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تمهيد
الّله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رمزًا مضيئًا في سماء الوطن، وفيضًا غزيرًا من الخير والتقدم  يمثل المغفور له بإذن 
والنماء في مسيرة تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبناء ركائز الدولة الحديثة فيها، ومواءمة التقدم ثقافًة واقتصادًا. 
العلم  الواعد في  المشرق  المستقبل  آفاق  الوطن دون استثناء،  أبناء وبنات  أمام  الخير،  زايد  الرشيدة، فتح  ففي ظل قيادته 

والتعليم، في مسيرة نهضة ثقافية شاملة تشهد لصانعها تاريخًا وحضارًة.

لم يكن الشيخ زايد قطبًا بارزًا وأول رئيس لدولة اإلتحاد فحسب، بل كان ولم يزل “أب األمة”، وصاحب الرؤية الثاقبة والسديدة 
التي تسترشد بها أجيال الوطن الواعدة، وتستنير بإنجازاته لترتقي بطموحاتها داخل حدود الوطن وخارجه.

لقد كان الشيخ زايد مؤمنًا بأن تطوير ركائز الدول الحديثة ينطلق من تمكين قادة الغد، ثروة الوطن الحقيقية، وفي مدهم بأرقى 
مستويات العلم والمعرفة. وقد كانت رؤيته الثاقبة الحافز األول للخريجين الشباب في أن يبرزوا في أدوارهم المهنية، ويساهموا 
التعليم من  زايد  الشيخ  العبارة، جعل  وبوجيز  والعالمية.  المحلية  الميادين  المعرفة في  اقتصاد  على  قيام مجتمع مبني  في 
أولويات التنمية، في االرتقاء به إلى مستويات معيارية خدمة ألبناء الوطن، والذين يعاهدونه بدورهم على حمل مشعل العلم 

وإكمال المسيرة. 

“إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون وأن تقدم الشعوب واألمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره.”
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة وباني األمة

المغفور له بإذن الّله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



مقدمة 
تأسست جامعة زايد عام 1998 كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجًا عالميًا للتعليم، لتكون من بين الجامعات الوطنية الرائدة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي المنطقة من حيث التفوق األكاديمي واإلبداع. تحمل جامعة زايد بكل فخر واعتزاز إسم مؤسس 
الدولة وباني نهضتها – المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الّله ثراه، وتسعى ألن تكون على قدر التوقعات والطموحات 

التي أرادها لها مؤسسها. تتميز الجامعة بفرعيها في أبو ظبي ودبي، حيث تستقبل فيهما الطلبة من الوطن والمنطقة والعالم.
  

وعلى المستوى الوطني، جامعة زايد حاصلة على اإلعتماد األكاديمي من هيئة اإلعتماد األكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي الهيئة الخاصة بوضع معايير الترخيص واإلعتماد لمؤسسات التعليم العالي بالدولة. كذلك على 
المستوى العالمي، فإن الجامعة حاصلة على اإلعتماد األكاديمي العالمي من مفوضية الواليات الوسطى للتعليم العالي، وهي واحدة 
من هيئات اإلعتماد األكاديمية الستة بالواليات المتحدة األمريكية التي تمنح اإلعتماد األكاديمي للجامعات الملتزمة بضمان تطبيق 

أفضل مستويات الجودة األكاديمية لبرامجها.





الرؤية والرسالة
الرؤية

أن تكون الجامعة معترف بها عالميًا كرائدة في المنطقة للتميز في مجال االبتكارات التعليمية والبحثية وتنمية المهارات 
القيادية الطالبية التي تخدم التقدم اإلقتصادي واالجتماعي والثقافي للدولة 

الرسالة
حاملة اسم الرئيس المؤسس للدولة، تعد جامعة زايد الخريجين للمساهمة في جميع جوانب المجتمع من خالل 	 

حرمي الجامعة بأبوظبي ودبي.

الرفاهية 	  في  للمساهمة  عالميًا  بها  المعترف  العليا  والدراسات  البكالوريوس  برامج  في  طلبتها  الجامعة  تؤهل 
اإلجتماعية واالقتصادية لمجتمع اإلمارات، وفي تطوير المهارات المهنية.

العلمية، 	  البحوث  خالل  من  والعالمية  المحلية  للمجتمعات  المعرفة  نشر  في  الريادي  بدورها  الجامعة  تقوم  كما 
واألنشطة اإلبداعية، والتواصل المجتمعي، والتعليم المستمر.



قيم جامعة زايد
أخالقيات المهنة  .1

القيادة  .2
التميز  .3

التعاون  .4
االبتكار  .5

المسؤولية المدنية  .6
إحترام التنوع  .7

بيئة إيجابية للتربية   .8

األهداف اإلستراتيجية:
إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في بيئة تعليمية مبتكرة   •

وداعمة يتمتعون بالتميز األكاديمي والمهارات القيادية

اإلرتقاء بالدور القيادي للجامعة في مجال البحث العلمي   •
والتطوير  للمساهمة في تنمية  اإلقتصاد المعرفي

تعزيز التميز األكاديمي للجامعة من خالل برامج معتمدة   •
أكاديميًا محليًا وعالميًا

ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة   •
والكفاءة والشفافية

ترسيخ ثقافة اإلبتكار في بيئة العمل المؤسسي  •





سياسة قبول الطلبة في جامعة زايد 
الطلبة المواطنون:

يشترط على جميع الطلبة المواطنين المنتسبين لجامعة زايد إرفاق صور جوازهم اإلماراتي ساري المفعول باإلضافة إلى صورة عن شهادة الجنسية 
)خالصة القيد( وصورة عن بطاقة الهوية.

 
يتم قبول الطلبة القادمين من مدارس وطنية بعد إتمامهم دراستهم الثانوية )12 سنة دراسية( وحصولهم على الشهادة الثانوية العامة، بنسبة ال 
تقل عن %70 في المواد الدراسية، وعلى 150 درجة أو أكثر في امتحان سيبا- اللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى نجاحهم في امتحان سيبا - الرياضيات.

أما الطلبة القادمون من مدارس أجنبية، فيتوجب أن يتموا دراستهم الثانوية )12 سنة دراسية(: لحاملي شهادات GCSE/IGCSE/GCE تقديم ما 
يثبت إتمامهم خمس مواد )O level( ومادتين )A level(، والحصول على تقدير ال يقل عن جيد “C” في المعدل العام. 

وعلى الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا الدولية )IB( إتمام خمس مواد بنجاح.

بالنسبة للطلبة الذين ما يزالون في المرحلة الثانوية )الصف الثاني عشر( والذين أتموا دراستهم الثانوية العام الجاري، فيتوجب عليهم تقديم طلب 
 .)NAPO( مرفق بجميع المستندات المطلوبة إلى مكتب التسجيل والقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://www.napo.ae :ويتم تقديم طلبات اإلنتساب على الموقع اإللكتروني لقسم القبول والتسجيل

الطلبة غير المواطنين )الطلبة الدوليون(:
ترحب جامعة زايد بالطلبة غير المواطنين )الطلبة الدوليون( لإللتحاق ببرامجها المختلفة.

http://www.zu.ac.ae/main/en/enroll/international.aspx :لإلستفسار عن الطلبات، يرجى مراجعة الموقع التالي

http://www.zu.ac.ae/main/en/enroll/international.aspx


:)ABP( برنامج اإلعداد األكاديمي
يرتبط تحقيق النجاح األكاديمي في جامعة زايد بإتقان الطلبة وبشكل متمكن للغتين العربية واإلنجليزية. ومن هذا المنطلق، 
توّجه الجامعة الطلبة بحسب مستوياتهم اللغوية، إما بإلحاقهم مباشرًة ببرامج البكالوريوس بحسب الكلية المختارة، أو ببرنامج 
اإلعداد األكاديمي، وذلك ربطًا بنتيجة تقييم امتحان الكفاءة التربوية سيبا-اللغة اإلنجليزية للطالب، والصادر عن قسم القبول 
والتسجيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي NAPO، على أن يلتحق الطالب بالتخصص في برامج الكلية الجامعية وبرامج 
البكالوريوس بعد نجاحه في جميع مستويات الكفاءة اللغوية اإلنجليزية المطلوبة في البرنامج )بمعدل 5,0 فما فوق(، والمرتكز 

على اختبار IELTS )نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي(.

:)UC( الكلية الجامعية
توفر الكلية الجامعية بجامعة زايد للطلبة برنامج التعليم العام من خالل التحاقهم ببرامجها، حيث يكتسب الطلبة المعارف العامة 
التي تؤهلهم لإللتحاق ببرامج البكالوريوس المختارة، ويتم إعدادهم أفضل إعداد لمهنهم المستقبلية. وتعمل الكلية الجامعية 
على حفز الطلبة للمثابرة على التحصيل العلمي وصقل مهارات التفكر النقدي لديهم، وبناء مفهوم إيجابي في أن التعليم مسيرة 

مستدامة ال تتوقف عند المرحلة الجامعية.   

برامج البكالوريوس بجامعة زايد:

برامج البكالوريوس 
)التخصصات(

الكلية 
الجامعية

برنامج اإلعداد 
األكاديمي

طلبة الثانوية 
المباشرون







كليات الجامعة 
كلية الفنون والصناعات اإلبداعية 

تهدف كلية الفنون والصناعات اإلبداعية إلى إعداد الطلبة ليكونوا مبدعين في مجاالتهم الفنية، فنانين 
ومصممين، مع إتاحة الفرص أمامهم الستكشاف طاقاتهم اإلبداعية، والمساهمة بشكل إيجابي في 

إثراء الثقافة الوطنية، تعزيزًا للمبادرات الوطنية على هذا الصعيد.

كلية الفنون والصناعات اإلبداعية حاصلة على اإلعتراف األكاديمي لبرامجها من خالل “الرابطة الوطنية 
لمدارس الفنون والتصميم” )NASAD( بالواليات المتحدة األمريكية. 

كلية اإلدارة 
اإلجتماعي  والتواصل  البحث  مراكز  المستوى من خالل  رفيعة  متنوعة  تخصصات  اإلدارة  كلية  تطرح 
فيها، ويتم التركيز على ريادة األعمال وتحليل البيانات اإلقتصادية، وعلى أوجه القيادة بأطرها الثقافية 

الغنية، مما يسهم في تعميق المعرفة اإلقتصادية للطلبة وتعزيز خبرتهم المهنية الحقًا.

األعمال  إدارة  كليات  تطوير  “جمعية  قبل  من  لبرامجها  األكاديمي  اإلعتماد  على  حاصلة  اإلدارة  كلية 
الدولية” )AACSB( بالواليات المتحدة األمريكية. 





  

كلية التربية 
تزود كلية التربية طلبتها بالخبرة التعليمية الواسعة في مجال التدريس، من حيث اإلعداد الشامل في مجالي اللغات والرياضيات، وتعزيز الريادة التربوية 

والبحث التعليمي.

كلية التربية حاصلة على اإلعتماد األكاديمي من قبل “المجلس الوطني األمريكي العتماد وتدريب  المعلمين” )NCATE( بالواليات المتحدة األمريكية. 

كلية علوم االتصال واإلعالم
تعد كلية علوم االتصال واإلعالم خريجيها لإلنطالق نحو عالم اإلعالم وتوسيع آفاق خبراتهم العملية في مجال الصحافة المطبوعة، ومجال العالقات 

العامة، ومجال صناعة األفالم وغيرها. كما تركز البرامج البحثية في الكلية على دراسة تأثير وسائل اإلعالم على المجتمع المدني.

كلية علوم االتصال واإلعالم حاصلة على اإلعتماد األكاديمي من قبل “الجمعية الدولية لإلعالن” )IAA(، وعلى اإلعتماد األكاديمي من قبل “مجلس 
اإلعتماد البرامجي للصحافة وبرامج اإلتصاالت” )ACEJMC( بالواليات المتحدة األمريكية.

كلية االبتكار التقني 
الصناعة  مجاالت  إلى  إضافة  والخاص،  الحكومي  القطاعين  في  للتكنولوجيا  واآلمن  المبتكر  اإلستخدام  توفير  بضمان  التقني  االبتكار  كلية  تلتزم 

والتعليم والصحة. وتعمل هذه الكلية من خالل برامجها المتخصصة على حفز االبتكار في ما يخص تطوير المناهج الدراسية والبحوث. 

الكلية حاصلة على اإلعتماد األكاديمي من قبل “مجلس االعتماد األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا” )ABET( بالواليات المتحدة األمريكية.



كلية العلوم الطبيعية والصحية 
والعمل  التعليم  مجال  في  التميز  مستويات  أعلى  إلى  لإلرتقاء  والصحية  الطبيعية  العلوم  كلية  تسعى 
البحثي، وذلك في مجال علوم البيئة واالستدامة، العلوم المتكاملة، الصحة العامة والتغذية، وعلم النفس 
والعربية  اإلنجليزية  اللغوية  المستويات  في  خريجيها  تمكين  إلى  الكلية  تهدف  كما  اإلنسانية.  والتنمية 
لتحقيق األهداف الوطنية واإلسهام في عجلة النمو واإلزدهار لدولتهم، وذلك من خالل اتباع مبدأ التفكير 

النقدي والعلمي في نمط عملهم وحفز مستويات االبتكار لديهم.

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
والثقافة  والقانون،  السياسية،  والعلوم  التاريخ،  في  دراسات  واإلجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  توفر 
والمجتمع، على المستوى المحلي والمنطقة والعالم. كما تتبع الكلية منهجية شاملة في التعليم تتيح 
للطلبة التفاعل اإليجابي مع مختلف البيئات الثقافية، وتحفز لديهم مستويات التفكير النقدي واالبتكار في 

ميادين العمل كما في حياتهم اليومية. 



برامج الدراسات العليا في جامعة زايد
في إطار رسالتها األكاديمية السامية في دعم التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي في دولة اإلمارات 
األعمال،  إدارة  التالية:  المجاالت  العليا في  دراساتها  برامج  زايد  المتحدة، تطرح جامعة  العربية 
تقنية  العامة،  اإلدارة  الصحية،  الرعاية  إدارة  التربية،  الدولية،  والشؤون  الدبلوماسية  اإلتصال، 
المعلومات، الدراسات القضائية، الدراسات اإلسالمية وغيرها. وقد صممت جميع هذه البرامج 
أو  المستجدين  للخريجين  المتقدمة، سواء  التدريب  فرص  من  اإلستفادة  للطلبة  يتيح  بشكل 
الذين يرغبون في تعميق خبرتهم المهنية وتطوير مهاراتهم في المجاالت التي يخوضونها. ومن 
هذا المنطلق، تعمل الجامعة على تعزيز شراكاتها مع أرقى المؤسسات األكاديمية في العالم 
اليوم، من أجل بناء جسور التواصل العالمي وفتح اآلفاق المستقبلية األكاديمية للطلبة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.





الصندوق الوقفي والعالقات مع المجتمع
يعمل الصندوق الوقفي والعالقات مع المجتمع على ترسيخ الشراكة الفعلية والبناءة بين الجامعة والمجتمع المدني، 
إنسجامًا مع أولويات الدولة وقيادتها الرشيدة في تشجيع االبتكار والتميز في مجال التعليم، من أجل تمكين أجيال 

الوطن واألجيال الواعدة في المنطقة وتوفير مستقبل مشرق لهم. 

  

المشاريع البحثية 
تعمل جامعة زايد على تعزيز ثقافة البحث ودعم البحوث من خالل المنح البحثية التشجيعية، بما ينسجم مع اإلحتياجات 
البحثية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم. كما أن أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة زايد ملتزمون 
باتباع النهج البحثي الرفيع، في جميع برامج التخصصات فيها، إلعداد جيل واعد من الباحثين المنتجين، تالزمًا مع 

حرص الجامعة على تطوير الخط البحثي فيها. 



خدمة المجتمع
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  تهدف جامعة زايد إلى دعم 
عبر باقة من المبادرات البحثية والخدمات المجتمعية، من خالل إشراك طلبة الجامعة في خدمة 

المجتمع، محليًا وعالميًا. 





www.zu.ac.ae 


