

 سريري    مختبر نظري   

BIO-1112  0 0 2 2 علم األحياء البشري 

APH-1123  0 1 2 3 1علم التشريح ووظائف األعضاء للتمريض 

MTL-1132 0 0 2 2 مصطلح طبى 

BCH-1143 0 1 2 3 الكيمياء الحيوية للتمريض 

COM-2113 0 0 3 3 1األكاديمية  الكتابة 

HUM-1633 0 0 3 3 مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 16 14 2 0   (CH)  املعتمدة الساعات إجمالي

 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 األحياء الدقيقة للتمريضعلم 

APH-1163  0 1 2 3 2علم التشريح وعلم وظائف األعضاء للتمريض 

 15 13 2 0 (CH)  إجمالي الساعات املعتمدة

 3فصل  -2سنة 

COM-1153 0 0 3  3 التأليف العربي وكتابة التقارير 

LSS-2483 0 0 3  3 اإلبتكار وريادة األعمال 

NUR-2212 0 0 2 2 التواصل العالجي 

NUR-2312 0 0 2 2 أسس النمو والتنمية 
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PHL-2172 0 0 2 2 الفيزيولوجيا املرضية 

NUR-2314 0 1 3  4 التقييم الصحي الشامل 

 16 15 1 0    (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 4فصل  -2سنة 

PML-2183 0 0 3 3 علم الصيدلة السريرية للتمريض 

BST-2193  0 0 3  3 اإلحصاء الحيوي 

NUR-2323 0 1 2  3 مؤسسة التمريض املنهي 

NUR-2332 0 0 2 2 تمريض الطوارئ والكوارث 

NUR-2222 0 0 2 2 االعتبارات األخالقية في التمريض 

NUR-2232 0 0 2 2 معلوماتية التمريض 

 15 14 1 0  (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 

 

 5فصل  -3سنة 

 اسم املساق املساقرمز 
إجمالي 

CH 

 (CH)  الساعات املعتمدة

 سريري    مختبر نظري   

NUR-3913  3 0 0 3 يريةالسر  -مؤسسة التمريض املنهي 

NUR-3343  0 1 2  3 1تمريض صحة البالغين 

NUR-3923  3 0 0 3 عملي - 1تمريض صحة البالغين 

NUR-3243 0 0 3 3 القيادة وإدارة الجودة في التمريض 

NUR-3253 0 0 3 3 منهجية البحث في التمريض 

 15 8 1 6  (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 6فصل  -3سنة 

NUR-3353  0 1 2  3 2تمريض صحة البالغين 

NUR-3933  3 0 0 3 عملي - 2تمريض صحة البالغين 

NUR-3423 0 1 2  3 تمريض صحة األطفال واملراهقين 
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NUR-3943 3 0 0 3 عملي -األطفال واملراهقين  تمريض صحة 

NUR-3412 0 0 2 2  تمريض الصحة العقلية 

NUR-3953  3 0 0 3 عملي -تمريض الصحة النفسية 

 17 6 2 9  (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 7فصل  -4سنة 

NUR-4962  2   0 0 2 * 1مكثف  سريري تدريب 

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  0   0 0 0 1التدريب على امتحان االمتياز والترخيص 

 14 4 2   8  (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 8فصل  -4سنة 

NUR-4913  0   0 3 3 التخرجمشروع 

NUR-4964  4   0 0 4 * 2مكثف  سريري تدريب 

NUR-4712 0   0 2 2 تمريض صحة املجتمع 

NUR-4993  3   0 0 3  عملي -تمريض صحة املجتمع 

NUR-4270  0   0 0 0 2التدريب على امتحانات االمتياز والترخيص 

 12 5 0   7  (CH) إجمالي الساعات املعتمدة

 30   11 79 120 بعد السنوات األربعة (CH) املعتمدة الساعات إجمالي
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  التعليم العامقسم 

 

 وصف البرنامج

بية، والدراسات جاالت اللغة اإلنجليزية والعر التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية املتحدة في مبدمج معايير  املعدلالتعليم العام  يلتزم البرنامج في إطار

، لكميالرياضيات والتحليل ااالتصال و يتماش ى مع منهج التعليم العام الحالي في مجال والدراسات اإلماراتية واالبتكار، وريادة األعمال، كما ، اإلسالمية

 .والعلوم الطبيعيةوالعلوم االجتماعية والسلوكية،  والفنون والعلوم اإلنسانية، وتكنولوجيا املعلومات،

هم تجهيز ة لدى الطلبة لاألكاديمي تطوير القاعدةب واملتعلقةبرامج املناهج الدراسية املصممة  في رئيًسامكوًنا جامعة الفجيرة  العام فييعد التعليم و 

 مساقاتإكمال  الطلبةعلى  يتوجب، في هذا الصددو .بنجاح هم األكاديميةبرامجاملطلوبة حتى ينهون  ومحاورها الرئيسةاألساسية  ملساقاتا الستئناف

 .عليم العام كما هو موضح في برامج املناهج الخاصة بهمالت

 

 رسالة البرنامج

عرفة املفي  آليات التوسعب الطلبةفي برامج البكالوريوس املصممة لتزويد  املساقاتمن  الجزء الرئيساملمثل بمتطلبات الجامعة يعد برنامج التعليم العام 

 بغيةية عمال الحيو في مجاالت االتصال والتقنيات التحليلية وتكنولوجيا املعلومات والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والطبيعية واالبتكار وريادة األ 

الذي يؤهلهم  يتغيير املجتمعلاآرائهم حول  وتشكيل، لتحقيق نجاحهم في برامجهم األكاديمية بشكل خاصوتعزيز كفاءاتهم املنطقية تطوير قدراتهم 

 للحياة عموًما.

 

 أهداف البرنامج

 :يسعى برنامج التعليم العام إلى

 ينسنتملدة و  املطلوب تعليميالستوى املبشكل فعال شفهًيا وخطًيا بما يتناسب مع  ةالعربيو اللغة اإلنجليزية التوصل بفي  الطلبةتطوير كفاءة  .1

 .أو أربع سنوات

 .التحليل الكميطوير الكفاءة في ت .2

تعزيز القدرة على إيجاد وتقييم واستخدام وتوصيل بغية  الطلبةلدى  املطلوبة طوير املعرفة املعلوماتية ومهارات تكنولوجيا املعلوماتت .3

 .املعلومات في أشكال مختلفة

 .والفنون والعلوم اإلنسانية، والعالم املعاصر، ومشكالته، لق فهم للتراث الثقافي املشتركخ .4

 .ة للمعرفة في العلوم االجتماعية والسلوكية والعلوم الطبيعيةطوير الوعي باملجاالت الرئيست .5

 في االبتكار وريادة األعمال كما هو مطبق.طوير فهم التفكير التصميمي ت .6

 

 مخرجات البرنامج

 الطلبة من اآلتي:سيتمكن  التعليم العام، عند االنتهاء من برنامج

 .للغة اإلنجليزية والعربية مشتركةابي والشفوي باستخدام نظريات ومبادئ ظهار كفاءة االتصال الكتإ .1

 .استخدم املفاهيم الرياضية لشرح القضايا من الناحية الكمية .2

 .ستفادة من املعرفة بتقنية املعلومات في تنظيم وإيصال األعمال ذات الصلة في إطار أكاديمي ومنهياال  .3

ية الوعي والتقدير املستنير كضرورة لتطبيق القيم القوية في العلوم اإلنسانية والفنون واملبادئ األخالقية في السلوك املنهي واملسؤول نقد .4

 .االجتماعية في مجتمع حساس للثقافة

 .قلية السلوكية اإلنسانيةقييم التأثيرات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والسياسية في تشكيل الفكر والقيم والعت .5
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طبيق منظور العلوم الطبيعية وأساليب البحث العلمي في اتخاذ القرار بشأن املستهلك املعاصر أو القضايا االجتماعية التي تتطلب محو ت .6

 .األمية العلمية

 .مج مفاهيم التفكير التصميمي واألفكار املبتكرة في أي شكل من أشكال املشاريع الرياديةد .7

 

 من املنظومة الوطنية للمؤهالت السابع  مخرجات تعلم البرنامج مع املستوى  تتماش ى

 

Upon completion of the GE Program, the 
students will be able  to:  

* UAE NQF’s  Level 7 Alignment 
**Bloom’s 
Taxonomy K S 

Competency 

AR RC SD 

1. Demonstrate written and oral 
communication competence utilizing the 
allied theories and principles of English and 
Arabic languages. 

     3 

2. Use mathematical concepts to explain 
issues in quantitative terms.  

     3 

3. Utilize information technology literacy in 
organizing and communicating related 
works in an academic and professional 
setting. 

     3 

4. Criticize informed awareness and 
appreciation as a necessity to apply strong 
values in humanities, arts, and ethical 
principles in professional conduct, and 
social responsibility in a culture-sensitive 
community.  

     5 

5. Assess social, cultural, political, economic, 
and political influences on shaping human 
thought, values, and behavioral mindset. 

     5 

6. Apply the perspective of natural sciences 
and methods of scientific inquiry in deciding 
on contemporary consumer or social issues 
demanding scientific literacy. 

     3 

7. Integrate design thinking concepts and 
innovative ideas into any form of an 
entrepreneurial venture. 

     3 

Legend:  

* UAE National Qualification 
Framework (NQF) 

**Bloom’s Taxonomy 

  K  -  Knowledge 
  S  -  Skills 
  Aspects of Competence: 
  AR  -  Autonomy and 
Responsibility 
  RC  -  Role in Context 
  SD  -  Self Development 

1  -  Remember 
2  -  Understand 
3  -  Apply 
4  -  Analyze 
5  -  Evaluate 
6  -  Create 



 

153 | P a g e  
 

 هيكلية البرنامج األكاديمي:

 متطلبات التعليم العام لكل كلية

 

 متطلبات البرنامج

ساعة معتمدة( 15)اختيارية متطلبات   

 

  رقم املساق اسم املساق الساعات املعتمدة املتطلب السابق

 3 English Communication Skills COM-1143 1.  

 3 Arabic Communication Skills COM-1123 2.  

 3 Islamic Studies HUM-1613 3.  

 3 UAE Society HUM-1633 4.  

 3 Innovation and Entrepreneurship LSS-2483 5.  

 

جباريةإمتطلبات   

 

  رقم املساق اسم املساق الساعات املعتمدة املتطلب السابق

 3 Mathematics (Algebra) * MTH-1213 6.  

 3 Computer Applications * ICT-1313 7.  

 3 Academic Writing 1 COM-1113 8.  

COM-1113 3 Academic Writing  2 COM-2123 9.  

 3 Public Speaking COM-1133 10.  

 3 Arabic Composition and Report Writing COM-1153 11.  

 3 Logic and Critical Thinking LSS-1473 12.  

 3 Introduction to Psychology LSS-1723 13.  

الساعات  الساعات املعتمدة  اإلجبارية  الكلية
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 كلية إدارة األعمال

 

BBA-1113  (3-0-3)  مقدمة في إحصاءات األعمال 

ومقاييس االتجاه املركزي ، ول: املجموعات السكانية املنفصلة، والعينات، وتنظيم البياناتملحة عامة عن اإلحصائيات التي تتنا املساقيقدم 

 .واالرتباط وتحليل االنحدار، والتشتت، واالحتمال، والتقديرات، واختبار الفرضيات

 ال ش يء متطلب سابق:

 

BBA-1123 (3-0-3)  اتصاالت األعمال 

موجزة تجارية باملهارات الالزمة إلنتاج مستندات  ويزود الطلبة لكتابي واملنطوق في بيئة األعمال،على أهمية التواصل الفعال ا يؤكد املساق

 .وإيصال رسائل متعلقة بطبيعة األعمال املختلفة

  مقدمة في إدارة األعمال BBA-1153 سابق: متطلب

 

BBA-1153  (3-0-3) مقدمة في إدارة األعمال  

جراء األعمال بشكل أخالقي إ تي يتم تناولها فهم نظام األعمال، و، حيث تشمل املوضوعات الفهم بيئة األعمال املعاصرة املساقيتناول 

 .التسويق واملوارد البشرية، ونظيم مشروع األعمال، و لإدارة مشروع األعما ومسؤول، وريادة األعمال والشركات الصغيرة، و

 ال ش يء متطلب سابق:

 

BBA-1253 (3-0-3)  مبادئ اإلدارة  

، والتوظيف، والتنظيم، الوظائف الخمس لإلدارة: التخطيطاقش في عالم األعمال اليوم، وينيقدم املساق ممارسات اإلدارة الحديثة كما 

 .تناول وظائف اإلدارة من املنظور الكالسيكي والسلوكي والطوارئ والنظام، ويوالتحكم، والقيادة

  مقدمة في إدارة األعمال BBA-1153  سابق:متطلب 

 

BNS-1413  (3-2-1)  نظم املعلومات اإلدارية   

ويعزز اتخاذ القرار  ،ين سير عمل األعمالتحس في MIS تطبيقاتإمكانية اقش وين (MIS) ملحة عامة عن أنظمة املعلومات اإلدارية يقدم املساق

 .MIS لتطبيقات وظيفة األنواع الرئيسةاقش كما ين ،، وتوفر بطريقة أخرى ميزة تنافسية داخل بيئة األعمالاالستراتيجي

 ال ش يء متطلب سابق:

 

BBA-2113  (3-0-3)  إدارة األعمال الدولية 

سلط الضوء على اآلثار التجارية رئيسية من حيث مفاهيمها األساسية، ويعمال الدولية الأبعاد األ املساق النظرة العامة الخاصة ب يتعرف

باملعرفة واملهارات الخاصة بالنظريات  الطلبةيزود ، و واالجتماعية لهذه املفاهيم األساسية من منظور املديرين وصانعي السياسات العامة

 .واملفاهيم األساسية لألعمال الدولية

  مبادئ اإلدارة BBA-1253  متطلب سابق:

 

BBA-2123 (3-0-3)  النظرية التنظيمية  
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، ومساهمة املدارس الفكرية املختلفة في تطوير املنظورات النظرية الكالسيكية الطلبة بتطور النظرية التنظيميةتعريف  يهدف املساق إلى

التنظيمية والتكنولوجيا وخيارات التصميم الناشئة على نطاق تم دراسة موضوعات البيروقراطية والسلطة والسياسة والهياكل ، ويواملعاصرة

 .واسع

  مبادئ اإلدارة BBA-1253  سابق: متطلب

 

BBA-2213 (3-0-3)  السلوك التنظيمي  

املنظمة، كبير على عمل بشكل يقدم املساق مقدمة ملفاهيم ونظريات السلوك البشري على املستوى الفردي أو الجماعي أو التنظيمي والتي تأثر 

 .تحسين الفعالية التنظيميةلتطبيق مفاهيم اإلدارة السلوكية إلى يهدف و 

   مبادئ اإلدارة BBA-1253  متطلب سابق:

 

BBA-2223 (3-1-2)   رياضيات األعمال  

دة في األعمال الرياضية السائيهدف املساق إلى تعريف املتعلمين بمهارات الرياضيات األساسية التي يحتاجون إليها لفهم وتحليل وحل املشكالت 

أداء العمليات الحسابية األساسية مثل الجمع والطرح  بالتمكن من الطلبةأن يتمتع  ويتوجب ،التجارية والتمويل، وفي اتخاذ قرارات االستثمار

 .والضرب والقسمة

  مقدمة في إحصاءات األعمال BBA-1113  سابق: متطلب

 

BBA-2253 (3-0-3) قانون األعمال    

املشاركين في األعمال التجارية هم لين تطوير املعرفة بكل من القانون واألعمال ألن عايتوجب على املديرين واملوظفين الفيعرف املساق ما 

يوًما بعد  في بيئة األعمال الحالية تتزايد الصلة بين القانون واألعمال التجارية، و تأثرون به بشكل كبيرفي القانون املتعلق باألعمال ومشاركون م

 .يوم ملنع وحماية املصالح التجارية ألصحاب املصلحة

  اتصاالت األعمال BBA-1123 ، مقدمة في إدارة األعمال BBA-1153  سابق: متطلب

 

BBA-2343 (3-1-2) 1  مبادئ املحاسبة املالية 

املحاسبة املالية بتوفير  فيه ختصاملحاسبية، وتيع البيانات القياس والتقويم وتجم مة في مبادئ املحاسبة بما في ذلكمقديقدم املساق 

يغطي املساق الدورة املحاسبية والتعديالت والعمليات التجارية وإعداد البيانات ستخدمين )الخارجيين والداخليين(، و املعلومات ملختلف امل

 .املالية

 ال ش يء متطلب سابق:

 

BBA-2353 (3-1-2) 2  مبادئ املحاسبة املالية 

زانية العمومية ويقدم تفاصيل حول إعداد البيانات املالية مع التركيز بشكل أكبر على مكونات بنود املي مبادئ املحاسبة املالية، املساق يكمل

املطلوبات و  ،، والحالية والطويلة األجلواالستثمارات قصيرة وطويلة األجل، مثل أصول املصانع، واألصول غير امللموسة، واملوارد الطبيعية

 .ملساهمين املساهمينوحقوق ا

 BBA-2343 1مبادئ املحاسبة املالية  BBA-2343  متطلب سابق:

 

BBA-2423 (3-0-3)  االقتصاد الجزئي  



 

158 | P a g e  
 

 وفر أساًسا مفاهيمًيا لتحليل السياسة سواء أكان يشرح سلوك املستهلكين أو املنتجين أواملساق على االقتصاد الجزئي املعاصر ويركز ي

يتناول تشغيل اقتصاد السوق ومشكلة أفضل السبل لتخصيص موارد و  ،االقتصاد الجزئي يقع في صميم عملية صنع القرار، فإن الحكومة

 .املجتمع النادرة

  مقدمة في إحصاءات األعمال BBA-1113  متطلب سابق:

 

BBA-2733 (3-1-2)  منهجية البحث  

املساق مقدمة عن طرق البحث في العلوم االجتماعية بشكل عام وإدارة األعمال بشكل خاص. الهدف األساس ي من الدورة هو تزويد  يعرض

الطالب بتقنيات البحث األساسية التي قد يستخدمونها في الدورات املتخصصة املتقدمة. ستغطي الدورة مجموعة من املوضوعات ، بما في 

 .تصميم البحث ونظرية أخذ العينات وجمع البيانات ذلك على وجه الخصوص ،

  مقدمة في إحصاءات األعمال BBA-1113  متطلب سابق:

 

BA-2743 (3-1-2)  التحليل الكمي لألعمال  

على اتخاذ القرار في ظل اليقين وعدم  بشكل رئيس ، ويركزاألساليب الكمية األساسية املستخدمة في اتخاذ القرارات التجارية املساقيستعرض 

صياغة املشكالت والحلول الرسومية وأشكال مختلفة من بيتم تناولها ويشمل بعض املوضوعات املحددة التي  ،اليقين مثل البرمجة الخطية

 والنماذج. البرمجة الخطية مثل النقل 

  مبادئ اإلدارة   BBA-1253  مقدمة في إحصاءات األعمال، BBA-1113  متطلب سابق:

 

 

 

BA-3113 (3-0-3) التسويق مبادئ    

كز ، وير ملبادئ والعمليات واملمارسات الرئيسية التي ينطوي عليها التسويق وتفاعله مع بيئة األعمال املحلية والعامليةاملساق مقدمة في ايتناول 

إبراز تطوير املنتجات والتسعير من خالل  فهم املزيج التسويقيو  ،التسويقالخاصة ب بحاث األ تحليل السوق واملستهلكين مع التركيز على  على

 .والتوزيع

   مبادئ اإلدارة  BBA-1253 متطلب سابق:

 

BBA-3213    (3-0-3)  العملأخالقيات   

على فهم كيفية تفاعل الشركات مع  الطلبةساعد ، ويتوصيل الرؤى النظرية والعملية والتطورات في مجال أخالقيات العمل يهدف املساق إلى

املشكالت األخالقية التي تنطوي عليها مواقف العمل  بطرح مجموعة من الحاالت ومناقشتها، ويعرض يعملون فيها بشكل أفضلاملجتمعات التي 

 أخرى.ة ، كما يتناول موضوعات رئيسالواقعية

  مقدمة في إدارة األعمال BBA-1153  متطلب سابق:

 

BBA-3343 (3-1-2)   محاسبة إدارية 

استخدام البيانات املحاسبية لتحليل التكلفة و  فة والسلوك املفيد التخاذ القرار،بادئ املحاسبة اإلدارية ومفاهيم التكلمليعرض املساق مقدمة 

 .الربح وامليزنة والتسعير وتقييم األداء -الحجم  -

  II مبادئ املحاسبة املالية BBA-2353  متطلب سابق:
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BBA-3423 (3-0-3)  االقتصاد الكلي 

 ،، والتضخمملحة عامة عن تحديد الناتج، وأسعار الفائدة، والبطالةقدم االقتصاد الكلي وآثار السياسات، ويمقدمة لنظرية  يعرض املساق

 .فعالية مختلف سياسات استقرار االقتصاد الكلي لتعزيز النمو ويناقش

  الجزئياالقتصاد   BBA-2423 متطلب سابق:

 

BBA-3643  (3-0-3) إدارة املوارد البشرية 

ت ويهدف إلى تطوير املعرفة واملهارات في املجاال (، HRMالشاملة في إدارة املوارد البشرية )بالتطورات األخيرة والنظريات  الطلبةيزود املساق 

 .، وعالقات املوظفين والعمليضات، والسالمة والصحةوالتعو ، املوارد البشرية ، وإدارة األداء، وتنمية الوظيفية للمهنة وخاصة التوظيف

 قانون العمل  BBA-2253  متطلب سابق:

 

BBA-3713  (3-2-1)  قيادة االبتكار وريادة األعمال 

رية والقيادية، مفاهيم االبتكار وريادة األعمال القائمة على االبتكار ونمو األعمال واملهارات اإلدا يساعد الطلبة على استيعابتفاعلية  مساق

 من ريادة األعمال ويغطي 
ً
 .ركز على األعمال بينما سيركز جزء االبتكار على مهارات التفكير التصميميفي جزء ريادة األعمال، وي االبتكارو كال

  منهجية البحث BBA-2733 ، التحليل الكمي لألعمال BBA-2743 ، ار وريادة األعمالاالبتك LSS2-483  متطلب سابق:

 

BBA-3723  (3-0-3)  االستراتيجيةاإلدارة 

فرصة لتطبيق هذه املهارات على مواقف  الطلبةمنح و ، تخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارتوفير فهم ملهارات العمل الهامة للغاية ل صمم املساق

 .دول مجلس التعاون الخليجي /ملتحدةالعمل الحقيقية في بيئات اإلمارات العربية ا

 التنظيمية النظرية  BBA-3123 ، التحليل الكمي لألعمال BBA-2743  منهجية البحث،  BBA-2733 متطلب سابق:

 

BBA-3733   (3-1-1) إدارة العمليات 

 .بجوانب العمليات التجارية الطلبةود ة إدارة األعمال، ويز تقديم ملجال إدارة العمليات كأحد املجاالت الرئيسية في دراسال إلى يهدف املساق

  التحليل الكمي لألعمال BBA-2743  متطلب سابق:

 

BBA-4413 (3-0-3)  التمويل الدولي  

من رؤية آثاره  التي تمكن الطلبةمجموعة كبيرة من األمثلة و  والقضايا في التمويل الدولي،اهيم فهًما حقيقًيا للعالم الحقيقي للمف املساقدم يق

 (.MNCs) ، ومعظمها من الشركات متعددة الجنسياتعلى األعمال التجارية

  املحاسبة اإلدارية BBA-3343  متطلب سابق:

 

BBA-4443 (3-0-3)  التأمين وإدارة املخاطر 

لحاالت العمل في ضهم عر ِ ر األعمال وتحليلها وإدارتها، ويبالعديد من األدوات واألساليب والتقنيات في التعامل مع مخاط املساق الطلبةيزود 

 .العالم الحقيقي من أجل تطبيق تقنيات إدارة املخاطر املختلفة املتضمنة في التأمين واملصارف والتمويل باإلضافة إلى االستثمارات

  التحليل الكمي لألعمال BBA2743  متطلب سابق:
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BBA-4513 (3-0-3)  أسواق املؤسسات املالية   

يات املشاركة تغطية للمؤسسات املالية واالستراتيجاركين فيها في األسواق املالية، ويقدم خلفية قوية لفهم املؤسسات املالية واملش املساقبني ي

 .املالية املختلفة ويقيم نقاط القوة والقيود الخاصة بكل منهايبحث في أساليب عمليات املؤسسات و  في إدارتها الفعالة،

  األعمال الدولية  BBA-2113 متطلب سابق:

 

BBA-4523  (3-0-3) املال واألعمال املصرفية 

املركزي، وسعر  والبنك، واملال املال واألعمال املصرفية والسوق تشمل املوضوعات النظام املالي لتقديم ملحة عامة عن معنى ودور  صمم املساق

، املالية، وأسواق الصرف األجنبي، والصناعة املصرفية، وعرض النقود ، وأسواق األوراقاألصول وسعر الفائدة، ومحددات سعر الفائدة

 .وأسعار الفائدة

  املحاسبة اإلدارية  BBA-3343 متطلب سابق:

 

BBA-4533 (3-0-3)  إدارة البنك 

 من النظر  املساقيصف 
ً
مع التركيز على  صرفية من منظور اإلدارة املالية،، والعمليات امليق في األعمال املصرفية، وإدارة البنوكية والتطبكال

سلط الضوء على أهمية التكيف ار في اإلدارة املالية الحديثة ويعملية صنع القر  ويعرض، لية الديناميكية واملتغيرة بسرعةصناعة الخدمات املا

 .الشركاتوخلق القيمة كطريقة لنجاح 

  املحاسبة اإلدارية  BBA-3343 متطلب سابق:

 

BBA-4543 (3-0-3)  الخدمات املصرفية والتمويل اإلسالمي 

على مدى و  ،يسلط املساق الضوء على الخصائص الرئيسية للخدمات املصرفية اإلسالمية التي تختلف عن الخدمات املصرفية التقليدية

كيفية يوضح  ، كماجزًءا مهًما من النظامالشريعة اإلسالمية، حيث يشكل حظر تحصيل الفوائد  اإلسالمية مع توافق الخدمات املصرفية

 .عظم جوانب التمويل الحديثمل استبعاد الدين

  األعمال الدولية BBA-2113 متطلب سابق:

 

BBA-4553 (3-2-1)   تحليل االستثمار 

منه على اكتساب تقدير ملا يتض الطلبةإلى مساعدة رات مع تحفيز االهتمام باملوضوع، ويهدف لتوفير فهم جيد ملجال االستثما صمم املساق

 .( التعرف على مكان حل مشكالت االستثمار3، و )رية جيدة( اتخاذ قرارات استثما2)و ، ( فهم ماهية فرص االستثمار1)

  املحاسبة اإلدارية BBA-3343 متطلب سابق:

 

BBA-4613 (3-0-3)   لبشريةتخطيط املوارد ا 

 لوظيفة التوظيف كعنصر حاسم في أنظمة العمل عالية األداء يقدم املساق
ً
 مفصال

ً
فهم قضايا في التعمق في  الطلبة ملساعدة ، وُصممفهما

  .التوظيف ودورها في إدارة املوارد البشرية والعوامل املختلفة التي تؤثر على فعالية وظيفة التوظيف

  إدارة املوارد البشرية BBA-3643 سابق:متطلب 

BBA-4623 (3-0-3)  التدريب والتطوير 

يب والتطوير يتم النظر إلى وظيفة التدر التدريب والتطوير في املنظمات، حيث  باملعلومات والبصيرة في وظيفة الطلبةتزويد  يهدف املساق إلى

 .من تقييم احتياجات التدريب إلى تقييم برنامج التدريب كما يفحص عملية التدريب والتطوير بأكملها، من خالل نهج األنظمة
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  إدارة املوارد البشرية BBA-3643 سابق:متطلب 

 

BBA-4633 (3-0-3)  قانون العمل اإلماراتي وعالقات املوظفين 

على  الطلبةف عر ِ ويُ لتجاري في الشركات ومواقف العمل، على العالقة بين صاحب العمل واملوظف وخاصة تطبيق القانون ا املساقيركز 

طرق تسوية املنازعات فهم  ، ويساعدهم في، والحقوق وااللتزامات في مختلف السياقات التجاريةالقانونية املتنافسة واملتضاربة املصالح

 .وتطبيق القانون املناسب ف الواقعية،تحليل املواقالقانونية، و 

  قانون العمل  BBA-2253إدارة املوارد البشري، BBA-3643 متطلب سابق:

   

BBA-4643 (3-0-3)  إدارة األداء والتعويضات 

باستكشاف النظرية واملفاهيم  الطلبةيقوم كافآت التي تضيف قيمة للمنظمات، و إرشادات منهجية لتصميم أنظمة األداء وامل املساققدم ي

 .واألساليب املستخدمة لتصميم أنظمة األداء والتعويض التي تساهم في تحقيق أهداف املنظمة وأعضائها الفرديين

  قانون العمل BBA-2253 متطلب سابق:

 

BBA-4653 (3-0-3)  إدارة الصحة والسالمة 

ا متساوًيا ملخ املساق يقدم
ً
اطر نظرية وممارسة الصحة والسالمة املهنية ضمن سياق عمل استراتيجي من خالل جعل الصحة والسالمة شريك

يتم تطبيق املبادئ األساسية إلدارة مخاطر األعمال في إدارة الصحة والسالمة من أجل تطوير مناهج أفضل و  األعمال االستراتيجية األخرى،

 .املمارسات

  قانون العمل  BBA-2253 بق:متطلب سا

 

BBA-4673 (3-0-3)   إدارة السياحة والضيافة 

قادرين على وصف وتحليل املفاهيم  الطلبةيكون ل عة وشاملة ألكبر صناعة في العالم،على عمليات الضيافة مع تقديم رؤية واس املساقكز ير 

 .عند إنهائهم متطلبات املساق والنظريات واملمارسات املتعلقة بإدارة السياحة والضيافة

  مبادئ التسويق BBA-3113  متطلب سابق:

 

BBA-4713 (3-0-3)  موضوعات خاصة في األعمال 

اصة التي تغطي التطوير التنظيمي، وتحفيز املوظفين، وقيادة الشركات، واإلدارة الرقمية، وإدارة ملناقشة موضوعات األعمال الخ صمم املساق

 .بمحتويات تنظيمية حديثة متنوعة مع اإلشارة إلى التعرض العملي للصناعة ، كما أنه يزودهماإلداري والبعيد، والتواصل التنوع

  االبتكارات والقيادة الريادية BBA-3713، مقدمة في إدارة األعمال BBA-1153  متطلب سابق:

 

BBA-4723 (3-1-2)  إدارة املشاريع 

باملعرفة واملهارات األساسية إلدارة املشاريع التي تغطي جميع جوانب عملية إدارة املشروع من اختيار املشروع وتخطيطه  الطلبةيزود املساق 

 .وتنفيذ املشروع وتقييمه ومراقبته إلى إنهاء املشروع

  مبادئ اإلدارة BBA-1253  متطلب سابق:

 

BBA-4743 املالية والتكنولوجيا  
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ومهاراتهم التكنولوجية يتم دمج التكنولوجيا مع التمويل، ويحسن قدرتهم بمجاالت التمويل والتكنولوجيا حيث  الطلبةلتعريف  صمم املساق

 .من خالل دمج اإلدارة األساسية والنظريات املالية وتكنولوجيا املعلومات

  مويل خارجيت BBA- 4413 ، إدارة نظم املعلومات BNS 1413 ، التحليل االستثماري  BBA- 4543  متطلب سابق:

 

BBA-4753  إدارة املوارد البشرية الدولية 

 إلدارة املوارد البشرية الدولية املساققدم ي
ً
 مفصال

ً
ي برنامج إدارة املوارد البشرية، ويعرف الطلبة بشكل متعمق كعنصر حاسم ف (IHRM) فهما

 .وممارسات التوظيفواملهام الدولية  IHRM ملنظورات الثقافية واملقارنة والتنظيمية حول با

   قانون العمل اإلماراتي وعالقات املوظفين BBA-4643 ، إدارة املوارد البشرية BBA-4623 متطلب سابق: 

 

BBA-4763  (3-1-2) التوريد إدارة سلسلة 

الخام(  الخام من املصادر )املوادحول تكامل الشبكات املتعلقة بتحركات املواد التي تدور دارة اللوجستيات وسلسلة التوريد يركز املساق على إ

ِف
 .لعالقات املتبادلة للعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد للمجتمع والبيئةبا الطلبة إلى املستهلك النهائي، وُيعر 

  إدارة العمليات BBA-3733 ، مبادئ التسويق  BBA-3113 سابق: متطلب

 

BBA-4773 دراسة جدوى وتقييم املشاريع  

أصبحت دراسة الجدوى وتقييم املشروع ذات  خدمة في اتخاذ القرارات التجارية، حيثمراجعة األساليب األساسية املست إلىيهدف املساق 

بمفاهيم وعملية إجراء دراسات الجدوى  روع صناعي أو سياحي أو استثماري، كما يعرف الطلبةتشير إلى نجاح أي مش بكونهاأهمية متزايدة 

 .وتقييم املشاريع

  املحاسبة اإلدارية BBA-3343  ابق:متطلب س

 

BBA-4783  (3-1-2) الشاملة إدارة الجودة 

ودة والخطط ، واحتياجات الجلجودةيتضمن مناقشة حول نظرية او  رفة الجيدة وأساليب تحسين الجودة،الطالب باملع تزويدإلى  يهدف املساق

 .، ووجهات النظر الرائدة حول الجودةالجودةاإلستراتيجية الشاملة، ورضا العمالء، وأدوات إدارة مشروع 

  إدارة العمليات BBA-3733 ، ويقمبادئ التس BBA-3113 متطلب سابق:

 

BBA-4793 (3-1-2)  أساسيات األعمال اإللكترونية 

ناقش نماذج واملستهلكين، ويترونية بين الشركات كز على التجارة اإللكأساسيات التجارة اإللكترونية، وير  يهدف املساق إلى تزويد الطالب بفهم

، والقضايا االجتماعية واالقتصادية واملعايير، والتنظيم، والسياسة، واألمن (EPS) األعمال التجارية عبر اإلنترنت وأنظمة الدفع اإللكترونية

 .األعمال بحسب طبيعةالنظر فيها  التي يتم

  تطبيقات الحاسوب ICT-1313  متطلب سابق:

 

BBA-4813  (3-30-0)   العملمكان 

قبل معلم نهج للتعلم من خالل خبرة العمل العملية ذات الصلة املمزوجة باإلرشاد من كالتنسيب الوظيفي صمم املساق لتعريف الطلبة ب

 .التقليدية الصفوفالشخصية واملهنية الستكمال القدرات األكاديمية املكتسبة من خالل  ية مهاراتهملتنمو  الكلية،

  االبتكارات والقيادة الريادية BBA-4723متطلب سابق: 
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BBA-4913  (3-2-1)  التخرجمشروع 

تمكين الطلبة من تطبيق املعرفة النظرية املكتسبة على مدار سنوات الدراسة في كلية األعمال ألجل كتابة  التخرج بغيةتم تصميم مشروع 

مشروع تجريبي حول قضايا األعمال واإلدارة في العالم الحقيقي يتضمن التخطيط، وجمع البيانات، وتحليل البيانات، وكتابة وتقديم تقرير 

 عن املشروع املعين.

 االبتكارات والقيادة الريادية BBA-3713 اإلدارة اإلستراتيجية كاملة،   BBA-3723 متطلب سابق: 
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 كلية تكنولوجيا املعلومات

 

BNS-1113  (3-0-3)  الرياضيات املتقطعة 

الوظائف والعالقات واملجموعات موضوعات  بكونها تنطبق على مجال الحوسبة، ويشمليقدم املساق مقدمة ألسس الرياضيات املنفصلة 

 .وجبر املصفوفة والهياكل الجبرية وأساسيات نظرية الرسم البياني والخوارزميات نيوتقنيات اإلثبات الرياض ي والجبر البولي

 الرياضيات MTH-1213 سابق:متطلب 

 

 BNS-1123(3-2-2)   الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية  

، وتأثير شبكات الكمبيوتر على خدمات االتصال ألنظمة االتصاالت بيوتر واالتصاالت، ومبادئ التصميممفاهيم شبكات الكم املساقيغطي 

 .املختلفة وإنترنت األشياء

 تطبيقات الحاسوب ICT-1313 سابق: متطلب

 

BNS-1313 (3-2-2) وحل املشكالت خوارزمية 

ودور الخوارزميات في الحوسبة،  املهارات األساسية لتصميم الخوارزميات وتطويرها لطلبةمن خالله ايتعلم هو مساق تمهيدي في البرمجة، 

 .شمل تقنيات تطوير الخوارزميات مثل البحث والفرز والقراءة من البيانات وإخراجها إلى امللفات النصيةوي

 ال يوجد متطلب سابق:

 

BNS-1323  (3-2-2)  مقدمة في البرمجة 

ِف املساق 
ارزميات باستخدام لغة البرمجة، مهارات البرمجة األساسية وتنفيذ اإلجراءات الحسابية مثل النمذجة وتنفيذ الخو ب الطلبةُيعر 

 جافا. وأهدافأنواع البيانات والتعبيرات وعبارات التحديد والتكرار والطرق والوظائف واملصفوفات وتصميم وتنفيذ فئات  ويوضح

 تطبيقات الكمبيوتر ICT-1313  وحل املشكالت، خوارزمية  BNS-1313: متطلب سابق

 

BNS-1413  (3-2-2)  نظم املعلومات اإلدارية 

ِف 
نى التحتية البا والتقنيات املدمجة في املجال، ويوضح األنواع الرئيسية لتطبيقات نظم املعلومات اإلدارية ووظائفهب الطلبةاملساق ُيعر 

 .MIS ، وأدوات أمانالقائمة على األعمال التجارية، ونماذج اإليرادات، والتقنيات لتكنولوجيا املعلومات

 تطبيقات الحاسوب  ICT-1313متطلب سابق:  

 

BNS-2213 (3-1-3)  أمن املعلومات 

خالله تطوير الطلبة من يتعلم التهديدات األمنية ضد املعلومات، و أنواًعا مختلفة من مة ألمن املعلومات، و املفاهيم املتقد املساقيناقش 

 .، واستخدام التشفير في نشر آليات األماناستراتيجيات التخفيف

 تنظيم وهندسة الكمبيوتر BNS-2423 متطلب سابق:

 

BNS-2233  (3-1-3)  مقدمة في اإلحصاء 
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البيانات باستخدام في تحليل مجموعات للطلبة في مجال اإلحصاء، حيث يشاركون إلى تطوير املعرفة واملهارات التكوينية  املساقدف يه

تمت مناقشتها عرض ووصف البيانات، واملنحنى الطبيعي،  شمل املوضوعات التيحصائية في مناقشاتهم األسبوعية، ويالتكنولوجيا اإل 

 .، واختبار الفرضياتواالنحدار، واالحتمال، واالستدالل اإلحصائي، وفترات الثقة

 الرياضيات MTH-1213 سابق:متطلب 

 

BNS-2333   (3-2-2)  ل البياناتهياك 

، وتطبيقات هياكل البيانات. فيذ هياكل البيانات والخوارزميات، وتصميم وتن(ADT) يقدم املساق ملحة عامة عن أنواع البيانات املجردة

والرسوم البيانية والتكرار وتصور هياكل  البيانية ستناقش الدورة هياكل البيانات مثل األكوام وقوائم االنتظار والقوائم املرتبطة واألشجار

 .البيانات

 ،مقدمة في البرمجة BNS-1323 ،الرياضيات املتقطعة BNS-1113متطلب سابق: 

 

BNS-2343  (3-2-2)  البرمجة الشيئية 

ِف املساق الطلبة
مثل التجريد والتغليف وتعدد األشكال  الهدفخصائص توجه  الهدف، ويوضحمبادئ تصميم البرامج الخاصة بتوجيه ب ُيعر 

 ..2Dالصغيرة وجافا  Java معالجة األخطاء وواجهة املستخدم الرسومية وتطبيقات ، كما يوضح املساقوالوراثة وإعادة االستخدام

 هياكل البيانات BNS-2333 : متطلب سابق

 

BNS-2423  (3-2-2)  تنظيم الحاسب وهندسته 

مكونات املعالج األساسية، والجبر  من خالله الطلبةيتعلم ات املعمارية ألنظمة الكمبيوتر، و مقدمة للوظائف الداخلية وامليز  املساققدم ي

ة، وتعليمات اآلاملنطقي، واملنطق الرقمي، وهياكل الذاكرة
َ
 .، وأشكال مختلفة من التوازي RISC ، وبنيةلة منخفضة املستوى ووضع الَعْنَون

 الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية BNS-1123 سابق: متطلب 

 

BNS-2433  (3-1-2)  تطبيقات الويب والجوال 

ِف 
يات تنفيذ لغة ترميز النص التشعبي تقنت الويب ومواقع الويب وتطويرها، ويتعلمون من خالله تصميم صفحاب الطلبة املساقُيعر 

(XHTML( /)HTML وأوراق األنماط املتتالية، وجافا ،)ودمج مكونات الوسائط املتعددة في صفحات سكريبت، والبرمجة من جانب الخادم ،

  .الويب

  نظم املعلومات اإلدارية BNS-1413 سابق: متطلب 

 

BNS-2443  (3-1-2)  تحليل ومحاكاة النظام 

موضوعات بيئة تطوير األنظمة، وإدارة غطي تصميم نظم املعلومات الحاسوبية، وييقدم املساق مفاهيم ومبادئ ومراحل مختلفة لتحليل و 

 .، وتصميم وتنفيذ وصيانة نظم املعلوماتمشروع نظم املعلومات، وتحديد وهيكلة متطلبات النظام

 نظم املعلومات اإلدارية BNS-1413 سابق: متطلب 

 

BNS-2453  (3-2-2)  إدارة قواعد البيانات  
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 لتصميم وبناء والعمل مع املساقوفر ي
ً
ودورة حياة  ،، وبنى قواعد البياناتعلى التنفيذ، والبيئةكز قواعد البيانات العالئقية، وير  أساًسا شامال

تتم  كما (،SQLباستخدام لغة االستعالم الهيكلية ) معالجة قواعد البياناتوأمن قواعد البيانات وإدارتها، ويوضح ، نظام قواعد البيانات

 .املتعلقة بالسابق مناقشة القضايا القانونية واألخالقية

  تحليل ومحاكاة النظام BNS-2443 : ابقسمتطلب 

 

BNS-3133  (3-1-3)  نظمة التشغيل 

والعمليات الفرعية )ثردز، موضوعات مثل عمليات نظام التشغيل، يغطي صميم أنظمة التشغيل الحديثة، و مفاهيم ت يعرض املساق

Threads)والتجميع مع التركيز على أنظمة تشغيلوإدارة امللفات ، وجدولة القرص وإدارة الذاكرة ، واملزامنة، وحاالت الجمود ، Linux  ،

 .(shellشيل ) ، وبرمجةوالتثبيت، والتكوين، واألوامر، والتحرير، والبرمجة النصية

   تنظيم وهندسة الكمبيوتر  BNS-2423سابق:  متطلب

 

BNS-3223 (3-1-3)  التشفير واالتصاالت اآلمنة 

ِف املساق الطلبة 
غطي أمن أنظمة االتصاالت. ي توفر املعلومات وأمن الشبكة، ويتقنيات التشفير التالتشفير وأمن الشبكات، و  أساسياتبُيعر 

 .شفرات التحول واالستبدال والترابط والتبديل هممختبرات عملية لتعزيز فهمب ويلتحق فيه الطلبة

  أمن املعلومات BNS-2213 سابق: متطلب 

 

BNS-3233  (3-2-2) الجرائم اإللكترونية 

، اإللكترونيةتحقيقات مهارات ال ن في املجال، وفيه يتعلم الطلبةتخصصو املتبعة من قبل امل الجرائم اإللكترونيةيقدم املساق تعريًفا بمعايير 

الرقمية،  ، وضوابط أدلتهادوات املتعلقة بالجرائم اإللكترونيةاأل الجرائم اإللكترونية، و  مختبروصيانة  وتركيب وتشغيل، وأمن أنظمة التشغيل

 .، وكتابة تقارير التحقيقالتحقيقات عبر البريد اإللكتروني، و والحصول على البيانات وتحليلها

  أمن املعلومات BNS-2213 سابق: متطلب 

 

BNS-3243 (3-2-2)  هندسة وآلية األمن 

ِف 
دران الحماية ووكالء ، مثل جمات وتطبيقات الكمبيوتر واألجهزةمفاهيم تطوير بنى األمان لشبكات وأنظمة وخداملساق الطلبة بُيعر 

 .االحتيالتعزيز آليات الحماية والكشف عن وير بنى أمنية يمكن الدفاع عنها، ومفاهيم مفاهيم تط هغطي مع مختبر التطبيقات، وي

 واالتصاالت اآلمنة التشفير BNS-3223 ة: املتطلب )املتطلبات( املسبق

 

BNS-3283 (3-2-2)  تطوير التجارة اإللكترونية 

نماذج نية بين الشركات واملستهلكين، ويوضح كز على التجارة اإللكترو فهم أساسيات التجارة اإللكترونية، وير ب الطلبةتزويد  يهدف املساق

، (، كما يتم توضيح ضمن نطاق األعمال املعايير، والتنظيم، والسياسة، واألمنEPS) اإللكترونيةاألعمال التجارية عبر اإلنترنت وأنظمة الدفع 

 .والقضايا االجتماعية واالقتصادية

 تطبيقات الويب والجوال BNS-2433 املتطلبات املسبقة: 

 

BNS-3353  (3-2-2)  تأليف صفحات الويب املتقدمة 
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تستخدم  مساق متقدم في تطوير صفحات الويب التيبمثابة  ، وهوخالل نظام إدارة املحتوى  طوير صفحات الويب منُصمم املساق بهدف ت

ِف الطلبة  في ذلك، كمانظام إدارة املحتوى 
بأدوات البرمجيات لتسهيل توظيف الواجهة الخلفية وإضافة أقسام وفئات وصفحات وإضافة ُيعر 

 .األدواتروابط وإنشاء أشرطة 

  لبرمجة الشيئيةا BNS-2343والجوال، طبيقات الويب ت BNS-2343متطلب سابق: 

 

BNS-3363 (3-2-2)  رسومات الكمبيوتر 

ِف املساق الطلبة ب
املفاهيم األساسية لرسومات الكمبيوتر ثنائية وثالثية األبعاد وتصميم الجرافيك وتقنيات التنفيذ باستخدام أجهزة ُيعر 

، التخطيط التشابكيومات املطبقة على األلوان واملزج، واإلضاءة والتظليل، ورسم وتنفيذ الرس، ، ويوضح النمذجةوبرامج رسومات الكمبيوتر

 .والرسم الهندس ي النمطي املتكرر ، اإلشعاعي والتصويروالعرض، 

 لبرمجة الشيئيةا BNS-2343 ،الرياضيات املنفصلة BNS-1113 متطلب سابق:

 

 BNS-3463(3-1-3)   الذكاء االصطناعي 

ِف 
، ويوضح موضوعات مثل مفاهيم الذكاء االصطناعي وأدواره في تطوير أنظمة الحوسبة للعديد من التطبيقاتاملساق الطلبة بُيعر 

، وتنفيذ نماذج احتمالية مختلفة للتفكير والوصول إلى الحلول ة الكمبيوتر، ومعالجة اللغة الطبيعية، ورؤيالروبوتات، والشبكات العصبية

 .الواقعيةاملثلى ملشاكل الحياة 

 مقدمة في البرمجة  BNS-1323 ،الرياضيات املتقطعة  BNS-1113: سابق متطلب

 

BNS-3473 (3-1-3)  التفاعل بين اإلنسان والحاسوب 

ِف املساق الطلبة ب
حكم التفاعل بين مع التركيز على قضايا قابلية االستخدام التي ت هاوتنفيذ هاوتقييم أنظمة الحوسبة التفاعلية تصميمُيعر 

هيكل االتصال بين اإلنسان واآللة والجوانب االجتماعية للتصميم املتعلقة بالتفاعل اآللي وطرق كما يوضح للطلبة  اإلنسان والحاسوب، 

 .تقييم احتياجات تفاعل املستخدم مع أنظمة الكمبيوتر

  تحليل ومحاكاة النظام BNS-2443 : متطلب سابق

 

BNS-3483   (3-2-2)  مشاريع تكنولوجيا املعلوماتإدارة 

نظريات إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والعمليات ، ويوضح للطلبة يقدم املساق مقدمة عن طرق إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات

 .والتنفيذ والرقابةإدارة املشروع والجودة واملوارد واالتصاالت واملخاطر واملشتريات والتخطيط و  ،واألدوات والتقنيات

  تحليل ومحاكاة النظام BNS-2443: ابقسمتطلب 

 

 

BNS-3513 (3-2-2)  منهجية البحث 

ملشاريع في أمن الشبكات املتقدمة، ومنهجيات تصميم البحث، وتقنيات بتقنيات البحث الالزمة في تقييم تحليل ا الطلبةيركز املساق على تزويد 

 .، ومنهجية تقييم البرنامجالجمع ، وتصميم االستبيانوأدوات ، أخذ عينات البيانات

 مقدمة في اإلحصاء BNS-2233 :املتطلبات املسبقة

 

BNS-4143 (3-1-3)  تكنولوجيا االتصاالت 
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على بروتوكوالت أنظمة االتصاالت، وموضوعات مثل التعديل/ إزالة التشكيل،  ويركز ،مبادئ تقنية االتصاالت اإللكترونية يوضح املساق

 .، واتصاالت األلياف الضوئية، واألنظمة الخلوية، واالتصاالت الساتلية DE تعدد اإلرسال /وتعدد اإلرسال

  الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية BNS-1123سابق: متطلب 

 

BNS-4153  (3-2-2)  كةتصميم وإدارة الشب 

التدريب العملي على تحليل الجلسات  همن خالل الطلبةيتعلم ات املنطقية واملادية وتقييمها، و مختلف طرق تصميم الشبكيوضح املساق 

اإلنتاجية ، وتكوين عناصر الشبكة وتحسينها للتحكم في ملرور، واختيار البروتوكوالت، وفحص تدفق حركة املعملية العملية ملتطلبات الشبكةا

 .والدقة والكفاءة والتأخير

  الشبكات واالتصاالت السلكية والالسلكية BNS-1123سابق: متطلب 

 

BNS-4163  (3-2-2)  إدارة الشبكة واألنظمة 

يقوم من خالل املمارسات العملية، و  يركز على تحديات وحلول إدارة الشبكاتو  ،يقدم املساق مبادئ وأفضل ممارسات إدارة النظام والشبكة

 .بتطبيق املهام اإلدارية على عناصر الشبكة املختلفة لتحسين جودة خدمة التطبيقات قيد التشغيل الطلبة فيه

  أنظمة التشغيل BNS-3133: متطلب سابق

 

BNS-4173  (3-1-3)  الشبكات الالسلكية 

تدريًبا عملًيا  ، ويقدمالالسلكية التي تستخدم تقنيات االتصاالت الالسلكية املختلفة معماريات وبروتوكوالت شبكات الكمبيوتر يقدم املساق

على معايير وبروتوكوالت مختلفة للتحكم في الوصول إلى الوسائط الالسلكية والتواصل الشامل ومبادئ التصميم الرئيسية في الشبكات 

 .الالسلكية لتحسين العمليات والخدمات

  تكنولوجيا االتصاالت BNS-4143سابق: متطلب 

 

BNS-4183 (3-2-2)  الشبكات املتقدمة 

التقنيات الحالية والناشئة في هندسة وإدارة وتشغيل شبكات الكمبيوتر السلكية والالسلكية لدعم الخدمات يعرض املساق للطلبة 

 .الشبكة املختلفة وتطبيقات وخدمات اإلنترنت خبرة عملية في تكوين وتثبيت وتنفيذ عناصر حيث تتشكل لديهموالتطبيقات املختلفة

  تصميم وإدارة الشبكة BNS-4153سابق: متطلب 

 

BNS-4253 (3-2-2)  أمان الشبكة 

أساسيات تصميم معماريات وبروتوكوالت الشبكات اآلمنة لشبكات الكمبيوتر من أجل التخفيف من التهديدات  عننظرة عامة  يقدم املساق

تدريًبا عملًيا على تقييم مقاييس األمان القائمة على  للطلبةيوفر و  ،األمنية والهجمات على مستوى أنظمة التشغيل والتطبيقات والشبكات

 .تطبيق أمن الشبكة

 الجرائم اإللكترونية  BNS-3233متطلب سابق:

 

BNS-4263  (3-2-2)  أمن إنترنت األشياء 
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الذي يتيح   (IoT)  املفاهيم األساسية لتصميم وتكوين بنى الشبكات وبروتوكوالت تمديد األمان إلنترنت األشياء اآلمن للطلبةاملساق يعرض 

على كيفية تقييم األداء التشغيلي لشبكات إنترنت األشياء اآلمنة لدعم التطبيقات والخدمات  تدريبهم ، ويتمشبكات واتصاالت جديرة بالثقة

 .املختلفة

 أمن الشبكة BNS-4253سابق: متطلب 

 

BNS-4373 (3-2-2)  البرمجة املتقدمة 

تقنيات  لألهداف، ويوضحوجه في تطوير حلول برمجيات املؤسسة باستخدام مبادئ التصميم امل الطلبةتطوير مهارات  يهدف املساق إلى

بممارسة تقنيات البرمجة الوظيفية املتوازية واختبار امللكية وهياكل البيانات  ، ويقوم الطلبة فيهبرمجة تكوين النظام األساس ي وتوليد الكود

 .غير القابلة للتغيير

  البرمجة الشيئية BNS-2343 هياكل البيانات، BNS-2333 متطلب سابق:

 

BNS-4493  (3-2-2)  أنظمة الوسائط املتعددة 

، ألنظمة الوسائط املتعددة الحديثةة الجوانب الرئيسيغطي ، و املفاهيم والنماذج والتقنيات ووظائف أنظمة الوسائط املتعددةيوضح املساق 

، وحقوق وتقنيات ضغط البياناتالوسائط وتنسيقاتها، تمثيل  ، كما يوضحمن الحصول على البيانات إلى قواعد بيانات الوسائط املتعددة

 .امللكية الفكرية في سياق الوسائط املتعددة الرقمية

  تطبيقات الويب والجوال BNS-2433: ابقسمتطلب 

 

BNS-4713  (3-2-2)  موضوعات خاصة في الشبكات واألمن 

ِف املساق الطلبة ب
ات مثل أمان االتصاالت وقضايا األمان ملوضوعالتعريفات والتطبيقات ، و أحدث التقنيات في مجال الشبكات واألمنُيعر 

، والتهديدات لتدفق البيانات في الوقت الفعلي ، وقضايا أمان االستشعار عن بعدمج املتعلقة بأمن إنترنت األشياء، واألجهزة والبراالالسلكية

 .األمنية للحوسبة السحابية

  تصميم وإدارة الشبكة BNS-4153متطلب سابق: 

 

BNS-4813  (3-30-0)  العمل مكان 

ية في شركة تكنولوجيا املعلومات، حيث يطبقون أسبوًعا من الخبرة العمل 16الفرصة لتعزيز مهاراتهم العملية من خالل  للطلبة يتيح املساق

تزام بمدونات األخالق ، باإلضافة إلى الوعي وااللاالت، ومهارات التعامل مع اآلخرين، واالتصوالعملية لتطوير تفكيرهم النقدي معارفهم النظرية

 .والسلوك األخالقي ذات الصلة

 ال يوجد: سابق متطلب

 

BNS-4913  (3-3-1)  التخرجمشروع 

ومن املتوقع أن يوثق  لة في العالم الحقيقي كجهد جماعي،على التحدي املتمثل في تصميم وتطوير وتنفيذ حل رقمي ملشك الطلبةيعر ف املساق 

 .كامل تطوير النظام قيد املراجعة جنًبا إلى جنب مع اإلجراءات املعتمدة لتحسين تفويض املهام وإدارة املواردالنهائي بشكل  شروعاملتقرير 

حساعة معتمدة بنجا 90مام إت البحث، منهجية  BNS-3513املتطلب السابق: 
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  (COC) كلية االتصاالت

   

MPR- 1113  (3- 0-3) مدخل إلى االتصال الجماهيري 

خرى و اإلعالم و العالقة بينهما، مفهوم مصطلح االتصال و يوضح املساق 
ُ
العالقات و الدعاية، و اإلعالن، )العالقة بين اإلعالم و املصطلحات األ

ووظائفه،  وأهميته وخصائصه وأهدافهه مفهوماملختص باالتصال الجماهيري و الرسالة االتصالية، وعناصر العملية االتصالية و العامة(، 

املجاالت األساسية لدراسة علم االتصال )علم االجتماع و علم و مستويات االتصال ) االتصال الذاتي، الشخص ي، الجمعي، الجماهيري(، و 

سسها املعرفية(، 
ُ
عوامل تطورها نشأتها و و وسائل االتصال الجماهيري كما يوضح مفاهيم النفس(، نماذج االتصال ) مفهومها، أنواعها و أ

تأثيرات وسائل و املقارنة بين وسائل االتصال الجماهيري التقليدية والحديثة، و اإلنترنت(، و التلفزيون، و اإلذاعة املسموعة، و الصحافة، )

الجوانب و الجماهيري، األبعاد النفسية واالجتماعية واألخالقية لوسائل االتصال و طرق قياسها و مراحلها  ومستوياتها(، )االتصال الجماهيري 

واإلنترنت تأثير التطور التكنولوجي على وسائل االتصال الجماهيري، و املرتبطة بأخالقيات املهنة لوسائل االتصال الجماهيري ونماذج تفسيرها، 

البث املباشر على الحديثة و واعها وتأثير التكنولوجيا أنو  وكاالت األنباءومفهوم خصائصه، و االتصال الرقمي ووسائل اإلعالم الحديثة، ومفهوم 

 أنشطتها.

 ال يوجد  سابق:متطلب 

 

MPR-1123 ( 3-0-3مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن) 

تطور مهنة العالقات و مفهوم العالقات العامة كعملية إدارة االتصاالت الداخلية والخارجية في املنظمات الحكومية والخاصة، يوضح املساق 

مفهوم اإلعالن وأهميته كأحد مكونات املزيج و صفات ممارس العالقات العامة الناجح، و العامة خالل العقود السبعة املاضية، 

أنواع اإلعالن وظائفه واستراتيجياته، والعالقة بين اإلعالن والعالقات العامة، و أهداف اإلعالن، وأبعاده االجتماعية واالقتصادية، و  الترويجي،

 حاالت دراسية في العالقات العامة واإلعالن.و 

 ال يوجد  سابق:متطلب 

 

MPR-1133 (3-0-3) نظريات االتصال 

االتصال والنظم اإلعالمية التي حكمت وسائل فلسفة و يتناول املساق تعريف الطالب بمفهوم نظريات االتصال ومراحل تطورها وتصنيفاتها، 

تطرق إلى أهم النظريات التي يجب أن يعيها طالب اإلعالم لتفسير الظاهرة اإلعالمية، ومنها: نظريات التأثير ثم ي اإلعالم خالل العصور السابقة،

نظريات و نظريات التأثير املحدود لوسائل اإلعالم، و  النظريات الوظيفية أو البنائية أو نظريات استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم،و املباشر، 

تأثير وسائل نظريات اإلعالم الجديد وواقع و نظريات التأثير القوي و التراكمي لوسائل اإلعالم، و التأثير املعتدل لوسائل االتصال الجماهيري، 

 الحديثة على األفراد و املجتمع. اإلعالم التقليدية و 

 ال يوجد  سابق:متطلب 

 

MPR -1153 افيكي  (3-2-2) مدخل إلى التصميم الجر

 ألبرز االتجاهات املعاصرة في تصميم الجرافيكي،عن تاريخ الجرافيك ثم  يتناول املساق نبذة
ً
عملية و  ومدارس التصميم املختلفة، عرضا

برمجيات التصميم  ووالتفاعلية، تطبيقات تصميم الجرافيكي في وسائل اإلعالم املطبوعة والتلفزيونية، كما يعرض التصميم وعناصرها

 من خالل التدريب العملي باستخدام برنامج "الفوتوشوب".

 ال يوجد  سابق:متطلب 
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MPR 1413 ( 3-2-2التحرير اإلعالمي والرقمي  ) 

قواعد يتناول املساق التحرير اإلعالمي لوسائل اإلعالم التقليدية، واإلعالم الرقمي من حيث معرفة الفارق بين الكتابة والتحرير اإلعالمي، و 

واملواد إلى أهم األشكال اإلعالمية اإلخبارية واملواد التفسيرية ومواد الرأي، ومواد التسلية  يتطرق التحرير اإلعالمي التقليدي والرقمي، ثم 

الجانب التطبيقي في كيفية قيام الطالب بالتطبيق العملي من خالل تعليمه كيفية كتابة الخبر الصحفي وكيفية كتابة وإجراء و اإلعالنية، 

 الحوار وكتابة التقرير والريبورتاج، وتحليل مواد إعالميه منشورة.

 ال يوجد  سابق:متطلب 

 

MPR 2213 ( 3-0-3أخالقيات اإلعالم وتشريعاته) 

أخالقيات  فيأركان الحريات و  يتناول املساق تعريف الطالب بكل املفاهيم والتعريفات املتعلقة بتشريعات وقوانين اإلعالم املختلفة، 

أهم مواثيق و ، سة املهنةضمانات تتعلق بممار و  الضمانات االقتصاديةو  حق ممارسة املهنةو  ضمانات حرية اإلعالم، و وتشريعات اإلعالم

دراسات حالة في قضايا حرية اإلعالم واملسؤولية، نماذج لتشريعات في بعض الدول العربية واألجنبية، و و الشرف الصحفية واإلعالمية، 

 .وقضايا الخصوصية وحقوق امللكية ومعايير تقييم استدامة اإلعالم وحوكمة اإلنترنت

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

MPR- 2353 (3-0-3) وسائل اإلعالم في دولة اإلمارات 

دور الصحافة اإلماراتية في التوعية بأهمية قيام االتحاد، و يتناول املساق التطور التاريخي لوسائل اإلعالم في دولة اإلمارات منذ تأسيس الدولة، 

دور الصحافة اإلماراتية في معالجة القضايا املحلية، و السياسة التحريرية، و التطور الفني واملنهي واإلمكانات املادية والقوى البشرية العاملة، و 

مضامين وسائل و دور وسائل اإلعالم اإلماراتية في بناء الهوية لدولة اإلمارات العربية، و دور وسائل اإلعالم في التوعية بخطوات قيام االتحاد، و 

 اء لدولة اإلمارات. اإلعالم اإلماراتية املختلفة حول قضايا الهوية واالنتم

 ال يوجد  سابق:متطلب 

 

MPR- 2433   (3-2-2 )ترجمة الوسائط 

، واملصطلحات لعربية مقارنة باللغة اإلنجليزية، وفنون وتقنيات ترجمة الصحافة، وخصائص اللغة ااملساق مبادئ الترجمة اإلعالميةيتناول 

األخبار االقتصادية واملالية، وترجمة  ترجمةواإلنجليزية، وترجمة األخبار السياسية، و مي باللغتين العربية واملفاهيم الشائعة في العمل اإلعال 

 .، والتطبيقات والنماذج العمليةأخبار الحروب والكوارث

 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية COM-1143متطلب سابق: 

 

MPR- 2443  (3-2-2)  الكتابة اإلعالمية باللغة اإلنجليزية 

إلى هدف نماط الكتابة العلمية واألدبية، ويعلى مفهوم الكتابة اإلعالمية والفرق بين أساليب الكتابة اإلعالمية وأ الطلبةيعر ف املساق 

 ، والتنسيقات القياسية للنصوصين الكتابة للعين والكتابة لألذن، واالختالفات بالكتابة لوسائل اإلعالم املختلفةعلى تعلم آليات مساعدتهم 

 .في كل من الراديو والتلفزيون 

 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية COM-1143متطلب سابق: 

 

MPR-2713 ( 3-0-3االتصاالت التسويقية املتكاملة) 
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نشأة االتصاالت التسويقية املتكاملة و وأهميتها والحاجة إليها في مواجهة وسائل املنافسة الجديدة، مفهوم االتصاالت التسويقية يتناول املساق 

مكونات االتصال كما يتناول التكاملية، سويقية و التاالتصاالت املتكاملة وأبعادها االتصالية و و ، يوعالقتها بعناصر املزيج التسويقوتطورها 

مواقع و تصاالت التسويقية املتكاملة، العالقات العامة في إطار منظومة االو تخطيط االتصاالت التسويقية املتكاملة، و التسويقي املتكامل، 

املشكالت و األخالقيات في البيئة التسويقية و التواصل االجتماعي كوسائل جديدة لالتصال التسويقي املتكامل في مقابل الوسائل التقليدية، 

و   "GoPro"نموذج شركتي: و دراسات حالة على الشركات التي تستخدم االتصاالت التسويقية املتكاملة، و لالتصاالت التسويقية املتكاملة، 

 "Domino's Pizzaسلسلة مطاعم دومينوز بيتزا  " 

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

MPR- 3223 ( 3-0-3) العام والدعاية الرأي 

وتأثيراتها ومفهوم وعناصرها مكونات الدعاية و املختلفة، ه وتقسيماتملتعلقة بالرأي العام وتاريخه يتناول املساق شرح التعريفات واملصطلحات ا

املقارنة و قياسات األساليب الدعائية وتحليل الشائعات، و أهمية وطرق قياسات الرأي العام، و تحليل الشائعات في قياس األساليب الدعائية، 

 لنظريات تحليل املضمون الدعائي.و م التقليدية والحديثة، بين األساليب الدعائية عبر وسائل اإلعال 
ً
 تحليل ونقد لنماذج دعاية مختلفة وفقا

 ال يوجد  سابق:متطلب 

 

MPR- 3233 (3-2-2) مناهج بحوث االتصال 

يهدف املساق إلى التعريف بالقواعد العامة والكلية ملناهج بحوث االتصال واإلعالم من خالل التطرق إلى مفهوم البحث العلمي وصفاته 

الفكرة البحثية و أنواع البحوث اإلعالمية )املسحية والوصفية والتاريخية وتحليل املضمون(، و خطوات البحث العلمي، و وشروطه وأهميته، 

آليات تطبيق البحث العلمي وتصميم استمارات تحليل املضمون أو استمارات الدراسات و تحديد العينات البحثية، و تها، وكيفية صياغ

 كيفية كتابة النتائج والتوصيات وإثبات املراجع.  و امليدانية، 

 إلى االتصال الجماهيري  مدخل MPR-1133سابق: متطلب 

 

MPR-3313 ( 3-0-3املنظمات اإلقليمية والدولية) 

كما يلقي الضوء على العوامل املؤثرة في عمل يمية والدولية من حيث مفهومها، وعوامل تأسيسها، وأنواعها، املنظمات اإلقل املساقيتناول 

نظمات عالقة املاملنظمات اإلقليمية(، ويتطرق لملؤسس ي على ، ودرجة إضفاء الطابع اظمات اإلقليمية )البيئة الخارجية، البيئة اإلقليميةاملن

 ، وأهم املنظمات اإلقليمية.ت التي تواجه املنظمات اإلقليمية، والتحديااإلقليمية باألمم املتحدة

 NA متطلب سابق:

 

MPR-3323  ولي   (3-0-3) اإلعالم العربي والد 

ولي وما يرتبط بهما من مصطلحات،  أهم سمات وأشكال اإلعالم العربي ومخرجاته، و يتناول املساق مفاهيم ومصطلحات اإلعالم العربي والد 

ولي ووسائل اإلعالم الدولية، و الهيمنة اإلعالمية في عصر العوملة، و التدفق اإلعالمي للمعلومات، و  املصادر العاملية للمعلومات، و اإلعالم الد 

الفضائيات العربية من حيث أسباب نشأتها  ويتناول ، السياسات اإلعالمية العربيةو وكاالت األنباء العربية، و تطور وسائل اإلعالم العربية، و 

 تحليل ونقد ألساليب ونماذج من املؤسسات اإلعالمية العربية والدولية.  و وتطورها، 

 ال يوجد  سابق:متطلب 

MPR-3353  (3-0-3)تكنولوجيا االتصال 
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ولوجيا يتناول املساق مفهوم تكنولوجيا االتصال وأنواعها ومكوناتها، وماهية التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، والتطور التاريخي لتكن

الحديثة في دعم االتصال ودورها الثقافي واالجتماعي، واملفاهيم املرتبطة بالتحوالت في مجال تكنولوجيا االتصال، وكيفية توظيف التكنولوجيا 

وماهية وسائل االتصال الحديثة مثل ، ""مميزات وعيوبديثة والقديمة التعرف على أنواع وسائل االتصال الحو املمارسات املهنية والحياتية، 

  .""االقمار الصناعية النشر اإللكتروني والتلفزيون التفاعلي

 ال يوجد سابق:متطلب 

MPR-3533 ( 3-0-3إدارة املؤسسات اإلعالمية) 

ثة في إدارة املؤسسات اإلعالمية، االتجاهات الحديو اإلدارة في املؤسسة اإلعالمية من حيث املفهوم واألهمية واألخالقيات، يتناول املساق 

االتصال و التنظيم في املؤسسات اإلعالمية، و وظائف اإلدارة في املؤسسات اإلعالمية، و ت اإلعالمية والتحديات املعاصرة، اإلدارة في املؤسساو 

نماذج و العوامل املؤثرة في تأهيل املوارد البشرية في املؤسسات اإلعالمية، و اإلداري داخل املؤسسات اإلعالمية وأنظمة املعلومات اإلدارية، 

 تطبيقية لخطط إدارة املؤسسات اإلعالمية وتحليلها ومناقشتها.

 ال يوجد سابق:متطلب 

 MPR-3583 (  3-0-3) االستراتيجية االتصاالت   

عناصر التخطيط االستراتيجي في و العالقات العامة بشكل خاص، االستراتيجي للعالقات بشكل عام و مفهوم التخطيط يتناول املساق 

إدارة العالقة مع أصحاب املصلحة والتواصل، و أساليب ووسائل االتصال االستراتيجي في املؤسسات ملواجهة األزمات، و العالقات العامة، 

تنظيم عمل كما يتناول  العالقات العامة و التسويق،و ، املجال الوظيفي لنشاط العالقات العامةو االتصال الداخلي والخارجي  للمؤسسة، و 

، لتخطيط وتنفيذ برامج وحمالت لالتصاالت االستراتيجية داخواالستعدادات الالزمة العالقات العامة، 
ً
 وخارجيا

ً
املسؤولية االجتماعية و ليا

 تحليل نماذج ودراسات حالة.و للمؤسسات والعالقات املجتمعية، 

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

MPR- 3613 (3-2-2) الرقمي التصوير   

يتناول املساق تعريف الطلبة بمكونات وأنواع الكاميرات الرقمية، وطرق التصوير باستخدام الكاميرات الرقمية، وعناصر ومكونات الصورة 

وطرق معالجتها وصيغها وطرق حفظها ونقلها وتحويلها، وكيفية تحرير الصورة الرقمية وطباعتها وتصفحها وحفظها واستخدامها في أعمال 

 .اعة الصور باستخدام الحاسب اآلليوطبمختلفة، 

 ال يوجد  سابق:متطلب 

 

MPR-3633 ( 3-2-2إنتاج املواد السمعبصرية للعالقات العامة) 

ت عامة يتناول املساق دراسة وإنتاج الفيديو الرقمي للعالقات العامة واملهارات الفنية الالزمة إلنشاء وإضافة مقاطع فيديو إلى حملة عالقا

إعالنات الخدمات العامة وحمالت التسويق والشركات واإلعالن، كما يتطرق إلى أساسيات اختيار أفضل األجهزة والبرامج ملشروعات متكاملة، و 

ابة 
 
الفيديو بحيث يكتسب الطالب خبرة عملية في التصوير واملونتاج وإنتاج إنفو جرافيك فيديو وموشن غرافيك ومقاطع فيديو منوعة وجذ

 ومؤثرة.  

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

  MPR-3643 افيكي التصميم   (3-2-2) العامة العالقات في الجر
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مفهوم نظريات التصميم و يتناول املساق التصميم الجرافيكي لوسائل اإلعالم التي تستخدمها العالقات العامة، وخاصة املطبوعة منها، 

 البناء التصميمي، وكذلك أفكار التصميم الجرافيكي للرسوم الصور )االنفوجرافيك(الجرافيكي وأسسه وأهميته والعناصر التي يقوم عليها 

العروض التقديمية واملطبوعات الورقية التسويقية التي تستخدمها العالقات العامة للعمل اإلعالمي مثل الشعارات، والكروت الشخصية، و 

، الكتيبات(  والتعرف على عملية التصميم الجرافيكي إلعطاء Leaflets، منشورات Flyersفي أنشطتها االتصالية و الترويجية مثل:  ) الفاليرات 

الرسوم  الطالب املزيد من الخبرات العملية في تطوير املهارات باستخدام األدوات واملواد واألساليب املهنية إلنشاء صور احترافية من خالل دمج

لكمبيوتر واملشاريع املعينة لتوسيع املهارات املفاهيمية والتقنية اإلبداعية من خالل التوضيحية والرسومات األخرى بالتركيز على تطبيقات ا

 تقنيات الكمبيوتر.

 مدخل إلى التصميم الجرافيكي MPR-1153سابق: متطلب 

 

MPR-3723  (3-2-2)  التسويق االجتماعي الرقمي 

ي تسهم في بناء املجتمع املبادرات املجتمعية التترويج  األفكار الجديدة و اده في يتناول املساق مفهوم التسويق االجتماعي الرقمي وأهميته وأبع

وتوضيح الفرق بين التسوق االجتماعي الرقمي والتسويق التجاري الرقمي ونماذج ونظريات التسويق االجتماعية الرقمية التي تعكسها وتطويره، 

كما يتناول تسويق االجتماعي الرقمي إلدارة العالقات العامة داخل مؤسساتها، واألسس العلمية ألنشطة ال ،ةاملؤسسات عبر مواقعها اإللكتروني

، ودور التسوق االجتماعي  الرقمي في بناء الصورة الذهنية وتعزيز القيم واملمارسات االجتماعية ستويات التسويق االجتماعي الرقميأنواع وم

ميم وتخطيط وتنفيذ أنشطة تسويقية اجتماعية رقمية إضافة إلى النماذج ، وكيفية تصتماعيةعلى شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل االج

 .والحاالت الدراسية

 االتصاالت التسويقية املتكاملة MPR-2713سابق: متطلب 

  

MPR- 4143 (3-0-3) االفتراضية املجتمعات 

سس النظرية للحياة االفتراضية، و اإلنترنت كحيز إلكتروني لالتصال والتفاعل، و تعريف الفضاء االفتراض ي، املساق يتناول 
ُ
خصائص و األ

السلوك اإلنساني في و أنواع املجتمعات االفتراضية، إضافة لتناوله التفاعل بين أعضاء املجتمعات االفتراضية، و املجتمعات االفتراضية، 

 نماذج وحاالت دراسية.و وسائل اإلعالم االفتراضية مقارنة مع الواقعية،  واملجتمعات االفتراضية،

 ال يوجد  سابق:متطلب 

MPR-4313 ( 3-0-3العالقات العامة الدولية ) 

تي تؤثر على ممارستها عبر ، والعوامل السباب التي أدت إلى نموها وتطورها، واأل لعالقات العامة الدولية وأهميتهامفاهيم ا للطلبةيقدم املساق 

متعددة الجنسيات والعالقات العامة الدولية لعالقات العامة الدولية والشركات ، والنظريات والنماذج التي تحكم عملها وممارسو االحدود

 واالتصاالت الدولية والتسويق والعالقات العامة والتحديات التي تواجهها في ممارستها.

     مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR-1123سابق: متطلب 

   

MPR- 4423 ( 3-2-2) الكتابة للعالقات العامة 

وأهم قواعد الكتابة املهارات الالزمة لكاتب العالقات العامة، و قواعد الكتابة اإلعالمية، و املساق مفهوم وأسلوب الكتابة للعالقات العامة، يتناول 

قواعد و االتصال الرقمية، قواعد الكتابة لوسائل و التقرير الصحفي، و قواعد إنتاج فنون الكتابة الصحفية مثل الخبر الصحفي، و ، للعالقات العامة

إنتاج نصوص العروض خطابية، وإعالنات الخدمة العامة وقواعد قواعد إنتاج املطويات والكلمات الو إنتاج البيانات الصحفية والنشرات اإلخبارية، 

 التقديمية، قواعد إنتاج نصوص األفالم الوثائقية، نماذج تطبيقية متنوعة.

 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR 1123سابق: متطلب 
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MPR-4513 3-0-3 (إدارة العالقات العامة واإلعالن)  

العالقات العامة،  يتناول املساق اإلدارة االستراتيجية: املفاهيم األساسية، العالقة بين اإلدارة الكالسيكية والحديثة و العالقات العامة، تنظيم إدارة

العالقات العامة، التخطيط االستراتيجي إلدارة العالقات العامة، الصورة الذهنية للمنظمات، دور العالقات العامة في االستشارة الخارجية إلدارة 

للحمالت و الوكاالت إدارة األزمات في املنظمات، إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم واملتعاملين، إدارة اإلعالن و املتغيرات املؤثرة في التنظيم اإلداري 

سس التي يقوم عليها، وكاالت اإلعالن و تنظيمها اإلداري، نماذج وحاالت دراسية.اإل 
ُ
 عالنية، التنظيم الداخلي إلدارة اإلعالن و األ

 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR -1123سابق: متطلب 

 

MPR-4523 ( 3-0-3اإلعالم وإدارة األزمات) 

، والتخطيط اإلعالمي ملواجهة األزمات السياسية واالقتصادية 
ً
واإلعالمية  واالجتماعيةيتناول املساق مفهوم األزمات وكيفية إدارة األزمات إعالميا

طية اإلعالمية قبل والكوارث الطبيعية، وكيفية التصدي للشائعات في إدارة األزمة وطريقة بناء سيناريوهات إعالمية لألزمات واألساليب العلمية للتغ

 وأثناء وبعد حدوث األزمات.

 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR -1123سابق: متطلب 

 

MPR-4543 ( 3-0-3االتصال املؤسس ي) 

قنوات االتصال املؤسس ي، و يتناول املساق دراسة االتصال املؤسس ي داخل منظمات األعمال من حيث املفاهيم والعمليات األساسية، 

تأثير و الشبكات االتصالية الداخلية، كما يتناول االتصاالت املؤسسية اإللكترونية، باإلضافة إلى نظريات اإلدارة واالتصاالت املؤسسية، و 

ال، و اختالف النظريات اإلدارية على االتصاالت املؤسسية،  ات اتصاالت إدارة النزاعات والخالفو أنماط القيادة اإلدارية والنمط االتصالي الفع 

 املؤسسية وأنماطها.

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

MPR-4553   (3-2-2) في العالقات العامةتنظيم األنشطة والفعاليات 

دور العالقات العامة في تنظيم و السمات، و الخصائص، و األهداف، و أنشطة وفعاليات العالقات العامة من حيث املفاهيم، يتناول املساق 

أنواع أنشطة وفعاليات العالقات العامة وطرق تنظيمها، و خطوات تنظيم األنشطة والفعاليات في العالقات العامة، و األنشطة والفعاليات، 

مناقشة و ورش العمل، و الندوات، و املحاضرات العامة، و املعارض، و املهرجانات واالحتفاالت واللقاءات املفتوحة، و املؤتمرات العلمية والعامة، 

 نماذج ودراسات الحالة.

 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR1123سابق: متطلب 

 

MPR4563 (3-2-2) تخطيط حمالت العالقات العامة وتنفيذها 

ها، سماتو مقوماتها، و  اإلعالميةومفهوم حمالت العالقات العامة ، هومعايير  هأنواعو ، هعناصر و  التخطيط اإلعالميمفهوم يتناول املساق 

   .هاونماذج هاتطبيقاتو ، هاتقييمو ، وإدارتها، هاخطوات تنفيذو ، ها الفنية واإلداريةجوانبو ، هاأنواعو ، هاأساليب تخطيطو 

  مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR-1123 سابق:متطلب 

 

MPR- 4573  (3-2-2) واإلتيكيت البروتوكول 
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البروتوكولية،  وأنواع أنشطتهالبروتوكول واإلتيكيت،  همنهجياتو ، ه الثقافيبعدو  أنواع البروتوكول و ، املساق مفهوم والبروتوكول يتناول 

إتيكيت املالبس و  كما يوضح مفهوم اإلتيكيت في األنشطة واملؤسسات الحديثة ومنهجياته، ،ل األنشطة الرسمي وغير الرسمية وإدارتهابروتوكو و 

 نماذج تطبيقية.  إضافة لطرح إتيكيت االجتماعات واملقابالت، و إتيكيت الحديث املباشر والحديث الهاتفي، و الرسمية وغير الرسمية والوالئم، 

 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR-1123 سابق:متطلب 

 

 

  

MPR-4623 ( 3-2-2العالقات العامة عبر اإلنترنت) 

هذا استخدام تقنياتها في البيئة اإللكترونية، و العامة عبر اإلنترنت وتطبيقاتها كأداة ووسيلة اتصال مع مبادئها و يتناول املساق مفهوم العالقات 

اإلعالمية وسمعتها اإللكترونية، كما ُيقدم مقارنة  فهوم من قبل املؤسسات املختلفة إلدارة أهدافها ووظائفها وأنشطتها ومحتويات البرامجامل

استخدام أدواتها مثل عالم الحقيقي والعالم االفتراض ي، من خالل عامة عبر اإلنترنت بالعالقات العامة التقليدية بين الالعالقات ال ممارسة

، الشركات وتطبيقاتها على اإلنترنتمواقع الويب ومنصات التواصل االجتماعي ورسائل البريد اإللكتروني ملراجعة املعلومات واستراتيجيات 

 مع جماهيرها.بين املؤسسات بناء اتصال تفاعلي  وإمكانية

 مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن MPR-1123سابق: متطلب 

 

MPR-4663 (3-2-2) للعالقات العامة إنتاج املواد اإلعالمية 

أشكال االتصال واإلعالم املستخدمة في العالقات العامة مثل البيانات الصحفية واملجالت والنشرات اإلخبارية والعروض  مفهوميتناول املساق 

حاالت و  ة،فنون إنتاج املواد اإلعالمية للعالقات العامو  ة والصفحات االجتماعية واملدونات،التقديمية واألفالم الوثائقية واملواقع اإللكتروني

 إلرشادية املطبوعة واإللكترونيةتصميم الدعوات واملطويات واإلعالنات الخدمة العامة والنشرات واألدلة او ية، ونماذج تطبيق

 املونتاج الرقمي في العالقات العامة  MPR-3633سابق: متطلب 

 

MPR-4713 ( 3-2-2موضوعات متخصصة في االتصال الجماهيري والعالقات العامة) 

يزود الطالب بخطة العمل إلنتاج برامج في مجال العالقات و يتناول املساق النظريات واملفاهيم واملمارسات املتعلقة بأعمال العالقات العامة، 

يق طرق الترويج لألعمال التجارية وبناء الصورة الذهنية للمؤسسة عن طر و على كيفية إنشاء شركة وكاالت للعالقات العامة،  هتدريبو العامة، 

 استخدام استراتيجيات العالقات العامة.

 إدارة العالقات العامة واإلعالن  MPR-4513سابق: متطلب 

 

MPR-4733 ( 3-2-2استراتيجيات اإلقناع) 

نظريات اإلقناع التي تساعد في عرض وتقديم املضامين اإلعالمية والتعديالت و يتناول املساق التعريف بطبيعة العملية اإلقناعية، 

ية السلوكية التي تنتج عن االتصال اإلقناعي، باإلضافة إلى عناصر العملية االتصالية واستراتيجيات الرسالة اإلقناعية واألساليب التكتيك

ا املستخدمة فيها والقدرات اإلقناعية لوسائل اإلعالم والجمهور والقابلية اإلقناعية، بما يمثل القاعدة النظرية التي يجب أن ينطلق منه

 لقائم باالتصال في تعامله مع الجمهور املستهدف لتحقيق أهدافه.ا

 ال يوجد  سابق:متطلب 
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MPR-4813 ( 3-30-0التدريب امليداني  )  

يتناول املساق التدريب العملي امليداني لطلبة برنامج االتصال الجماهيري في العالقات العامة في إحدى مؤسسات أو إدارات العالقات 

 في التد رب العملي يتعرف من خاللها على املمارسات العملية في العالقات العامة تحت إشراف  (16) يقض ي الطالبالعامة، حيث 
ً
أسبوعا

 مشرف أكاديمي وآخر ميداني. 

 ساعة دراسية معتمدة 90 إنجاز دراسة سابق:متطلب 

MPR-4913 ( 3-3-0مشروع التخرج)  

العامة في شكل إنتاج فيلم توعوي أو بحث أو دراسة ميدانية أو برنامج مجتمعي أو إعالمي يقوم الطالب بإعداد مشروع في العالقات 

 للعالقات العامة تحت إشراف مدرس املساق.

 ساعة دراسية معتمدة 105إنجاز دراسة  سابق:متطلب 

 

 

BNS-2353 ( 3-2-2الويب والوسائط املتعددة) 

( لغة ترميز النص 1تضمن )ويب ذات محتوى الوسائط املتعددة، ويباملهارات الالزمة لتطوير صفحات الويب ومواقع ال يزود املساق الطلبة

( 4)، واألساسية من جانب العميل JavaScript( برمجة 3)و، (CSSأوراق األنماط املتتالية ) /XHTML (2، و)تقنيات تنفيذ /HTML التشعبي

، ودمج مكونات املفاهيم، والتالعبجانب الوسائط املتعددة  ، كما يناقشالخادم القائمة على قاعدة البياناتالبرمجة األساسية من جانب 

 الوسائط املتعددة املختلفة مثل الصوت والفيديو والصور والرسوم املتحركة في صفحات الويب.

 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية

 ARB-1103  (3-0-3) 1النحو وتطبيقاته 

املعرب واملبني، وعالمات املعرب األصلية والفرعية، واملعارف وأنوعها وأحكامها وما تضمنه من و كالم العرب، تعريف الطلبة باملساق يتضمن 

 ظواهر لهجيه، وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسيرها.

 يوجدال سابق: متطلب 

ARB-1113  (3-0-3) 2النحو وتطبيقاته 

بين النواسخ الفعلية وما يعمل عملها من حروف  والتمييزأحكام الجملة االسمية املجردة من العوامل اللفظية، تعريف الطلبة ب يتضمن املساق

من  هتضمنيوما  ،وشروط ذلك، وبين ما يعمل من إن  واخواتها عند تخفيفها وما يبطل عمله، وأحكام دخول الم االبتداء في جملة هذه الحروف

 ها.وجوه قراءات وظواهر لهجية، وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسير 

  1النحو وتطبيقاته  ARB-1103: سابقمتطلب 
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 ARB-1173 (3-0-3) 1الصرف 

واضعه، و مصادره، و موضوعه، و أهميته، و مفهوم علم الصرف وطائفة من موضوعاته املحورية )مقدمة عن علم الصرف،  املساقتناول ي

الصحة و التعدي واللزوم، و )التصرف وعدمه،  الفعل ومباحثه، وامليزان الصرفي )ميزان الكلمات الزائدة واملحذوفة(، وأبنية (الغاية منهو 

ُيدر ب ثم (، طائفة من موضوعاته الوظيفية التي يعرض فيها الخطأ )أبواب الثالثي، وإسناد األفعال إلى الضمائر، وتأكيد الفعل، و واالعتالل

 طلبة على تحقيق مسائل علم الصرف في أحد مراجعه.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-1193 ( 3-0-3تاريخ النحو العربي) 

نشأته و الشواهد وأنواعها أسباب وضع النحو العربي، و عالقته بعلوم اللغة األخرى، وعصور االحتجاج، و بعلم النحو،  املساق التعريفيتضمن 

والكوفة  في البصرة –( النحوية املذاهب )املدارسو في قواعد النحو، طبقة املؤسسين،  اتعدد اللهجات وأثرهو العامل النحوي، و وفلسفته، 

أسس الخالفات و أبرز شيوخها وجهودهم العملية، و فلسفة كل مدرسة ومبادئها، موضًحا مصر وبالد الشام وبغداد واألندلس واملغرب و 

 النحوية، وأمثلة عليها من مسائل الخالف.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-1213  ( 3-0-3علم األصوات) 

مكانية اإلفادة منها فيما يدرسه من فروع العربية األخرى، كالصرف والنحو، وإمعطيات علم األصوات الحديث، ب الطلبةُيعر ف املساق 

ومنزلة علم األصوات من النظام اللغوي وأقسامه ومنهاجه ومجاالته التطبيقية، ووصف الصوامت والصوائت بالغة، والعروض، واملعجم، وال

 كالنبر واملقطع، والتنغيم، وغيرها واإلعالل واإلبدال، ومواصفات األصوات، ورموزها الكتابية.العربية، والظواهر الصوتية، 

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

ARB-1303(3-0-3ألدب الجاهلي وقضاياه )ا  

الحياة االجتماعية يستدل على طبيعة ودراسة حياة العرب قبل اإلسالم و بمفهوم األدب الجاهلي وقضاياه،  الطلبةهدف املساق إلى تعريف ي

دراسة جملة املشكالت والتساؤالت التي فتحت أبواب لعربي وأهم مظاهره وخصائصه و والثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية، والنثر ا

فهمفكرية، الخالف واالجتهاد بين الباحثين في الشعر الجاهلي واألغراض الفنية للشعر وأثره في تصوير للحياة االجتماعية والدينية وال  كما ُيعر 

يتناول أهم الشعراء و ، نتحال والصعلكة، وغيرهاكاألولوية، والرواية والتدوين، والوقوف على األطالل، واال ببعض قضاياه وظواهره األدبية 

 .ونزعاتهم الشعرية

 ال يوجد: سابقمتطلب 

 

ARB-1403 (3-0-3) 1البالغة 

ومقدمة في الفصاحة والبالغة، والكالم بين الخبر واإلنشاء، والتعريف بالخبر والغرض منه، يهدف املساق إلى تناول مباحث علم املعاني، 

ير وأدوات توكيده، وخروج الكالم عن مقتض ى الظاهر، واإلراض البالغية التي يخرج إليها الخبر، ويتناول معنى اإلنشاء وتقسيمه إلى طلبي وغ

ها، وأحوال أجزائها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير وتعريف وتنكير وقصر، والفصل والوصل، طلبي وأنواع كل منهما، والجملة وركنيها ومواضع

 واإليجاز واإلطناب واملساواة.
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 ال يوجدسابق:  متطلب

  

ARB-2123  (3-0-3) 3النحو وتطبيقاته 

والتمييز بين املفعوالت، مع مالحظة ما أركان الجملة الفعلية وأحكامها، وما ينوب ناب الفعل ويعمل عمله، تعريف الطلبة باملساق يتضمن 

 تضمنته هذه األبواب من ظواهر لهجية، ووجوه قراءات وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسيرها.

 ال يوجدمتطلب سابق: 

 

  (3-0-3ألدب الجاهلي وقضاياه )ا

على طبيعة الحياة االجتماعية  واالستداللبمفهوم األدب الجاهلي وقضاياه، ودراسة حياة العرب قبل اإلسالم  الطلبةهدف املساق إلى تعريف ي

جملة املشكالت والتساؤالت التي فتحت  ثر العربي وأهم مظاهره وخصائصه، كما يوضحوالثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية، والن

ويوضح  ة االجتماعية والدينية والفكرية،في الشعر الجاهلي واألغراض الفنية للشعر وأثره في تصوير للحيا أبواب الخالف واالجتهاد بين الباحثين

تناول أهم الشعراء وي، على األطالل، واالنتحال والصعلكة، وغيرهابعض قضاياه وظواهره األدبية، كاألولوية، والرواية والتدوين، والوقوف 

 .ونزعاتهم الشعرية

 ال يوجدمتطلب سابق: 

 

ARB-1403 (3-0-3) 1البالغة 

مباحث علم املعاني، ومقدمة في الفصاحة والبالغة، والكالم بين الخبر واإلنشاء، والتعريف بالخبر والغرض منه، وأدوات يتناول املساق 

اإلنشاء وتقسيمه إلى طلبي وغير طلبي يتناول معنى لبالغية التي يخرج إليها الخبر، كما توكيده، وخروج الكالم عن مقتض ى الظاهر، واإلراض ا

وأنواع كل منهما، والجملة وركنيها ومواضعها، وأحوال أجزائها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير وتعريف وتنكير وقصر، والفصل والوصل، 

 واإليجاز واإلطناب واملساواة.

 ال يوجدسابق: متطلب 

  

ARB-2123   (3-0-3) 3النحو وتطبيقاته 

أركان الجملة الفعلية وأحكامها، وما ينوب ناب الفعل ويعمل عمله، والتمييز بين املفعوالت، مع مالحظة ما ريف الطلبة بتعاملساق يتضمن 

 تضمنته هذه األبواب من ظواهر لهجية، ووجوه قراءات وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسيرها.

  2قاته النحو وتطبي ARB-1113  سابق:متطلب 

 

 ARB-2133(3-0-3) 4النحو وتطبيقاته 

 م، وما ُيزيل إبهام مفرد أو جملةأساليب كالم العرب، ومعرفة وما يتبع قبله في إعرابه وما يلحق ذلك من أحكاتعريف الطلبة باملساق يتضمن 

 وذلك بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية تفسيرها.

 3 النحو وتطبيقاته ARB-2123 سابق:متطلب 

 

ARB-2173 (3-0-3) 2 الصرف 
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من موضوعاته الوظيفية التي يعرض فيها الخطأ و من موضوعات علم الصرفية املحورية )املصدر، واملشتقات(،  مجموعة املساقتناول ي

جموع التكسير، النسب، التصغير(، كما يتناول  ،)الوقف، التأنيث، املقصور واملنقوص واملمدود، تثنيتها وجمعها، والتقاء الساكنين، اإلمالة

 تدريب الطلبة على تحقيق مسائل علم الصرف في أحد مراجعه.

 1 الصرف ARB-1163 سابق:متطلب 

   

ARB-2223  ( 3-0-3فقه اللغة) 

يتضمن املساق التعريف بمفهوم اللغة، ونشأتها والفرق بين فقه وعلم اللغة، ومجال فقه اللغة وغاياته، وبدايات التأليف وأشهر مؤلفاته 

تنميتها وعلومها، و خصائصها، و تاريخ العربية وتطورها ولهجاتها، و عالقة العربية بأسرة اللغات السامية، و وعلم اللغة الحديث )اللسانيات(، 

 غيرها، والفروق اللغوية بين األلفاظ، والقلب، والنحت وغيرها.و راسة بعض أبواب فقه اللغة مثل الترادف، واملشترك، دو 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-2233 ( 3-0-3الكتابة املتخصصة)  

 ويعرف الوظائف ُيعر ف املساق الطلبة ب
ً
 التواصلية للنصوص ويوظف ما تعلمه في كتابة مقاالت متنوعة.مفهوم األنواع النصية ويعبر عنها لغويا

  مهارات االتصال والتحليل باللغة العربية COM-1123 سابق:متطلب 

  

ARB-2243  ( 3-0-3اللسانيات العامة والداللة) 

للسانيين العرب املعاصرين بالثقافات بمستويات التحليل اللساني، واملدارس اللسانية الحديثة، ومدى تأثر ا الطلبةعريف إلى تاملساق يهدف 

ومناهج الدراسات اللسانية )الوصفي والتاريخي واملقارن والتقابلي( ومجاالتها ومستوياتها الصوتية بية وبخاصة األوروبية واألمريكية، األجن

 الصرفية، وبعض املصطلحات اللسانية الحديثة، كالصوامت والصوائت وغيرها، وأهم النظريات الداللية.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-2393 ( 3-0-3األدب الشعبي) 

مفهوم األدب الشعبي وخصائصه ويحلل النصوص ويقارنها بغرض أن يستنبط أوجه التشابه واالختالف وكتابة التقارير ُيعر ف املساق الطلبة ب

 املختلفة.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

 ARB-2413 (3-0-3) 2 البالغة 

ووجه الشبه الحس ي  هأنواعو أغراضه البالغية، من حيث التشبيه، وأدواته و  لطلبة بأهمية علمي البيان والبديعتعريف ااملساق يتضمن 

 ؛الحقيقة واملجاز، واملجاز املرسل وأنواعه وعالقاته، واملجاز العقلية، واالستعارة بأنواعهاو لتشبيه التمثيلي، في ااإلفراد والتركيب و والعقلي، 

لتكرار واملشاكلة و لسجع والجناس واملطابقة وحسن التعليل، ااملتضمنة ل التصريحية واملكنية والتمثيلية، والكناية، وموضوعات علم البديع

 رد األعجاز على الصدور.في املبالغة و وأسلوب الحكيم، 

  1 البالغة  ARB-1403 سابق:متطلب 

 

ARB-2443 ( 3-0-3النقد األدبي القديم) 
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أبرز النقاد األعالم، ومؤلفاتهم في النقد، بف يتعر الو  ،املساق إلى دراسة نشأة النقد القديم من بداياته إلى نهاية القرن الرابع الهجري يهدف 

تخذوها وافيه فيها خالل املراحل التاريخية، وتتبع الحركة النقدية، والتجارب التي مرت بها، والقواعد التي أسسها النقاد  واواملهاد التي ترعرع

 مقاييس لتقدير األعمال األدبية وتقويمها.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-2513 ( 3-0-3املكتبة العربية) 

املصادر واملراجع األصلية من كتب التراث قديمها وحديثها على مستويي الدراسة اللغوية واألدبية والنقدية، ب الطلبة املساق إلى تعريفيهدف 

  ستعراض نماذج منها،وذلك با
ً
يتمكن الطلبة وازنة بين القديم والحديث منها حتى عرض مادتها العلمية، مع عقد ما على مناهجها ونماذج وقوف

 من تعزيز اإلفادة من تراث سابقيهم على مستويي دراساتهم الحديثة وسابقتها.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-3123 ( 3-0-3األدب في صدر اإلسالم والعصر األموي) 

االئتالف و لكشف عن نقاط االتصال واالنفصال، بغية ا يهدف املساق إلى تعريف الطلبة باألدب في عصر صدر اإلسالم وعصر بني أمية

إدراك مظاهر التماشج بين  من خالل القدرة على إبراز مظاهر التأثر والتأثير بين األدبيناآلداب العربية، سعيا إلى إكسابهم  واالختالف بين

وفهم النصوص األدبية بشكل أعمق، وإرجاع املضامين املختلفة للنصوص، واألجناس واألشكال إلى جذورها في األدب العربي  الثقافات

 واإلسالمي.

  األدب الجاهلي وقضاياه ARB-1303  سابق:متطلب 

 

 ARB-3143(3-0-3) 5 النحو وتطبيقاته 

معرفة حروف الجر ومعانيها وآراء النحاة وعلماء التفسير في إنابة بعضها مكان من خالل  وجوه كالم العربلبة بالط تعريفاملساق يتضمن 

 بعض، وأقسام اإلضافة ومعانيها وما تحدثه من تعيير في اللفظ، وإقادة في املعنى، والتمييز بين أساليب كالم العرب وما تضمنه من ظواهر

 تفسيرها.لهجية، بالقدر الذي يمكنه من معرفة األخطاء النحوية وكيفية 

  4 النحو وتطبيقاتهARB-2133 متطلب سابق: 

 

 ARB-3153 (3-0-3) 6 النحو وتطبيقاته 

أساليب النداء والتفريق بينها، واملمنوع من الصرف، وإعراب الفعل املضارع أحكام جملة الشرط والجواب من حيث ب تعريفالاملساق يتضمن 

 وكناياته، والجمل التي لها محل من اإلعراب والتي ال محل  لها. اإلعراب ومن حيث ذكر أركانها وحذف بعضها، والعدد

  5 النحو وتطبيقاته  ARB-3143 سابق:متطلب 

  

ARB-3183 ( 3-0-3التصحيح اللغوي) 

جمة الطلبة باألخطاء النحوية والصرفية واملعجمية الشائعة وطريقة تصحيحها، واألخطاء األسلوبية الناجمة عن التر  تعريفاملساق يتضمن 

 الحرفية والجهل بقواعد اللغة.

  2النحو وتطبيقاته  ARB-1113  ،1النحو وتطبيقاته  ARB-1103  سابق:متطلب 
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ARB-3253 ( 3-0-3دراسات معجمية) 

تنمية مشكالت و  عيوبها وكيفية عالجها،تعريف املعجم اللغوي ونشأة تأليف املعاجم وتطورها واملعاجم العربية الحديثة و  املساقتناول ي

 املعاجم اللغوية ومجاالت استخدام الحاسوب في صناعة املعاجم.

 املكتبة العربية ARB-2513  سابق:متطلب 

   

 ARB-3323 (3-0-3الشعر ) 1األدب العباس ي 

ر أغراضه، وفنونه، و شعرهم، وأبرز شعرائه و املساق العصر العباس ي، يتناول  اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ومظاهر  فيهالحياة  وُيصو 

ما امتازت به، وما يمكن  وذكرمع غيرها،  العباس ي مقارنة نصوص العصرمن  إبانه، ليتمكن الطلبةوشكل القصيدة  أنذاك ومنهجيتهالتجديد 

 تسجيله عليها من مآخذ.

  األدب في صدر اإلسالم والعصر األموي  ARB-2313  سابق:متطلب 

 

 ARB-3333 (3-0-3النثر ) 2األدب العباس ي 

أوجه التشابه  استنباطها بغرض تقارنه، ومصوصيل نحللنثر في العصر العباس ي وخصائصه وتمفهوم االطلبة ب تعريفاملساق يتضمن 

 واالختالف وكتابة التقارير املختلفة.

 ال يوجدسابق: متطلب 

  

 ARB-3373 ( 3-0-3األدب األندلس ي واملغربي)  

أوجه التشابه واالختالف وكتابة ومقارنتها بغرض استنباط  هنصوصوتحليل ألدب األندلس ي وخصائصه تعريف الطلبة بااملساق يتضمن 

 التقارير املختلفة.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

 ARB-3423 ( 3-0-3تطبيقات أسلوبية وبالغية) 

 .هاواللسانيات الحديثة، وتطبيقاتاألساليب البالغية املختلفة، ب التعريفاملساق يتضمن 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-3433 ( 3-0-3العروض والقافية) 

 على ما يدرسه النماذج يتضمن املساق التعريف بال
ً
وذلك ، في علم العروض والقافيةالطلبة تطبيقية من خالل نصوص شعرية مختارة تطبيقا

 .الشعرية ر و ملعرفة البح واليتوصل علل، والبحور الشعرية وتفعيالتها،، والزحافات والبالتعرف على الكتابة العروضية، والدوائر العروضية

 ال يوجدسابق: متطلب 

  

ARB-3443 ( 3-0-3أدب الخليج) 

عرُّف
َ
أوجه التشابه واالختالف وكتابة التقارير  استنباطبغرض  ومقارنتهاالنصوص  وتحليلمفهوم أدب الخليج وخصائصه  يهدف املساق إلى ت

 املختلفة.

 ال يوجدسابق: متطلب 
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ARB-3463 ( 3-0-3نصوص األدب الجاهلي وتحليلها) 

س مواطن الجمال قد نصوص األدب الجاهلي وتحليلها، من خالل املعايير النقدية القديمة في ن تمكين الطلبة من تحكيمهدف املساق إلى ي تلمُّ

 نتقاء النصوص التعليمية.واإلبداع في ا

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-3523 ( 3-0-3مناهج تحقيق التراث) 

األسس العلمية لتحقيق التراث، واملناهج التي اتخذها العرب لتحقيق تراثهم اللغوي وإدراك الخصوصية تعريف الطلبة باملساق يتضمن 

 املوضوعات التراثية برؤية معاصرة تفي بالعالقة القائمة بين القديم والحديث.وذلك بطرح ة للتراث العربي واإلسالمي، املعرفية والثقافي

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4353 ( 3-0-3الشعر العربي الحديث) 

حركة اإلحياء واالتجاه التأثر بالرومنتيكية، وحركة الشعر الجديد، ويقف عند نصوص  التي تتضمن يتناول املساق اتجاهات الشعر الحديث

 رية ممثلة لظواهر الشعر العربي في هذه املرحلة وخصائصه وقضاياه واتجاهاته.شع

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4363 ( 3-0-3أدب الطفل)  

تحليل نصوص شعرية خاصة يتداخل فيها ما و أشكاله، والفرق بين الكتابة للكبار والصغار،  و سماته، ، و أدب الطفلمفهوم يتناول املساق 

وسائط أدب الصغار، و حضوره في الرواية العربية الحديثة )ماهية حضور الطفل(، و مسرح الطفل، الطفل وما  يكتبه الكبار للطفل، و  يكتبه

 العمل على تجسيد وتصميم عمل قصص ي يتناسب مع أهداف أدب األطفال.و 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4383 ( 3-0-3النثر العربي الحديث) 

نشأته، وأشكاله، وعوامل حضورها في الدرس النثري العربي الحديث، و فنونه، و  يف بمفهوم النثر في العصر الحديث،إلى التعر يهدف املساق 

تطور الرواية و بداية تأثر النثر العربي بالنثر الغربي، كما يتناول القصة والرواية، ب املتمثلة تطوره بعد الحرب العاملية الثانية، وفنونه الجديدةو 

 خالصة نقدية للخطاب النثري العربي الحديث واملعاصر. وتقديمفن السيرة األدبيةو ة األدب املسرحي، ونشأ

 ال يوجدسابق: متطلب 

   

 ARB-4453 ( 3-0-3النقد األدبي الحديث) 

كما يتناول أهم القضايا ، -باألخير-تأثر العرب  يةيهدف املساق إلى التعريف بالنقد األدبي الحديث وتطوره في الوطن العربي والغرب وكيف

واقعية والرمزية النقدية في العصر الحديث وأهم املدارس األدبية واملناهج النقدية، ويعرض للمذاهب األدبية الكالسيكية والرومانسية وال

 .ةوالجمالي ةوالنفسي ةواالجتماعي ةالتاريخيمن الناحية  دراسة املناهج النقديةومذاهب الحداثة، و 

  النقد األدبي القديم ARB-2443متطلب سابق: 

   

 ARB-4473 ( 3-0-3األدب املقارن) 
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لهتأثر  يةيهدف املساق إلى التعريف باألدب املقارن ونشأته وتطوره في الغرب وكيف بذاته، له أصوله ومناهجه  لعلم قائم العرب به وتحو 

أثر و التأثر والتأثير، و أهم قضايا اآلداب املقارنة بالدرس والتحليل مثل األدب العربي والثقافة اليونانية والفارسية يوضح ومدارسه، كما 

البخيل، وفنون املالحم و النماذج البشرية في األدب مثل كليوبترا، و أدب الرحالت، و املذاهب األدبية األوروبية في األدب العربي الحديث، 

 واألساطير.

 ال يوجدابق: سمتطلب 

  

 ARB-4533 ( 3-0-3مناهج البحث في اللغة واألدب) 

الطلبة بمناهج البحث اللغوي التاريخي والوصفي واملقارن، وما اعتمد البحث اللغوي من أصول التراث اعتمادا على  تعريفاملساق يتضمن 

الص مالمح النقد األدبي القديم ومقارنتها بمناهج النقد األدبي املعايير النحوية واللغوية، ودراسة املدارس اللسانية في تحليل الخطاب واستخ

ص ي،  لمعجم الوصفي، واملعجم التاريخي، ومناهج البحث في التأليف املعجمي املتضمنة لالحديث األسلوبية والنقد اللساني، ونظرية التنوع الن 

 واملعاجم املتخصصة.

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4713 ( 3-0-3موضوعات متخصصة في اللغة العربية) 

بحاث العلمية املنشورة حديثا في تخصص اللغة العربية ة العربية وادابها، ويشمل ذلك األ التعرف على دراسات متقدمة في اللغيتناول املساق 

 وتفاصيلها الدقيقة. 

 ال يوجدسابق: متطلب 

 

ARB-4813 ( 3-30-0التدريب العملي)  

 بمتطلبات املمارسة ويؤهله ملمارسة  املساقيتضمن 
ً
توجه عملية التدريب نحو تطوير املهارات العملية للطالب على النحو الذي يكسبه وعيا

سس سليمة.
ُ
 التخصص على أ

 ساعة معتمدة 90النجاح ب سابق: متطلب 

 

ARB-4913 ( 3-3-1مشروع بحث تطبيقي) 

 زلته في حياة الشعوب، وما ينبغي مراعاته من التزام أخالقيات هذا البحث.التعرف على مفاهيم البحث العلمي ومنيتناول املساق 

  مناهج البحث في اللغة واألدب ARB-4533  سابق:متطلب 
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 كلية الصحة والعلوم

 

APH-1123   (3-2-2) 1علم التشريح ووظائف التمريض 

ام من أجهزة من التنظيم األساس ي للجسم من خالل كل نظشريح وعلم وظائف األعضاء البشرية ة في علم التالرئيساملساق املوضوعات غطي ي

استكشاف املفاهيم التشريحية و  بي والحواس الخاصة والغدد الصماء،تشمل املوضوعات الجهاز العظمي العضلي والجهاز العصالجسم، و 

 .الصفيةوالفسيولوجية من خالل مجموعة من األنشطة 

 يوجدال  متطلب سابق:

 علم األحياء البشري  BIO-1112 مشترك:متطلب 

 

APH-1163   (3-2-2) 2علم التشريح ووظائف التمريض 

ومهاراتهم في  الطلبةيهدف إلى توسيع معرفة و  ،1علم التشريح وعلم وظائف األعضاء  مساقللبناء على املفاهيم التي تم تناولها في  ُصمم املساق

 .استكشاف املفاهيم التشريحية والفسيولوجية من خالل مجموعة من األنشطةو  ،أنظمة الجسم من حيث التنسيق وعمليات االتصال

 1علم التشريح وعلم وظائف األعضاء للتمريض  APH-1123 سابق:متطلب 

 

BCH-1143  (3-2-2) الكيمياء الحيوية للتمريض  

 /ئات الدقيقةهدف إلى استكشاف الهياكل األساسية والوظائف والتمثيل الغذائي للجزيعن الكيمياء الحيوية، ويملحة عامة  يعرض املساق

على إلنزيمات والهرمونات في اإلرقاء، كما يؤكد ، باإلضافة إلى دور الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الجزيئات البيولوجية األساسية مثل ا

 .ربط املرض باملعلومات األساسيةاملالءمة السريرية من خالل 

 ال يوجد متطلب سابق:

 

 BIO-1112 (2-0-2) البيولوجيا البشرية 

املفاهيم التشريحية من املستوى الخلوي إلى الكائن الحي بأكمله. يحدد املبادئ البيولوجية والكيميائية األساسية والحيوية لفهم  يعرض املساق

ينصب تركيز الدورة على إنشاء فهم أساس ي للعالقات املتبادلة  ذلك،تنظيم جسم اإلنسان وبنيته من الخاليا واألنسجة واألعضاء. عالوة على 

ومبدأ التوازن ، وهيكل ووظيفة الجلد  الجيني،وآليات الوراثة والتنوع  الخلوية،والعملية  املختارة،ضوعات التالية: الجزيئات البيولوجية بين املو 

 وأغشية الجسم .

 ال ش يء متطلب سابق:

 

MBO-1153  (3-2-2)  علم األحياء الدقيقة للتمريض        

دقيقة املختلفة، ، واملعرفة األساسية بأنواع الكائنات الحية الادئ العامة لعلم األحياء الدقيقةإلى تعريف طالب التمريض باملب املساقيهدف 

املفاهيم النظرية الرئيسية التي تم تعلمها خالل جلسات  ، ويؤكد، واإلجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى في املستشفىوطرق تصنيفها

 .مختبر األحياء الدقيقة

 الكيمياء الحيوية للتمريض BCH-1143 سابق:متطلب 
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PHL-2172 (3-0-3)  الفيزيولوجيا املرضية 

على التغيرات الفسيولوجية التي تحدث نتيجة الضغوطات البيئية الداخلية والخارجية واالستجابات املرضية للجسم والتي  املساقيركز هذا 

تؤدي إلى ظهور عالمات وأعراض املرض استجابة لهذه التغيرات. سيتم استكشاف املفاهيم والفيزيولوجيا املرضية األساسية ألكثر املشاكل 

 2علم التشريح ووظائف التمريض  APH-1163 بق:سامتطلب الصحية شيوًعا.

 

PML-2183  (3-0-3)  علم الصيدلة السريرية للتمريض 

 ،، بما في ذلك الحرائك الدوائية والديناميكا الدوائية، ويركز على تصنيف األدوية ومفعولهاإلى تزويد الطالب بمبادئ علم الصيدلة املساقيهدف 

 .ائي على أنظمة الجسم املختلفة ، باإلضافة إلى التدخالت التمريضية لتقليل اآلثار الجانبية لألدويةبالتأثير الدو  الطلبةيوسع معرفة و 

 الفيزيولوجيا املرضية  PHL-2172، 2شريح وعلم وظائف األعضاء للتمريض علم الت APH-1163 سابق: متطلب

 

NUR-2212  (2-0-2)  التواصل العالجي 

ويؤكد النماذج واالستراتيجيات املختلفة لتقديم تمريضية، إلى شرح مبادئ االتصال العالجي كأحد األبعاد األساسية للرعاية ال املساقيهدف 

 .إظهار الفهم التجميعي ملفاهيم االتصال العالجي الطلبةمن فيه ُيطلب ، و االتصال العالجي في أماكن الرعاية الصحية املختلفة

 صطلحات طبيةم MTL-1132 سابق:متطلب 

 

NUR-2312  (2-0-2)  أسس النمو والتنمية 

يزود هذا املساق الطالب باملفاهيم والنظريات األساسية املتعلقة بنمو وتطور البشر طوال فترة الحياة. ويركز على الخصائص البيولوجية 

تعريف الطالب باالستراتيجيات التي يمكن استخدامها  والنفسية االجتماعية واملعرفية واألخالقية والروحية لكل مرحلة من مراحل النمو. سيتم

 ملساعدة األفراد في فترة التطويرات املحددة للوصول إلى الصحة املثلى. يعتمد إطار الدورة على مفهوم الحفاظ على الصحة وتعزيزها.

 مصطلحات طبية MTL-1132 سابق:متطلب 

 

NUR-2314  (4-2-3)  تقييم صحي شامل 

شمل الفحص والجس الذي يباملعرفة واملهارات األساسية إلجراء التقييم الصحي ملريض فردي باستخدام تقنيات التقييم  بةاملساق الطليزود 

م على النتائج الطبيعية واالنحراف الشائع عن الوضع الطبيعي لكل من أجهزة الجسم الرئيسية ، كما يؤكدواإليقاع والتسمع عديد من ، وُيقد 

 .أسبوعيا في مختبرات املحاكاةالفرص ملمارسة الصحة 

 2علم التشريح ووظائف التمريض  APH-1163 سابق:متطلب 

 

NUR-2323  (3-2-2)  أساس التمريض املنهي  

النفسية واالجتماعية والكفاءات األساسية املتعلقة باحتياجات العميل الفسيولوجية و  ارفتزويد طالب التمريض باملعُصمم املساق بهدف  

 .على أهمية الرعاية الفردية التي تركز على الفرد من خالل ممارسات التمريض املعاصرةوفًقا لذلك، والتأكيد 

 التقييم الصحي الشامل NUR-2314 متطلب سابق:
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NUR-2332  (2-0-2)  تمريض الطوارئ والكوارث 

  املساقيقدم 
ً
 نقديا

ً
التمريض  ، كما يعلم طلبةوأدوار املمرضات في التخفيف من حاالت الطوارئ لطبيعة التمريض في حاالت الطوارئ، فهما

استراتيجيات الرعاية األساسية واملعقدة األساسية املطلوبة للتخفيف من حاالت الطوارئ التي يعاني منها الفرد والجماعة واملؤسسات في 

فهماملجتمع  .إدارة الكوارث ويقدرهفي  مرهادو بأ ، وُيعر 

 ال ش يء متطلب سابق:

 التقييم الصحي الشامل NUR-2314 مشترك:متطلب 

 

NUR-2222   (2-0-2) التمريض االعتبارات األخالقية في   

املمارسات اآلمنة  كم فيعلى املبادئ القانونية لدولة اإلمارات العربية املتحدة واملتطلبات التشريعية التي تدعم العمل اليومي وتتح املساقركز ي

 .املواقف والقرارات التي تنطوي على تحديات أخالقية داخل حدود القانون العديد من  املهنيون الصحيون من  هواجهواملختصة، وما ي

 مصطلحات طبية MTL-1132 سابق:متطلب 

 

 NUR-2232 (2-0-2)    معلوماتية التمريض 

يد طرق خفض تكلفة الرعاية يركز على تحدنظام املعلومات الصحية املحوسب، و  فهمالتمريض باملفاهيم األساسية ل طلبة املساقيزود 

 .، والحصول على الرعاية من خالل نظام آليالصحية، وجودة الرعاية

 التقييم الصحي الشامل  NUR-2314 متطلب سابق:

 

NUR-3913   (3-9-0)  عملي -أساس التمريض املنهي 

في سريرية باملستشفى على توسيع خبرتهم املواضع اليض بخبرات من الحياة الواقعية، حيث تعمل التمر  طلبةالسريري إلى تزويد  املساقيهدف 

 .دمج معارفهم ومهاراتهم املكتسبة في مختبر املحاكاة

 NUR-2323 Foundation of Professional Nursing  متطلب سابق:

 

NUR-3343   (3-2-2)  1تمريض صحة البالغين 

ويؤكد على تطبيق إطار  ،على مفاهيم تمريض صحة البالغين لتلبية االحتياجات الفردية املتعلقة بالظروف الصحية املختلفة املساقيركز 

 .عملية التمريض الذي يوفر رعاية تمريضية شاملة تركز على الشخص للمرض ى وعائالتهم

 أساس التمريض املنهي  NUR-2323، 2شريح وعلم وظائف األعضاء للتمريض علم الت APH-1163 متطلب سابق:

 

NUR-3923   (3-9-0)  عملي – 1تمريض صحة البالغين 

في تلبية االحتياجات الصحية للفرد فيما يتعلق  لديهمالخبرة السريرية  من خالل زيادة لتطبيق املعرفة واملهارات املكتسبة يرشد املساق الطلبة

تزودهم باملهارات األساسية في اتخاذ قيقية في البيئات السريرية التي حاالت صحية حمع  يتعاملون  حيث‘والجراحيةظروف الصحية الطبية بال

 .القرار وحل املشكالت لتحقيق الحكم السريري 

 ال ش يء متطلب سابق:

 1تمريض صحة البالغين  NUR-3343 مشترك:متطلب 
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NUR-3243  (3-0-3)  القيادة وإدارة الجودة في التمريض 

لصحية وصناع القرار الجيدين، بمفاهيم ومبادئ القيادة وإدارة الجودة الالزمة لجعلهم مؤهلين في إدارة خدمات الرعاية ا الطلبةيزود املساق 

 .القيادة كعامل تغيير يؤثر على جودة خدمة الرعاية الصحيةويطور قدراتهم في 

 ي التمريضاالعتبارات األخالقية ف  NUR-2222، معلوماتية التمريض NUR-2232 متطلب سابق:

 

NUR-3353   (3-2-2)  2تمريض صحة البالغين 

ل ملساق تمريض صحة البالغين لخبرة السريرية للطالب لتشمل مختلف الحاالت الطاملساق يوسع ا بية والجراحية املعقدة واملعقدة، وهو مكم 

تحليل وإدارة الحاالت الصحية ألداء تدخالت الرعاية مهارات التفكير النقدي وحل املشكالت )الحكم السريري( في ، ومن املتوقع أن يدمجهم ب1

 .التمريضية املستقلة

 1تمريض صحة البالغين  NUR-3343 متطلب سابق:

 

NUR-3933   (3-9-0)  عملي - 2تمريض صحة البالغين 

ختلف الحاالت الطبية والجراحية املعقدة في م لديهموسع الخبرة السريرية هارات والكفاءات املكتسبة، ويإلى دمج املعرفة واملاملساق الطلبة وجه ي

االستفادة من اتخاذ القرارات املتقدمة ومهارات حل املشكالت ملمارسة الحكم السريري أثناء إدارة الحاالت الصحية لهم من يسمح قدة، و واملع

ل ملساق تمريض صحة البالغين املتعددة  )عملي( ، 1، وهو مكم 

 عملي - 1بالغين تمريض صحة ال NUR-3923 سابق:متطلب 

 2تمريض صحة البالغين  NUR-3353 مشترك:متطلب 

 

NUR-3423 (3-2-2)  تمريض صحة األطفال واملراهقين 

تنفيذ عملية التمريض التي تركز على املمارسات املستندة إلى األدلة املحدثة في رعاية  ، حيث أنيقدم املساق نهجا شامال لصحة الطفل واألسرة

 .األطفال األصحاء واملرض ى وأسرهم هو محور التركيز األساس ي لهذه الدورة

 أسس النمو والتنمية NUR-2312 سابق: متطلب

 1تمريض صحة البالغين  NUR-3343 مشترك:متطلب 

 

NUR-3943   (3-9-0)  عملي –تمريض صحة األطفال واملراهقين 

على رعاية تمريضية عالية الجودة ، ويهدف إلى تدريبهم التدريب السريري األساس ي فيما يتعلق باألطفال واملراهقين وعائالتهم املساق للطلبةيوفر 

 .ينتركز على الشخص مع فهم نقدي ومنهجي لنظام إدارة الرعاية الصحية لألطفال واملراهق

 أسس النمو والتنمية NUR-2312 متطلب سابق:

 عملي - 2تمريض صحة البالغين  NUR-3933 مشترك:متطلب 

 

NUR-3412  (2-0-2)  تمريض الصحة النفسية  

التمريض يركز على مفهوم التمريض وعملية تمريضية للصحة النفسية والعقلية، و باملفاهيم والنظريات األساسية للرعاية ال املساق الطلبةيزود 

استراتيجيات وأدوات إدارة الطب  انون من اضطرابات نفسية مختلفة، كما يطبق الطلبةمن حيث تقييم وتخطيط وتقييم املرض ى الذين يع

 .النفس ي من خالل دمج التفكير النقدي ومهارات اتخاذ القرار

 ال ش يء متطلب سابق:
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 1تمريض صحة البالغين  NUR-3343 مشترك:متطلب 

 

 NUR-3953  (3-9-0)  عملي –الصحة النفسية  تمريض 

بمفاهيم الصحة  هميزودو  ،بالتدريب السريري األساس ي لدمج مفاهيم الرعاية التمريضية للصحة النفسية والعقلية الطلبةيزود املساق 

ودمج التفكير النقدي ومهارات  ،من اضطرابات نفسية نفسية مختلفة ، واستراتيجيات إدارة الطب النفس ي إلدارة املرض ى الذين يعانون قليةالع

 .اتخاذ القرار أثناء املمارسة السريرية الفعلية

 ال ش يء متطلب سابق:

 عملي - 2تمريض صحة البالغين  NUR-3933 مشترك:متطلب 

 

NUR-4962   (2-12-0)  1تدريب إكلينيكي مكثف 

باإلضافة إلى املفاهيم النظرية والسريرية لتمريض الصحة العقلية ، املساق بين تمريض صحة البالغين وتمريض صحة األطفال واملراهقينجمع ي

وليات القانونية واألخالقية، وتدابير ، واملسؤ ة التمريضية التي تركز على الشخصيركز على الرعاي، و للتجارب السابقة ذات الصلة باإلكلينيكية

 .لهؤالء األفراد وأسرهم ، وقدرات الحكم السريري املطبقة على الرعاية الصحيةالجودة والسالمة

 ال ش يء متطلب سابق:

 عملي -تمريض الحاالت الحرجة   NUR-4973، تمريض الحاالت الحرجة NUR-4363 مشترك:متطلب 

 

NUR-4363  (3-2-2)  تمريض الحاالت الحرجة 

الفيزيولوجية والنفسية املرضية لتفسير ويؤكد على املفاهيم ة املتقدمة في الرعاية التمريضية، الضوء على األساليب السريري املساقيسلط 

، ومعدات لرفع مهاراتهم وكفاءاتهم في مجال ، كما ُيقدم للطلبة إجراءات تشخيصية مختلفةمتطلبات إدارة التمريض للمريض في حالة حرجة

 .الرعاية الحرجة

 عملي - 2تمريض صحة البالغين  NUR-3933 سابق:متطلب 

 

NUR-4973  (3-9-0)  عملي - تمريض الحاالت الحرجة 

تقديم تقييم صحي شامل للمرض ى ، حيث ُيطلب منهم باملهارات والكفاءات األساسية الالزمة إلدارة مريض في حالة حرجة املساق الطلبةزود ي

 .حرجة ذوي الحاالت الحرجة من خالل دمج التفكير النقدي ومهارات اتخاذ القرار إلتقان الحكم السريري أثناء إدارة املريض في حالة

 عملي - 2تمريض صحة البالغين  NUR-3933 متطلب سابق:

 تمريض الحاالت الحرجة NUR-4363 مشترك:متطلب 

 

NUR-4513  (3-2-2)  تمريض صحة األم 

 ،اإلنجابيركز على صياغة خطة رعاية تمريضية لتحسين حالة صحة املرأة أثناء فترة و  الطلبة بقضايا رعاية صحة املرأة والطفل،يعر ف املساق 

املعرفة واملهارات األساسية املتعلقة بنمو  ، وُيقدميشرح القضايا الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدةو 

 .الجنين وتطوره ، وكذلك تنظيم األسرة

تمريض صحة األطفال   NUR-3423،ليعم - 2تمريض صحة البالغين   NUR-3933، 2تمريض صحة البالغين  NUR-3353 متطلب سابق:

 عملي -تمريض صحة األطفال واملراهقين   NUR-3943، واملراهقين
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NUR-4983   (3-9-0)  عملي –تمريض صحة األم  

بإجراء  للطلبة ، ويقدم، ويدمج مبدأ رعاية صحة املرأة والطفلض صحة األم في املمارسة السريريةإلى تعريف الطالب بتمري املساقيهدف 

سلط الضوء على جودة رعاية التمريض لألمهات متضمنة قبل الوالدة، وبعدها، وي تقييمات سريرية مختلفة لصحة األم مرتبطة بفترة اإلنجاب

 .حديثي الوالدة وبعد الوالدة

صحة األطفال تمريض  NUR-3423عملي،  - 2تمريض صحة البالغين   NUR-3933،2تمريض صحة البالغين  NUR-3353 متطلب سابق:

  عملي  –تمريض صحة األطفال واملراهقين  NUR-3943، واملراهقين

 تمريض صحة األم NUR-4513 مشترك:متطلب 

 

NUR-4260   (0-0-2)  1تدريب على امتحان الترخيص و االمتياز   

التدريبي لخريجي التمريض خالل الجلسات، ستعداد التدريب على امتحان االمتياز والترخيص كسلسلة من ورش العمل لتعزيز اال  ُيقدم املساق

 .أشهر بعد التخرج 6على التوقعات والسلوك خالل التدريب الداخلي ملدة  الطلبةيتم إطالع و 

 ال ش يء متطلب سابق:

 

NUR-4964  (4-24-0)  2تدريب إكلينيكي مكثف   

 الطلبةبين تمريض الرعاية الحرجة وتمريض صحة األم واملفاهيم النظرية والسريرية في مجال املمارسة السريرية املختارة من قبل املساق جمع ي

انونية واألخالقية، وتدابير ، واملسؤوليات القة التمريضية التي تركز على الشخصيركز على الرعايجارب السريرية السابقة ذات الصلة، و للت

 .1دورة التدريب السريري املكثف ، وهو استمرار ل، وقدرات الحكم السريري المةالجودة والس

 1تدريب سريري مكثف  NUR-4962 متطلب سابق:

 

NUR-4712  (2-0-2)  تمريض صحة املجتمع 

، الرعاية التي تتمحور حول األسرة يركز على مفهوممق املوضوعي لتمريض صحة املجتمع، و باملفاهيم النظرية والع الطلبةاملساق  عرفيُ 

 .باملعارف واملهارات والكفاءات األساسية في توفير متطلبات الرعاية الصحية للمجتمع العام همويزود

تمريض   NUR-3953، سريري  -صحة األطفال واملراهقين  تمريض  NUR-3943، عملي - 2تمريض صحة البالغين  NUR-3933 متطلب سابق:

تمريض صحة   NUR-  4983، عملي -عناية مركزة تمريض   NUR-4973، 1تدريب سريري مكثف   NUR-4962، سريري  -لصحة العقلية ا

 عملي -األم 

 

NUR-4993   (3-9-0)  عملي –تمريض صحة املجتمع 

املتعلقة بالوقاية من  بالكفاءات األساسيةألساس ي في بيئات مجتمعية مختلفة، ويركز على إعدادهم التدريب السريري ا للطلبةيوفر املساق 

 .جمع التمريض املجتمعي لتعزيز الصحة العامة في املجتمعرض وتعزيز الصحة للمجتمع العام، ويامل

 ال ش يء متطلب سابق:

 تمريض صحة املجتمع NUR-4712 مشترك:متطلب 

 

NUR-4270   (0-0-2) 2تدريب على امتحان الترخيص و االمتياز  
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على التوقعات  الطلبة فيهيتم إطالع الجلسات، و خالل لجاهزية العملية لخريجي التمريض كسلسلة من ورش العمل لتعزيز ا ُيقدم املساق

ل ملساق التدريب الداخلي وامتحان الترخيص  6ب الداخلي ملدة والسلوك خالل التدري  .واإلرادة 1أشهر بعد التخر، وهو مكم 

 ،1ريب الداخلي وامتحان الترخيص لتدتدريب على ا NUR-4260 متطلب سابق:

 

BST-2193   (3-0-3)  اإلحصاء الحيوي 

، بما األساسية لالحتمالية واالستدالل يركز على شرح املفاهيملطلبة التمريض، و املساق مقدمة عن مبادئ اإلحصاء واإلحصاء الحيوي  ُيقدم

ختبار املركزي والتنوع في البيانات، و  االتجاه ، ويعرضالقياس، وخطأ لتباين العشوائي، والخطأ املنتظم، وخطأ أخذ العيناتفي ذلك ا

 .الفرضيات اإلحصائية وتطبيقها على املقارنات الجماعية

 ال ش يء متطلب سابق:

 

NUR-3253  (3-0-3)  منهجية البحث في التمريض 

 مشروع التخرج  التكوينية واملعيارية عند كتابة ورقةبتقنيات البحث الالزمة لتأسيس املهارات و  ،بالنهج املفاهيمي للبحث الطلبةيزود املساق 

 .بهم في مجاالتهم املتخصصة ومتابعة العمل البحثي الجيد الخاص

 اإلحصاء الحيوي  BST-2193 متطلب سابق:

 

NUR-4913  (3-0-3)  مشروع التخرج 

 لسابقة التي تسمح بتطبيق النظريات واملفاهيم املرتبطةالتمريض البحثية ا مساقاتلبناء على املفاهيم واملعرفة املكتسبة من املساق ل  ُصمم

 ملنهجية البحث لدورة  بإكمال مشروع بحثي يوضح االبتكار وتحسين الجودة الطلبةيقوم بأبحاث التمريض وإدارة الرعاية،حيث 
ً

استكماال

 التمريض.

للتمريض منهج البحث NUR-3253 سابق:متطلب 
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 العام التعليمقسم 

COM-1113   (3-0-3)  1الكتابة األكاديمية  

ثر استخدام ن الطلبةُيطلب من  ، حيثإلى تعزيز املهارات النحوية والكتابية لتطوير املقاالت وأنشطة الكتابة األخرى املحددة املساقهدف 

تضمن مهارات الكتابة مزيًدا من الدراسة وي، ، مع التركيز بشكل خاص على التنظيم والوضوح والتماسك عند كتابة املقاالتجدلي واضح وفعال

 .النحوية للمستوى املتوسط مع التركيز على إدخال املزيد من املفردات األكاديمية

 ال ش يء متطلب سابق:

 

 COM-1123 (3-0-3) مهارات االتصال باللغة العربية  

ه ُيحقق عن طريقها ما لديلى استخدام اللغة استعماال صحيحا لكي املقدرات الكتابية والشفوية التي تعينه ع الطلبةإلى إكساب  املساقيهدف 

عينه على املعرفة واستنباط  من مقاصد وارتباطات مع اآلخرين،
ُ
صبح في مقدوره تحليل جميع النصوص واستخراج ما فيها من أفكار ت ولي 

 .الحقائق في جميع مناحي حياته

 ال يوجد املتطلب السابق:

 

COM-1133 (3-0-3) العامة الخطابة 

 خالل من والعرضية الحرجة املهارات تطوير إلى يهدف حيث ،الجمهور  أمام التحدث مهارات تطوير في الطلبة ملساعدة املساق ُصمم

 ثناءأ الثقة لبناء ،ومنطقية وحيوية، بوضوح، األفكار ودعم معين، جمهور  مع رسالتهم وتكييف ظمة،املن األفكار اختيار على تدريبهم

 الخطب. وتقييم ،الجمهور  أمام التحدث

 يوجد. ال سابق: متطلب

 

COM-1143 (3-0-3) اإلنجليزية باللغة االتصال مهارات 

 االتصال بمهارات تزويدهم خالل من للطلبة، والفعال الفعال للتواصل الالزمة األساسية االتصال مهارات لتحسين املساق يهدف

 حول  موضوعات استكشافو  ،التقديمية والعروض واملقابالت اتواالجتماع الجماعية واملناقشات املحادثات في املطلوبة املناسبة

 اللفظي. وغير اللفظي التواصل

 يعادله ما أو EMSAT سابق: متطلب

 

 COM-1153  (3-0-3) االنشاء وكتابة التقارير  

ا يجول في خواطرهم، ليصبحوا قادرين علتدريب الطلبة على اكتساب القدرة على التعبير بنوعيه، يهدف املساق إلى  ويحيط بهم، ى التعبير عم 

 الهدف النهائي الشامل للتعليم اللغوي من منطلق أنَّ اللغة عملية توا
ً
صل وهو املحصلة النهائية لكافة ألوان النشاط اللغوي، ويعد  أيضا

 .وتفاعل اجتماعي

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

MTH-1213  )(3-0-3)  الرياضيات )الجبر 

الجامعات الذين يدرسون األعمال وتكنولوجيا املعلومات واالتصال الجماهيري والعالقات العامة والفنون والعلوم  لطلبة ُصمم املساق

 والرسومية للمعادالت التربيعية، واألس والجذور،لحلول الجبرية و ا ،املوضوعات التي تم التأكيد عليها هي املعادالت الخطية، و االجتماعية

 .معادالت متعددة في عدة متغيراتو ، املحددات، والتعاقب، وحلول معادالتتوسع ذو الحدين و  وأرقام مركبة،
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 ال يوجد سابق:متطلب 

 

 ICT-1313  (3-0-3)  الحاسوبية  التطبيقات   

معالجة وتناقل املعلومات الكتساب الخبرة و إلى تزويد الطلبة بمهارات استخدام الحاسب اآللي وتقنية املعلومات الالزمة إلنشاء املساق يهدف 

، وهو من املقررات األولية )مبتدئ( املصمم لتعريف الالزمة لتلبية متطلبات مرحلة ما بعد املدرسة ومراحل الدراسات العليا في مجاالتها املختلفة

 طلبة الجامعة بأساسيات استخدام الحاسب اآللي. 

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

LSS-1463 ( 3-0-3األخالق وحقوق املواطنين) 

النظرية األخالقية لتطبيقها على  ، ويقدمبالنظريات األخالقية الرئيسية وممارسة األخالق من منظور النظرة العاملية ُيعرف املساق الطلبة

لتزامات األخالقية التي تشكل ، واحترام االمارسات تجارية أخالقيةمشاكل أخالقية كالسيكية ومعاصرة محددة مثل الكذب والغش وتأسيس م

 النسيج األساس ي للحياة األخالقية اليومية التي تتخطى الحياة العامة والخاصة.

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

LSS-1463 (3-0-3) املواطنة وحقوق  األخالق   

 نظرياواملذاهب األخالقية، و  ،يتناول املساق مفهوم األخالق
ً
لق لغة

ُ
، و ت األخالق، ومعنى الخ

ً
صلته و  وضوعهمل املتضمن علم األخالقواصطالحا

مفهومي ب األخالقية والنظريات األخالقية، و املذاهكما يتناول األخالق عند الفالسفة، واألخالق في الشريعة اإلسالمية، و بالعلوم األخرى، 

 .حقوق االنسان واملواطنة

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

LSS-1473  (3-0-3)  املنطق والتفكير الناقد 

ت، يهدف املساق إلى إثراء خبرات الطالب املعرفية حول التفكير الناقد ومفاهيمه ومعاييره، ومهاراته، وطرق تنميته، وأقسامه، وحل املشكال  

ات، مع مهارات االستقراء واالستنباط، والتقييم للحجج، والتعرف على العالقات واالنماط، واملغالطو اإلدراك، الوصف واالستدالل والحكم، 

 تدريب الطلبة على تحليل بعض النصوص املتعلقة بهذه املهارات. 

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

HUM-1613  (3-0-3)الدراسات اإلسالمية 

ح العبادات ي هذا المساق مفهوم الثقافة اإلسالمية، وخصائصها، ومصادرها، وبيان مفهوم العقيدة اإلسالمية، وأركانها، وشر
 وآثارها  يدرس الطالب ف 

مواجهة  عىل الفرد والمجتمع، وتحليل القضايا األخالقية المختلفة وانعكاساتها عىل سلوك المسلم، والغزو الفكري )العلمانية، العولمة(، وكيفية

ي المجاالت المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا
 .أخطارها ف 

 ال يوجدالمتطلب السابق: 

 

 HUM-1613  الدراسات اإلسالميةEN (3-0-3)  

مفهوم الثقافة اإلسالمية، وخصائصها، ومصادرها، وبيان مفهوم العقيدة اإلسالمية، وأركانها، وشرح إلى تعريف الطلبة باملساق  يهدف

العوملة(،  العبادات وآثارها على الفرد واملجتمع، وتحليل القضايا األخالقية املختلفة وانعكاساتها على سلوك املسلم، والغزو الفكري )العلمانية،

 .وكيفية مواجهة أخطارها في املجاالت املختلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا

 ال يوجد سابق:متطلب 
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HUM-1633  (3-0-3)مجتمع اإلمارات  

على وجه الخصوص السمات العامة واملقومات الرئيسة ملجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة، راسة املجتمعات اإلنسانية، و يتناول املساق د

يتناول الجوانب نب االقتصادي والجغرافي للسكان، كما يتطرق إلى الجاو واملوقع الجغرافي، والسكان ونموهم والتركيب النوعي والعمومي، 

دراسة دور املؤسسات الثقافية والتربوية و املقدمة للمجتمع قبل مرحلة النفط وبعدها،  طبيعة الخدماتو األسرية، والنظام األسري والقبلي، 

 والرؤى املستقبلية الداخلية والخارجية لدولة اإلمارات.واإلعالمية وما تقدمه من خدمات للمجتمع اإلماراتي، 

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

HUM-1633  (3-0-3)مجتمع اإلمارات EN 

وتسلط الضوء على املوقع  اإلماراتي،تركز على دراسة املجتمع البشري بشكل عام مع التركيز بشكل خاص على السمات العامة للمجتمع 

كما يستكشف املساق البعد االقتصادي بما في ذلك االقتصاد األخضر والطاقة النظيفة  نساني،االالجغرافي والسكان بما في ذلك الهيكل 

 ي والنظام السياس ي والتنمية االجتماعية وعوامل أخرى تؤثر على تطور املجتمع اإلماراتي.واإلطار التاريخ

 

 LSS-1723(3-0-3) مدخل إلى علم النفس   

الحد املناسب من املعرفة السيكولوجية، والتبصر بقضايا ومشكالت علم النفس النظرية واملنهجية، وما أسفرت عنه بحوث  املساقيقدم 

الخاطئة عن هذا فكار فاهيم السيكولوجية الشائعة، واأل املدارس السيكولوجية املعاصرة من مبادئ ونتائج أساسية، وتصحيح العديد من امل

يد املتعلم من منجزات هذا العلم في نمو مهارات األداء والعمل واإلنتاجية لديه، وترشيد عالقته مع نفسه ومع ن يستفالعلم، حتى يمكن أ

 اآلخرين في ميادين التخصص والعمل املختلفة.

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

LSS-1723مدخل إلى علم النفس  EN (3-0-3)   

والوسائل التي يتم )أو  السلوك،ومقارباته في جمع وتقييم األدلة حول أسباب  األساس ي،موضوعه  -يقدم هذا املقرر مقدمة عامة لعلم النفس 

 يمكن( تطبيقها لتحسين نوعية الحياة الفردية والجماعية.

 ال يوجد متطلب سابق:

 

LSS-1723 ( 3-0-3مقدمة في علم النفس) 

ن من، والوسائل التي وتقييم األدلة حول أسباب السلوك ، ومقارباته لجمعموضوعه األساس ي -امة لعلم النفس مقدمة ع املساقيقدم 
 
مك

ُ
 ت

 تطبيق املعرفة النفسية لتحسين نوعية الحياة الفردية والجماعية.

 ال يوجد سابق:متطلب 

 

LSS-1733  (3-0-3)مدخل إلى علم االجتماع   

يهتم بدراسة املجتمع، وما ينطوي عليه من ظواهر وعالقات بوصفه العلم الذي على محاور اهتمام علم االجتماع  إلى إلقاء الضوء املساقيهدف 

يتناول التعريف بعلم االجتماع وموضوعاته والتأكيد على عمليات التفاعل االجتماعي وآثارها ت اجتماعية دراسة علمية منظمة، كما وتفاعال 

، ومعرفة النظم االجتماعية وخاصة النظام العائلي، الفكر االجتماعي عند إبن خلدون وأوجست كونت واملقارنة بينهمو على أعضاء املجتمع، 

 والبناء املنهجي لعلم االجتماع ومنهاج البحث في علم االجتماع.
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 ال يوجد سابق:متطلب 

 

LSS-1733  علم االجتماع إلى مدخل  EN (3-0-3) 

فحصها لفهم ية و فاهيم واملفاهيم النظرية الرئيسامل ، ويعرضعلى الحياة اليومية تطبيقه يةيقدم املساق ملحة عامة عن علم االجتماع وكيف

شمل املوضوعات ، وييركز على الفهم املنهجي للتفاعل االجتماعي والبنية االجتماعية والتنوع الثقافي والتغيير االجتماعي، و العالم االجتماعي

 .املجتمع والثقافة والجماعات واملنظمات والطبقة االجتماعية واملؤسسات االجتماعية

 .ال يوجد سابق:متطلب 

 

  LSS-1743  (3-0-3)مدخل الى العلوم السياسية  

مفهوم علم السياسة وأهميته وفروعه ومناهج دراسته، وعالقته بالعلوم األخرى، ويتضمن عرض مختصر للفكر  املساقيتناول 

أي واأليديولوجيات السياسية املعاصرة، ومفهوم الدولة، وشروطها واملؤسساِت السياسية الرسمية، وأنواع األنظمة السياسية، كما يتناول الر 

الضغط واألحزاب السياسية وأنواعها، ويتضمن التعريف بالعالقات السياسية الدولية وعناصر النظام العام والتنشئة السياسية وجماعات 

 السياس ي الدولي( املجتمع الدولي )واملنظمات الدولية والسياسة الخارجية والعالقات الدولية.

 ال يوجد سابق:متطلب 

LSS-1853 ( 3-0-3مقدمة في علوم البيئة) 

يكشف املساق عن التفاعالت والعالقات بين اإلنسان واألرض، ويهدف بشكل رئيس إلى تقديم املبادئ واملفاهيم العلمية الراسخة التي تشكل 

  .العلوم البيئية في الواجهة بين اإلنسان واألرضقاعدة املعرفة لفهم تفاعالتنا مع البيئة الطبيعية، وهو ُيقدم ملساق 

 سابق: ال يوجدمتطلب 

 

LSS-1853 (3-0-3) البيئة علم إلى مدخل   

كما يتناول هذا املساق مقدمة في علم البيئة من ناحية النشأة والتطور ثم يتعرض إلى النظم البيئية الطبيعية والدورات البيوجيوكيميائية، 

ومصادر املياه وادارتها وتلوثها والنفايات الصلبة وانواعها يتطرق إلى اإلنسان وعالقته بالبيئة واملصادر الطبيعية تم يعرج الى دراسة ثلوث الهواء 

 .العالقة بين التنمية والبيئة ودور اإلنسان في استنزاف املوارد الطبيعية املختلفة وطرق التخلص منها واألخطار البيئية الطبيعية وكذلك دراسة

 املتطلب السابق: ال يوجد

COM-2123 (3-0-3) 2 األكاديمية الكتابة 

 الجامعية، املساقات محتوى  في للنجاح الالزمة واملعرفة واالستراتيجيات املهارات الكتساب وفعال عملي بنهج الطلبة املساق يزود

 التواصل، على القدرة من كفًؤا مستوى  يتطلب الذي التوظيف /األكاديمي للتخصص التحضير في تهممهارا تطوير ملواصلة وُيشركهم

 (.1 األكاديمية كتابة)ال لتمساق استمرار وهو

 1 األكاديمية الكتابة COM-1113 :سابق متطلب

 

  LSS-2483  (3-0-3)االبتكار وريادة األعمال  

الضوء على ثالث وحدات عن التفكير التصميمي، وريادة األعمال، والنمو، والقيادة الالزمة إلعداد كفاءة الطالب في مجال  يسلط املساق

ي سياق اإلمارات العربية املتحدة، وهو تقديم تفاعلي ملفاهيم االبتكار واملفاهيم القائمة على االبتكار االبتكار واملشاريع الريادية، مع أمثلة تقع ف

 و ريادة األعمال والقيادة في األعمال التجارية.ونم
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 ال يوجد سابق:متطلب  

 

  LSS-2483  االبتكار وريادة األعمالEN (3-0-3)  

ف ال ن هذا املساق الطالب من تطوير معرفتهم وفهمهم ملفاهيم وتأثير االبتكار وريادة األعمال على أي شكل من أشكال املشاريع. يعر 
 
طالب يمك

ونماذج فرصة املشروع واالستراتيجية ؛ تطوير املفهوم وتشكيله ؛ مناهج امللكية الفكرية واملنظمات والعمليات ؛ وتمويل وقيادة بمفاهيم 

املشروع. يركز املساق على خبرات تعلم االبتكار وريادة األعمال للطالب من خالل تعريضهم لحاالت وسيناريوهات مختلفة وأفضل املمارسات 

 اقات الدولية واإلماراتية.في كل من السي

 ال يوجد متطلب سابق:

 

 HUM-2623(3-0-3) مدخل إلى الدراسات اإلنسانية   

ضارة يهدف املساق إلى إثراء خبرات الطالب املعرفية حول العلوم اإلنسانية من خالل دراسة الحضارة اإلنسانية عبر عصورها املختلفة بداية بح

فوالعصور التاريخية في منطقة الشرق القديم والتعرف على أهم املراكز الحضارية التي قامت في املنطقةعصور ما قبل التاريخ   ، كما ُيعر 

الحضارات التي ازدهرت في العصور الوسطي والتي تتمثل الحضارات األوربية في العصر الوسيط إثر انهيار اإلمبراطورية الرومانية يتعرض ب

 دول األوروبية من سباتها العميق.النهضة وهو يتناول استيقاظ الاملساق أيضا الى عصر 

 

 

HUM-2623مدخل إلى الدراسات اإلنسانية EN (3-0-3)   

الفنون املرئية وفنون األداء واألدب واملوسيقى والدين من ثقافات العالم  -يركز املساق على دراسة وتقدير األشكال الرئيسية للتعبير الفني 

ف عن التراث الفني والقيم والفلسفات واألفكار املعبر عنها من خالل منظور تاريخي من العصور القديمة والوسطى إلى العصور املختلفة، ويكش

 .الحديثة

 ال يوجد متطلب سابق:
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