ﻧﺒﺬة ﻋﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻦﻴ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ

ملاذا جامعة العني؟

ِ
نح دراسية للطلبة املتفوقني
م ْ

برامج معتمدة دولياً

نبذة عن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
تأسست جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عام  2004وفتحت أبوابها الستقبال الفوج األول عام 2005
بثالث كليات يف العني هي كلية الهندسة ،كلية األعامل وكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية.
وامتدت يف توسعها إىل أن افتتحت مقرها يف أبوظبي عام  2008بكليتي األعامل والقانون.
واصلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مسرية التطوير األكادميية إىل أن أصبحت تطرح  15برنامج
بكالوريوس مبقريها يف أبوظبي والعني من خالل كلياتها الست :الهندسة ،الصيدلة ،القانون ،الرتبية
والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،األعامل ،وكلية االتصال واإلعالم .كام تطرح  7برامج ماجستري إضافة إىل
الدبلوم املهني يف التدريس.

برامج تتوافق مع متطلبات سوق العمل

رسوم دراسية مخفضة

تراخيص واعتامدات
تسعى الجامعة بشكل مستمر اىل الحصول عىل االعتامدات األكادميية من أرقى الهيئات التعليمية
املحلية والعاملية ،حيث أنها جامعة مرخصة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
كام أن كلية الهندسة حاصلة عىل االعتامد الدويل من هيئة االعتامد األكادميي للهندسة والتكنولوجيا
( )ABETيف الواليات املتحدة األمريكية ،يف حني أن كلية الصيدلة حاصلة عىل االعرتاف الدويل من مجلس
اعتامد التعليم الصيدالين ( )ACPEيف الواليات املتحدة األمريكية ،إضافة إىل أن كلية القانون حاصلة عىل
اعتامد املجلس األعىل للتقييم والبحث والتعليم العايل الفرنيس (.)HCERES

مرافق ترفيهية متنوعة

بيئة تعليمية مميزة

مقران جامعيان

كيف تصل إلينا

مقر العني

goo.gl/N1QOkG

يقـع الحـرم الجامعـي يف مدينـة العين يف قلـب املدينـة مما يجعـل الوصـول إليـه أكثر سـهولة ويسر.
وهـو يضـم مبـانٍ مـزودة بكافة التجهيـزات الالزمة والتـي تلبي احتياجـات الطلبة األكادميية ،مثـل املدرجات
والقاعـات الدراسـية واملختبرات العلميـة الحديثة ومكتبة تضـم آالف الكتب واملراجع وغرف دراسـية هادئة.
إضافـة إىل ذلـك ،يضـم املبنـى مرافـق متنوعـة لتوفير سـبل الرتفيـه والراحـة للطلبـة وتلبيـة احتياجاتهـم
العقليـة والجسـدية والوجدانيـة ،ومنهـا :الصالـة الرياضيـة والنـادي الريـايض ،والكافترييـا ،واستراحات
الطلبـة واملسـجد .كما يتوفـر للطلبـة والزائريـن والعاملين يف الجامعـة شـبكة اإلنرتنت الالسـلكية يف كل
أرجـاء الحرم.

كيف تصل إلينا

مقر أبوظبي

goo.gl/tWwifH

يقع الحرم الجامعي ملقر أبوظبي يف مدينة محمد بن زايد حيث ميكن الوصول إليه بسهولة دون
الشعور باالختناق املروري .تم تصميم املبنى وفقاً ألعىل املعايري التي تجعل الطلبة يقضون سنواتهم
الدراسية مبتعة وراحة .وهو يضم قاعات دراسية مجهزة بتقنيات تعليمية عالية املستوى ومختربات
الحاسب اآليل ،كام تتوفر شبكة اإلنرتنت الالسلكية عىل امتداد أرجاء الحرم .كام يضم الحرم مكتبة وغرف
دراسية ومرسح وقاعة للمؤمترات .إضافة إىل العديد من املرافق الرتفيهية والخدمية مثل ردهة طعام
داخلية وأخرى خارجية يف رشفة الجامعة ،ملعب وصالة رياضية مجهزة بأحدث األجهزة الرياضية وغريها
الكثري من املرافق والخدمات األخرى التي تجعل من جامعة العني بيئة تعليمية مميزة وممتعة.

الخدمات الطالبية
تقدم جامعة العني من خالل عامدة شؤون الطلبة العديد من الخدمات التي تعزز التفاعل مع طلبتها ومع املجتمع املحيل ،وتتمثل يف:

األنشطة الطالبية
تؤمن عامدة شؤون الطلبة بأهمية تفعيل دور الطلبة يف الحياة الجامعية الالمنهجية
وتلبية حاجاتهم وتنمية مهاراتهم من خالل تنظيم الفعاليات واألنشطة العلمية والثقافية
والفنية والصحية والرياضية.

اإلرشاد النفيس واالجتامعي
تهتم عامدة شؤون الطلبة مبتابعة مشاكل الطلبة وإيجاد الحلول املناسبة لها ،ومساعدتهم
يف التغلب عىل الصعوبات التي قد تواجههم يف حياتهم الجامعية ،وتقديم النصح واإلرشاد
لهم مع املحافظة عىل أعىل درجات الرسية.

الرعاية الصحية
توفـر الجامعـة لطلبتهـا مختلـف الخدمـات الصحيـة والرعايـة التمريضيـة مـن خلال «عيـادة
الجامعـة» والتـي تهتـم مبعالجـة الحـاالت الطارئـة والبسـيطة.

التطوير الوظيفي

تهتم الجامعة مبساعدة الطلبة عىل تحديد بدائل العمل املمكنة ومقاربة اهتامماتهم
وقدراتهم معها ،وتطوير مهاراتهم الالزمة لسوق العمل من خالل تفعيل املشاركة يف
مختلف املعارض الوظيفية وعقد ورش عمل متنوعة عن التخطيط املهني وكتابة السرية
الذاتية وكيفية إجراء املقابالت الوظيفية.

شؤون الخريجني
تحافظ عامدة شؤون الطلبة عىل تعزيز التواصل والعالقات املهنية والشخصية ما بني
الجامعة وخريجيها وما بني الخريجني أنفسهم .كام تنمي جسور التواصل بني الخريجني
ومختلف املؤسسات لتعريفهم بفرص العمل املتنوعة.

كلية الهندسة

برامج البكالوريوس

كلية الصيدلة

الساعات املعتمدة

بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية

140

بكالوريوس العلوم يف هندسة الحاسوب

140

بكالوريوس العلوم يف هندسة الشبكات واالتصاالت

140

بكالوريوس العلوم يف علوم الحاسب اآليل

123

بكالوريوس العلوم يف هندسة الربمجيات

124

متطلبات القبول يف برامج البكالوريوس
شهادة الثانوية العامة (علمي) من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية
والتعليم ،مبعدل ال يقل عن .% 60
شهادة كفــاءة يف اللغة اإلنجليزية ،ساريــة املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )500يف  TOEFL ITPأو ( )61يف
 TOEFL iBTأو ( )173يف  TOEFL CBTأو ( )5يف  IELTSأو ( )1100يف  EmSATأو ( )B1يف  ،Esolأو ما يعادلها.

برنامج البكالوريوس
بكالوريوس العلوم يف الصيدلة
برنامج املاجستري
ماجستري العلوم يف الصيدلة الرسيرية

الساعات املعتمدة
160
الساعات املعتمدة
36

متطلبات القبول يف برنامج البكالوريوس
شهادة الثانوية العامة (علمي) من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية
والتعليم ،مبعدل ال يقل عن .% 70
شهادة كفاءة يف اللغة االنجليزية ،سارية املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )500يف  TOEFL ITPأو ( )61يف TOEFL
 iBTأو ( )173يف  TOEFL CBTأو ( )5يف  IELTSأو ( )1100يف  EmSATأو ( )B1يف  ،Esolأو ما يعادلها.
متطلبات القبول يف برنامج املاجستري
درجة البكالوريوس يف الصيدلة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات ومبعدل
يقل عن  3من  4أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.
ّ
تراكمي ال
شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية ،سارية املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )550يف  TOEFL ITPأو ( )79يف TOEFL
 iBTأو ( )213يف  TOEFL CBTأو ( )6يف  IELTSأو ( )1400يف  EmSATأو ( )B2يف  ،Esolأو ما يعادلها.

كلية الرتبية
والعلوم اإلنسانية
واالجتامعية

برامج البكالوريوس
بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم للغة اإلنجليزية
بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية
بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم تكنولوجيا املعلومات
بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة
بكالوريوس اآلداب يف علم النفس التطبيقي
بكالوريوس اآلداب يف علم االجتامع التطبيقي
برامج الدراسات العليا
الدبلوم املهني يف التدريس
ماجستري اآلداب يف تدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها ()TESOL
ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها

كلية األعامل

الساعات املعتمدة

126

الساعات املعتمدة

برنامج البكالوريوس
بكالوريوس يف إدارة األعامل
اإلدارة
التمويل واملصارف
إدارة املوارد البرشية

املحاسبة
التسويق
نظم املعلومات اإلدارية

123

الساعات املعتمدة
24
36

الساعات املعتمدة

برنامج املاجستري

33
33

متطلبات القبول يف برامج البكالوريوس
شهادة الثانوية العامة (علمي أو أديب) من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية
والتعليم مبعدل ال يقل عن  ،% 60أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن  %65مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم.
شهادة كفــاءة يف اللغة اإلنجليزية ،ساريــة املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )500يف  TOEFL ITPأو ( )61يف
 TOEFL iBTأو ( )173يف  TOEFL CBTأو ( )5يف  IELTSأو ( )1100يف  EmSATأو ( )B1يف  ،Esolأو ما يعادلها.
(يطبق هذا الرشط عىل بكالوريوس إعداد معلم للغة اإلنجليزية وبكالوريوس إعداد معلم تكنولوجيا املعلومات فقط).
متطلبات القبول يف برنامج ماجستري اآلداب يف تدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها ()TESOL
درجة البكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية أو اللغويات أو الرتجمة أو آداب لغة إنجليزية أو تربويات لغة إنجليزية أو
ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات ،ومبعدل تراكمي ال يقل عن ( 3من .)4
شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية سارية املفعول وبدرجة ال تقل عن ( )550يف  TOEFL ITPأو ( )79يف TOEFL
 iBTأو ( )213يف  TOEFL CBTأو ( )6يف  IELTSأو ( )1400يف  EmSATأو ( )B2يف  ،Esolأو ما يعادلها.
متطلبات القبول يف برنامج ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
درجة بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم مجال اللغة العربية أو إعداد معلم مجال اللغة العربية والرتبية اإلسالمية
أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات ومبعدل تراكمي ال يقل عن  3من .4
متطلبات القبول يف برنامج ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها
درجة بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم مجال الرتبية اإلسالمية أو إعداد معلم مجال اللغة العربية والرتبية اإلسالمية أو
الرتبية اإلسالمية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات ومبعدل تراكمي ال يقل عن  3من .4
متطلبات القبول يف برنامج الدبلوم املهني يف التدريس
متصل أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات،
ّ
درجة البكالوريوس يف تخصص
يقل عن ( 2من  )4أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.
ّ
ومبعدل تراكمي ال

ماجستري يف إدارة األعامل
اإلدارة
التمويل واملصارف
إدارة املوارد البرشية

املحاسبة
التسويق
نظم املعلومات اإلدارية

33

متطلبات القبول يف برنامج البكالوريوس
شهادة الثانوية العامة (علمي أو أديب) من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية
والتعليم مبعدل ال يقل عن  ،% 60أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن  %65مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم.
شهادة كفــاءة يف اللغة اإلنجليزية ،ساريــة املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )500يف  TOEFL ITPأو ( )61يف
 TOEFL iBTأو ( )173يف  TOEFL CBTأو ( )5يف  IELTSأو ( )1100يف  EmSATأو ( )B1يف  ،Esolأو ما يعادلها.
متطلبات القبول يف برنامج املاجستري
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومبعدل
تراكمي ال يقل عن  3من  4أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.
شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية ،سارية املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )550يف  TOEFL ITPأو ( )79يف TOEFL
 iBTأو ( )213يف  TOEFL CBTأو ( )6يف الـ IELTSأو ( )1400يف  EmSATأو ( )B2يف  ،Esolأو ما يعادلها( .إذا كانت
شهادة البكالوريوس تدرس باللغة العربية).
شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية ،سارية املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )500يف  TOEFL ITPأو ( )61يف TOEFL
 iBTأو ( )173يف  TOEFL CBTأو ( )5يف  IELTSأو ( )1100يف  EmSATأو ( )B1يف  ،Esolأو ما يعادلها( .إذا كانت
شهادة البكالوريوس تدرس باللغة اإلنجليزية).

كلية االتصال
واإلعالم

كلية القانون

برنامج البكالوريوس
بكالوريوس يف القانون
برامج املاجستري

الساعات املعتمدة

برنامج البكالوريوس

الساعات املعتمدة

129
الساعات املعتمدة

ماجستري يف القانون الخاص

33

ماجستري يف القانون العام

33

متطلبات القبول يف برنامج البكالوريوس
شهادة الثانوية العامة (علمي أو أديب) من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية
والتعليم مبعدل ال يقل عن  ،% 60أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن  %65مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم.
متطلبات القبول يف برامج املاجستري
درجة البكالوريوس يف القانون أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ومبعدل تراكمي ال يقل عن  3من  4أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.
شهادة كفاءة يف اللغة االنجليزية ،سارية املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )450يف  TOEFL ITPأو ( )4.5يف IELTS
أو ( )950يف  EmSATأو ما يعادلها.

بكالوريوس االتصال واإلعالم
الصحافة

اإلعالن

123

العالقات العامة

متطلبات القبول يف برنامج البكالوريوس
شهادة الثانوية العامة (علمي أو أديب) من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية
والتعليم مبعدل ال يقل عن  ،% 60أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن  %65مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم.
شهادة كفاءة يف اللغة االنجليزية ،سارية املفعول ،وبدرجة ال تقل عن ( )450يف  TOEFL ITPأو ( )45يف TOEFL
 iBTأو ( )4.5يف  IELTSأو ( )950يف  EmSATأو ( )B1-A2يف ،Esolأو ما يعادلها.
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