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  AACSB معتمدة من قبل
لكل من تخصصي إدارة

 األعمال والمحاسبة 

برامج البكالوريوس:

ماجستير في إدارة األعمال 

ماجستير المحاسبة المهنية 

برامج الماجستير:

دكتوراه في إدارة أعمال 

برنامج الدكتوراه: 

برامج جامعية 
برنامجي ماجستير 

DBA برنامج

أنشأت عام 







نوادي
 طالبية 

منشورات خالل نسبة عدد الطلبة
5 سنوات  إلى عدد األساتذة 

  

تضم  
 

طالب وطالبة  

يتخرج منها أكثر عن    
 

خريج  
 

من الخريجين المتميزين 

وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة

معالي عهود الرومي

يسرنا أن نرحب بكم في جامعة اإلمارات العربية المتحدة وكلية اإلدارة واالقتصاد ويسعدنا انضمامكم للدراسة في 
كليتنا.

لقد قدم خبراء إدارة االعمال الذين يعملون في المجلس االستشاري التنفيذي لدينا توجيهات للكلية لبناء بيئة 
تعليمية داعمة وفعالة تتميز بمناهج دراسية تعزز من سمعة الكلية وتزيد من فرصة توظيف خريجي الكلية. كما يبحث 

أعضاء هيئة التدريس الخبراء لدينا مجموعة واسعة من المواضيع للحصول على معلومات واسعة لمساعدة لرجال 
األعمال والمجتمع للوصول الى طرق جديدة للتفكير والتعلم.

تعد كلية اإلدارة واالقتصاد كلية معترف بها في جميع أنحاء العالم بسبب حصولها على االعتماد من هيئة تطوير كليات 
اإلدارة الجامعية الدولية، وهي هيئة االعتماد الرئيسية لبرامج إدارة األعمال. ويعتبر اعتماد الكلية من هذه المنظمة 
دليل على التميز وااللتزام بالتطوير المستمر. وتعتبر كليتنا اليوم كلية األعمال الوحيدة في الشرق األوسط، وواحدة 

من 182 مؤسسة فقط في العالم حاصلة على االعتماد لبرنامجي إدارة األعمال والمحاسبة. فهناك 5% من برامج إدارة 
االعمال معتمدة من هيئة تطوير كليات اإلدارة الجامعية الدولية.

تقوم الكلية بتعليم أكثر من 3000 طالب سنويًا في 10 برامج بكالوريوس، وبرنامجي ماجستير، وبرنامج دكتوراه من 
خالل أربعة أقسام أكاديمية (المحاسبة، إدارة األعمال، االقتصاد والمالية، واإلحصاء). وتسعى الكلية لتوسيع معارف 

الطالب من خالل توفير:

نتطلع النضمامكم كطالب جدد في كليتنا ويشرفنا مساعدتكم على بناء مستقبلكم. ويمكن للطالب أن يرى أن لدينا 
المزيد لتقديمه لمساعدته لتحقيق أهدافه وأحالمه.

يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني 
لمعرفة المزيد من التفاصيل حول 

كيفية التقديم على أي من 
البرامج الجامعية أو برامج 

الدراسات العليا. 

 التوجيه الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس الخبراء لتشجيع الطلبة
 تعليم يتميز بمنظور عالمي

تدريب قيادي وإداري من خالل العمل الجماعي والمشاركة في المنظمات والنوادي
تعلم عملي يكتسبه الطالب من خالل لقاء المتحدثين المدعوين، والقيام برحالت ميدانية، وإقامة المشاريع، 

وااللتحاق ببرامج الدراسة في الخارج والتدريب
الدعم المهني والتطوير الوظيفي

بكالوريوس في المحاسبة

بكالوريوس في إدارة األعمال 

بكالوريوس في االقتصاد 

بكالوريوس في التمويل والمصارف 

بكالوريوس في اإلحصاء  

القبول والتسجيل



كلية اإلدارة واالقتصاد

مكتب إدارة االعمال

عمادة التسجيل والقبول
الحياة في

جامعة اإلمارات  لماذا كلية اإلدارة واالقتصاد:
الدعم

الطالبي 

للتواصل 

إشادات الطلبة

صالتان رياضيتان حديثتان 

مسبحان اولومبيان 

+40  نادي ومجتمع طالبي 

+160 مختبر متطور 

أحداث وفعاليات تراثية وثقافية 

مطاعم ومحالت 

سكنات حديثة داخل الحرم 

وحدة األنشطة الطالبية 

وغيرها الكثير 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
العين، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ص.ب: 15551
هاتف:5282 713 3 971+ 

فاكس:6996 713 3 971+ 
cob.office@uaeu.ac.ae :بريد الكتروني

هاتف: 4355 713 3 971+
فاكس: 4989 713 3 971+

  undergradadmissions@uaeu.ac.ae :بريد الكتروني
postgradadmissions@uaeu.ac.ae

البحوث والدراسات العليا

هاتف: 5275 713 3 971+
فاكس: 6996 713 3 971+

f.zanella@uaeu.ac.ae :بريد الكتروني

المساعدة المادية 

الخدمات الصحية 

خدمات االحتياجات الخاصة 

مكتب التوظيف 

اإلرشاد الطالبي

خدمات الطلبة الدوليين 

اإلرشاد األكاديمي 

مراكز التحدث والقراءة والكتابة 

مكتب األمن 

الحرم الجامعي بالعي:
هاتف: 5282 713 3 971+

Email: mba.alain@uaeu.ac.ae

ماجستير المحاسبة المهنية

برنامج الدكتوراة في إدارة األعمال

هاتف: 1244 667 2 971+
Email: mpa@uaeu.ac.ae

هاتف: 5280/6504 713 3 971+
Email: dba@uaeu.ac.ae

الحرم الجامعي بأبوظبي:
هاتف: 1244 667 2 971+

Email: mba@uaeu.ac.ae

الحصول على شهادة من جامعة ذات مستوى عالمي

كن قائدا لريادة األعمال

تعليم متميز ومتطور 

التعلم على يد خبراء 

خريجونا يواصلون نجاحهم ، حيث يشغل العديد منهم مناصب قيادية في القطاعين الخاص والحكومي

تعد الكلية الوحيدة في المنطقة معتمدة من قبل AACSB لكل من تخصص إدارة االعمال والمحاسبة.

تضم الكلية نخبة من األساتذة والباحثين تخرجوا من جامعات عالمية مرموقة.

فرصة السفر 
توفر الكلية فرصة االلتحاق ببرامج التبادل الطالبي للحصول على ساعات معتمدة تحسب ضمن 

ساعاتهم في جامعات شريكة مرموقة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وآسيا.

الحصول على شهادات مهنية 
تعمل الكلية مع شركائها (Morgan International & SAP ) لتسهيل حصول الطلبة على 

.( SAP, CMA, CPA, CIA, MOU) الشهادات المهنية

فرصة بناء الخبرات 
تساعد شراكة الكلية مع أكثر من 200 مؤسسة خاصة وحكومية في الحصول على خبرات عملية 
من خالل فرصة التدريب الميداني. كما يمكن لطلبة الكلية حضور العديد من ورشات العمل التي 

تزودهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

"أنا طالبة في السنة الرابعة واإلقتصاد من قسم المحاسبة، خالل السنوات األربع الماضية استطعت أن اتعلم الكثير، وأتيحت 
لي الفرصة إلساهم في تنظيم الفعاليات والمشاركة في العديد من الرحالت الميدانية ،و أشجع الجميع على خوض هذه 

التجربة الممتعة في هذه الجامعة المرموقة والقسم المتميز والذي حصل في اآلونة األخيرة على االعتماد الدولي ".

العديد من فرص المشاركة 
تضم الكلية العديد من األندية الطالبية وتنظم الرحالت الميدانية وتقدم عدد كبير من األنشطة 

الالصفية التي تساعد في إثراء خبرة الطلبة. 

برامج تعليمية متنوعة 
تطرح الكلية العديد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل لتزويد الطلبة بالمهارات التي 

يحتاجها أصحاب العمل.

من أفضل 350 جامعة في العالم.

مريم النعيمي
بكالوريوس اإلدارة في المحاسبة

" أنني ممتنة وسعيدة للغاية النضمامي إلى قسم التسويق بكلية اإلدارة واإلقتصاد، وتلك الذكريات الجميلة التي جمعتنا ، 
فهذا القسم كان بمثابة البحر الذي ننهل منه المعرفة االزمة لخوض سوق العمل، في البداية كانت لدي معرفة بسيطة 

للغاية عن التسويق وعن سوق العمل ، ولكن اآلن وبسبب الهيئة التدريسية المتميزة والمساقات المصممة لتزويد الطالب 
بالمعرفة ، أشعر اآلن بأنني مستعدة لخوض سوق العمل . ومن يدري، فقد أستطيع يوما ما أن افتتح مشروعي الخاص"

ميثة المنصوري
بكالوريوس اإلدارة في إدارة األعمال (تسويق)
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