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إنھــا الدولــة التــي یلتقــي فیھــا االبتــكار بالثقافــة، اإلمــارات العربیــة المتحــدة ھــي وجھــة ســیاحیة محبوبــة، كمــا أنھــا تحتضــن بعضــاً مــن أھــم الجامعــات 
في منطقة الخلیج العربي. إّن اإلمارات ھي الوجھة المثالیة ألي طالب دولي باحٍث عن تجربٍة تعلیمیٍة فریدةٍ وذات جودةٍ عالیة.

تشرف وزارة التربیة والتعلیم في دولة اإلمارات على النظام التعلیمي فیھا و الذي یقوم على أعلى المعاییر األكادیمیة المتمیّزة.

تقــع اإلمــارات فــي الشــرق األوســط، وھــي موزعــة إلــى ســبع إمــارات یحكــم كالً منھــا حاكــم مســتقّل، وھــي: أبــو ظبــي، دبــي، الشــارقة، عجمــان، 
الفجیــرة، رأس الخیمــة، أم القیویــن. تقــدّم اإلمــارات بیئــةً ثقافیــةً منفتحــةً ومتســامحةً ومتنوعــة، حیــث أّن النســبة األعلــى مــن الســكان ھــم مــن الوافدیــن 
مــن مختلــف الجنســیات والتــي یفــوق عددھــا الـــ200 جنســیة. یشــكل المواطنــون اإلماراتیــون نســبة %20 تقریبــاً مــن التعــداد الســكاني، ممــا یجعــل 

اإلمارات وطناً ألعلى نسبة مھاجرین في العالم وموقعاً مثالیاً للتحصیل العلمي للطلبة واختبار الحیاة في بیئٍة متعددة الثقافات.

أفغانستان

إیـران

الكویت

المملكة العربیة الســعودیة

سلطنة عمان

الیـمن

أبو ظبي

دبي
عجمان

حول اإلمارات العربیة المتحدة 
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حول كلیة المدینة الجامعیة بعجمان

جامعــة المدینــة عجمــان ھــي مؤسســة للتعلیــم العالــي، مرّخصــة مــن وزارة التربیــة والتعلیــم – شــؤون التعلیــم العالــي فــي دولــة اإلمــارات العربیــة 
المتحــدة. توفــر الجامعــة بیئــة تعلیمیــة شــاملة تشجع على البحــث العلمي، واالبتــكار والتطویــر الشــخصي، كمــا تقــدم للطلبــة المعرفــة، الفــرص والدعــم 

الالزم لمساعدتھم في تحقیق أھدافھم الشخصیة، لكي یتمكنوا من تقدیم مساھمات فعالة في المجتمع وأن یصبحوا قادة متمیزین في مجاالتھم.

جمیع بــرامجنا معتمــدة مــن قبــل مفوضیــة االعتماد األكادیمي التابعــة لــوزارة التربیــة و التعلیــم - شــؤون التعلیــم العالــي، حیــث توفــر الجامعــة 14 
ــتوى  ــى مس ــم عل ــة واإلعالن، التعلی ــات العام ــون، العالق ــال، القان ــنان، إدارة األعم ــة األس ــل جراح ــة مث ــات متنوع ــي تخصص ــاً ف ــاً أكادیمی برنامج
البكالوریــوس و الدراســات العلیــا، وتطــرح ھــذه البرامــج باللغتیــن العربیــة واإلنجلیزیــة. إّن واحــدة مــن أھــم نقــاط قوتنــا تكمــن فــي فریقنــا المكــون مــن 
أعضــاء ھیئــة التدریــس والموظفیــن المؤھلیــن، المتنوعیــن والمتفانیــن فــي عملھــم .تقــدم الجامعــة تعلیمــاً عالــي الجــودة وتحــرص علــى بقــاء جمیــع 

برامجھا األكادیمیة معاصرة، تتناسب مع الثورة الصناعیة والتطور التكنولوجي السریع الذي یشھده العالم لكي تتماشى مع المعاییر العالمیة.

  (ISEP) تعــدّ جامعــة المدینــة عجمــان مــن المؤسســات القالئــل فــي منطقــة الخلیــج العربــي التــي لھــا عضویــة فــي برنامــج تبــادل الطلبــة الدولییــن
وھــي منظمــة مقرھــا واشــنطن، عاصمــة الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، تتیــح للطلبــة متابعــة دراســتھم فــي أكثــر مــن 300 مؤسســة للتعلیــم الجامعــي 
فــي جمیــع أنحــاء العالــم فــي إطــار ھــذا البرنامــج. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإّن الجامعــة عضــٌو فــي (AACSB) وھــي منظمــة دولیــة غیــر ربحیــة، 

تربط بین المعلمین، والطلبة، وأصحاب األعمال لتحقیق ھدف مشترك وھو: تحسین جودة التعلیم في قطاع األعمال حول العالم.

تضــم  جامعــة المدینــة عجمــان أعضــاء ھیئــة تدریــس وطلبــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، حیــث أّن حرمھــا الجامعــي یضــّم أكثــر مــن 50 جنســیة تحــت 
سقف واحد، ولذلك تھدف الجامعة إلى تجھیز الطلبة لسوق العمل الدولي من خالل توفیر تجربة تعلیمیة شاملة وبیئة ذات مستوى عالمي.

حول جامعة المدینة عجمان

14 
البرامج األكادیمیة

2,700
الخریجون

2,500
الطلبة

50
الجنسیات

لقد صنف نظام نجوم كیو اس جامعة المدینة عجمان كمؤسسة بأربعة نجوم من خمسة نجوم. و تظھر ھذه التصنیفات التزام الجامعة المستمر 
بالتمیز في التدریس والبحث والخدمات الطالبیة والمساھمات في المجتمع.ولقد توصلت وحدة  كیو اس المعلوماتیة إلى تقییم أربعة نجوم للمؤسسة 

من خالل جمع دقیق ومستقل للبیانات وتحلیل مقاییس األداء على النحو المعمول بھ في منھجیة نجوم  كیو اس. ولقد شمل التقییم ثمانیة فئات 
في الجامعة والتي تضمنت التدریس ، والتوظیف ، والتدویل ، والتطویر األكادیمي ، والمرافق ، وفترة البرنامج ، والمسؤولیة المجتمعیة ، والشمولیة.

باإلضافة إلى ذلك ، تضمن التقییم  عدة مؤشرات في كل فئة ، تم اختیارھا بناًء على المعاییر العالمیة وأفضل الممارسات.
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حفل التخرج - جامعة المدینة عجمان

مجلس األمناء

مرحباً بكم في جامعة المدینة عجمان
04



البرامج األكادیمیة المطروحة

برامج البكالوریوس
البكالوریوس في جراحة األسنان

البكالوریوس في إدارة األعمال

� إدارة الموارد البشریة باللغتین العربیة واالنجلیزیة
� إدارة الموارد البشریة

� التسویق
� إدارة نظم المعلومات

� المالیة والمحاسبة
� إدارة الضیافة والسیاحة

البكالوریوس في القانون باللغتین العربیة واالنجلیزیة

البكالوریوس في العالقات العامة واإلعالن باللغتین العربیة واالنجلیزیة
� اإلعالن

� العالقات العامة

برامج الدراسات العلیا
الماجستیر في إدارة األعمال

� إدارة الجودة الشاملة
الماجستیر في القانون

� القانون الخاص
� القانون العام

دبلوم الدراسات العلیا المھني في التدریس

البرامج األكادیمیة المطروحة
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البرامج األكادیمیة المطروحة

أ.  برامج البكالوریوس

الشھادة / التخصص

بكالوریوس في جراحة األسنان

بكالوریوس إدارة األعمال في
كافة التخصصات التي تدرس

باللغة االنجلیزیة

بكالوریوس إدارة األعمال –
إدارة الموارد البشریة باللغتین

العربیة واالنجلیزیة

- نسبة ال تقل عن 70% في مسار
النخبة أو المتقدم

-نسبة ال تقل عن 75% في المسار
العام

بكالوریوس العالقات العامة
واإلعالن باللغتین

العربیة واالنجلیزیة
نسبة ال تقل عن %60

بكالوریوس في القانون

- نسبة ال تقل عن 75% في مسار
النخبة

- نسبة ال تقل عن 80% في المسار
العلمي/المتقدم

- نسبة ال تقل عن 85% في المسار
األدبي/العام

أحد اختبارات اللغة االنجلیزیة التالیة:
� اإلمسات في اللغة االنجلیزیة (1100)

� التوفل الدولي (61)
� التوفل الكتابي (500)

� اآلیلتس األكادیمي (5.0)
اختبار اإلمسات في اللغة العربیة (800)

اختبار اإلمسات في الریاضیات (900)
اجتیاز اختبار اإلمسات في مادتین 

من المواد العلمیة (900)
( أحیاء، كیمیاء أو فیزیاء )

أحد اختبارات اللغة االنجلیزیة التالیة:
� اإلمسات في اللغة االنجلیزیة (950)

� التوفل الكتابي (450)
� التوفل الدولي (51)

� اآلیلتس األكادیمي (4.5)
اختبار اإلمسات في اللغة العربیة (1000)

متطلب اللغة االنجلیزیة / العربیة متطلب الثانویة العامة
الوثائق المطلوبةالریاضیات / الكیمیاء/ الفیزیاء/ األحیاء

� شھادة الثانویة العامة (أو ما   
  یعادلھا) موثقة من وزارة التربیة 

  والتعلیم في اإلمارات.

� للمناھج غیر الوزاریة أو من خارج   
  اإلمارات: الشھادة األصلیة المصدقة 

  مع معادلة الدرجة العلمیة الصادرة 
  عن وزارة التربیة والتعلیم في 

  اإلمارات.

� الشھادة األصلیة الختبار اللغة 
  االنجلیزیة/ العربیة/ الریاضیات /

 الكیمیاء/ الفیزیاء / األحیاء.

� نسخة عن جواز السفر ساري المفعول

� نسخة عن الھویة اإلماراتیة ساریة 
  المفعول.

� نسخة عن اإلقامة في دولة اإلمارات 
  ساریة المفعول.

� نسخة عن خالصة القید للمواطنین 
  اإلماراتیین.

� شھادة میالد.

� 4 صور شخصیة حدیثة (بقیاس 
  صورة جواز السفر) على خلفیة بیضاء
� رسالة إنھاء الخدمة الوطنیة من ھیئة 
الخدمة الوطنیة واالحتیاطیة لمواطنین 

دولة اإلمارات.
� المقابلة الشخصیة.  

 متطلبات إضافیة لبرامج.
  العلوم الصحیة:

� شھادة اللیاقة الصحیة.

� شھادة اإلنعاش القلبي الرئوي لطلبة 
  جراحة األسنان یتم تجدیدھا كل سنتین

� الطلبة غیر الحاصلین على المعدل المطلوب في اختبار كفاءة اللغة االنجلیزیة، سیتم وضعھم في أحد المستویات المطروحة في برنامج اللغة االنجلیزیة المكثف 
  بناًء على آخر نتیجة لھم في اختبار كفاءة اللغة االنجلیزیة.

� یمكن لغیر الناطقین باللغة العربیة التسجیل في مادة المقدمة في اللغة العربیة كبدیل إلختبار اإلمسات في اللغة العربیة وال تحتسب ضمن الساعات المعتمدة للبرنامج.  

� طلبة برنامج اللغة االنجلیزیة المكثف، بإمكانھم تسجیل مساق إلى ثالثة، حسب مستواھم. یتم اختیار المساقات التالیة من برنامج التعلیم العام حصراً: مقدمة في 
  تقنیة المعلومات، الریاضیات، الثقافة اإلسالمیة، مجتمع اإلمارات.

أحد اختبارات اللغة االنجلیزیة التالیة:
� اإلمسات في اللغة االنجلیزیة (950)

� التوفل الكتابي (450)
� التوفل الدولي (51)

� اآلیلتس األكادیمي (4.5)
اختبار اإلمسات في الریاضیات (800)

اختبار اإلمسات في اللغة العربیة (1000)

أحد اختبارات اللغة االنجلیزیة التالیة:
� اإلمسات في اللغة االنجلیزیة (1100)

� التوفل الدولي (61)
� التوفل الكتابي (500)

� اآلیلتس األكادیمي (5.0)
اختبار اإلمسات في اللغة العربیة (600)

اختبار اإلمسات في الریاضیات (600)

- نسبة ال تقل عن 80% في مسار
النخبة

- نسبة ال تقل عن 85% في المسار
العلمي/المتقدم

أحد اختبارات اللغة االنجلیزیة التالیة:
� اإلمسات في اللغة االنجلیزیة (950)

� التوفل الكتابي (450)
� التوفل الدولي (51)

� اآلیلتس األكادیمي (4.5)
اختبار اإلمسات في اللغة العربیة (1000)

اختبار اإلمسات في الریاضیات (600)

- نسبة ال تقل عن 70% في مسار
النخبة أو المتقدم

-نسبة ال تقل عن 75% في المسار
العام
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متطلبات القبول

ب. برامــج الدراســات العلیا

الشھادة/التخصص

المؤھالت العلمیة

متطلب اللغة االنجلیزیة/العربیة

الوثائق المطلوبة

دبلوم الدراسات العلیا المھني في التدریس
الماجستیر في القانون 

� شھادة البكالوریوس والسجل الدراسي (أو ما یعادلھما) األصلیین والمصدقین من وزارة التربیة والتعلیم للشھادات 

الصادرة داخل اإلمارات.

� معادلة الدرجة العلمیة األصلیة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم في حال كانت الشھادة من خارج اإلمارات.

� الشھادة األصلیة لمتطلب اللغة االنجلیزیة/العربیة.

� نسخة عن جواز السفر ساري المفعول.

� نسخة عن الھویة اإلماراتیة ساریة المفعول.

� نسخة عن اإلقامة في اإلمارات ساریة المفعول.

� نسخة عن خالصة القید للمواطنین اإلماراتیین.

� رسالة إنھاء الخدمة الوطنیة من ھیئة الخدمة الوطنیة واالحتیاطیة لمواطنین دولة اإلمارات.

� 4 صور شخصیة حدیثة (بقیاس صورة جواز السفر) على خلفیة بیضاء.

� المقابلة الشخصیة لطلبة الماجستیر في إدارة األعمال. 

أحد اختبارات اللغة االنجلیزیة التالیة:
� اإلمسات في اللغة اإلنجلیزیة ( 950 )

� التوفل الدولي (51)
� التوفل الكتابي (450)

� اآلیلتس االكادیمي (4.5)

اختبار اإلمسات في اللغة العربیة (1250)

یجب أن یكون مقدم الطلب حاصالً على درجة بكالوریوس معترف بھا و التي تم الحصول علیھا في مجال ذي صلة، 
بمعدل تراكمي ال یقل عن 3.0 من 4.0 أو ما یعادلھ ، من مؤسسة معتمدة من قبل وزارة التربیة والتعلیم- شؤون 

التعلیم العالي في دولة اإلمارات (أو ما یعادلھا).

القبول المشروط 1:
 � ان یكون الطالب حاصالً على درجة بكالوریوس معترف بھا بمعدل تراكمي ال یقل عن 2.5 من 4.0 أو ما یعادلھ .

 � أن یقوم الطالب بالتسجیل في تسع الساعات المعتمدة كحد أقصى من المساقات و التي تعتبر جزء من برنامج 
   الدراسات العلیا خالل فترة القبول المشروط و الحصول على معدل تراكمي ال یقل عن 3.0 من 4.0 ، أو ما یعادلھ، 

   في ھذه المساقات و اال سیتم فصلھ من البرنامج.

القبول المشروط 2 :
 � أن یكون الطالب حاصالً على درجة بكالوریوس معترف بھا بمعدل تراكمي ال یقل عن 2.0 من 4.0 أو ما یعادلھ. 

   وأن یقوم بالتسجیل في تسع الساعات المعتمدة كحد أقصى من المساقات والتي ال تعتبر جزء من برنامج الدراسات العلیا.
 � ھذه المساقات لن یتم احتسابھا من ضمن برنامج الدراسات العلیا

 � یجب أن یحصل الطالب على معدل تراكمي ال یقل عن 3.0 من 4.0 ، أو ما یعادلھ، في تسع الساعات المعتمدة 
   من البرنامج التحضیري وذلك لإللتحاق في برنامج الدراسات العلیا واال سیتم فصل الطالب من البرنامج.
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متطلبات القبول

الوثائق المطلوبة

أحد اختبارات اللغة االنجلیزیة التالیة:
� إمسات في اللغة اإلنجلیزیة (1400)

� التوفل الكتابي (550)
� التوفل الدولي (79)

� اآلیلتس االكادیمي (6.0)

ب. برامــج الدراســات العلیا

الشھادة/التخصص

المؤھالت العلمیة

متطلب اللغة االنجلیزیة/العربیة

الماجستیر في ادارة األعمال

� شھادة البكالوریوس والسجل الدراسي (أو ما یعادلھما) األصلیین والمصدقین من وزارة التربیة والتعلیم للشھادات 

الصادرة داخل اإلمارات.

� معادلة الدرجة العلمیة األصلیة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم في حال كانت الشھادة من خارج اإلمارات.

� الشھادة األصلیة لمتطلب اللغة االنجلیزیة/العربیة.

� نسخة عن جواز السفر ساري المفعول.

� نسخة عن الھویة اإلماراتیة ساریة المفعول.

� نسخة عن اإلقامة في اإلمارات ساریة المفعول.

� نسخة عن خالصة القید للمواطنین اإلماراتیین.

� نسخة عن شھادة المیالد.

� 4 صور شخصیة حدیثة (بقیاس صورة جواز السفر) على خلفیة بیضاء.

� رسالة إنھاء الخدمة الوطنیة من ھیئة الخدمة الوطنیة واالحتیاطیة لمواطنین دولة اإلمارات.

أن یكون مقدم الطلب حاصالً على درجة بكالوریوس معترف بھا و التي تم الحصول علیھا في مجال ذي صلة، 
وبمعدل تراكمي ال یقل عن 3.0 من 4.0 أو ما یعادلھ  ، من مؤسسة معتمدة من قبل وزارة التربیة والتعلیم- شؤون 

التعلیم العالي في دولة اإلمارات (أو ما یعادلھا).

القبول المشروط 1:
 � أن یكون الطالب حاصالً على درجة بكالوریوس معترف بھا مع درجة امسات 1250 في اللغة االنجلیزیة أو ما یعادلھ  

 ( CBT 197 ، iBT 71 ) 530 في اختبار معیاري أخر معتمد من ھیئة االعتماد االكادیمي مثل التوفل بمعدل   
   اواألیلتس األكادیمي بمعدل 5.5.

 � یتوجب على الطالب ان یستوفي المتطلبات المذكورة في فترة القبول المشروط و اال سیتم فصلھ:
    - الحصول على درجة االمسات في اللغة االنجلیزیة بمعدل 1400 أو ما یعادلھ  في نھایة أول فصل دراسي للطالب.
    - التسجیل بما ال یزید عن ست ساعات معتمدة من برنامج الماجستیر في إدارة األعمال في الفصل الدراسي األول 

   ( فصلیین دراسیین قصیرین)، غیر متضمة برنامج اللغة االنجلیزیة المكثف.
    - أن یحصل على معدل تراكمي ال یقل عن 3.0 من 4.0 أو ما یعادلھ في ست الساعات المعتمدة التي قام 

        بالتسجیل بھا في برنامج الدراسات العلیا.

القبول المشروط 2:
  أن یكون الطالب حاصالً على درجة بكالوریوس معترف بھا بمعدل تراكمي ال یقل عن 2.5 من 4.0 أو ما یعادلھ.

 � التسجیل بحد أقصى في تسع الساعات المعتمدة في برنامج الماجستیر في إدارة األعمال خالل فترة القبول المشروط 
   والحصول على معدل تراكمي ال یقل عن 3.0 من 4.0 أو ما یعادلھ  في ھذه المساقات واال سیتم فصل الطالب.

القبول المشروط 3: 
 � أن یكون الطالب حاصالً على درجة بكالوریوس معترف بھا بمعدل تراكمي ال یقل عن 2.0 من 4.0 أو ما یعادلھ. 

   وأن یقوم بالتسجیل في تسع الساعات المعتمدة كحد أقصى من المساقات والتي تعتبر جزء من برنامج الدراسات العلیا.
 � ھذه المساقات لن یتم احتسابھا من ضمن برنامج الدراسات العلیا.

 � یجب أن یحصل الطالب على معدل تراكمي ال یقل عن 3.0 من 4.0 ، أو ما یعادلھ، في تسع الساعات المعتمدة 
   من البرنامج التحضیري و ذلك لإللتحاق في برنامج الدراسات العلیا واال سیتم فصل الطالب.
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194

120

120

120

129

120

120

132

126

126

2200

999

999

999

1029

999

908

1029

999

999

88,000

29,970

29,970

29,970

30,870

29,970

27,240

30,870

29,970

29,970

الرسوم الدراسیة
أ. برامــج البكالوریــوس

البرنامج

العلوم الصحیة

إدارة األعمال

بكالوریوس القانون

بكالوریوس في
العالقات العامة

واإلعالن

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

بكالوریوس

االنجلیزیة

االنجلیزیة

االنجلیزیة

االنجلیزیة

العربیة واالنجلیزیة

االنجلیزیة

االنجلیزیة

العربیة واالنجلیزیة

العربیة واالنجلیزیة

العربیة واالنجلیزیة

5 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

4 سنوات

جراحة األسنان

التسویق

المالیة والمحاسبة

إدارة الموارد البشریة

إدارة الموارد البشریة

إدارة نظم المعلومات

إدارة الضیافة والسیاحة

قانون

العالقات العامة

اإلعالن

الرسوم السنویةمدة البرنامجلغة التدریسالتخصصالدرجة العلمیة
(10 مساقات/درھم)

الساعات
المعتمدة

رسوم الساعة
المعتمدة/درھم

.(VAT) 5% تخضع الرسوم أعاله لضریبة القیمة المضافة �

� الرسوم الدراسیة ال تتضمن رسوم التسجیل، أو األنشطة الطالبیة، أو الكتب الدراسیة.

� تحتفظ الجامعة بحقھا في زیادة الرسوم الدراسیة و إضافة رسوم على الخدمات وغیرھا من الرسوم دون إشعار مسبق.

(40 ساعة معتمدة)
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الرسوم الدراسیة

ب. برامج الدراسات العلیا

رسوم الساعةمدة البرنامجلغة التدریسالتخصصالدرجةالبرنامج
المعتمدة/درھم

الساعات
المعتمدة

الرسوم
الدراسیة

الكاملة/درھم

ماجستیر القانون

ماجستیر
إدارة األعمال

دبلوم 
الدراسات العلیا 

المھني في التدریس

ماجستیر

ماجستیر

القانون العام

القانون الخاص

الرسالة العلمیة 

العربیة

العربیة

العربیة

58,080

58,080

83,490

 (المساقات مع الرسالة)

 24-18
شھراً متضمنة
الرسالة العلمیة

 24-18
شھراً متضمنة
الرسالة العلمیة

6 أشھر

14 شھر اً متضمنة
الرسالة العلمیة

� الدراسات اإلسالمیة
� اللغة العربیة

� اللغة االنجلیزیة
� العلوم

� الریاضیات
� الدراسات االجتماعیة

� تقنیة المعلومات

15,000 (رسوم مخفضة)***فصالن دراسیان

24

24

9

2420

2420

25,410*

.(VAT) 5% تخضع الرسوم أعاله لضریبة القیمة المضافة �
� الرسوم الدراسیة ال تتضمن رسوم التسجیل، أو الكتب الدراسیة.

� تحتفظ الجامعة بحقھا في زیادة الرسوم الدراسیة و إضافة رسوم على الخدمات وغیرھا من الرسوم دون إشعار مسبق.
*    في حال حاجة الطالب لتمدید الرسالة العلمیة، ینبغي علیھ سداد مبلغ وقدره 7,623 درھم تخضع لضریبة القیمة المضافة 5% (VAT) عن كل تمدید 

(مدة كل تمدید ھي 6 أشھر).

**   ال یمكن تمدید الرسالة العلمیة لبرنامج الماجستیر في إدارة األعمال، وفي حالة رسوب الطالب/ة في الرسالة العلمیة، یجب على الطالب/ة التسجیل مرة أخرى 

مع إعادة دفع رسوم الرسالة كاملة. 

*** ھذه المنحة لفترة محدودة فقط.

إدارة الجودة الشاملة

العربیة

االنجلیزیة

24

33181559,895

دبلوم عالي

ماجستیر

4 أشھر 76,835**616,940االنجلیزیة

-

-
 (المساقات مع الرسالة)

الرسالة العلمیة 
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رسوم أخرى

برامج البكالوریوس

رسوم طلب االلتحاق والقبول

رسوم طلب االلتحاق والقبول (الطلبة الدولیین)

رسوم الدورة التعریفیة 

رسوم التسجیل

رسوم التسجیل

رسوم األنشطة الطالبیة

رسوم األنشطة الطالبیة

رسوم تحویل الساعات المعتمدة

رسوم التسجیل المتأخر

برنامج اللغة االنجلیزیة المكثف

المستوى األول

المستوى الثاني

رسوم إجراءات اإلقامة

رسوم ضمان اإلقامة

رسوم مختبرات الحاسوب

رسوم المخبر والعیادة لكل فصل في السنة األولى إلى الثالثة

رسوم المخبر والعیادة لكل فصل في السنة الرابعة والخامسة

رسوم المخبر اإلنتاجي لكل فصل في السنة الرابعة والخامسة

رسوم التدریب خالل الفصل الصیفي األول من السنة الرابعة والخامسة

رسوم التدریب خالل الفصل الصیفي الثاني من السنة الرابعة والخامسة

رسوم السحب واإلضافة 

رسوم إعادة اإلمتحان (المنتصف أو السعي) 

إضافة تقدیر غیر المكتمل (إعادة اإلختبار النھائي)  

رسوم التخرج 

رسوم السجل الدراسي 

رسوم اعادة اصدار بطاقة جامعیة 

رسوم نسخة أو بدل فاقد من الشھادة 

رسوم تغییر تخصص 

رسوم تظلم 

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي (الخریف والربیع) (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي صیفي (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي (الخریف والربیع) (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي صیفي (غیر مستردة)

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل مساق

یحتوي البرنامج على  مستویان

مدة المستوى فصل دراسي واحد (135 ساعة دراسیة)

مدة المستوى فصل دراسي واحد (135 ساعة دراسیة)

 

قابلة لالسترداد عند إلغاء اإلقامة وبناًء على تأكید قسم العالقات العامة

وبعد استكمال سنة دراسیة واحدة في الجامعة.

بكالوریوس جراحة األسنان

بكالوریوس جراحة األسنان

بكالوریوس جراحة األسنان

بكالوریوس جراحة األسنان

بكالوریوس جراحة األسنان (لكل فصل دراسي)

بكالوریوس جراحة األسنان (لكل فصل دراسي)

لكل طلب 

لكل مساق

التفاصیلالمبلغ/درھمالعنصر

1500

1500

1250

550

330

275

110

330

220

-

4840

4840

2000

5000

715

4400

6600

3300

4400

4400

33

330

1100

1375

83

55

550

550

220
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رسوم أخرى 

برامج الدراسات العلیا

رسوم طلب االلتحاق والقبول

رسوم التسجیل (ماجستیر القانون)

رسوم التسجیل(ماجستیر القانون)

رسوم التسجیل(ماجستیر إدارة األعمال)

رسوم تحویل الساعات المعتمدة

رسوم التسجیل المتأخر

رسوم إجراءات اإلقامة

رسوم ضمان اإلقامة

رسوم السحب واإلضافة 

رسوم إعادة اإلمتحان (المنتصف أو السعي) 

إضافة تقدیر غیر المكتمل (إختبار نھائي)  

رسوم التخرج 

رسوم السجل الدراسي 

رسوم اعادة اصدار بطاقة جامعیة 

رسوم نسخة أو بدل فاقد من الشھادة 

رسوم تظلم 

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي (الخریف والربیع) (غیر مستردة)

لكل فصل دراسي صیفي (غیر مستردة)

لكل دورة فصلیة (غیر مستردة)

تسدد لمرة واحدة مع الطلب (غیر مستردة)

لكل مساق

-

قابلة لالسترداد عند إلغاء اإلقامة وبناًء على تأكید قسم العالقات العامة الخارجیة وبعد

استكمال سنة دراسیة واحدة في الجامعة.

لكل طلب 

لكل مساق

التفاصیلالمبلغ/درھمالعنصر

3000

550

330

275

330

220

2000

5000

33

550

1650

1375

83

55

550

220
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الطلبــة المنقولون

برامج الدراسات العلیابرامج البكالوریوسالمتطلبات

ینبغي أن تكون المؤسسة التعلیمیة التي ینتقل 
منھا الطالب معتمدة من قبل وزارة التربیة 

والتعلیم – شؤون التعلیم العالي في اإلمارات

ینبغي على الطلبة المنقولین من المؤسسات 
التعلیمیة األخرى أن یكون لدیھم معدل تراكمي

الطلبة الحاصلون على معدل تراكمي أقل من 
المطلوب سیتم إدخالھم في تخصصات غیر 

التخصصات السابقة وسیتم تحویل المساقات 
التابعة لبرنامج التعلیم العام فقط

یمكن تحویل المساقات التي أكملھا الطالب في 
مؤسسات تعلیمیة أخرى في البرنامج المناسب 

في جامعة المدینة عجمان في حال انطبقت علیھا 
المعاییر التالیة

ینبغي على الطلبة تزوید قسم القبول برسالة من 
المؤسسة التعلیمیة السابقة تفید بأن لغة التدریس 

ھي اللغة االنجلیزیة في حال كانت المساقات 
المحولة تدرس باللغة االنجلیزیة في الجامعة

ینطبق كل ما ذكر أعاله على الطلبة الدولیین 
الراغبین في االنتقال من مؤسسات تعلیمیة خارج 
اإلمارات، إضافة إلى تزوید قسم القبول بالسجل 
الدراسي األصلي مصدقاً من الجھات التالیة (في 

البلد الذي تتبع لھ المؤسسة التعلیمیة):
� وزارة التربیة والتعلیم 

� وزارة الخارجیة
� السفارة اإلماراتیة

كما أن عملیة تحویل المساقات خاضعة لموافقة 
وزارة التربیة والتعلیم – شؤون التعلیم العالي في 

اإلمارات

ینبغي أن یكون المعدل التراكمي 2.00 وما فوق
أن تكون نسبة النجاح في كل مساق بمعدل C وما فوق

ینبغي أن یكون المعدل التراكمي 3.00 وما فوق
أن تكون نسبة النجاح في كل مساق بمعدل B وما فوق

� على الطالب أن یقدم السجل الدراسي األصلي 
  الذي یبین الساعات المعتمدة المنجزة والدرجات 

  التي حصل علیھا إلى جانب وصف مفّصل 
  للمساقات إلى قسم القبول في الجامعة
� سیتم احتساب المساقات ذات الدرجة

  وما فوق فقط
� ینبغي أن یكون كل مساق مؤلفاً من 3 ساعات 

  معتمدة، ولكن یمكن أن یتم جمع مساقین أو أكثر 
  لمعادلة مساق واحد بثالث ساعات معتمدة، وذلك 

  بعد موافقة القسم األكادیمي المختص`
� ینبغي أن یكون محتوى المساق مطابقاً لمحتوى 

  المساق المعادل لھ والمطروح في الجامعة بنسبة ال 
  تقل عن %75 - %80

� ال یتم احتساب ما یزید عن %50 من مجموع 
  الساعات المعتمدة لكل برنامج. ال یمكن احتساب 

  الخبرة في مجال العمل، والتدریب المیداني، 
  ومشروع التخرج كساعات معتمدة قابلة للتحویل

� على الطالب أن یقدم السجل الدراسي األصلي 
  الذي یبین الساعات المعتمدة المنجزة والدرجات 

  التي حصل علیھا إلى جانب وصف مفّصل 
  للمساقات إلى قسم القبول في الجامعة

� سیتم احتساب المساقات ذات الدرجة  
  وما فوق فقط

� ینبغي أن یكون كل مساق مؤلفاً من 3 ساعات 
  معتمدة، ولكن یمكن أن یتم جمع مساقین أو أكثر 

  لمعادلة مساق واحد بثالث ساعات معتمدة، وذلك 
  بعد موافقة القسم األكادیمي المختص

� ینبغي أن یكون محتوى المساق مطابقاً لمحتوى 
  المساق المعادل لھ والمطروح في الجامعة بنسبة ال 

  تقل عن %75 - %80
� ال یتم احتساب ما یزید عن 25% من مجموع 

  الساعات المعتمدة لكل برنامج. ال یمكن احتساب 
  الخبرة في مجال العمل، والرسالة العلمیة كساعات 

  معتمدة قابلة للتحویل

(2.0) C(3.0) B

الطلبة المحولین
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توفر جامعة المدینة عجمان لطلبتھا حافالت مریحة ومكیَّفة من وإلى الحرم الجامعي، وھي تغطي اإلمارات الشمالیة ودبي.

1680

2480

2040

4680

4680

3040

عجمان

دبي

الشارقة

الذید

فلج المعال

أم القیوین

الرسوم بالدرهم/فصل (4 شهور)اإلمارة

المواصالت رسوم 

.(VAT) 5% تخضع الرسوم أعاله لضریبة القیمة المضافة �

� تحتفظ الجامعة بحقھا في زیادة الرسوم الدراسیة و إضافة رسوم على الخدمات وغیرھا من الرسوم دون إشعار مسبق.
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