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نظرة عامة:
ـطيني ،تأسســت عــام 2000
ـال فلسـ
الجامعــة العربيــة األمريكيــة ( )AAUJهــي أول جامعــة خاصــة فــي فلســطين وبــرأس مـ ٍ
ّ
بالتعــاون مــع جامعــة واليــة كالفورنيــا ( )CSUفــي محافظــة ستانيســلوس والتــي قدمــت النصــح فــي مجــال وضــع الخطــط
والمناهــج األكاديميــة وكيفيــة تنفيذهــا ،وجامعــة واليــة يوتــه ( )USUفــي محافظــة لوجــان والتــي قدمــت الكــوادر األكاديميــة
واإلداريــة علــى مــدى الســنتين األوائــل للجامعــة العربيــة األمريكيــة .تقــدم الجامعــة خدماتهــا التعليميــة ألكثــر مــن  9000طالــب
وطالبــة مــن فلســطين والخــارج مــن خــال توفيــر بيئــة تعليميــة وتعلميــة خالقــة تلهــم الطلبــة وأعضــاء هيئتهــا التدريســية
علــى اإلبــداع والمشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع.
ـس متقدمــة تســخر تكنولوجيــا المعلومــات إلــى جانــب البرامــج التدريبية لتزويــد الطلبــة الخريجين
تعتمــد الجامعــة طــرق تدريـ ٍ
بالمؤهــات الالزمــة لضمــان نجاحهم بــأي منافســة فــي أســواق العمــل المحليــة والخارجيــة ،يضمــن ذلــك ســعي الجامعــة
الدائــم الســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريســية مــن جنســيات مختلفــة ذوي كفــاءة عاليــة يركــزون علــى نجــاح كل طالــب .كمــا
ـتوى ال يقــل عــن مثيالتهــا فــي
وتقــوم الجامعــة بتوفيــر كافــة مســتلزمات التعليــم الضروريــة للقــرن الواحــد والعشــرين بمسـ
ً
دول العالــم المتقــدم .وحرصــت الجامعــة منــذ تأسيســها علــى تطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة ،فحــازت عــى شــهادة الجودة
(.)2008 :ISO9001
خطــت الجامعــة العربيــة األمريكيــة خطــوات واســعة نحــو تطويــر منشــآتها ومختبراتهــا علــى نحــوٍ أهــل الجامعــة وطلبتهــا
للتواجــد فــي المحافــل األكاديميــة وعلــى جميع المســتويات :المحليــة ،والعربيــة ،والعالميــة بمــا يتوافــق مــع الرؤيــة األساســية
التــي وضعتهــا الجامعــة منــذ نشــأتها ،فقــد حــازت علــى عضويــة كل مــن :اتحــاد الجامعــات العربيــة ،واتحــاد الجامعــات
اإلســامية ،باالضافــة إلــى عضويــة رابطــة المؤسســات العربيــة الخاصــة .وفــي قلــب الجامعــة العربيــة األمريكيــة تتواجــد
هيئــة طالبيــة متنوعــة ومتآلفــة فــي ظــل هيئــة تدريســية عاليــة الكفــاءة ،وتمتلــك الجامعــة أفضــل الوســائل التعليميــة
والتكنولوجيــة لصقــل طلبتهــا بالتعليــم والتدريــب علــى نحــوٍ يؤهلهــم للمنافســة اإلقتصادية الوطنيــة واإلقليميــة
والعالميــة فــي ظــل التســارع الكبيــر الــذي يشــهده القــرن الواحــد والعشــرين.
وبنــاء علــى مــا ســبق فإنه يســر الجامعة بتقديم كافــة خدماتها فــي حرمها الجامعــي الحديث لتوفيــر النجــاح
ً
واالبتكار المطلوب مــن طالبها وتتمنى لــكل طلبتها بــأن يحظو بحياه جامعيــة ممتعــة.
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الرؤية
تطمــح الجامعــة العربيــة األمريكيــة بــأن تكــون صرحــً أكاديميــً معروفـ ُا بتخريــج أجيــال مــن الطــاب يفوقــون التوقعــات
المحليــة والعالميــة بأســمى مبــادئ األخــاق  ،وعلــى أن يكــون ألبحاثهــم وإبداعاتهــم تأثيــر فعــال علــى المجتمــع.

الرسالة
• تســعى الجامعــة لتوفيــر برامــج أكاديميــة مميــزة علــى مســتويات عالميــة ،واســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريســية
مؤهليــن للتدريــس وعمــل األبحــاث.
• تعمــل الجامعــة علــى خلــق بيئــة منفتحــة للتبــادل الثقافــي والمعرفــي حيــث يــؤدي ذلــك إلــى إنعــاش البحــث العلمــي
واإلبــداع واالبتــكار والريادة.
• تحرص الجامعة على بناء عالقات تعاونية مع جامعات عالمية عالية المستوى.
• تغرس الجامعة قيم مبادئ األخالق لدى طالبها.
• تشجع الجامعة الرغبة لدى موظفيها وأعضاء الهيئة التدريسية وطالبها لخدمة المجتمع المحلي.
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إدارة الجامعة:

تضــم الجامعــة عــددًا مــن المجالــس األكاديميــة واإلداريــة لإلشــراف علــى ســير العمليــات األكاديميــة واإلداريــة ووضــع األســس
والتعليمــات التــي تضمــن حســن ســير العمــل ،وهــذه المجالــس هــي:

مجلس األمناء:

يقــوم مجلــس األمنــاء بوضــع السياســات الالزمــة لتوجيــه ســير العمــل فــي الجامعــة بشــكل عــام ،ويضطلــع المجلــس بوضــع الخطــة الماليــة
العامــة للجامعــة وتعزيــز الجــو األكاديمــي المتميــز فيهــا.

مجلس الجامعة:

يتألــف مجلــس الجامعــة مــن رئيــس الجامعــة ،ونــواب الرئيــس ومســاعديه ،والعمــداء وممثــل عــن كل كليــة واثنيــن مــن مــدراء الدوائــر المختلفــة
واثنيــن مــن المجتمــع المحلــي وممثــل عــن مجلــس الطلبــة .ويقــوم المجلــس برســم السياســة العامــة للجامعــة بمــا يرفــع مســتوى التعليــم
والتدريــب والبحــث العلمــي ،وبمــا يلبــي احتياجــات التنميــة الوطنيــة.

مجلس العمداء:

يتألــف مجلــس العمــداء مــن رئيــس الجامعــة ونوابــه ومســاعديه والعمــداء .وينفــذ المجلــس البرامــج األكاديميــة للجامعــة ضمــن المعاييــر
الموضوعــة والسياســات المتبعــة ،ويصــدر القــرارات الالزمــة لتنفيــذ احــكام االنظمــة ذات العالقــة بالعمــل االكاديمــي فــي الجامعــة.

مجالس الكليات:

يتألــف مجلــس كل كليــة مــن عميــد الكليــة ورؤســاء األقســام األكاديميــة فــي الكليــة وممثــل عــن كل قســم أكاديمــي .ويقــوم مجلــس كل كليــة
بدراســة الشــؤون األكاديميــة واإلداريــة للكليــة وتعزيزهــا ،وكذلــك التنســيق بيــن األقســام األكاديميــة فــي الكليــة والكليــات األخــرى ،ويقــدم المجلــس
توصياتــه حــول السياســات األكاديميــة للكليــة إلــى مجلــس العمــداء ،مــن خــال عميــد الكليــة لمناقشــتها ،واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأنها.

مجالس األقسام:

يتألــف مجلــس كل قســم مــن رئيــس القســم وأعضــاء الهيئــة األكاديميــة فيــه .ويهتــم بدراســة القضايــا األكاديميــة واإلداريــة للقســم ومتابعتهــا،
ثــم يرفــع توصياتــه إلــى مجلــس الكليــة ،ويتابــع وضــع الخطــط األكاديميــة للقســم ،وكذلــك مســتوى الطلبــة العلمــي ،ويعمــل علــى تطويــر
كفــاءات أعضــاء القســم أكاديميــً وإداريــً لتحقيــق أهــداف القســم األكاديميــة والمهنيــة.
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عمادة القبول والتسجيل

تعــد الجامعــة العربيــة االمريكيــة بجوهــا الهــادئ والمميــز ،واحــدة مــن أفضــل الجامعــات الفلســطينية بمــا تقدمه مــن برامــج أكاديمية
فريــدة يتــم تدريســها مــن قبــل هيئــة تدريســية تتمتــع بكفــاءة عالية.

ـاء باســتالم شــهادات
وتعتبــر عمــادة القبــول والتســجيل واجهــة الجامعــة والمحطــة األولــى ثــم األخيــرة للطالــب ،بــدءًا بقبولــه وانتهـ ً
التخــرج ،مــن هنــا تســعى عمــادة القبــول والتســجيل بأنظمتهــا اإللكترونيــة المتطــورة ومختلــف اقســامها :القبــول والتســجيل
والتدقيــق واألرشــيف ،إلــى مســاعدة الطالــب فــي اختيــار التخصــص بمــا يتناســب مــع معدلــه وفرعــه فــي الثانويــة العامــة وتســجيل
مســاقاته ،مــرورا بحفــظ ســجالت الطلبــة وتدقيقهــا ،واعــداد كافــة التقاريــر ذات الصلــة فــي الجامعــة باالضافــة إلــى قوائــم الخريجيــن
وتوفيرهــا فــي الوقــت المناســب للجهــات المعنيــة ،باإلضافــة الــى تزويــد الطالــب بالوثائــق الرســمية التــي يحتاجهــا خــال وبعــد
دراســته الجامعيــة.

مهام العمادة:
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• استقبال طلبات االلتحاق بالجامعة مع تقديم اإلرشادات الالزمة للطلبة الجدد.
• اإلحتفاظ بالسجالت األكاديمية للطالب.
• اعداد الجداول الدراسية وحفظ وتطبيق الخطط الدراسية.
• اعداد جدول االمتحانات النهائية.
• تزويد الطلبة بالعالمات والوثائق األكاديمية بشكل دوري وعند الطلب.
• متابعة اجراءات انتقال الطلبة ومعادلة المساقات للطلبة المنتقلين بالتنسيق مع الكليات المختلفة من جامعات وكليات اخرى.
• االحتفاظ بالسجالت الرسمية لكشوف عالمات الطلبة ومسيرتهم األكاديمية.
• تزويــد الطلبــة الجــدد بجميــع التعليمــات الالزمــة للحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس واألنظمــة المعمــول بهــا فــي الجامعــة عنــد
اســتكمال اجــراءات تســجيلهم مــن خــال بوابــة الجامعــة االلكترونيــة.
• اعداد قوائم الطلبة الحاصلين على درجة الشرف و قوائم الخريجين.
• اصدار الشهادات والوثائق الرسمية للطلبة.

اللتحاق بالجامعة لطلبة البكالوريوس:

• يتم قبول طلبات االلتحاق في مطلع الفصل الدراسي األول والثاني من كل عام دراسي.
• يتم قبول الطلبة في الجامعة على أساس تنافسي وذلك على النحو التالي:
• أن يكــون الطالــب حاصـ ً
ا علــى شــهادة الثانويــة العامــة الفلســطينية (التوجيهــي) أو مــا يعادلها بمعــدل يؤهله لإللتحــاق بالتخصص
المتقــدم إليه.
• يقبــل الطلبــة علــى أســاس تنافســي ،وذلــك حســب تسلســل مجمــوع عالماتهــم فــي امتحــان الثانويــة العامــة .ويكــون الحــد األدنــى
المقبــول لمعــدل الثانويــة العامــة كمــا يلــي:
• كلية طب األسنان %80 :للفرع العلمي فقط.
• كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات %80 :للفرعين العلمي والصناعي لتخصصات الهندسة و %65لباقي تخصصات الكلية.
• كلية العلوم الطبية المساندة  %65:للفرع العلمي أو %70للفرع األدبي لتخصص العالج الوظيفي.
• كلية التمريض %65 :للفرع العلمي أو %80للفرع األدبي.
• باقي التخصصات %65 :حسب فرع الثانوية العامة.
• الطلبــة الحاصلــون علــى شــهادة ثانويــة عامــة غيــر فلســطينية يتــم احتســاب معدالتهــم حســب التعليمــات التــي يصدرهــا مجلــس
العمــداء ،والمســتندة الــى قــرارات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي.

اجراءات القبول والتسجيل:

• شراء بطاقة القبول من خالل أحد البنوك المعتمدة أومكاتب ارتباط الجامعة.
• تعبئة الطلب االلكتروني وتحميل الوثائق المطلوبة من خالل الرابط www.aauj.edu/apply
• أثناء تعبئة الطلب يمكنك حفظه والرجوع لتعديله الحقًا ثم ارساله.
• عند قبول الطلب مبدئيًا ،يتلقى المتقدم رسالة قبول تبين له كيفية اتمام إجراءات القبول.
• عند تسليم الطالب الوثائق الرسمية يحصل على خطاب بالقبول النهائي ومعلومات عن حجز المقعد.
• عنــد حجــز المقعــد يتــم تحديــد موعــد امتحــان مســتوى اللغــة االنجليزيــة ،ويتــم اصــدار البطاقــة الجامعيــة مــن عمــادة شــؤون
الطلبــة.
• التقدم المتحان المستوى في اللغة االنجليزية لطلبة البكالوريوس حسب المواعيد المحددة لكل طالب.
• استالم الجداول حسب المواعيد المحددة.
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امتحان المستوى في اللغة اإلنجليزية
ـال مــن التعليــم العالــي ،ولتحقيق هــذا الهدف تقــرر أن يكــون التعليم
تســعى الجامعــة وفــق خططتهــا التدريســية علــى تقديــم مســتوى عـ ٍ
فــي الجامعــة باللغــة اإلنجليزيــة بشــكل أساســي فــي معظــم المســاقات .ويتــم تحديــد مســتوى الطلبــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــال
امتحــان المســتوى الــذي يتقــدم لــه الطلبــة فــي فصــل االلتحــاق بالجامعــة .ويقــدم االمتحــان إلكترونيــً فــي مختبــرات الوســائط المتعــددة
التابعــة لمركــز اللغــات ومختبــر الحاســوب المركــزي ،بحيــث يحصــل الطالــب علــى نتيجــة االمتحــان فــي اليــوم التالــي .وتعتبــر عالمــة 500
فمــا فــوق فــي امتحــان ( )TOEFLأو  5.5فمــا فــوق فــي امتحــان ( )IELTSبمســتوى ناجــح « »Passبحيــث يعفــى طلبــة هــذا المســتوى مــن
دراســة مســاقات اللغــة اإلنجليزيــة .ويصنــف اإلمتحــان الطلبــة المتقدميــن إلــى مســتويات :الناجــح ( ،)Passالمتقــدم ( ،)Advancedالمتوســط
( ،)Intermediateوالمبتــدىء ( )Beginnerبحيــث يعفــى الطلبــة الحاصلــون علــى مســتوى مــا فــي االمتحــان من دراســة مســاقات المســتويات
األدنــى .بحيــث يســمح للطلبــة الحاصليــن علــى المســتوى المبتــدىء بدراســة  12ســاعة معتمــدة كحــد أقصــى اضافــة الــى مســاق اللغــة
االنجليزيــة ،كذلــك يســمح للطلبــة الحاصليــن علــى المســتوى المتوســط بدراســة  15ســاعة معتمــدة كحــد أقصــى اضافــة الــى مســاق اللغــة
االنجليزيــة.

النظام الدراسي
تســير الدراســة فــي الجامعــة العربيــة االمريكيــة حســب نظــام الســاعات المعتمــدة ويتكــون العــام الدراســي مــن فصليــن دراســيين إجباريين
مــدة كل منهمــا ســتة عشــر أســبوعًا ،وفصــا صيفيــً اختياريــً مدتــه ثمانيــة أســابيع ،وتعطــل الجامعــة أعمالهــا يومــي الخميــس والجمعــة
ـي.
مــن كل أســبوع ،ويعلــن عــن العطــل الرســمية األخــرى فــي تقويــم الجامعــة األكاديمــي فــي بدايــة كل عــام أكاديمـ ّ
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الرسوم الدراسية واألقساط لطلبة البكالوريوس:
رســوم حجــز المقعد:عنــد التحــاق الطالــب بالجامعــة يدفــع رســوم حجــز مقعــد حســب الكليــة او التخصــص التــي تــم قبولــه فيهــا ،و تعتبــر رســوم حجــز
المقعــد دفعــة مــن رســوم الفصــل الدراســي ،وعلــى الطالــب تســديد الرســوم المتبقيــة فــي الشــهر األول مــن التحاقــه بالجامعــة:

الكلية  /التخصص

رسوم حجز المقعد (دينار)

كلية العلوم اإلدارية والمالية ،كلية الحقوق ،كلية العلوم ،كلية اآلداب ،كلية العلوم الطبية المساندة

800

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ،كلية التمريض

1000
2500

كلية طب األسنان

600

تخصص نظم المعلومات الجغرافية ( ،)GISتخصص علوم الرياضة

500

تخصص دبلوم التأهيل التربوي

الرسوم األخرى:
مالحظات

البند

المبلغ

تدفع قبل استالم طلب االلتحاق

طلب االلتحاق

 200شيقل

 20دينار للفصل االعتيادي ،و  5دنانير للفصل الصيفي

التأمين الصحي

 45دينار

للفصل الدراسي الواحد

رسوم التسجيل

 45دينار

للفصل الدراسي اإلعتيادي

رسوم انترنت

 5دنانير

تجدد سنويًا

رسوم بطاقة جامعية

 5دنانير

للفصل الدراسي الواحد

مساهمة في صندوق الطالب

 2دينار

تدفع مرة واحدة وهي مستردة بعد التخرج

تأمين مسترد

 100دينار

تدفع مرة واحدة

إمتحان مستوى

 30دينار

تدفع في حال تسجيل مساق  Intermediate Englishاو مساق Advanced English

مختبر انجليزي

 30دينار

علــى الطلبــة الحاصليــن علــى مســتوى مبتــدئ فــي امتحــان مســتوى اللغــة االنجليزيــة دراســة مســاق  Beginning Englishوتكــون رســومه موحــدة
لجميــع الطلبــة  150دينــار.
تكون رسوم المساق التحضيري لحملة شهادة البجروت  150دينار لكل مساق.

استرجاع الرسوم:
في حال قيام الطالب بتقديم طلب انسحاب لدى عمادة القبول والتسجيل في الجامعة ،فإنه يتم حسم نسبة من رسوم حجز المقعد على النحو التالي:

موعد اإلنسحاب حسب التقويم االكاديمي

نسبة الخصم

إذا انسحب الطالب قبل بداية الدراسة

% 20

إذا انسحب الطالب خالل األسبوع األول من بداية الدراسة

% 40

إذا انسحب الطالب خالل األسبوع الثاني من بداية الدراسة

% 60

إذا انسحب الطالب بدءًا من األسبوع الثالث من بداية الدراسة

% 100
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مالحظة هامة

رسوم الساعة المعتمدة للطالب موحدة للفصول الدراسية كافة ،بما فيها الفصل الصيفي والذي ال يتم تقديم أي منحة خالله باستثناء منحة معدل
الثانوية العامة ،والتي يطبق عليها ما يطبق على المنح األخرى.
يفقد الطالب رسوم الساعات المعتمدة للمساقات المسجلة إذا انسحب بعد إنتهاء فترة السحب واإلضافة (إنسحاب بعالمة .)W
كل طالب يتقدم لتسجيل أي مساق مرات متعددة وألي سبب من األسباب ،يدفع رسوم الساعة حسب منحة المعدل فقط.
رسوم تحويل التخصص  150شيكل.
كل طالــب يعمــل علــى تحويــل تخصصــه إلــى تخصــص تكــون رســوم الســاعة فيــه أعلــى مــن التخصــص الســابق ،يدفــع فــرق الرســوم للســاعات التــي تــم
اعتمادهــا للتخصــص المحــول اليــه.
كل طالــب يتقــدم لتســجيل مســاقات زائــدة عــن خطتــه الدراســية أو أي مســاقات بديلــة أو تكميليــة يدفــع رســوم الســاعة لهــذه المســاقات حســب ســعر
االساســي للتخصــص وبــدون أي منــح أو خصومــات.
سعر الساعة للمساقات العملية  80دينار لتخصصات كليتي التمريض والعلوم الطبية المساندة ،و  65دينا لتخصصي التصوير الطبي والمختبرات الطبية.

سكن الطالبات:
توفر الجامعة سكنًا داخليًا للطالبات ويوضح الجدول التالي رسوم السكن بشكل فصلي حسب حجم الغرفة (عدد المشتركات في الغرفة الواحدة):
 500دينار

غرفة ثنائية
جناح

 687دينار

غرفة مفردة

 812دينار

يضاف مبلغ  100دينار تأمين تدفع مرة واحدة عند االلتحاق بالسكن وهي مستردة عند االنسحاب من السكن.
استرجاع رسوم السكن:

فــي حــال قيــام الطالبــة باالشــتراك بالســكن وتقدمــت بطلــب انســحاب لــدى عمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة ،فإنــه يتــم حســم نســبة مــن الرســوم المقررة
للســكن علــى النحــو اآلتي:

 %20من الرسوم المقررة اذا انسحبت الطالبة قبل بداية الدراسة حسب التقويم االكاديمي.

 %40من الرسوم المقررة اذا انسحبت الطالبة خالل االسبوع االول حسب التقويم االكاديمي.

بدء من االسبوع الثاني حسب التقويم االكاديمي.
 %100من الرسوم المقررة اذا انسحبت الطالبة ً

الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس لكل كلية:
تكون الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس كما يلي:

عدد الساعات المعتمدة
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الكلية

()210

طب األسنان

()142 - 134

العلوم الطبية المساندة

()140

التمريض

( )132 - 128

العلوم

( )135 - 128

اآلداب

()128

العلوم اإلدارية والمالية

()163 - 132

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

()134

الحقوق

تعليمات أكاديمية عامة لطلبة البكالوريوس:
يحصــل الطالــب علــى مرتبــة الشــرف اذا كان مســجال لـــ ( )15ســاعة معتمــدة علــى األقــل فــي الفصــل الدراســي بحيــث ال تدخل ســاعات
المســاقات التــي يحصــل فيهــا الطالــب علــى عالمــة ( )Pضمــن مجمــوع الســاعات لذلــك الفصــل ونجــح بهــا جميعــً وحصــل علــى
معــدل فصلــي قــدره ( )3.67نقطــة فأعلــى بحيــث ال تقــل عالمــة اي مســاق درســة فــي هــذا الفصــل عــن (  )+Cوأن ال تكــون أي
عقوبــة صــدرت بحقــه ســارية المفعــول ســاعة احتســاب المعــدل فــي ذلــك الفصــل.
يوضــع اســم الطالــب علــى الئحــة شــرف رئيــس الجامعــة إذا حصــل علــى معــدل فصلــي ( )4.00( SPA) Semester Point Averageعلى
أن ال يقــل عــدد الســاعات المعتمــدة المنجــزة لذلــك الفصــل عــن  15ســاعة معتمــدة وال تدخــل ســاعات المســاقات التــي يحصــل فيهــا
الطالــب علــى عالمــة « »Pضمــن مجمــوع الســاعات المعتمــدة المنجــزة لذلــك الفصــل وأن ال يكــون قــد صــدرت بحقــه عقوبــة ســارية
المفعــول لذلــك الفصل.
يوضــع اســم الطالــب علــى الئحــة شــرف عميــد الكليــة إذا حصــل علــى معــدل فصلــي ( )3.67( SPA) Semester Point Averageفأعلى
علــى أن ال يقــل عــدد الســاعات المعتمــدة المنجــزة لذلــك الفصــل عــن  15ســاعة معتمــدة بعالمــة ( )+Cعلــى األقــل وال تدخــل ســاعات
المســاقات التــي يحصــل فيهــا الطالــب علــى عالمــة « »Pضمــن مجمــوع الســاعات المعتمــدة المنجــزة لذلــك الفصــل وأن ال يكــون قــد
صــدرت بحقــه عقوبــة ســارية المفعول لذلــك الفصل.
يحصــل الطالــب الــذي يوضــع اســمه علــى الئحــة شــرف رئيــس الجامعــة وكذلــك الطالــب الــذي يوضــع اســمه علــى الئحــة شــرف عميــد
الكليــة علــى مكافــأة ماليــة يحددهــا مجلــس العمــداء بشــرط ان يكــون ترتيبــه األول علــى تخصصــه.
ينــذر الطالــب أكاديميــً إذا حصــل علــى معــدل عــام  )GPA) Grade Point Averageأقــل مــن  1.67فــي الفصــل االعتيــادي خــال دراســته
فــي الجامعــة ،وعليــه أن يلغــي مفعولــه برفــع معدلــه التراكمــي الــى ( )1.67نقطــة فمــا فــوق ،وذلــك خــال الفصــل التالــي .لمعرفــة
المزيــد عــن موضــوع اإلنــذار والفصــل األكاديمــي ،يمكــن اإلطالع على تعليمات منح درجــة البكالوريوس النافــذة والموجودة على صفحة
الجامعة اإللكترونية.
ال يجوز للطالب أن يتغيب عن المحاضرات أو المناقشــات أو الســاعات العملية حســب الســاعات المقررة لكل مســاق في الخطة الدراســية
بعــذر أو بــدون عــذر مــا معدلــه  %20فأكثــر وإال فإنه يتم رصد « Wمنســحب» وتثبت في ســجله األكاديمي الكترونيًا.

المرافق التعليمية:

توفر الجامعة جميع المتطلبات الالزمة التي تخدم العملية التعليمية ومنها:
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المكتبة

وبناء علــى كل مــا ذكر،
تشــكل المكتبــة ركنــً أساســيا فــي البنيــة التحتيــة في الجامعــة لما لهــا من أثــر بالغ في العمليــة التدريســية والتعليميــة،
ً
توفر الجامعة مكتبة مركزية تخدم جميع الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريســية واإلدارية ،ويتوفر فيها 65000كتاب باللغتين العربية واألجنبية من
أحــدث الكتــب والمراجــع فــي مختلف التخصصــات والمواضيــع باإلضافة الى االشــتراك في العديــد من المجالت العربيــة والعالمية.
وتوفــر المكتبــة قواعــد بيانــات تخــدم جميــع الطلبة الباحثين وتســمح بالدخــول الــى العديد مــن المجــات االلكترونية العلميــة واألدبيــة واالطالع
عليهــا وهــذه القواعــد متوفــرة على موقع الجامعة اإللكتروني ،وجميع مقتنيات المكتبة محوســبة ويتوفــر في المكتبة قاعة مــزودة بأجهزة
حاســوب وشــبكة اإلنترنــت أعــدت خصيصــً لعمليــات البحــث ولتســهيل مهمــة الوصــول إلــى المعلومــات واإلطــاع علــى كل مــا هــو جديــد مــن
األبحاث.
وال يقتصــر هــدف الجامعــة العربيــة األمريكيــة علــى تقديــم أحدث المعلومات للمســتفيدين فحســب ،بل مســاعدتهم في البحــث عن أفضل
المراجــع والمصــادر لخدمــة البحث العلمي والعملية التعليمية .كما تفاعلت المكتبة مع المجتمع المحلي بفئاته كافــة وبالذات مع المكتبات
العامــة والخاصــة وقامــت بإهدائهــا الكثير من الكتب المتنوعة .تقع مكتبة الجامعة في مبنى كلية الهندســة وتكنولوجيا المعلومات الطابق
الثالث.
ويمكنالوصولالىقواعدالبياناتاإللكترونيةوصفحةالمكتبةااللكترونيةمنخاللالرابطالتالي/http://library.aauj.edu:
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المختبرات
يوجــد فــي الجامعــة مختبــرات عــدة ،تشــمل مختبــرات طــب األســنان (االســتعاضة الصناعيــة ،العــاج التحفظــي ،ومماثــات المرضــى ،ومختبــر متعــدد األغــراض) وعيــادات
أســنان للطلبــة ،ومختبــرات كليــة العلــوم وكليــة اآلداب (الكيميــاء ،واألحيــاء ،والفيزيــاء ،والحاســوب ،والكيميــاء الحيويــة ،ومختبــرات االعــام) ومختبــرات اللغــات ،ومختبــرات
كليــة العلــوم الطبيــة المســاندة وكليــة التمريــض (مختبــر التشــريح ،ومختبــرات العلــوم الطبيــة المخبريــة وهــي :مختبــر علم الــدم ،مختبــر الكيميــاء الســريرية ،مختبر علم
األنســجة ،مختبــر األحيــاء الجزيئيــة ،مختبــر علــم الجينــات ،ومختبــر األحيــاء الدقيقــة ،مختبــر الطفيليــات ومختبــر األبحــاث ،كذلــك مختبــرات العــاج الطبيعــي والوظيفــي،
ومختبــرات التصويــر الطبــي ،ومختبــرات التمريــض )..وهــذه المختبــرات مــزودة بأحــدث األجهــزة والتقنيــات ومصممــة بشــكل علمــي متطــور يلبي حاجــات التدريــس والبحث
العلمي.

مركز اللغات:
يضــم المركــز أعضــاء هيئــة تدريســية مــن ذوي الخبــرة العلميــة فــي تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة لغيــر الناطقيــن بهــا ،ويلتــزم المركــز بالحفــاظ علــى نســبة مــن المدرســين
القادميــن مــن الــدول التــي تكــون اإلنجليزيــة فيهــا هــي اللغــة الرســمية ،باإلضافــة إلــى مدرســين فلســطينيين متخصصيــن في أســاليب تدريــس اللغــة اإلنجليزية .وتســعى
ـتوى متميــز فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــال األســاليب التربويــة الحديثــة والتقنيــات الخاصــة بتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة.
الجامعــة مــن خــال هــذه النخبــة إلــى تقديــم مسـ ً
ويوفــر المركــز أربعــة مختبــرات لغــات تتســع لحوالــي  100طالــب ،اثنــان منهــا يعتمــدان تقنيــة الوســائط المتعــددة فــي تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة ،لتســهم فــي رفــع مســتوى
طلبــة الجامعــة مــن حيــث القــدرة علــى المحادثــة والكتابــة باللغــة اإلنجليزيــة.
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مركز طب األسنان

هــو أول مركــز تعليمــي خدماتــي متقــدم لطــب األســنان الحديــث فــي فلســطين ،وهــو يتناســب وتقنيــات العصــر الحديــث ويعــد نــواة لمركــز طبــي أوســع حيــث إن اآلمــال
معقــودة علــى إنشــاء مستشــفى تعليمــي يكــون باكــورة لكليــة الطــب البشــري فــي المســتقبل .ويقــوم علــى هــذا المركــز نخبــة مــن األســاتذة والمختصيــن مــن ذوي
الخبــرات والكفــاءات العاليــة فــي اختصاصــات طــب األســنان كافــة ،إضافــة إلــى فريــق متميــز مــن الممرضيــن والفنييــن فــي مختلــف المجــاالت الســنية.
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عمادة شؤون الطلبة
تشرف عمادة شؤون الطلبة على جميع الشؤون الطالبية غير األكاديمية ،وتتألف عمادة شؤون الطلبة من خمسة أقسام وهي:
قسم الخدمات الطالبية
يتابــع هــذا القســم كافــة القضايــا الخدماتيــة التــي يحتاجهــا الطلبــة ،كإصدارالبطاقــة الجامعيــة ،وأعــذار الطلبة بســبب الحواجــز ومنع التجــول وغيرها،
وملــف الطلبــة المعتقليــن ،باإلضافــة الــى ســكن الطالبات ،وتأجيــر الخزائــن للطلبة.
قسم القروض
ويقــوم باإلشــراف علــى المســح االجتماعــي وقــروض وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وصنــدوق الطالــب المحتــاج ،والمســاعدات والمنــح الخارجيــة ،والتــي
يشــرف عليهــا لجنــة مؤلفــة مــن موظفــي الجامعــة وأســاتذتها ويرأســها عميــد شــؤون الطلبــة.
قسم األنشطة الثقافية والفنية
ويشــمل النشــاطات الثقافيــة والفنيــة ،ويقــوم هــذا القســم بالمتابعــة واإلشــراف علــى مرســم العمــادة واقامــة المعــارض الفنيــة لطلبــة الجامعــة
واســتضافة معــارض خارجيــة ،ويشــرف علــى فرقــة الدبكــة الشــعبية والمســرح ونــادي التصويــر والكــورال.

قسم االنشطة الرياضية
ويقــوم باإلشــراف علــى األلعــاب الرياضيــة مــن كــرة القــدم ،والســلة ،والطائــرة ،والتنــس وألعــاب القــوى والكاراتيــه للطــاب والطالبــات والمشــاركة فــي
بطــوالت الجامعــات الفلســطينية ،واالشــراف علــى المبانــي الرياضيــة.
قسم المتابعة والتمثيل الطالبي:
ويتولى هذا القسم متابعة كل األمور المتعلقة بمجلس اتحاد الطلبة في الجامعة وكذلك الكتل واألندية الطالبية.
قسم شؤون الخريجين:
ويشرف على إعداد وتأهيل الطلبة المقبلين على التخرج واإلنخراط بسوق العمل.
باالضافة الى االقسام السابقة توظف الجامعة مرشدة اجتماعية تعمل على متابعة شؤون الطلبة وارشادهم في الناحية النفسية واالجتماعية.

الصباغ للتميّ ز بتكنولوجيا المعلومات:
مركز حسيب ّ
الصبــاغ عنــوان االبــداع والتميــز ليــس فقــط فــي الجامعــة العربيــة األمريكيــة بــل فــي شــمال الضفــة .يعمــل المركــز علــى َتعزيــز دور تكنولوجيــا
يُعتبــر َمركــز َحســيب ّ
المعلومــات فــي المجتمــع وتحديـدًا لــدى طلبــة الجامعــة ،حيــث يُوفــر حزمــة دَ ورات تدريبيــة ُمميــزة علــى ُمســتويات مختلفــة وفــي عــدة تخصصــات ،بهــدف خلــق تكامــل
وجســر الفجــوة بيــن الجانــب النظــري والعملــي لــدى الطــاب .كمــا ُي َن ِّفــذ أنشــطة تعليميــة لكافــة الفئــات العمريــة فــي المجتمــع المحلــي لتشــجيع االبتــكار واإلبــداع وذلــك
المركــز
مــن خــال َتوفيــر حاضنــة للمشــاريع الرياديــة ومســاحة أللعــاب التفكيــر والــذكاء ،كذلــك مــن خــال نســج شــراكات وتنفيــذ مشــاريع مــع مؤسســات عديــدة .يتطلــع َ
المعتمــدة مــن قبــل وزارة العمــل ومعــدة بحرفيــة عاليــة.
فــي خطتــه الحاليــة إلــى بنــاء مجتمــع مهنــي ُمحتــرف مــن خــال طرحــه لمجموعــة مــن الدبلومــات المهنيــة ُ

مرافق الجامعة والخدمات المساندة
العيادة الصحية والتأمين الصحي
توفر الجامعة تأمينًا صحيًا إجباريًا للطلبة المنتظمين باألضافة إلى عيادة طبية تتوفر فيها خدمات طبية متكاملة للطلبة والعاملين،
ومختبر تحاليل طبية ومختبر عالج طبيعي وعالج وظيفي ،ومختبرات التصوير الطبي المجهزة بأحدث األجهزة والمعدات.
سكن الطالبات
توفر الجامعة سكنًا للطالبات مجهزًا بوسائل الراحة لضمان جو دراسي متميز .يحتوي السكن على 110غرف سكنية) ،وبإمكان الطالبة اختيار
السكن في غرفة منفردة أو مزدوجة اوجناح( ،تحت إشراف عمادة شؤون الطلبة.
المالعب الرياضية
يوجد في الحرم الجامعي مالعب لكرة السلة والطائرة والقدم واليد والتنس األرضي ،اضافة الى ملعب دولي لكرة القدم حسب مواصفات
الفيفا وصالة رياضية مغلقة متعددة االغراض ،ويشرف على هذه الخدمات دائرة مستقلة.
الكافتيريا
توفر الجامعة مجموعة من الكافتيريات المتميزة للطلبة والعاملين ،مجهزة بكل ما يلزم من أجل توفير خدمات الطعام والشراب ،وتتوزع
على مباني الحرم الجامعي.
مركز بيع الكتب الدراسية
يتوفر في محيط الجامعة مركز بيع للكتب التدريسية والمقررات الجامعية والقرطاسية وغيرها من اللوازم.
خدمة اإلنترنت والتصوير
توفر الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت من خالل أحدث مختبرات الحاسوب ،وداخل سكن الطالبات ايضًا ،كما تقدم خدمات التصوير للطلبة.
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متطلبات الجامعة العامة لطلبة البكالوريوس:

تؤمن الجامعة بأهمية وجود خلفية علمية وثقافية واسعة لدى طلبتها من هنا يدرس الطلبة  23ساعة معتمدة من مساقات الجامعة العامة ،باإلضافة إلى
متطلبات الكلية والقسم الخاص بالشهادة العلمية التي يهدفون لنيلها ،وتقسم هذه المتطلبات الى قسمين:

متطلبات الجامعة اإلجبارية ( )14ساعات معتمدة:
الساعات المعتمدة

اسم المساق

0

لغة انجليزية للمبتدئين*

3

لغة إنجليزية متوسطة *

3

لغة إنجليزية متقدمة *

2

أساليب البحث العلمي

2

اللغة العربية

2

دراسات فلسطينية

2

مهارات الحاسوب

0

خدمة مجتمع **

* يعفى من دراسة هذا المساق الطلبة الحاصلون على عالمة  TOEFLبنتيجة  500نقطة أو أكثر ،أو  5.5أو أكثر  **.IELTSعلى الطالب إنهاء ما ال
يقل عن  100ساعة عمل تطوعي كخدمة مجتمع خالل دراسته في الجامعة ،وتعتبر شرطًا أساسيًا لتخرجه.

متطلبات الجامعة االختيارية ( )8ساعات معتمدة-:
يختار الطالب ( )8ساعات معتمدة من المساقات التالية:
اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

مدخل الى األقتصاد

البيئة واإلنسان

القدس تاريخ وحضارة

علم الفلك

تاريخ الحضارة

النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد

العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

مبادئ علم النفس

دراسات إسرائيلية وصهيونية()1

علم االنسان

مبادئ علم االجتماع

دراسات إسرائيلية وصهيونية()2

الفكر العربي الحديث

اللغة الفرنسية

الفنون الجميلة

العلوم سياسية

تاريخ العلوم

مصادر الطاقة واستعماالتها

التفكير النقدي

تربية بدنية

إسعافات أولية

علم اآلثار

إدارة التنمية

الحديقة المنزلية

منظمات المجتمع المدني

مقدمة في إدارة األعمال

القانون في حياتنا

اللغة العبرية

قضايا دولية معاصرة

التكنولوجيا في حياتنا

عالقات دولية

اللغة األلمانية

الصحة العامة

الحركة األسيرة

الديمقراطية وحقوق اإلنسان

اللغة التركية

التغذية واألمن الغذائي

الثقافة االسالمية

كليات الجامعة والبرامج األكاديمية التي تطرحها
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حصلت الجامعة العربية األمريكية حتى اآلن على اعتماد من وزارة التربية التعليم العالي الفلسطينية لـ  34تخصصًا تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس موزعة على
ثماني كليات :طب األسنان (تمنح هذه الكلية برنامج االقامة في اختصاص تقويم األسنان والفكين ،والدبلوم العالي في زراعة االسنان) ،العلوم الطبية المساندة،
التمريض ،العلوم ،اآلداب (تمنح هذه الكلية دبلوم التأهيل التربوي لطلبة البكالوريوس في أربعة مسارات) ،العلوم اإلدارية والمالية ،الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات والحقوق ،إضافة إلى أحد عشر برنامجًا في كلية الدراسات العليا منها عشرة برامج في درجة الماجستير وبرنامج في درجة الدبلوم العالي:

التخصص
• جراحة الفم واألسنان
• االقامة في اختصاص تقويم األسنان والفكين
• الدبلوم العالي في زراعة األسنان
• العلوم الطبية المخبرية
• التصوير الطبي
• صحة البيئة والمجتمع
• العلوم الصحية :العالج الطبيعي
العالج الوظيفي

الكلية
طب األسنان

العلوم الطبية المساندة

• التمريض

التمريض

• الرياضيات واإلحصاء
• الرياضيات واإلحصاء  /فرعي علم الحاسوب
• الرياضيات  /فرعي تربية
• العلوم الحياتية والتقنيات الحيوية
• العلوم الحياتية والتقنيات الحيوية /فرعي تربية
• الكيمياء
• الكيمياء /فرعي تربية
• الفيزياء
• الفيزياء  /فرعي علم الحاسوب
• الفيزياء  /فرعي تربية

العلوم

• اللغة اإلنجليزية
• لغة انجليزية  /فرعي تربية
• اللغة العربية واإلعالم
• التربية االبتدائية /المرحلة األساسية الدنيا
• علوم الرياضة
• دبلوم التأهيل التربوي لطلبة البكالوريوس:
مسار تعليم العلوم
مسار تعليم اللغة االنجليزية
مسار تعليم اللغة العربية
مسار تعليم الرياضيات
• المحاسبة
• ادارة الموارد البشرية
• إدارة األعمال
• التسويق
• العلوم المالية والمصرفية
• إدارة العمليات :ادارة المستشفيات والخدمات الصحية
نظم المعلومات اإلدارية MIS
• هندسة اإلتصاالت TCE
• هندسة أنظمة الحاسوب CSE
• تكنولوجيا المعلومات المحوسبة CIT
• علم الحاسوب CS
• نظم المعلومات الجغرافية GIS
• تكنولوجيا الوسائط المتعددة MMT
• شبكات الحاسوب /فرعي أمن المعلومات CNIS
• القانون
• الفقه والقانون
• الرياضيات التطبيقية/ماجستير
• إدارة األعمال/ماجستير – بالتعاون مع جامعة انديانا
• القانون التجاري/ماجستير
• علم الحاسوب/ماجستير
• حل الصراعات والتنمية/ماجستير
• التخطيط االستراتيجي وتجنيد األموال/ماجستير
• الفيزياء/ماجستير
• األدب والتواصل بين الثقافات/ماجستير
• أدارة الجودة/ماجستير
• التحاليل الطبية/ماجستير

اآلداب

العلوم اإلدارية والمالية

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

الحقوق

الدراسات العليا

20

كلية طب األسنان
تطرح كلية طب األسنان برنامجًا أكاديميًا متطورًا يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في جراحة الفم واألسنان ،إضافة إلى برنامج اإلقامة في اختصاص تقويم األسنان
والفكين ،حيث توفر الكلية للطلبة التدريب العملي والتطبيقي على أحدث ما توصلت إليه مجاالت جراحة الفم واألسنان والتكنولوجيا السنية .التخصصات التي تطرحها
كلية طب االسنان:
درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واالسنان ( 210ساعة معتمدة)
•
االقامة في اختصاص تقويم األسنان والفكين بعد الحصول على درجة البكالوريوس ( 48ساعة معتمدة).
•
•

زراعة األسنان /دبلوم عالي ( 30ساعة معتمدة)

كلية العلوم الطبية المساندة:
تطرح كلية العلوم الطبية المساندة مجموعة من البرامج األكاديمية التي تركز على التخصصات المهنية والتكنولوجيا الطبية .كما توفر الكلية مجموعة من أعضاء
الهيئة التدريسية من حملة الشهادات العليا (الدكتوراة والماجستير) باألضافة الي طاقم من الفنيين المؤهلين تأهي ً
ال عاليًا قادرًاعلى مواكبة كل ماهو جديد في هذا
المجال من خالل التطوير المهني والبحث العلمي والتكامل مع المراكز الطبية والمعاهد ذات االختصاص.
التخصصات التي تطرحها كلية العلوم الطبية المساندة
تطرح كلية العلوم الطبية المساندة البرامج التالية التي يمنح على أساسها الطالب درجة البكالوريوس في
 .1العلوم الطبية المخبرية ( 137ساعة معتمدة)
 .2التصوير الطبي ( 134ساعة معتمدة)
 .3صحة البيئة والمجتمع ( 137ساعة معتمدة)
ب .العالج الوظيفي ( 142ساعة معتمدة)
 .4العلوم الصحية :أ .العالج الطبيعي ( 138ساعة معتمدة)
كلية التمريض:
تطرح كلية التمريض برنامجًا أكاديميًا متطورًا يؤدي منح على درجة البكالوريوس في التمريض حيث توفر الكلية للطلبة التدريب العملي والتطبيقي على أحدث ما توصلت
إليه مجاالت التمريض العالمية .التخصصات التي تطرحها كلية التمريض:
تطرح الكلية البرنامج التالي:
•
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التمريض ( 140ساعة معتمدة)

كلية العلوم:
تطرح كلية العلوم برامج عدة تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات األكاديمية ،وتقوم الكلية كذلك بطرح مساقات العلوم األساسية التخصصية
لطلبة الكليات األخرى في الجامعة.
التخصصات التي تطرحها كلية العلوم:
تطرح كلية العلوم البرامج التالية التي يمنح على أساسها الطالب درجة البكالوريوس في
 .1الرياضيات واإلحصاء /منفرد أو مع فرعي علم الحاسوب ( 128ساعة معتمدة)
 .2رياضيات  /فرعي تربية ( 132ساعة معتمدة)
 .3األحياء والتقنيات الحيوية ( 132ساعة معتمدة)
 .4الفيزياء /منفرد أو مع فرعي علم الحاسوب ( 132ساعة معتمدة)
 .5الكيمياء ( 132ساعة معتمدة)
كلية اآلداب:
تطرح كلية اآلداب برامج عدة تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات األكاديمية ،باإلضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي لطلبة البكالوريوس كما وتطرح
الكلية عددًا كبيرًا من متطلبات الجامعة اإلجبارية واإلختيارية والتي تطرحها الكلية.
التخصصات التي تطرحها كلية اآلداب:تطرح كلية اآلداب البرامج التالية التي يمنح على أساسها الطالب درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم:
 .1اللغة اإلنجليزية ( 128ساعة معتمدة)
 .2لغة انجليزية  /فرعي تربية ( .3)131اللغة العربية واإلعالم ( 135ساعة معتمدة) .4التربية االبتدائية-المرحلة األساسية ( 130ساعة معتمدة)
 .5علوم الرياضة ( 134ساعة معتمدة)
 .6دبلوم التأهيل التربوي بكافة مساراته ( 33ساعة معتمدة)
كلية العلوم اإلدارية والمالية:
تتميز كلية العلوم اإلدارية والمالية بمجموعة من البرامج التعليمية المختلفة .وتمنح درجة البكالوريوس في سبعة برامج تهدف إلى تحضير الطلبة للعمل في جميع
المجاالت اإلدارية في القطاعين العام والخاص ،مثل الشركات ،والبنوك والمستشفيات ،باإلضافة إلى الدوائر الحكومية .وتؤهل هذه البرامج الطلبة الخريجين ليكونوا في
صدارة الخريجين الذين يواجهون متطلبات الواقع العملي والتطور التكنولوجي بمؤهالت علمية متميزة.
التخصصات التي تطرحها كلية العلوم اإلدارية والمالية :تطرح كلية العلوم اإلدارية والمالية البرامج التالية التي تؤدي إلى درجة البكالوريوس في:
 .1المحاسبة ( 128ساعة معتمدة)
 .2إدراة الموارد البشرية ( 128ساعة معتمدة)
 .3إدارة األعمال ( 128ساعة معتمدة)
 .4التسويق ( 128ساعة معتمدة)  .5العلوم المالية والمصرفية ( 128ساعة معتمدة)
 .6إدارة العمليات:
أ -نظم المعلومات االدارية ( 128ساعة معتمدة)
ب -ادارة المستشفيات والخدمات الصحية ( 128ساعة معتمدة)

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات:
يتم تأهيل خريجي هذه الكلية تأهي ً
ال جيدًا ليسهموا في تطوير أنظمة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وخصوصًا ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة
وكذلك يتم تدريب الطلبة على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال األجهزة والبرمجيات والنظم المختلفة ،وذلك بالتنسيق مع أكبر الشركات المعلوماتية في
فلسطين وخارجها .وقد أثبت خريجونا قدرتهم على المنافسة على أفضل المواقع والوظائف وفي التحصيل العلمي في دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات
األوروبية واألمريكية.
التخصصات التي تطرحها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات:
تطرح كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات البرامج التالية التي تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في:
هندسة اإلتصاالت ( 162ساعة معتمدة)
•
هندسة أنظمة الحاسوب ( 163ساعة معتمدة)
•
تكنولوجيا المعلومات المحوسبة ( 133ساعة معتمدة)
•
علم الحاسوب ( 134ساعة معتمدة)
•
نظم المعلومات الجغرافية ( 132ساعة معتمدة)
•
تكنولوجيا الوسائط المتعددة ( 133ساعة معتمدة)
•
شبكات الحاسوب/فرعي أمن معلومات ( 135ساعة معتمدة)
•

كلية الحقوق:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في القانون ،والفقه والقانون ،في إطار برامج متميزة ،ومتوافقة مع أعلى المقاييس والمعايير العلمية لبرامج القانون في الدول العربية.
وتخضع هذه البرامج للتقويم الدوري الشامل من قبل الكلية.
وقد قامت كلية الحقوق بادراج مساقين في خطتها الدراسية يخصان الطلبة الفلسطينيين المقيمين داخل الخط األخضر لتسهيل اجتياز امتحانات نقابة المحامين هناك،
وهما مساق مصطلحات قانونية باللغة العبرية ،ومساق القوانين االسرائيلية السارية في أراضي .48
التخصصات التي تطرحها كلية الحقوق:
تطرح كلية الحقوق البرامج التالية التي تؤدي الى منح درجة البكالوريوس في:
القانون ( 134ساعة معتمدة).
•
الفقة والقانون ( 134ساعة معتمدة).
•

معلومات إضافية:
لمزيد من المعلومات حول التخصصات المختلفة يمكنك الرجوع إلى الخطة الدراسية للكلية المعنية .كما و يمكن للطالب الحصول على معلومات إضافية عن طريق
الصفحة االلكترونية للجامعة على العنوان التالي www.aauj.edu :ويمكنه كذلك الحصول على الخطة الدراسية من خالل عمادة كليته.
كلية الدراسات العليا**:
أرست الجامعة العربية األمريكية أسس الدراسات العليا عبر إنشاء كلية الدراسات العليا بنظامها وتعليماتها الخاصة لتشكل الرديف المتمم للدرجة الجامعية األولى،
وليشكال معًا الهيكل العلمي واألكاديمي الصلب للجامعة العربية األمريكية ،بقسميها :قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية ،وقسم العلوم االنسانية واالدارية.
البرامج األكاديمية لكلية الدراسات العليا:
قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية :يقدم هذا القسم البرامج التالية:
•
الرياضيات التطبيقية/ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
•
علم الحاسوب/ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
•
الفيزياء /ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

التحاليل الطبية  /ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
قسم العلوم االنسانية واالدارية :يقدم هذا القسم البرامج التالية:
القانون التجاري/ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
ادارة االعمال بالشراكة مع جامعة إنديانا -بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية /ماجستير ( 36ساعة معتمدة) بالتعاون مع جامعة انديانا
حل الصراعات والتنمية/ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
التخطيط االستراتيجي وتجنيد األموال/ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
األدب والتواصل بين الثقافات/ماجستير ( 36ساعة معتمدة)
إدارة الجودة /ماجستير ( 36ساعة معتمدة)

شروط االلتحاق لطلبة الدراسات العليا-:
يجب أن يكون المتقدم حاص ً
ال على شهادة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادلها من جامعة أو مؤسسة أكاديمية معترف من وزارة
•
التربية والتعليم العالي الفلسطيني ،مع خلفية قوية بالتخصص المطلوب.
قد يطلب من المتقدم الخضوع لمقابلة أو امتحان قبول (شفهي أو مكتوب).
•
قد يطلب من الطالب المقبول اجتياز بعض المواد االستدراكية والنجاح فيها.
•
لبرنامج الدبلوم العالي في زراعة االسنان يشترط حصول المتقدم على شهادة مزاولة المهنة باالضافة الى البنود أعاله.
•
متطلبات التخرج لطلبة الماجستير-:
يجب أن ينجح الطالب في  36ساعة معتمدة على األقل حسب الخطة الدراسية للتخصص وبمعدل تراكمي ال يقل عن  ،3.00وكذلك يجب أن ينجح
•
الطالب في مناقشة رسالة الماجستير أو في االمتحان الشامل.
يجب أن ينهي الطالب دراسته خالل ستة فصول على األكثر (مع عدم احتساب الفصل الصيفي) والتي يمكن تمديدها لفصلين دراسيين اعتياديين.
•
اتمام أية شروط او متطلبات اخرى تحددها الجامعة او قسم التخصص او الكلية.
•
مسارات الماجستير-:
مسار االمتحان الشامل :المتطلب الرئيسي لهذا المسار ( وهو المسار التلقائي) هو النجاح بـ 36ساعة معتمدة من مساقات الخطة الدراسية
•
للبرنامج (بمعدل تراكمي ال يقل عن  )3.00والنجاح باالمتحان الشامل الذي يعقد مرتين بالسنة.
مسار الرسالة :الختيار هذا المسار يجب على الطالب أن يتقدم بطلب للتحويل من المسار الشامل ( وهو المسار التلقائي) الى مسار الرسالة بعد
•
تحقيق الشروط الالزمة من حيث دراسة  15ساعة على األقل بمعدل تراكمي ال يقل عن ( )3.00وأن يتوفر مشرف على رسالته ،لنيل درجة الماجستير في مسار الرسالة على
الطالب النجاح في  30ساعة معتمدة على االقل من مساقات الخطة الدراسية (بمعدل تراكمي ال يقل عن  )3.00ومناقشة الرسالة ( 6ساعات) بنجاح.

