
جامعة العني

للعلوم والتكنولوجيا

ملحة تعريفية عن

معتمدة دولياً



نبذة عن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

تراخيص واعتامدات

تأسست جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 وفتحت 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 2008 بكليتي األعامل والقانون.
برنامج   15 أن أصبحت تطرح  األكادميية إىل  التطوير  للعلوم والتكنولوجيا مسرية  العني  واصلت جامعة 
بكالوريوس مبقريها يف أبوظبي والعني من خالل كلياتها الست: الهندسة، الصيدلة، القانون، الرتبية 
والعلوم اإلنسانية واالجتامعية، األعامل، وكلية االتصال واإلعالم. كام تطرح 7 برامج ماجستري إضافة إىل 

الدبلوم املهني يف التدريس.

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

ملاذا جامعة العني؟

ِمنْح دراسية للطلبة 

املتفوقني

برامج تتوافق مع متطلبات 

سوق العمل

رسوم دراسية مخفضة

برامج معتمدة دولياً

بيئة تعليمية مميزةمرافق ترفيهية متنوعة



مقرات الجامعة

goo.gl/N1QOkG

كيف تصل إلينا

مقر أبوظبيمقر العني

يقسع الحسرم الجامعسي يف مدينسة العسني يف قلسب املدينسة مسام يجعسل الوصسول إليسه أكسر سسهولة ويسر. 
وهسو يضسم مبساٍن مسزودة بكافة التجهيسزات الالزمة والتسي تلبي احتياجسات الطلبة األكادميية، مثسل املدرجات 
والقاعسات الدراسسية واملختسرات العلميسة الحديثة ومكتبة تضسم آالف الكتب واملراجع وغرف دراسسية هادئة.
إضافسة إىل ذلسك، يضسم املبنسى مرافسق متنوعسة لتوفسري سسبل الرتفيسه والراحسة للطلبسة وتلبيسة احتياجاتهسم 
واسسرتاحات  والكافترييسا،  الريسايض،  والنسادي  الرياضيسة  الصالسة  ومنهسا:  والوجدانيسة،  والجسسدية  العقليسة 
الطلبسة واملسسجد. كسام يتوفسر للطلبسة والزائريسن والعاملسني يف الجامعسة شسبكة اإلنرتنت الالسسلكية يف كل 

الحرم.  أرجساء 

دون  بسهولة  إليه  الوصول  ميكن  حيث  زايد  بن  محمد  مدينة  يف  أبوظبي  ملقر  الجامعي  الحرم  يقع 
الشعور باالختناق املروري. تم تصميم املبنى وفقاً ألعىل املعايري التي تجعل الطلبة يقضون سنواتهم 
ومخترات  املستوى  عالية  تعليمية  بتقنيات  مجهزة  دراسية  قاعات  يضم  وهو  وراحة.  مبتعة  الدراسية 
الحاسب اآليل، كام تتوفر شبكة اإلنرتنت الالسلكية عىل امتداد أرجاء الحرم. كام يضم الحرم مكتبة وغرف 
دراسية ومرح 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. 

goo.gl/tWwifH

كيف تصل إلينا



كلية الهندسة

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرامج البكالوريوس

140بكالوريوس العلوم يف هندسة الحاسوب

ال يقل عن 2 من 4

140بكالوريوس العلوم يف هندسة الشبكات واالتصاالت

123بكالوريوس العلوم يف علوم الحاسب اآليل

124بكالوريوس العلوم يف هندسة الرمجيات

140بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية

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 كفاءة يف اللغة اإلنجليزية، سارية املفعول، وبدرجة ال تقل عن )500( يف TOEFL ITP أو )61( يف TOEFL iBT أو )173( يف TOEFL CBT أو )5( يف IELTS أو )1100( يف EmSAT أو )B1( يف Esol، أو ما يعادلها.  

نفتح أمامك عاملاً 

من الفرص يف 

املجال الهنديس
معتمدة دولياً



كلية الصيدلة

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرنامج البكالوريوس

ال يقل عن 2 من 1604بكالوريوس العلوم يف الصيدلة

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرنامج املاجستري

ال يقل عن 3 من 364ماجستري العلوم يف الصيدلة الريرية

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 )500( يف TOEFL ITP أو )61( يف TOEFL iBT أو )173( يف   

TOEFL CBT أو )5( يف IELTS أو )1100( يف EmSAT أو )B1( يف Esol، أو ما يعادلها.

متطلبات القبول يف برنامج املاجستري 
درجة البكالوريوس يف الصيدلة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات ومبعدل تراكمي ال يقّل عن 3   

من 4 أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.
شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية، سارية املفعول، وبدرجة ال تقل عن )550( يف TOEFL ITP أو )79( يف TOEFL iBT أو )213( يف   

TOEFL CBT أو  )6( يف IELTS أو )1400( يف EmSAT أو )B2( يف Esol، أو ما يعادلها.

القبول املرشوط لربنامج املاجستري 
مينح الطالب قبوالً مرشوطاً يف برنامج ماجستري الصيدلة الرسيرية يف الحاالت التالية: 

إذا كان حاصالً عىل شهادة ) TOEFL ITP 530 ( أو ما يعادلها، برشط أن:  
يحصل يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالرنامج عىل عالمة ) 550 يف TOEFL ( أو ) 6 يف IELTS ( عىل األٌقل.   

يسجل يف الفصل الدرايس األول من التحاقه بالرنامج ما ال يزيد عن )6( ساعات معتمدة.  
يحصل عىل معدل تراكمي ال يقل عن )3 من 4( يف الست ساعات األوىل املعتمدة من الرنامج.    

إذا كان حاصالً عىل شهادة البكالوريوس مبعدل تراكمي بني ) 2 و 2.99 من 4 ( أو ما يعادلها، ومستوف لرشوط اللغة اإلنجليزية   
كام وردت سابقاً، برشط أن:

يسجل يف الفصل الدرايس األول من التحاقه بالرنامج ما ال يزيد عن )9( ساعات معتمدة.   
يحصل عىل معدل تراكمي ال يقل عن )3 من 4( يف التسع ساعات األوىل املعتمدة من الرنامج.  

نؤهلك لتكون 

جزءاً من منظومة 

الرعاية الصحية 

املتقدمة

معتمدة دولياً



كلية القانون

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرنامج البكالوريوس

ال يقل عن 2 من 1294بكالوريوس يف القانون

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرامج املاجستري

33ماجستري يف القانون الخاص

ال يقل عن 3 من 4

33ماجستري يف القانون العام

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 60 %، أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن 65%  مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم.

متطلبات القبول يف برامج املاجستري 
العربية املتحدة ومبعدل  اإلمارات  الرتبية والتعليم يف دولة  أو ما يعادلها مصدقة من وزارة  القانون  البكالوريوس يف  درجة   

تراكمي ال يقل عن  )3 من 4( أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.
)950( يف  IELTS أو  يف   )4.5( TOEFL ITP  أو  )450( يف  شهادة كفاءة يف اللغة االنجليزية، سارية املفعول، وبدرجة ال تقل عن   

EmSAT أو ما يعادلها.

القبول املرشوط لربامج املاجستري 
مينح الطالب قبوالً مرشوطاً يف برامج املاجستري يف القانون يف الحاالت التالية: 

إذا كان حاصالً عىل شهادة البكالوريوس مبعدل تراكمي اقل من 3، برشط أن:  
يسجل ما ال يزيد عن )9( ساعات معتمدة يف فصله األول من الدراسة.   

يحصل عىل معدل ال يقل عن )3 من 4( أو ما يعادلها، يف فصله األول من الدراسة.  

نطور معارفك 

ونؤسس لديك

قاعدة قانونية صلبة

معتمدة دولياً



كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرامج 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

ال يقل عن 2 من 1264

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرامج الدراسات العليا

الدبلوم املهني يف التدريس
 الدراسات اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية
 تكنولوجيا املعلومات

24

ال يقل عن 3 من 4
)TESOL( 36ماجستري اآلداب يف تدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها

33ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
33ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها

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 60 %، أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن 65%  مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم.
شهادة كفسساءة يف اللغة اإلنجليزية، ساريسسة املفعول، وبدرجة ال تقل عن )500( يف TOEFL ITP أو )61( يف TOEFL iBT أو )173( يف   

TOEFL CBT أو )5( يف IELTS أو )1100( يف EmSAT أو )B1( يف Esol، أو ما يعادلها.
)يطبق هذا الرشط عىل بكالوريوس إعداد معلم للغة اإلنجليزية وبكالوريوس إعداد معلم تكنولوجيا املعلومات فقط(.  

)TESOL( متطلبات القبول يف برنامج ماجستري اآلداب يف تدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها
اللغويات أو الرتجمة أو آداب لغة إنجليزية أو تربويات لغة إنجليزية أو ما يعادلها  أو  اللغة اإلنجليزية  البكالوريوس يف  درجة   

مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات، ومبعدل تراكمي ال يقل عن )3 من 4(.
شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية سارية املفعول وبدرجة ال تقل عن )550( يف TOEFL ITP أو )79( يف TOEFL iBT أو )213( يف   

TOEFL CBT أو  )6( يف IELTS أو )1400( يف EmSAT أو )B2( يف Esol، أو ما يعادلها.

متطلبات القبول يف برنامج ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
ما  أو  اإلسالمية   والرتبية  العربية  اللغة  مجال  معلم  إعداد  أو  العربية  اللغة  مجال  معلم  إعداد  يف  الرتبية  بكالوريوس  درجة   

يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات ومبعدل تراكمي ال يقل عن )3 من 4(.

متطلبات القبول يف برنامج ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها
أو  اإلسالمية  والرتبية  العربية  اللغة  مجال  معلم  إعداد  أو  اإلسالمية  الرتبية  مجال  معلم  إعداد  يف  الرتبية  بكالوريوس  درجة   

الرتبية اإلسالمية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات ومبعدل تراكمي ال يقل عن )3 من 4(.

متطلبات القبول يف برنامج الدبلوم املهني يف التدريس
درجة البكالوريوس يف تخصص متصّل أو ما يعادلها مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات، ومبعدل تراكمي ال يقّل   

عن )2 من 4( أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.

 اللغة العربية  العلوم
 الرياضيات 

 الدراسات االجتامعية

نُِعدكم للريادة

يف ميدان التعليم



كلية األعامل

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرنامج البكالوريوس

بكالوريوس يف إدارة األعامل 
 اإلدارة                                         املحاسبة             

 التمويل واملصارف                التسويق     
 إدارة املوارد البرشية           نظم املعلومات اإلدارية

ال يقل عن 2 من 1234

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرنامج املاجستري

ماجستري يف إدارة األعامل 
 عام                                              املحاسبة             

 التمويل واملصارف                التسويق     
 إدارة املوارد البرشية           نظم املعلومات اإلدارية

 إدارة الرعاية الصحية              إدارة املشاريع

ال يقل عن 3 من 334

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 60 %، أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن 65%  مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم.
شهادة كفسساءة يف اللغة اإلنجليزية، ساريسسة املفعول، وبدرجة ال تقل عن )500( يف TOEFL ITP أو )61( يف TOEFL iBT أو )173( يف   

TOEFL CBT أو )5( يف IELTS أو )1100( يف EmSAT أو )B1( يف Esol، أو 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 )3 من 4( أو ما يعادله عىل مستوى البكالوريوس.
 TOEFL 213( يف( أو TOEFL iBT يف )79( أو TOEFL ITP يف )شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية، سارية املفعول، وبدرجة ال تقل عن )550  

CBT أو  )6( يف السIELTS أو )1400( يف EmSAT أو )B2( يف Esol، أو ما يعادلها. )إذا كانت شهادة البكالوريوس تدرس باللغة العربية(.
 TOEFL 173( يف( أو TOEFL iBT يف )61( أو TOEFL ITP يف )شهادة كفاءة يف اللغة اإلنجليزية، سارية املفعول، وبدرجة ال تقل عن )500  

CBT أو )5( يف IELTS أو )1100( يف EmSAT أو )B1( يف Esol، أو ما يعادلها. )إذا كانت شهادة البكالوريوس تدرس باللغة اإلنجليزية(.

القبول املرشوط لربنامج املاجستري 
مينح الطالب قبوالً مرشوطاً يف برنامج املاجستري يف إدارة األعامل يف الحاالت التالية: 

إذا كان الطالب حاصالً عىل شهادة TOEFL ITP 530 أو ما يعادلها، مينح قبوالً مرشوطًا، رشيطة أن:  
يحصل يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالرنامج عىل عالمة )550 يف TOEFL( أو )6 يف IELTS( عىل األقل.   

يسجل يف الفصل الدرايس األول من التحاقه بالرنامج ما ال يزيد عن )6( ساعات معتمدة.  
يحصل عىل معدل تراكمي ال يقل عن )3 من 4( يف التسع ساعات األوىل املعتمدة من الرنامج.  

إذا كان الطالب حاصالً عىل شهادة البكالوريوس مبعدل تراكمي بني )2 و 2.99 من 4( أو ما يعادلها، ومستوف لرشوط اللغة   
اإلنجليزية كام وردت سابقاً، مينح قبوالً مرشوطاً، رشيطة:

يسجل يف الفصل الدرايس األول من التحاقه بالرنامج ما ال يزيد عن )9( ساعات معتمدة، و يجوز للطالب أن يدرس الساعات   
التسعة يف فصلني )6+3( أو يف ثالثة فصول دراسية )3+3+3(.

يحصل عىل معدل تراكمي ال يقل عن  )3 من 4( يف التسع ساعات األوىل املعتمدة من الرنامج.   
يتم قبول خريجو البكالوريوس من غري تخصصات إدارة األعامل، رشيطة:   

يدرس الطالب 4 مساقات استدراكية كحد أقىص وفق ما يحدده القسم، وميكن إعفاء الطالب من جميع املواد االستدراكية إن   
كان قد درسها عىل مستوى البكالوريوس.

ضع بصمتك يف 

مجتمع األعامل 

وكن

قائداً متميزاً



كلية االتصال واإلعالم

املعدل الرتاكمي املطلوب للتخرجالساعات املعتمدةبرنامج البكالوريوس

بكالوريوس االتصال واإلعالم

 الصحافة             
 اإلعالن     

 العالقات العامة

ال يقل عن 2 من 1234

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 60 %، أو شهادة الثانوية الفنية مبعدل ال يقل عن 65%  مصدقة من وزارة   
الرتبية والتعليم.

شهادة كفاءة يف اللغة االنجليزية، سارية املفعول، وبدرجة ال تقل عن )450( يف TOEFL ITP  أو )45( يف TOEFL iBT أو )4.5( يف IELTS أو )950( يف EmSAT  أو )B1-A2( يف Esol،أو ما يعادلها.  

نطور مواهبك 

ونؤهلك

للميدان اإلعالمي

بكفاءة عالية



تسهم جامعة العني يف تعزيز مهارات الطلبة كام تلتزم بتلبية احتياجاتهم وذلك من خالل الخدمات املتنوعة التي تقدمها مراكز دعم التعليم 

مراكز دعم التعليم

يلتزم املركز بتوفري برامج تدريبية عامة ومتخصصة تلبي االحتياجات 
التحضريية  الرامج  إىل  باإلضافة  للمجتمع،  الفعلية  التدريبية 
للجامعة  القبول  وامتحانات  والدولية  املهنية  الشهادات  المتحانات 

عىل اختالف أنواعها. 

يوفر هذا املركز الكتب الجامعية املقررة للمساقات الخاصة بالطلبة 
درايس  فصل  كل  بداية  مع  نسخته  رشاء  من  الطالب  يتمكن  حيث 
بكل سهولة وير. كام يوفر هذا املركز خدمات أخرى للطلبة مثل 

القرطاسية.

يعمسسل مركسسز اللغسسة اإلنجليزيسسة يف الجامعسسة عسسىل مسسساعدة الطلبسسة 
الهيئسسة  أعضسساء  يحسسرص  كسسام  اإلنجليزيسسة،  لغتهسسم  وتطويسسر  لتحسسسني 
التدريسسسية يف املركسسز عسسىل توفسسري بيئسسة تعليميسسة جاذبسسة يكسسون فيهسسا 
التعلسسم والتعليسسم أكسسر متعسسة، وتتمحسسور كل جوانسسب األنشسسطة التعليميسسة 
حسسول الطالسسب، وهسسي مبنيسسة بشسسكل يراعسسي الفسسروق الفرديسسة وتنسسوع 

أسسساليب التعلسسم لضسسامن نجاحهسسم.

متثسسل املحكمسسة الصوريسسة يف كليسسة القانسسون محسساكاة ملحكمسسة حقيقيسسة 
يف كل مسسن املسسسائل املدنيسسة والجنائيسسة، وهسسي تجسسري يف قاعسسة 
دراسسسية معسسّدة كمحكمسسة يتسسم فيهسسا اختيسسار القضايسسا املناسسسبة بعنايسسة، 
ُعسسون، دفاع....إلسسخ(،  د للطلبسسة أدوار قضائيسسة مختلفسسة )قضسساة، ُمدَّ ويُحسسدَّ

ويتسسم تقييسسم مسسستوى الطلبسسة وفسسق أدائهسسم العمسسي.

مركز التعليم املستمر
مركز بيع الكتب

املحكمة االفرتاضية )الصورية( مركز اللغة اإلنجليزية



األنشطة الطالبية

الالمنهجية  الجامعية  الحياة  يف  الطلبة  دور  تفعيل  بأهمية  الطلبة  شؤون  عامدة  تؤمن 
وتلبية حاجاتهم وتنمية مهاراتهم من خالل تنظيم الفعاليات واألنشطة العلمية والثقافية 

والفنية والصحية والرياضية.

الخدمات الطالبية

شؤون الخريجني

بني  ما  والشخصية  املهنية  والعالقات  التواصل  تعزيز  عىل  الطلبة  شؤون  عامدة  تحافظ 
الخريجني  بني  التواصل  جسور  تنمي  كام  أنفسهم.  الخريجني  بني  وما  وخريجيها  الجامعة 

ومختلف املؤسسات لتعريفهم بفرص العمل املتنوعة.

الرعاية الصحية

توفسر الجامعسة لطلبتهسا مختلسف الخدمسات الصحيسة والرعايسة التمريضيسة مسن خسالل »عيسادة 
الجامعسة« والتسي تهتسم مبعالجسة الحساالت الطارئسة والبسسيطة.

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 الرية.

التطوير الوظيفي

العمل املمكنة ومقاربة اهتامماتهم  الطلبة عىل تحديد بدائل  الجامعة مبساعدة  تهتم 
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.

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



مقر العني

هاتف: 7024888 3 971+
فاكس: 7024777 3 971+
صندوق بريد: 64141 العني، إ.ع.م 

مقر أبوظبي

هاتف: 6133555 2 971+
فاكس: 4444304 2 971+
صندوق بريد: 112612 ابوظبي، إ.ع.م

aau.ac.ae
800-2468648

aau.uaealainuniversity aau_uae


