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األستاذ الدكتور حسن النابوده
 عميد كلية العلوم اإلنسانية

واالجتماعية

كلمة العميد

تقوم الجامعات الحديثة بأدوار عديدة ومختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي، فهي تعمل على تأهيل 

المختصين وإثراء العلوم وإعداد الطالب لسوق العمل، وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في جامعة اإلمارات 

العربية المتحدة تقوم بكل ذلك، ولكن الجامعات وقبل كل شيء تساهم في الرقي بالمجتمع وتعمل على 

تطويره كي يكون مجتمعًا حضاريًا بكل معنى الكلمة، ومن أجل تحقيق ذلك تعد العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ضرورة أساسية.

فالعلوم اإلنسانية تهتم باإلنسان من حيث اللغة واألدب والفلسفة والتاريخ وما شابه، في حين تشمل العلوم 

االجتماعية دراسة اإلنسان والمجتمع الذي يعيش فيه باستخدام المناهج التحليلية. إن هدفنا هو إعداد الخريجين 

للمستقبل الستالم مواقع القيادة في مجتمعاتهم ، ولهذا فنحن نقدم لهم المناهج التعليمية التي تنمي 

المهارات النقدية واإلبداعية والتواصلية، إضافة إلى أننا نعمل على توفير الفرص للطلبة للقيام بالتدريب المهني 

الذي يمّكنهم من التعلم المباشر في أماكن العمل، ويقدم لهم الخبرة العملية التي تتيح لهم البدء مباشرة 

في مشوارهم الوظيفي. 

ويتميز طالبنا بشغفهم الكبير للعلم وحبهم للدراسة، ونحن من جهتنا نضع لهم المعايير العالية ونقدم لهم 

الموارد التي تساعدهم على تحقيقها والوصول إلى أعلى المراتب ؛ إذ تتميز برامج الدراسات الجامعية والدراسات 

العليا في الكلية بتطبيق أعلى معايير التميز، وتسعى دومًا إلى معرفة احتياجات طالبنا واهتماماتهم العلمية 

وتلبيتها.

وتضم الهيئة التعليمية في الكلية نخبة من األساتذة والباحثين المحليين والدوليين المعروفين بمستواهم 

العلمي المتميز وإسهاماتهم في مجال المعرفة وتطوير المجتمع ، وإيجاد الحلول في المجاالت ذات األهمية 

القصوى، وهم في الوقت ذاته مخلصون لهدفهم األساسي أال وهو التعليم، فترى تركيزهم األول منصبًا على 

الطالب وعلى تقديم النصح واإلرشاد لهم بكل وّد واهتمام. 

إن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تسعى من خالل تشجيعها على تنمية المهارات التحليلية والتفسيرية 

واالجتماعية والتواصلية إلى أن يتمتع خريجوها بالكفاءة المهنية ، ونضوج الشخصية واإلحساس بالمسؤولية 

تجاه الوطن والمجتمع، ونحن نؤمن أن الجمع بين عمق المعرفة وسعة مجاالتها يشّكل األساس الضروري لتدريس 

العلوم اإلنسانية تدريسًا من الطراز األول ونحن ندعوكم للمشاركة معنا في تحقيق هذا الهدف. 
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تعد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية أكبر الكليات التسعة التي تتألف منها الجامعة، إذ يصل عدد طلبتها إلى ثالثة 
آالف طالب وطالبة ، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس مئة وخمسين، وتتميز الكلية بعراقتها والتزامها بالمحافظة على 

التراث وتشجيع اإلبداع وتفانيها في خدمة المجتمع والدولة. وتتألف الكلية من إثنا عشر قسمًا علميًا تتوزع بين وحدتين 
أساسيتين يرأس كالً منهما وكيل كلية وفق التقسيم التالي:

وحدة العلوم اإلنسانية
- اللغة العربية وآدابها

- األدب اإلنجليزي
- التاريخ واآلثار

- االتصال الجماهيري
- الفلسفة

-دراسات الترجمة 
-اللغويات

وتطرح هذه األقسام ستة عشر تخصصا على مستوى البكالوريوس وعددًا متزايدًا من برامج الماجستير ، إضافة إلى 
برنامج الدكتوراه، تضم الكلية عددا من المرافق التعليمية المتطورة مثل استيديو التصوير التلفزيوني المتطور ومختبر 

اإلبداع اإلعالمي و مختبر الصوتيات ومختبر نظم المعلومات الجغرافية ومختبر تخطيط أمواج الدماغ و والمختبر اللغوي 
ومختبرات الحاسب اآللي وغيرها من المرافق. 

اإلنسانية  العلوم  كلية  "تشجع 
االبتكار  على  الطلبة  واالجتماعية 
واإلبداع، وتحرص بشكل مستمر على 
عن  للتحدث  الخبراء  من  عدد  دعوة 
أفضل  عن  و  ومعرفتهم  تجربتهم 

الممارسات".

أسماء المزروعي 
الجغرافيا، السنة الرابعة

نبذة عن الكلية

وحدة العلوم االجتماعية 
- علم النفس واإلرشاد

- علم االجتماع
- الخدمة االجتماعية
- العلوم السياسية

- الجغرافيا والتخطيط الحضري
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البرامج األكاديمية

برامج البكالوريوس:
بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا 

بكالوريوس اآلداب في االتصال الجماهيري

بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية وآدابها

بكالوريوس اآلداب في األدب اإلنجليزي

بكالوريوس اآلداب في اللغويات

TESOL / بكالوريوس اآلداب في اللغويات التطبيقية

بكالوريوس اآلداب في دراسات الترجمة

بكالوريوس اآلداب في التاريخ

بكالوريوس اآلداب في العلوم السياسية

بكالوريوس اآلداب في علم النفس

بكالوريوس في الخدمة االجتماعية

بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع

بكالوريوس اآلداب في الفلسفة

بكالوريوس اآلداب في الدراسات السياحية

بكالوريوس اآلداب في تخصص مزدوج ) ألي برنامجين تطرحهما الكلية(

برامج الماجستير:
ماجستير العلوم في االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

ماجستير العلوم في علم النفس اإلكلينيكي
ماجستير في الحوكمة والسياسة العامة

ماجستير في الخدمة االجتماعية

برنامج الدكتوراه:
دكتوراه الفلسفة	 

األدب والنقد العربي	 

اللغة العربية	 

األدب والنقد اإلنجليزي	 
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اللغة اإلنجليزية	 

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية	 

االتصال الجماهيري	 
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برامج الدراسات الجامعية  

بكالوريوس اآلداب في اللغة العربية وآدابها
يضم قسم تخصص اللغة العربية وآدابها مسارين هما : المسار األول 

"مسار اللغة " ، والمسار الثاني "مسار األدب" ، ويطرح أيضًا اختصاصين 

فرعيين هما : الكتابة ، والمرأة والثقافة. وفي هذا القسم يتعلم الطلبة 

كيف تطورت اللغة والثقافة العربية عبر القرون حتى وقتنا الحالي، 

ويستطيع خريجو هذا القسم أن يختاروا من بين العديد من الوظائف، إذ 

يمكن للبعض أن يتابع البحث المتخصص في مجال اللغة العربية وآدابها، 

ويمكن لآلخرين أن يصبحوا معلمين أو محاضرين، حتى مترجمين، كما يجد 

البعض أن حصولهم على هذه الدرجة قد يفتح لهم األبواب للعمل في 

مجاالت أخرى مثل إدارة األعمال، واإلعالم، والتعليم. إن اختيار الطالب 

لدراسة اللغة العربية وآدابها يمكنه من المشاركة في بناء مستقبل 

الدولة. 

بكالوريوس اآلداب في األدب االنجليزي 
ُتعد  اللغة اإلنجليزية  من أوسع اللغات انتشارًا  حول  العالم ، ويجمع 

قسم األدب اإلنجليزي ما بين األدب واللغة؛ ليساعد الطلبة الدارسين 

للغة كلغة ثانية من زيادة فرصهم الوظيفية في المستقبل، ولذلك 

يسعى  برنامج األدب اإلنجليزي إلى إعداد جيل من الخريجين  المتميزين 

في اللغة وآدابها ، فمعرفة الطالب بالثقافة الغربية وقدرته على قراءة  

وتحليل ونقد مختلف النصوص تؤهله لخوض سوق العمل العالمي 

والعمل في مختلف المجاالت،  هذا باإلضافة إلى معرفتهم بإستراتيجيات 

الكتابة التحليلية والعامية باللغة اإلنجليزية، وبالمهارات التي يمكن 

االستفادة منها في العمل، والدراسة، وإدارة األعمال في المستقبل. 

يوفر قسم األدب اإلنجليزي تخصًصا رئيسًيا صمم بعناية؛ ليلبي احتياجات 

الدراسين العرب ويوفر لهم فرًصا وظيفية في القطاعين العام والخاص، 

هذا باإلضافة إلى إجادة المهارات اللغوية، وباستطاعة الطلبة أيًضا 

دراسة مجموعة من المساقات التي تزودهم بمهارات وإستراتيجيات 



10 الكتابة التحليلية و النقدية عالوة على  إثراء ثقافتهم  األكاديمية عن 

طريق دراسة السياقات التاريخية و الثقافية و االجتماعية  و النفسية و 

السياسية التي انبثقت من خاللها  األعمال األدبية الكبرى في بريطانيا 

و الواليات المتحدة األمريكية، وباإلضافة إلى البرنامج التخصصي الشامل 

المتكامل  في األدب اإلنجليزي يطرح  القسم عددًا من التخصصات 

الفرعية المهمة في المجاالت اآلتية :  إتقان مهارات الكتابة ، الدراسات 

المسرحية ، دراسات السينما وتعليم القراءة والكتابة والفنون الجميلة. 

بكالوريوس اآلداب في التاريخ
يطرح قسم التاريخ ثالثة اختصاصات: التاريخ، والتاريخ واآلثار، والدراسات 

السياحية، أما اختصاص التاريخ فهو يزود الطلبة  بالمعرفة الواسعة 

للظروف التاريخية التي شكلت العالم الحديث بشكل عام، والقوى التي 

أدت إلى تشكيل المجتمع والثقافة والسياسات المعاصرة في العالم 

اإلسالمي وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ويسعى 

هذا االختصاص إلى أن يتعلم الطلبة الحقائق األساسية في التاريخ 

إضافة إلى المناهج المعاصرة التي يستخدمها المؤرخون المعاصرون 
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لرسم صورة الماضي والعمل على تفسيره بما يمكننا من فهم الحاضر 

والمستقبل بشكل أفضل. 

بكالوريوس اآلداب في الدراسات السياحية
يهدف هذا االختصاص إلى تقديم برنامج متميز محليًا وعالميًا في 

التعليم والبحث وخدمات الترفيه خاصة في مجاالت السياحة التراثية 

والثقافية، واإلدارة والتخطيط السياحيين، ويهدف البرنامج إلى تقديم 

المعرفة والتدريب والمساعدة للطلبة واألفراد والشركات وغيرهم من 

األطراف ذات العالقة بهدف استثمار الفرص المتاحة من خالل التطوير 

السياحي المسؤول. 

وتتمثل رؤية البرنامج في اإليمان بأن السياحة يمكن أن تكون

محركًا قويًا للتطوير االقتصادي في العديد من الكيانات االقتصادية

الناشئة حديثًا أو المتغيرة ، ويمكن أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير

المجتمع اجتماعيًا وثقافيًا بما ينسجم مع تنوع العادات والقيم الثقافية

ألهل اإلمارات والمقيمين فيها.

بكالوريوس اآلداب في الفلسفة
يدّرس قسم الفلسفة المهارات األساسية في التفكير والتحليل 

واالستدالل والبحث والكتابة العلميين وتطبيق هذه المهارات على 

أعمال المفكرين المعروفين عالميًا ، وتشمل المواد الدراسية تاريخ 

الفلسفة، وتاريخ العلم وفلسفته، وعلم األخالق، ونظرية القيمة، 

والفكر السياسي، ونظرية المعرفة، والميتافيزيقيا، والفلسفة 

اإلسالمية، وفلسفة اللغة، والمنطق، والفلسفة الغربية المعاصرة، 

وعلوم اإلدراك، والفكر العربي المعاصر. ويمكن تطبيق هذه المهارات 

التي يتعلمها الطالب في كل مجال من مجاالت العمل التي تتطلب 

تحليالً عالي المستوى والتي تتطلب التفكير والمنطق والكتابة واإلبداع 

، ويضم القسم ثالثة تخصصات حاليًا وهي: الفلسفة، والمواطنة 

والمجتمع المدني، واالستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، ومن 

الوظائف أو األعمال التي يمكن أن يلتحق بها الخريجون في المستقبل: 

التدريس الجامعي، والصحافة، والكتابة والتأليف، والمساعدة القانونية، 

وتطوير السياسات الحكومية أو عالقات المواطنة، إدارة البيئة وتطوير 

المجتمعات، وقبل كل شيء فإن الفلسفة تمنح دارسيها ذهنًا متفتحًا 

وعقالً متفكرًا وفهمًا عميقًا للقيم األخالقية. 

بكالوريوس اآلداب في االتصال الجماهيري
يعد هذا التخصص من المجاالت الدراسية التي تحظى بشعبية واسعة في 

العديد من جامعات العالم، ويطرح قسم االتصال الجماهيري اختصاصًا واحدًا 

بثالثة فروع إذ يمكن للطلبة أن يختاروا ما بين العالقات العامة أو الصحافة 

أو دراسات التلفزيون، وتتيح هذه الفروع للطلبة التخصص في مجاالت البث 

اإلذاعي والبث التلفزيوني والصحافة والعالقات العامة واإلعالن. ويعد 

اختصاص االتصال الجماهيري نقطة انطالق للولوج في مجاالت وظيفية 

متنوعة كالبحث العلمي والتحرير الصحافي وكتابة المقاالت ، والصحافة 

الرياضية ، وكتابة النصوص التلفزيونية ، واإلنتاج اإلذاعي ، والتصوير 

السينمائي، والعالقات العامة ، وإدارة االتصاالت.

بكالوريوس اآلداب في اللغويات
يسعى هذا البرنامج إلى فهم طريقة تركيبة اللغات البشرية، ويزود الطلبة 

بالمهارات األساسية والضرورية لتحليل اللغة مثل معرفة تركيب اللغة، 

وأنظمة األصوات والمعالجات، ومعنى الكلمة والجملة، و الترجمة ضمن 

السياق، وبسبب تعدد تخصصات ومجاالت علم اللغويات يستطيع الطالب أيضا 

دراسة اللغة واالتصال االجتماعي، والتطور التاريخي للغات، وطريقة المخ في 

معالجة اللغة.

إن خطة البرنامج و تخصصاته الفرعية في اضطرابات الكالم )األفازيا(، و 

علم اللغة الحسابي صممت بعناية لتأهيل الطلبة من خالل التدريب للعمل 

كمساعدين في المؤسسات التي تعنى باضطرابات التواصل، وفي الوظائف 

الحكومية، أو للتحضير للدراسات العليا في المجاالت ذات العالقة.

"ساهمت جامعة اإلمارات العربية المتحدة بتزويدي بالمعرفة 
النظرية والمهارات العملية الالزمة لسوق العمل في 

المستقبل، وأنا فخورة لدراستي في هذه المؤسسة األكاديمية 
العريقة ".

شيخه الكعبي 
العلوم السياسية ، السنة الثالثة
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TESOL / بكالوريوس اآلداب في اللغويات التطبيقية
صمم هذا البرنامج الذي يطرحه قسم اللغويات ليزود الطلبة بالمهارات 

الموضوعية والفكرية والنظرية والمنهجية الالزمة للنجاح في العمل 

كمعلم في مادة اللغة اإلنجليزية، والذي من خالله يستطيع الطالب 

دراسة مجموعة من المساقات الضرورية التي تهدف إلى تطوير 

وتحسين معرفة وفهم كيفية تعلم اللغة، ومن هذه المساقات 

مقدمة في اللغويات التطبيقية، البنية التعليمية، اكتساب اللغة الثانية 

وتدريسها، ومن األجزاء المهمة في هذا البرنامج هو مساق التدريب 

العملي الذي يمنح الطلبة الفرصة لممارسة التعليم باستخدام العديد 

من التقنيات إلدارة التفاعل في الفصول الدراسية وتمكين الطبة من 

إعداد وتطبيق خطط الدروس والمواد التعليمية، وبالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم يتم توزيع طلبة التدريب العملي على مختلف المواقع 

في الدولة، كما ويستفيد طلبة التدريب العملي أيضا الخبرة العملية 

ألساتذة وحدة المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي بالجامعة.

بكالوريوس اآلداب في دراسات الترجمة
يأتي هذا البرنامج تلبية للطلب المتزايد على المترجمين

المهنيين المؤهلين لغوًيا وثقافًيا في مجتمع متعدد الجنسيات 

واللغات، ويزود البرنامج الطلبة بالمعرفة النظرية والمهارات العملية 

التي تؤهلهم لممارسة مهنة الترجمة وتسهم في إثراء معرفتهم بما 

تستلزمه الترجمة التخصصية.

وتتضمن خطة البرنامج مساقات تعزز المهارات اللغوية لدى الطالب

وأخرى تمده بالمعرفة األساسية للتعامل مع المشكالت التي يمكن أن 

يواجهها خالل الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية أو العكس مع األخذ 

باالعتبار العوامل النصية وغير النصية التي يمكن أن تؤثر على اختياراته، 

كما تتضمن الخطة مساقات تخصصية تشمل الترجمة القانونية والعلمية 

واإلعالمية واإلدارية، ويوفر القسم فرص التدريب العملي للطلبة في 

مختلف قطاعات الدولة.

بكالوريوس اآلداب في علم النفس
يسعى هذا البرنامج إلى تعليم الطلبة وتدريبهم على فهم تفكير 

اإلنسان ومشاعره وسلوكه وكيفية التحكم بها وتوقعها وذلك من خالل 

دراسة المواد النظرية والتأسيسية في علم النفس وتحديدًا المجاالت 

الحيوية واالجتماعية واإلدراكية، والسياق التطويري ومجال الصحة 

العقلية.

 أما المواد األخرى فهي تشمل اإلحصاء وتصميم األبحاث وعلم النفس 

التجريبي وهي تتيح للطلبة فهم األبحاث النفسية وإجراءها، كما يطلع 

الطلبة على كيفية تطبيق علم النفس في مجاالت متنوعة كالتربية 

والتجارة والصحة. 

بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع
يقّدم علم االجتماع للطلبة دراسة منتظمة وشاملة للمجتمع اإلنساني 

مع اهتمام خاص بالتفاعل االجتماعي ، وكيف يصنع المجتمع اإلنسان، 

وبما أن علم االجتماع يهدف إلى فهم كلي للمجتمع اإلنساني ، 

واإلنسان وحياته، فإنه مرتبط بالعديد من التخصصات األخرى إضافة 

إلى قضايا الحياة اليومية وخدمة المجتمع، ويشمل علم االجتماع في 

مجاالته قضايا العائلة، والمرأة، والدين ، والجريمة ، والسياسة ، والسكان 

، والبيئة ، والعمل ، والتمّدن ، والتنمية ، والثقافة ، والتراث ، ومجاالت 

أخرى، وإضافة إلى المواد الدراسية، يتيح برنامج البكالوريوس الفرصة 

لطلبة علم االجتماع القيام بأبحاث ميدانية تحت إشراف من القسم.
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بكالوريوس في الخدمة االجتماعية
يهدف هذا البرنامج إلى تدريب ممارسين عامين للخدمة االجتماعية 

وإعدادهم؛ ليتمتعوا بالوعي الثقافي الذي يعزز تغيير المجتمع، ويحّل 

مشاكل العالقات اإلنسانية بما ينسجم مع القيم واألعراف الثقافية 

للتركيبة السكانية المتنوعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 ويتوافق برنامج البكالوريوس هذا كدرجة علمية مهنية مع المعايير 

العالمية للجمعية الدولية لكليات الخدمة االجتماعية، ويستخدم 

الممارس العام للخدمة االجتماعية نظريات السلوك اإلنساني ، 

والمبادئ األخالقية ، واألنظمة االجتماعية، وعمله يبدأ عند نقاط تفاعل 

األفراد والعائالت والجماعات والمؤسسات اإلنسانية والمجتمعات مع 

بيئاتها.

بكالوريوس اآلداب في الجغرافيا
يقوم برنامج الجغرافيا بتزويد الطلبة بالعلم والمهارات الالزمة إلدارة 

التغير اإلنساني والبيئي. ويقدم البرنامج ثالثة مسارات: -1 التخطيط 

الحضري، -2 والجغرافيا البيئية، -3ونظم المعلومات الجغرافية؛ يركز 

مسار التخطيط الحضري على دراسة األرض، والموارد، والمرافق، 

والخدمات بهدف تأمين الكفاءة الطبيعية، واالقتصادية واالجتماعية، 

وعلى تأمين صحة ورفاهية المجتمعات الحضرية. أما طلبة مسار 

الجغرافيا البيئية فيكتسبون المعرفة التخصصية والمهارات التي 

يحتاجونها للتعامل مع قضايا الموارد والنفايات والتلوث، كما يتعلمون 

أيضًا كيف يحدث االحتباس الحراري العالمي وكيف يتم تقييم تأثيره على 

البيئة ولماذا يعد هذا ضروريًا. أما المسار الثالث فهو فرع المعلومات 

الجغرافية وهو يتيح للطالب أن يفهموا عملية رسم الخرائط وتحليل 

البيانات وهما أمران ال يمكن حل مشاكل العالم البيئية بدونهما. ويتعلم 

طلبة هذا المسار استخدام أحدث األجهزة والبرامج الحاسوبية لرسم 

الخرائط وتقصي المعلومات من األقمار. 

بكالوريوس اآلداب في العلوم السياسية
يزود تخصص علم السياسة الطلبة بالمعرفة المرتبطة باألفكار ، 

والعمليات ، والمؤسسات التي تشكل العمل السياسي والحكومي في 

العالم الحديث، فمن خالل هذا التخصص ، سيتمكن الطلبة من اكتشاف 

المناهج التي يرتكز عليها التحليل المعاصر للسياسة والحكومات ، وتعلم 

آلية عملية صنع القرار ، على المستوى المحلي والمستوى العالمي. 

شروط القبول 
يشترط للقبول في جامعة اإلمارات العربية المتحدة أن يكون المتقدم 

حاصالً على معدل %75 فما فوق في الشهادة الثانوية وأن يكون حامالً 

لبطاقة هوية وطنية وجواز سفر إماراتي ساري المفعول.

وعلى المتقدمين الراغبين بالتسجيل في جامعة اإلمارات ملء استمارة 

التقديم الخاصة بمكتب التسجيل والقبول الوطني، ويمكن الحصول على 

االستمارة من المكتب المذكور أو من المدارس الثانوية أو من قسم 

القبول في الجامعة.

ويتطلب النجاح في جامعة اإلمارات إجادة اللغتين العربية اإلنجليزية، 

ويمكن أن يتم تسجيل الطلبة المقبولين في برامج البكالوريوس مباشرة 

أو في برنامج  الجامعة التأسيسي في الجامعة الذي يعد جسرًا بين 

المرحلة الثانوية والبرامج الجامعية االختصاصية، ويعتمد التسجيل في 

برنامج الجامعة التأسيسي على درجات امتحان تحديد المستوى التي 

يحصل عليها الطالب. وفي البرنامج ثالثة مستويات للغة اإلنجليزية وإثنان 

لكل من الرياضيات  واللغة العربية. 

ويشترط للقبول المباشر في برامج البكالوريوس ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة في إجادة اللغة اإلنجليزية: �

شهادة توفل بمعدل 61 كحد أدنى	 

شهادة أيلتس بمعدل 5 كحد أدنى 	 

أن ينجح المتقدم في امتحان تحديد المستوى في الرياضيات )الجبر  �

والمدخل إلى التفاضل والتكامل( واللغة العربية. 

)هذه هي المتطلبات الدنيا للقبول ويمكن الحصول على المزيد من 

التفاصيل من قسم القبول(. 

ويمنح هذا التخصص الطلبة المعرفة النظرية والعملية الضرورية 

المطلوبة لفهم وتحليل القضايا السياسية المحلية والعالمية ، وذلك 

من خالل دراسة الحقول الفرعية لعلم السياسة.
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"قدم  قسم دراسات الترجمة فرصة لنا بإقامة 
نادي لطلبة الترجمة ، والذي نستطيع من خالله 
تنظيم الفعاليات التعليمية والترفيهية في آن 

واحد ،  ويسهم الوقت نفسه في  تحفيز الطلبة 
و تعليمهم مهارات جديدة كالقيادة، و العمل 

الجماعي، ومهارات التنظيم ".

سارة خالد الجمال 
دراسات الترجمة ، السنة الرابعة

التدريب العملي
يعد التدريب العملي في جامعة اإلمارات إجباريًا لجميع الطلبة وجزءًا 

من برامجها الجامعية ، فمن خالل برنامج خدمات التدريب المهني 

والتعلم التكاملي  يتم إرشاد الطلبة وإعدادهم وتوزيعهم للعمل 

في مؤسسات وطنية ودولية خاصة وحكومية لمدة ثالثة أشهر، ويربط 

التدريب المهني ما يتعلمه الطالب في القاعات الدراسية بواقع العمل 

ويقدم له فرصة الستكمال ساعاته المعتمدة وفي الوقت نفسه 

اكتساب الخبرة العملية.

الفرص الوظيفية
يحظى خريج كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بخيارات واسعة من 

المهن والوظائف التي يستطيع أن يعمل بها بعد تخرجه، سواء في 

المؤسسات الخاصة أو الحكومية، فيمكن أن يصبح على سبيل المثال 

صحفيًا إعالميًا، أو أمين متحف، أو مترجمًا، أو موظف خدمة اجتماعية، 

أو دبلوماسيًا، أو اختصاصي عالج نفسي، أو عامالً في مجال الرعاية، أو 

مدير عالقات المجتمع، أو مديرًا فنيًا، أو مخرجًا تلفزيونيًا، أو مدير تسويق، 

أو محررًا، أو مخطط مناطق نائية.

متطلبات التخرج 
للحصول على درجة البكالوريوس، على الطالب أن يتم حوالي 4 سنوات 

الخطة  ينجح في مواد  وأن  المعتمدة،  الساعات  يقل عن 120 من  ال  وما 

الدراسية على مدى 7 فصول دراسية كحد أدنى بمعدل تراكمي ال يقل 

عن 2 بما في ذلك التدريب المهني.
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برامج الماجستير
تطرح الكلية مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا وهي تشمل 

ماجستير العلوم في علم النفس اإلكلينيكي، وماجستير في الخدمة 

االجتماعية، وماجستير في الحوكمة والسياسة العامة، وماجستير 

العلوم في االستشعار عن بعد وأنظمة المعلومات الجغرافية، وهناك 

برامج أخرى يتم إعدادها حاليًا وتشمل الماجستير في الترجمة الطبية 

والقانونية، والماجستير في اللغة العربية وآدابها، والماجستير في 

األدب المقارن. ويتم تدريس برامج الماجستير إما في الفرع الرئيسي 

للجامعة بالعين أو في فرعها بأبوظبي.

وتتيح برامج الماجستير للطلبة فرصة خوض تجربة تعليمية تنقلهم نقلة 

نوعية وتساعدهم في الترقي والتقدم في وظائفهم وأعمالهم، 

فاألفكار والمعارف والمهارات واألدوات والرؤى المختلفة التي 

يكتسبها الطلبة  ويتعلمونها يمكنها أن تشكل تأثيرًا قويًا ومستمرًا على 

حياتهم المهنية.

شروط القبول
يشترط للقبول في برامج الماجستير أن تتوفر لدى المتقدم المؤهالت 

التالية كحد أدنى:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من وزارة  �

التعليم العالي والبحث العلمي في مجال ذو عالقة بالمجال 

المعني بمجال المتقدم.

معّدل تراكمي ال يقّل عن 3 من 4 أو ما يعادلها، في مرحلة  �

البكالوريوس.

أو معادالً الختبار اللغة اإلنجليزية )TOEFL( بدرجة مقدارها 550  �

أو بدرجة  )IBT- TOEFL/ 79-80 (،او درجة ٥ او اكثر في امتحان 

متطلبات الجامعة

درجة ال تقل عن 6 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما يعادلها  �

في االختبارات األخرى وذلك لجميع التخصصات التي ُتطرح أساسًا 

باللغة اإلنجليزية، وبشرط أال يكون قد مضى عامين أو أكثر من تاريخ 

الحصول عليها من تاريخ التقدم. ويستثني من اختبار اآليلتس: 

الطلبة الذين ُتعتبر اللغة اإلنجليزية لغتهم األصلية والذين أكملوا 	 

شهادتهم في جامعة تقوم بالتدريس باللغة اإلنجليزية في بلد 

لغته األصلية هي اإلنجليزية.

الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من جامعة تدرس باللغة 	 

اإلنجليزية مع حصولهم على 500 على األقل في امتحان التوفل أو 

ما يعادلها، وذلك عند التحاقهم ببرامج البكالوريوس. 

الحصول على درجة ال تقل عن 4 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما 	 

يعادلها للقبول في برامج الماجستير التي ُتطرح باللغة العربية.

في بعض الحاالت الخاصة قد يتم منح القبول لبرامج الماجستير للحاصلين 

على معدل تراكمي أو درجة آيلتس أقل من الحد األدنى للمتطلبات. 

*تخضع هذه المتطلبات لمعايير القبول العامة لبرامج الدراسات العليا 

في الجامعة ويتم تحديثها بانتظام. للحصول على المزيد من التفاصيل، 

الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني.

الرسوم الدراسية
ماجستير العلوم في علم النفس اإلكلينيكي  �

القيمة لكل ساعة معتمدة 1600 درهم إماراتي

مجموع الرسوم: 1600 درهم إماراتي × 39= 62,400 درهم 

إماراتي

رسوم التقديم 200 درهم إماراتي 

ماجستير الخدمة االجتماعية �

القيمة لكل ساعة معتمدة 1600 درهم إماراتي

مجموع الرسوم: البرنامج المتقدم- 1600 درهم إماراتي × 30= 

48,000 درهم إماراتي

البرنامج التمهيدي- 1600 درهم إماراتي × 60= 96,000 درهم 

إماراتي 

رسوم التقديم 500 درهم إماراتي 

برامج الدراسات العليا



ماجستير في الحوكمة والسياسة العامة  �
القيمة لكل ساعة معتمدة 3,000 درهم إماراتي

مجموع الرسوم: 3,000 درهم إماراتي × 36= 108,000 درهم 
إماراتي

رسوم التقديم 200 درهم إماراتي

ماجستير العلوم في االستشعار عن بعد ونظم المعلومات  �

الجغرافية 
القيمة لكل ساعة معتمدة 3000 درهم إماراتي

مجموع الرسوم: مع األطروحة 3000 درهم إماراتي × 30= 90,000 
درهم إماراتي

بدون األطروحة 3000 درهم إماراتي × 34= 102,000 درهم 
إماراتي

رسوم التقديم 200 درهم إماراتي

متطلبات التخرج
ماجستير العلوم في علم النفس اإلكلينيكي �

على الطلبة المسجلين في هذا البرنامج النجاح في استكمال الحد 	 

األدنى من الساعات المعتمدة )39 ساعة معتمدة( لفترة زمنية تمتد 

ألربعة فصول دراسية على األقل.

ماجستير الخدمة االجتماعية �

على الطلبة المسجلين في هذا البرنامج النجاح في استكمال الحد 	 

األدنى من الساعات المعتمدة )30 ساعة معتمدة للبرنامج المتقدم( 

لفترة زمنية تمتد لثالثة فصول دراسية و 60 ساعة معتمدة للبرنامج 

التمهيدي لفترة زمنية تمتد لستة فصول دراسية .

المحافظة على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى. 	 

النجاح في استكمال التدريب الميداني بمعدل تراكمي يبلغ 3.0 أو أكثر. 	 

ماجستير الحوكمة والسياسة العامة  �

على الطلبة المسجلين في هذا البرنامج النجاح في استكمال الحد 	 

األدنى من الساعات المعتمدة )36 ساعة معتمدة( لفترة زمنية تمتد 

ألربعة فصول دراسية من الدراسة المنتظمة في الفصول الدراسية 

باإلضافة إلى األطروحة. 



الدرجة الرسمية المتحان االلتحاق بالدراسات العليا )GRE(-االختبار 

العام، الذي يتم أخذه في االعتبار عند تقييم المتقدمين للقبول 

أو المنحة.

تختلف المعايير من كلية الى اخرى فقد تضع بعض الكليات شروط  �

إضافية أو أعلى للقبول في برنامج الدكتوراه.

الوثائق المطلوبة للقبول في برنامج الدكتوراه
الستكمال عملية التقديم يجب توفير ما يلي: 

استكمال استمارة التقديم. �

وثائق الهوية المطلوبة على الطلبة من مواطني الدولة )نسخ  �

من جواز السفر وخالصة القيد(، و)نسخة من جواز السفر( بالنسبة 

للطلبة من الجنسيات األخرى. 

تقديم نسختين مصدقتين من السجل الدراسي األصلي كم جميع  �

الكليات أو الجامعات التي انضم إليها الطالب.

النسخة األصلية من شهادة اآليلتس أو ما يعادلها.  �

� .)GRE( نسخة مصدقة من درجة  شهادة االختبار العام

السيرة الذاتية المفصلة.  �

تقديم خطابين توصية من أشخاص مطلعين على عمل الطالب  �

األكاديمي سابقًا .    

الرسوم الدراسية
الرسوم اإلجمالية لبرنامج الدكتوراه 86,400 درهم اماراتي.

متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه
تمنح درجة الدكتوراه كتقدير وإعتراف لإلنجاز المتميز وللكفاءة العلمية 

في مجال معين من التخصص األكاديمي، وهذا يتم بعد االنتهاء من 

دراسة جميع الدورات الدراسية المتقدمة، والنجاح في االمتحان الشامل، 

وبعد كتابة األطروحة المبنية على بحث ودراسة مستقلة ومبتكرة ، 

وبعد نشر عدد من األبحاث ، ومن ثم  الدفاع عن األطروحة أمام مجتمع 

الجامعة. 
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ماجستير العلوم في االستشعار عن بعد و نظم المعلومات 	 

الجغرافية

	على الطلبة المسجلين في هذا البرنامج النجاح في استكمال الحد 

األدنى من الساعات المعتمدة )30 ساعة معتمدة لألطروحة لفترة زمنية 

تمتد إلى أربعة فصول دراسية و 34 ساعة معتمدة بدون األطروحة 

لفترة زمنية تمتد ألربعة فصول دراسية على األقل(

	الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 3.0 في نهاية الخطة الدراسية. 

	النجاح في مناقشة األطروحة / مشروع التخرج.

برنامج الدكتوراه
تدير برنامج الدكتوراه المطروح في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

لجنة متخصصة، تسهم في تأهيل الطلبة التأهيل الالزم لخوض برنامج 

الدكتوراه،يجب على الملتحق ببرنامج الدكتوراه في كلية العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية إنجاز 54 ساعة معتمدة على األقل )24 ساعة 

معتمدة كمساقات دراسية و30 ساعة معتمدة كبحث(، كما يجب على 

جميع الطلبة الملتحقين بالبرنامج دراسة مساقين هما: طرق البحث 

وآداب المهنة، القراءة والكتابة النقدية.

شروط القبول
التسجيل في برنامج الدكتوراه متاح بدوام كامل فقط،و يشترط للقبول 

في برنامج الدكتوراه وفق سياسة الجامعة ما يلي:

الحد األدنى لمتطلبات القبول في برنامج دكتوراه الفلسفة في كلية 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية هي:

درجة الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي  �

والبحث العلمي في مجال ذو عالقة بالمجال المعني بطلب 

المتقدم.

الحصول على معدل 3.3 من 4.00 أو ما يعادله لمرحلة الماجستير. �

درجة ال تقل عن 6.5 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما يعادلها  �

في االختبارات األخرى، بشرط أن ال يكون قد مضى أكثر من عامين 

على تاريخ الحصول عليها من تاريخ التقدم.

الحصول على درجة ال تقل عن 5 في اختبار اآليلتس األكاديمي أو ما  �

يعادلها للقبول في برامج الدكتوراه التي ُتطرح باللغة العربية.

وإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعاله، يوصى المتقدمين بتقديم  �
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يعد مجتمع اإلمارات العربية المتحدة مجتمعًا فريدًا يعيش في 
مرحلة من التقدم والتغير المتسارعين، ويعد فهم المجتمع 

وخصائصه وسلوكياته أثناء تطوره وفي سياقه التاريخي 
وسياق البنية االجتماعية في بلدان المنطقة والعالم من 
صميم األهداف البحثية في الكلية، ومن المحاور البحثية 

المهمة في هذا اإلطار أولويات السياسة العامة لحكومة 
اإلمارات العربية المتحدة التي تشمل الصحة، والتعليم، والبيئة 

)وخاصة قضايا المياه(، والتنوع االقتصادي، وقضايا األسرة 
والمجتمع، والتراث الثقافي.

يحرص أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية على إجراء 
األبحاث بشكل مستمر والمساهمة في األنشطة والفعاليات 

العلمية والبحثية المختلفة، فتنوع مجاالت اهتماماتهم 
البحثية وخبراتهم يقودهم إلى تعزيز مشاركاتهم والتعاون 

مع المنظمات المحلية والعالمية كوزارة التربية والتعليم، 
ومؤسسة التنمية األسرية، وبلدية أبوظبي وغيرها. 

وتعمل الكلية حاليًا على تشجيع االستفادة من الخبرات 
البحثية لدى الهيئة التدريسية فيها سواء ضمن الجامعة أو 
في مجتمع اإلمارات، كما تسعى إلى تقوية الجانب البحثي 

في مناهج التدريس في المرحلة الجامعية األولى، وتوجيه 
برامج الدراسات العليا لتتوافق مع االهتمامات البحثية للهيئة 

التدريسية والدولة، وإلى وضع نظام مكافآت جديد ألفضل 
المشاريع البحثية التي تتم في المرحلة الجامعية األولى. 
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االستشارات وخدمة المجتمع 

قدمت كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية إسهامات جليلة لمجتمع دولة اإلمارت، فقد ساهم أعضاء هيئة التدريس 

بالكلية من خالل خبرتهم العلمية في خدمة شركائهم من القطاعين الخاص والحكومي، ومن هذه الخدمات، تقديم 

االستشارات المتخصصة، تنظيم الدورات الموضوعية، وتقديم المحاضرات، باإلضافة إلى المشاركة في عضوية عدد كبير 

من اللجان وفرق العمل في المؤسسات المحلية واالتحادية، كما تقدم الكلية الدعم الالزم للهيئات الحكومية من أجل 

تطوير تطوير مهارات الموظفين من خالل الدورات التدريبية الفعالة.   

أنشأت الكلية مؤخرًا "مركز جامعة اإلمارات للقيادة والسياسة العامة"، والذي يطمح إلى خلق شراكات دائمة مع مختلف 

المؤسسات العامة وتقديم الدعم المتخّصص في مجاالت القيادة وتصميم السياسات وتطبيقها وتقييمها، وهو 

يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف: إجراء أبحاث متخصصة في النواحي المتعددة للقيادة والسياسة العامة، وإنشاء بنك 

للمعلومات، وتقديم برامج التدريب والتطوير المهني للعاملين في حقل السياسة العامة، وتشجيع عالقات التعاون 

المثمر بين المجتمع المحيط واألطراف ذات العالقة، و يهدف أيضًا إلى استخدام أفضل الممارسات واألساليب اإلبداعية 

في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه دولة اإلمارات العربية المتحدة، وإلى أن يكون شريكًا أساسيًا في التمّيز 

واإلبداع في مجاالت السياسة العامة والحوكمة والقيادة. 

"أثبتت جامعة اإلمارات العربية المتحدة أنها  إحدى 
الجامعات العالمية الحديثة، التي توفر لطلبتها 

الفصول الدراسية بمرافقها التكنولوجية الحديثة 
، وأعضاء هيئة التدريس الذي ال يؤلون جهًدا في 

تقديم الرعاية والدعم الالزم للطلبة " 

فاطمة خليفة البلوشي 
دراسات الترجمة، السنة الرابعة
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لماذا تختار جامعة اإلمارات العربية المتحدة ؟
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االمتياز1
الجامعة نخبة من  إذ تضم  الطلبة،  لكافة  التعليمية  العملية  المتحدة على جودة  العربية  تزخر بها جامعة اإلمارات  التي  "أجندة االمتياز"  تركز 

أعضاء الهيئة التدريسية في الدولة، مع امتالكها ألكثر التكنولوجيا تقدمًا في المنطقة، والمرافق األكثر تطورًا وجاذبية في العالم، حيث أن 

عزم الجامعة الشديد نحو االمتياز يضمن حصولك على درجة علمية معترف بها محليًا ودوليًا، ويدفع إلى إعدادك اإلعداد األمثل للنجاح المهني 

والشخصي.

االعتراف الدولي
العلمية؛ ضمنت حصولها على مكانة  أبحاثها  المتحدة، والقدرات الوظيفية لخريجيها، وإنتاجية  العربية  العالمية لجامعة اإلمارات  إن الشهرة 

مرموقة بين مصاف جامعات العالم،  حيث تبوأت المركز الخامس عربيًا، والمركز 370 عالميًا، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف 

مؤسسة )كيو إس( البريطانية العالمية في التعليم والبحث العلمي، كما جاءت ضمن أفضل 50 جامعة في العالم ممن يقل عمرها عن 50 عامًا. 

توظيف الخريجين
تم تصميم البرامج األكاديمية بالتنسيق مع أصحاب العمل، األمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على خريجي الجامعة من قبل المؤسسات الحكومية 

والخاصة، وال تقتصر هذه البرامج على المعرفة النظرية فحسب، بل تتضمن التدريب العملي والتجارب البحثية، مما يثبت كفاءة الخريج في الخبرة 

التطبيقية والمهارة العملية التي يستلزمها سوق العمل، عالوًة على تزويد خريجي الجامعة بشبكة من العالقات المتينة المؤصلة في عملية 

البناء الوظيفي.

بيئة تعليمية مساندة
توفر جامعة اإلمارات العربية المتحدة الدعم الالزم لنجاح الطلبة، وتشتمل الخدمات المساندة للجامعة على )اإلرشاد - والرعاية الصحية - الدعم 

الفني لتكنولوجيا المعلومات - مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة - الخدمات الوظيفية - المساعدات المالية - خدمات الطلبة الدوليين - خدمات 

جانبك  إلى  التعليمية؛ ستجد  التي ستواجهك في مسيرتك  الصعوبات  الطلبة(، وبعيدًا عن  اتحاد  – ومجلس  الطالبي  النجاح  - مركز  الخريجين 

مشرفًا أو مستشارًا أو مرشدًا يمد لك يد العون، فضالً عن وجود مرشد أكاديمي لمساعدتك في اتخاذ القرارات واالختيارات الهامة التي قد 

تواجهها في طريقك نحو تحقيق نجاحك األكاديمي والمهني.  
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بيئة معيشية مفعمة بالحيوية
ال يقتصر هدف الجامعة على توفير مؤهالت علمية متميزة للطلبة فحسب، وإنما ضمان االستمتاع بالعملية التعليمية، إذ يتوافد الطلبة من أكثر من 50 

دولة حول العالم، لذلك ستستمتع بالتفاعل والتعلم من خلفياتهم الثقافية المختلفة، كما ستزودك الجامعة بمجموعة كبيرة من النشاطات الالصفية 

والخبرات الحياتية التي ستثري تعليمك الجامعي، باإلضافة إلى وجود أكثر من 50 ناديًا طالبيًا، مما يوفر فرصًا ال محدودة إلقامة الصداقات واالستمتاع 

بعيدًا عن المحاضرات، وكل ذلك يتم في حرٍم جامعي ُيَمثُِّل مجتمعًا حقيقيًا، يتوفر به العديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر والمرافق المصرفية 

والسكنية الحديثة والمرافق الرياضية والترفيهية المتميزة.

حرم جامعي رائع
يشكل الحرم الجامعي الجديد للجامعة صرحًا معماريًا حديثًا، يضم بين جنباته مساحات مخصصة لمراكز أبحاث متخصصة، وبنية تحتية لشبكة متطورة من 

تكنولوجيا المعلومات، وقاعات دراسية ومختبرات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات التعليمية لرفع الجودة التدريسية، مع وجود مكتبة غنية بمختلف 

المسابح  عن  فضالً  عالمية،  بمواصفات  الرياضية  المعدات  أحدث  على  تحتوي  التي  الرياضية  النوادي  إلى  إضافًة  والمطبوعة،  اإللكترونية  الموارد 

األولمبية ومالعب كرة السلة والتنس األرضي وتنس الريشة وغيرها.

أبحاث تواكب العصر
كلياتها  تقوم  بل  المعرفة فحسب،  نقل  يقتصر دورها في  الدولة،  وال  الرائدة في  البحثية  الوطنية  الجامعة  المتحدة  العربية  اإلمارات  ُتعد جامعة 

الطاقة،  من  العالمية  االحتياجات  لتلبية  جديدة  تقنيات  واكتشاف  للسرطان،  جديدة  عالجية  طرق  وتطوير  الجديدة،  المعارف  بخلق  البحثية  ومراكزها 

والبحث عن تقنيات جديدة لزيادة المحتوى العالمي من الغذاء، هذا في ظل اكتشاف خبراؤها في التاريخ واآلثار معلومات جديدة عن تاريخ وإنجازات 

وثقافة الشعوب في هذا الجزء من العالم،  وكأحد طلبة الجامعة ستتاح لك فرصة العمل جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة تدريس وباحثين معروفين 

عالميًا في هذه المشاريع المتميزة.

الخدمة المجتمعية
المشاركة  للوطن من خالل  الجميل  رد  الطلبة والموظفين على  إذ تشجع  المجتمع،  تجاه  المتحدة بمسؤولية وطنية  العربية  اإلمارات  تقوم جامعة 

المجتمعية والخدمة العامة واألبحاث، وتساعد في الوقت ذاته على االتصال بالمؤسسات التطوعية وخدمة المجتمع التي تتوافق مع ميول الطلبة 

واهتماماتهم.  

االختيارات
ال توجد جامعة في الدولة تقدم االختيارات األكاديمية المتنوعة التي توفرها جامعة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تقدم الجامعة أكثر من 63 برنامجًا 

في البكالوريوس، و67 برنامجًا في الدراسات عليا، والتي تشمل عليها تخصصات برامج كليات )العلوم اإلنسانية واالجتماعية – العلوم – التربية – اإلدارة 

واالقتصاد – القانون – األغذية والزراعة – الهندسة – الطب والعلوم الصحية – تقنية المعلومات(، إذ تمتاز العديد من تلك البرامج بالتفرد، ويطرح الكثير 

منها في مجموعة استثنائية من التخصصات المزدوجة،  ومهما كانت اهتماماتك ومواهبك وأهدافك؛ فإن الجامعة توفر لك البرنامج الذي تصبو إليه.
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عمادة القبول و التسجيل )إدارة القبول( :
جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
العين، اإلمارات العربية المتحدة

ص . ب: 15551
هاتف: 
فاكس:

 undergradadmissions@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني
 postgradadmissions@uaeu.ac.ae  :البريد اإللكتروني

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

العين، اإلمارات العربية المتحدة
ص . ب: 15551

 هاتف: 
فاكس: 

fhss.office@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني
www.uaeu.ac.ae :الموقع اإللكتروني

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 )البحث العلمي والدراسات العليا(

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة

ص. ب 15551
هاتف: 
فاكس:

chss.rgs@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني

+971 3 7136457

+971 3 7134978

االتصال بنا

+971 3  713 5003
+971 3 713 4978

+971 3  713 4355
+971 3 713 4989






