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 جدول التعديالت )مستمرة( 

   

  النفاذبدء تاريخ                                   رقم الصفحة                                                         )طبيعة التغيير(القسم المعدَّل 

 أعضاء مجلس اإلدارة   أمين المكتبة و  تحديث معلومات 
 2022أيلول  1 3

 2022أيلول  1 73-66 مراجعة قسم التعليم العام  

 2022أيلول  1 66-65 مخرجات التعلم المؤسسي 

 2022أيلول  1 160 الجدد  ة توجيه الطلب 

 2022أيلول  1 73-71 تعلم الطالب مخرجات 

- 114-103-102-89 مخرجات تعلم البرنامج
 2022أيلول  1 125- 124- 115

 

 على شبكة اإلنترنت. موقع الجامعة من خالل  Uopeopleيمكن االطالع على اإلصدارات السابقة من دليل جامعة 
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 اإلدارة 

 الرئيس 
 السيد شاي ريشيف

 رئيس مجلس الجامعة
 دايفيد كوهين د. 

 الجامعة مجلس رئيس نائب
 . روكسي سميث و د. شون مصطفىد
 

 عميد شؤون الطالب 
 الدكتور ديفيد كلينفيلتر 

 المستشار العام 
 السيد جيفري فروم.

 نائب الرئيس األول لشؤون التسجيل 
 السيد أساف وولف 

 الرئيس األول لشؤون العمليات نائب 
 هورفيتز –السيد رامي إيش 

 
 نائب الرئيس األول لنظم وتقنية المعلومات

 السيد برنت التمان 

 نائب الرئيس األول لعمليات الهند

 السيد أناند ناتراجان

 نائب الرئيس لشؤون التخطيط االستراتيجي
 السيد يوآف فينتورا 

التنظيمينائب الرئيس للتطوير   

لسيد مارك وينستونا  

 نائب الرئيس لشؤون تطوير األعمال

 يبراشر –السيدة باسكالين سيرفان 
 نائب الرئيس للموارد البشرية

 السيدة جاليت تمير
 نائب الرئيس للشؤون العامة

 السيد دانيال كالمانسون
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 مجلس األمناء 

 وشركاه، رئيس المجلسالسيد أشوك ج. شاندراسيخار، جولدفارب سيليجمان 
 اف اس دي اتش القابضة المحدودة شركة السيد حكيم بيلواوساجي

 سعادة القاضية كريستين م. دورهام، محكمة يوتا العليا 
 دانييل ج. غرينوود، جامعة هوفسترا االستاذ

 د. غابرييل هواويني، إنسياد 
 UoPeopleالسيد شاي ريشيف، رئيس جامعة 

 UoPeopleشرايبر، نائب الرئيس لشؤون تطوير األعمال، جامعة  -السيدة باسكالين سيرفان 
 السيد أنطوان فان أغتميل ، فورين بوليسي جروب 

 مجلس الرئاسة 

 الرئيس الفخري جون سيكستون، جامعة نيويورك، رئيس المجلس 
 الليل، جامعة عفتجمال الرئيس هيفاء 

 أندرسون، الجامعة األمريكية في القاهرةالرئيس الفخري ليزا 
 كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية كالهون،الرئيس السابق كريج 

 نيكوالس ديركس، جامعة كاليفورنيا بيركلي  السابق المستشار
 جامعة جنيف فلوكيجر،رئيس إيف ال

 المدير ونائب المستشار سوزان فورتييه ، جامعة ماكجيل 
 ، تكنولوجيكو دي مونتيري ريكتور  ديفيد جارزا ساالزار الفخري الرئيس

 ماسالو، أكاديمية باريس  -العميد الفخري السيدة ميشيل غيندرو 
 الرئيس الفخري كاثرين بوند هيل، كلية فاسار

 المدير البروفيسور ديفانغ خاخار، المعهد الهندي للتكنولوجيا 
 خان، جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة نائب المستشار الفخري عبد الوحيد 

 الرئيس الفخري جين ماك أوليف، كلية برين ماور 
 تيموثي أوشيا، جامعة إدنبره السابق المدير

 إدواردو بادرون،كلية ميامي داد الفخري الرئيس
 نائب المستشار ماموكغيثي فاكينج ، جامعة كيب تاون

 ديس يوسف الرئيس الفخري باميال ت. ريد، جامعة الق
 الرئيس الفخري جورج إريك روب، جامعة كولومبيا 
 الرئيس الفخري جوان هيند ستيوارت، كلية هاميلتون 

 الرئيس الفخري جوديث ر. شابيرو، كلية بارنارد
 كلية بارنارد سبار،ديبورا الرئيس الفخري 

 جوان هند ستيوارت ، كلية هاميلتون  الفخريةالرئيسة 
 الرئيس الفخري ستيفن جويل تراختينبرغ، جامعة جورج واشنطن 

 الرئيس الفخري تورستين ن. ويزل، جامعة روكفيلر 
 لوكاس، جامعة أكسفورد كولين دالعضو الفخري في مجلس الرئاسة السي

 المجالس االستشارية 

 إدارة األعمال



 

 5                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

 د. راسل س. واينر، جامعة نيويورك، الرئيس 
 د. أوجيتشي أديوال، كلية الغوس لألعمال 

 إنسياد  -د. يوسف بيسادة 
 اقتصاد المعرفة لإلنسان  بسيسو،السيدة ريم 

 بنك فيرست ريبابليك  تشان،السيدة ماري 
 د. كريينجساك تشاروينونجساك، جامعة هارفارد 

 الجامعة األمريكية بالقاهرة ،مها الشناوي
 كلية هارفارد لألعمال  غاندي،السيد فيكرام 

 السيد جون جيرزيما، شركة هاريس إنسايتس 
 د. غابرييل هواويني، إنسياد 

 الفيسبوك  بريسكوت،السيد بريت 
 كينتيك  واينبرغ،السيد دانيال 

 د. باربرا كان، كلية وارتون، جامعة بنسلفانيا 
 مارلين، مارلين وشركاهالسيد كين 

 السيدة توبي واينر، مستشارة مالية
 

 علم الحاسوب 
 

 د. ألكسندر توزيلين، جامعة نيويورك، الرئيس
 د. فيجاي أتلوري، جامعة روتجرز 

 جامعة كارنيجي ميلون كاسيل،البروفيسور جوستين 
  Retrain.aiد. شاي ديفيد، 

 د. باري دوالتسكي ، جامعة ويتس
 ديش، جامعة ميشيغان د. ه. ف. جاغا

 د. فينسنت أوريا، معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا 
 د. آفي سيلبرشاتس ، جامعة ييل 

 د. ألبرت فينغر ، شركة يونيون سكوير 
 السيدة غابرييل زيدلماير، شركة هيبو فيرينس يونيكريديت 

 

 العلوم الصحية

 
 د. دالتون كونلي، جامعة برينستون، الرئيس 

 ن، شركة هنري شينالسيد ستانلي بيرغما
 د. مارك. ر. كولين، كلية الطب في جامعة ستانفورد 

 د. تيري فولمر، موسسة جون أ. هارتفورد
 د. هيلينا هانسن، جامعة نيويورك 

 كلية طب وايل كورنيلأستاذ  ماتي،الدكتور كيدار 
 د. دارسي بريزبان كيلي، جامعة كولومبيا  

 باتريشيا إم ديفيدسون ، جامعة ولونغونغ  د.
 د. جيوفانا ميرلي، جامعة ديوك 

 د. تورستين ن. ويزل، جامعة روكفيلر  
 
 

 التعليم  
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 ، الرئيسواتسون، مركز المواطنين والعلماءأودرا د. 
 د. جافين دايكس، المنتدى العالمي للتعليم

 ديفيد هارمان ، كلية بارد د.
 د. كونراد هيوز، مدرسة جينيف الدولية، ال جراند بواسير

 د. سالي هولواي ، نائب المدير العام ، البكالوريا الدولية 
 د. سيفا كوماري، المدير العام، البكالوريا الدولية

 د. آرثر ليفين، مؤسسة ووردرو ويلسون
 د. تيبوهو موجا ، جامعة نيويورك

 يل نيمي، جامعة هيلسنكي  د. هان
 د. روي بيا، جامعة ستانفورد 

 د. كلود ستيل، جامعة ستانفورد
 السيد دايفيد م. توماس، مدرسة تريفور داي

 د. إدوارد فالوري، مركز اليونيسكو في كاليفورنيا 
 د. إستير ووتشيسكي، منظمة غلوبال مون شوتس في التعليم 

 
 

 خدمات المكتبة

 
 ماردين كار، ماجيستير علم المكتبات د. 

 السيدة لورا براون، إيثاكا
 السيدة إيلين فرانك ، كلية المجتمع هيلزبورو ، جامعة جنوب فلوريدا ، رئيسة

 السيد س. بلير كوفمان، كلية الحقوق بجامعة ييل 
 أوربانا شامبين السيدة إميلي نوكس ، جامعة إلينوي في 
 OCLCالسيد جيم ميكالكو، شراكة مكتبة أبحاث 

 السيدة أندريا موتو، جامعة واشنطن
 السيد جايمس جي. نيال، جامعة كولومبيا 

 السيدة لوريتا بارهام ، مكتبة روبرت دبليو وودروف 
 السيدة الكسندرا ريفيرا ، مكتبة جامعة ميشيغان آن أربور

 يلينبوشالسيدة إيلين تايس، جامعة ست 
 السيدة ليزابيث )بيتسي( ويلسون، جامعة واشنطن
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 الجامعة   رئيس   من   رسالة 

في   الجامعية  المرحلة  دليل  الدراسي    UoPeopleيشتمل  الجامعة. حيث    2021  -2021للعام  في  التعليمية  على جميع جوانب تجربتك 
الجامعية، مدرسي المساقات،  الدرجة  الدراسة، متطلبات الحصول على  المساقات، برامج  السياسات األكاديمية،  يتضمن معلومات حول 

في ملف واحد، وأشجعك    UoPeople  الرسوم، المنح الدراسية والتقويم األكاديمي. كما يجمع كل ما تحتاج لمعرفته حول الدراسة في جامعة 
 بالرجوع إليه طيلة العام الدراسي. 

ومعقولة التكاليف عبر    اإلنجليزية والعربية  باللغتين  المستوى  تعليمية عاليةهي مؤسسة فريدة حقا، إذ تقدم برامج    UoPeopleإن جامعة  
هام في تعزيز السالم والتنمية االقتصادية العالميين. وترى  اإلنترنت ألي طالب مؤهل، وتؤمن بأن الوصول إلى التعليم العالي هو عنصر  

 أنه يمكن للخدمات التعليمية التي تقدمها أن تغير حياة األفراد وتكون قوة للتغيير االجتماعي.

. فقد اخترت االنطالق في رحلة تعلم شيقة عبر اإلنترنت مع أشخاص آخرين يشاركونك في األفكار  UoPeopleبانضمامك إلى أسرة  
ونظرا لكون نجاح الطالب أمر مهم بالنسبة للجامعة، فنحن نسعى جاهدين لضمان سهولة الوصول إلى برامجنا وخدماتنا. وإن حافزك 

 للنجاح واستعدادك للعمل الجاد سيلعبان دورا حاسما في هذا النجاح، ونحن موجودون هنا إلرشادك ودعمك في هذا المسعى.  

حديات فكرية، وتشارك في نقاشات مختلفة وتواجه األسئلة الكبيرة التي يطرحها المجتمع الدولي اليوم. في ت  ستنخرط  UoPeopleوأنت في  
كما ستتعامل مع تنوع طالبي كبير وسيكون مدرسو المساقات ومستشارو البرنامج المكرسون ملهمين وداعمين لك طوال الوقت. وبدراستك 

ستحصل على أساس متين في العلوم اإلنسانية وستحظى بفرصة الدراسة المتخصصة ضمن التخصص الجامعي   UoPeopleكطالب في 
لتكون عضوا مؤثرا، صادقا و التعليمية  أهدافك  في تحقيق  لمساعدتك  العوامل مجتمعة  تم تصميم كل هذه  فقد  في   مساهماالذي اخترته. 

 المجتمع. 

يه مجتمعنا المكّون عبر اإلنترنت بمساهمات كل عضو فيه، فنحن نعمل ونتعلم معا ألجل هي مكان مميز، يغتني ف  UoPeopleإن جامعة  
 المستقبل. 

 مع خالص التحيات

 

 شاي ريشيف، رئيس الجامعة 

 
 UoPeopleجامعة 
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 مالحظات بخصوص الدليل  

لطالب قامت الجامعة بحفظ هذا الدليل بشكل دائم وهو الدليل النافذ بالنسبة لجميع الطالب المقبولين فيها. إن اإلصدارات السابقة متاحة   .1
 الجامعة على موقعها على شبكة اإلنترنت وعند الطلب.

اهتماما بتوفير المساقات والتسهيالت االكاديمية الموضحة في الدليل. ومع ذلك فقد يتم تغيير المساقات أو   UoPeopleتولي جامعة   .2
مساقات والتسهيالت األكاديمية الموضحة  سحبها في أي وقت، وال تتحمل الجامعة أية مسؤولية وبأي شكل من األشكال عن عدم تقديم ال

 في الدليل أو أية وثائق أخرى للجامعة خالل فصل دراسي أو عام جامعي معينين.

لجامعة   .3 الدليل هو نشرة رسمية  األنظمة،  UoPeopleإن هذا  السياسات،  معلومات عامة ويتضمن  توفير  إلى  اإلجراءات   ويهدف 
والرسوم المعمول بها وقت االصدار. إن جميع السياسات، اإلجراءات، القواعد واألنظمة، المناهج، البرامج والمساقات الموضحة هنا 

مقدم طلب القبول أو أي شخص آخر. يمكن االطالع   قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وال تشكل عقدا مبرما بين الجامعة والطالب أو
 . على شبكة اإلنترنتعلى المعلومات المحدّثة للجامعة بشأن السياسات والنظم واإلجراءات اإلدارية من خالل موقعها 

حقائق   .4 ورقة  على  االطالع  على  نشجعك  كما  التسجيل.  اتفاقية  توقيع  قبل  الدليل  هذا  مراجعة  على  نشجعك  محتمل،  األداء كطالب 
 الجامعي، والتي يجب أن تعطى لك قبل توقيعك التفاقية التسجيل.   

في حال كانت لدى الطالب أية أسئلة حول هذا الدليل ولم تتم اإلجابة عليها بشكل كاٍف من قبل الجامعة، فيمكن توجيهها إلى مكتب  .5
 التعليم ما بعد الثانوي الخاص وعنوانه

www.bppe.ca.gov00, Sacramento, CA 95833, 2535 Capitol Oaks Drive, Suite 4 
  1897-263 (916)، رقم الفاكس: 7589-370 (888)، الرقم المجاني: 6959-431 (916)رقم الهاتف: 

 االعتماد، التنظيم، ومالحظات أخرى 

هي مؤسسة خاصة حصلت على الموافقة للعمل من قِبل مكتب كاليفورنيا للتعليم ما بعد الثانوي الخاص.    UoPeopleجامعة   .1
الخامس من   الفصلالموافقة على العمل تعني االلتزام بمعايير الوالية كما هو منصوص عليها في قانون كاليفورنيا للتعليم و

 األنظمة في كاليفورنيا. 
 . 2014( منذ كانون الثاني DEACشكل مستمر من قِبل لجنة اعتماد التعليم عن بعد )الجامعة ب مدونةيتم اعتماد  .2

 Street NW, Suite 808, Washington, D.C. 20036 th1101 17معلومات االتصال بهذه اللجنة: 
   www.deac.org، 332 (202)-1386، رقم الفاكس 234 (202)-5100رقم الهاتف: 

وقد تم إدراج هذه اللجنة من قِبل وزارة التعليم األمريكية باعتبارها وكالة اعتماد مخولة. كما يعترف بهذه اللجنة مجلس اعتماد   
 (. CHEAالتعليم العالي )

(. WSCUCالعليا ولجنة الجامعة )  WASCبطلب للحصول على األهلية من كلية    University of the Peopleتقدمت   .3
 مسألة  تبمراجعة الطلب وقررت أن المؤسسة مؤهلة للمضي قدًما في طلب االعتماد. إن تحديد األهلية ليس  WSCUCقامت  

النهائيالحصول على  ضمن  توال    الجامعة،العليا ولجنة    WASCرسمية مع كلية   أولية  االعتماد  إنها نتيجة  الى  .  أن تشير 
ويمكنها المضي قدًما في غضون خمس سنوات من تحديد أهليتها للمراجعة من أجل الترشح أو االعتماد    قابلة لالعتماد،المؤسسة  

أو    www.wscuc.org/contactعلى    WSCUC. يمكن توجيه األسئلة حول األهلية إلى المؤسسة أو إلى  لجنةاألولي مع ال
(510) 748-9001  . 

 

هي مؤسسة للتعليم عن بعد وتقدم جميع برامجها عبر اإلنترنت بشكل كامل. ونظرا لكونها مؤسسة تقوم    UoPeopleإن جامعة   .4
 بالعمل عبر اإلنترنت، فهي ال تشرف على أي مرافق للمبيت وال تقدم لطالبها أي نوع من المساعدة في الحصول على سكن.   

الخاص  الثانوي  بعد  للتعليم ما  كاليفورنيا  والتكاليف قرب   أن  1يطلب مكتب  السكن  بنشر معلومات حول توفر  الجامعة  تقوم 
متوسطة  اإليجار  عدد من وحدات  إلى وجود  باسادينا  تالل  رابطة سماسرة  تشير  كاليفورنيا.  باسادينا،  في  اإلدارية  مكاتبها 

وسط السعر لشقة بغرفة ، فإن مت2015أيار،  10األسعار في المنطقة. وبحسب مقالة نشرت في جريدة باسادينا ستار نيوز في 
 

 ( b) 71810مدونة األنظمة في كاليفورنيا البند  1 

http://www.bppe.ca.gov/
http://www.deac.org/
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بأن متوسط السعر الستيديو هو    http://rentcafe.comدوالر. تشير المعلومات المنشورة في موقع    1,940نوم واحدة هو  
دوالر لشقة بغرفة نوم واحدة. تشرف إدارة اإلسكان في مدينة باسادينا على موقع على شبكة اإلنترنت    2,180دوالر و  1,900

 /http://pasadenahousingsearch.comث عن سكن في باسادينا على: لمساعدة أي شخص يبح

 

بشخصه وبالنيابة عن الجامعة يتمتعون بعضوية المنظمات واالتحادات التالية:  ورئيسها شاي ريشيف UoPeopleإن جامعة  .5
واتحاد  CHEAو  RSAو UN GAIDو AACRAO EDGEو AACRAOو  Ashokaشركاء لبداية جديدة؛ 

OpenCourseWare    .وشبكة المكتبات ومصادر المعلومات 

تقع المكاتب اإلدارية للجامعة في باسادينا، إال أن كل التدريس الجامعي، بما في ذلك الوسائل التعليمية المحوسبة، يتم في  .6
 على اإلنترنت.  UoPeopleالحرم الجامعي لجامعة 

أو بيئة  مسؤولة بأي شكل من األشكال عن أي انقطاع في العمل أو فشل موقعها على شبكة اإلنترنت  UoPeopleلن تكون  .7
 . UoPeopleالتعليم االفتراضية الخاصة بها و/أو أي برنامج آخر يتعلق بالدراسة في 

 في أي من برامج المساعدات المالية سواء كانت فيدرالية أو خاصة بالوالية.  UoPeopleال تشارك  .8

السنوات الخمس الماضية، ولم   التماس معلق لإلفالس، وال تعمل كمدين متملك، ولم تقدم التماسا خالل UoPeopleليس لدى  .9
من قانون اإلفالس  11يُقدّم ضدها أي التماس إفالس خالل السنوات الخمس الماضية ينتج عنه إعادة تنظيم بموجب الفصل 

 (. .U.S.C. Sec. 1101 et. seq 11في الواليات المتحدة )

ع الطالب المحتملين والحاليين والجمهور  الدقة للتأكد من توفير معلومات واضحة وصريحة لجمي UoPeopleتتحرى جامعة  .10
وجميع األطراف المهتمة األخرى. كما تسعى المؤسسة إلى ضمان أن تكون جميع مواد التوظيف والمواد الدعائية، بما في 

ذلك دليلها وموقعها على شبكة اإلنترنت، وكذلك جميع العروض العامة حول الجامعة وبالنيابة عنها إضافة إلى عملياتها  
 ضحة وصحيحة قدر اإلمكان.وا

يمكن ألي طالب أو أي شخص من العامة تقديم شكوى بشأن هذه المؤسسة إلى مكتب كاليفورنيا للتعليم ما بعد الثانوي    .11
(، أو من خالل تعبئة نموذج شكوى، 916) 431-6959(، 888) 370-7589الخاص، عن طريق االتصال بالرقم المجاني: 

 www.bppe.ca.govعلى شبكة اإلنترنت:  طريق الموقع الخاص بالمكتبوالذي يمكن الحصول عليه عن  

 هي جامعة مرخصة ومخولة ومعفاة ومعتمدة في كل والية أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا.  UoPeopleجامعة   .12
 وعنوانه:   هذه المؤسسة مرخصة من قبل مجلس إنديانا للتعليم الخاص  .13

101 W. Ohio St., Suite 670, Indianapolis, IN 46204-1984.  
في باسادينا، كاليفورنيا، وضعا قانونيا كمؤسسة خارج الوالية بدون وجود مادي ملموس لها في  UoPeopleوتم منح جامعة 

إنديانا والذي يتم تقديمه من حرم  والية إنديانا ومصرح لها بتسجيل الطلبة وتقديم التعليم عبر اإلنترنت أو التعليم عن بعد لسكان
 2إلى  2017تشرين األول،  3. إن هذا الوضع ساٍر من  IC 21-18.5-6-12جامعي في والية أخرى وفقا لقانون إنديانا اإلداري 

 .2018تشرين األول، 
 

،  3300-414( 770( ، هاتف: )NPEC) جورجيا،في  غير العام فوق الثانوي من قبل لجنة التعليم UoPeopleتم اعتماد  .14
،  TUCKER  ،GA 30084،  220، جناح  East Exchange Place 2082، العنوان:  3309-414( 770فاكس: )

https: //gnpec.georgia.gov. 
 

 
 

http://pasadenahousingsearch.com/
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 الجامعة   حول   : األول   الفصل 

 2022  - 2120التقويم األكاديمي  

التقويم  
األكاديمي  

2021 - 
 الفصل الخامس  الفصل الرابع  الثالث الفصل  الفصل الثاني  الفصل األول  22022

أول يوم في الفصل  
 2021أيلول،  2 الدراسي  

تشرين الثاني،   11
2020 

كانون الثاني،   27
 2021نيسان،  7 2021

16  
حزيران

 ،
2021  

 
اليوم  
 األول 

اليوم  
 األخير 

اليوم  
 األول 

اليوم  
 األخير 

اليوم  
 األول 

اليوم  
 األخير 

اليوم  
 األول 

اليوم  
 األخير 

اليوم  
 األول 

اليوم  
 األخير 

فترة الفصل  
 الدراسي 

أيلول  2
2021 

3 
تشرين 

ثاني  
2021 

11  
تشرين 
الثاني،  
2021 

12  
كانون 

ثاني  
2022 

كانون   27
ثاني  

2022 

30  
اذار 

2022 

7 
نيسان 
2022 

8 
حزيرا

ن 
2022 

16  
حزيران 

2022 
اب  17

2022 

 فترة الغاء المساقات 
أيلول  2

2021 

8 
أيلول  
2021 

11  
تشرين 
الثاني،  
2021 

17  
تشرين 
الثاني،  
2021 

كانون   27
ثاني  

2022 

3 
شباط  
2022 

7 
نيسان 
2022 

12  
نيسان  
2022 

16  
حزيران 

2022 

22  
حزيرا

ن 
2022 

فترة سحب 
 المساقات 

أيلول  3
2021 

29  
أيلول  
2021 

12  
تشرين 
الثاني،  
2021 

8 
كانون 

 اول
الثاني،  
2021 

كانون   28
ثاني  

2022 

23  
شباط  
2022 

8 
نيسان 
2022 

ايار  4
2022 

17  
حزيران 

2022 

13  
تموز 
2022 

بداية فترة  
 االمتحانات النهائية 

28  
تشرين 

،  الثاني 
2021 

31  
تشرين 
الثاني،  
2021 

كانون   6
الثاني،  
2022 

9 
كانون 
الثاني،  
2022 

آذار،  24
2022 

27  
آذار،  
2022 

2 
حزيرا

ن، 
2022 

5 
حزيرا

ن، 
2022 

آب،  11
2022 

14  
آب،  

2022 

فترة تسجيل  
 13 المساقات

15  
تموز، 
2021 

اب  4
2021 

30  
، ايلول 

2021 

20  
تشرين 
األول  
2021 

كانون   9
األول،  
2021 

29  
كانون 
األول  
2021 

24  
شباط،  
2022 

16  
اذار 

2022 
أيار  5

2022 
أيار   25

2022  

 
 بحق إجراء تغييرات على هذا التقويم في أي وقت.  UoPeopleتحتفظ جامعة  2
الساعات المعتمدة التي تم إنهاؤها للحصول على الدرجة  يتم تحديد مواعيد التسجيل حسب الصفوف المتبقية المفتوحة. تحدد الصفوف المفتوحة حسب عدد  3

 الجامعية. 
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فترة التسجيل 
 4المتأخر للمساقات 

آب،  21
2021 

23  
آب،  

2021 

تشرين  6
الثاني،  
2021 

8 
تشرين 
الثاني،  
2021 

كانون   15
الثاني،  
2022 

17  
كانون 
الثاني،  
2022 

2 
نيسان 

 ،
2022 

4 
نيسان 

 ،
2022 

11  
حزيران

 ،
2022 

13  
حزيرا

ن، 
2022  

موعد نشر 
 5العالمات الدراسية 

تشرين الثاني،   11
2021 

كانون الثاني،   20
 2022نيسان،  7 2022

حزيران،  16
 2022آب،  25 2022

 2023- 2022– العطل اإلدارية  

صباحا حتى   9:00+، من األحد إلى الجمعة من الساعة  1  626  264-8880، يرجى االتصال بالرقم  UoPeopleللتواصل مع جامعة  
 (.  PSTمساء بتوقيت المحيط الهادي ) 5:00الساعة 

هي جامعة عبر اإلنترنت غير ربحية وشبه مجانية بدون رسوم دراسية ومحدودة الموارد. لذلك ال يمكننا تلقي المكالمات   UoPeopleإن 
  الواردة ورقم هاتفنا يحّول مباشرة إلى خدمة الرسائل الصوتية، ونتعامل مع جميع اتصاالتنا عبر البريد اإللكتروني. إذا كنت ترغب بترك

كد من تزويدنا بعنوان بريدك اإللكتروني والرقم المعرف لمقدم الطلب/ الطالب الخاص بك حتى نتمكن من الرد رسالة لنا، فيرجى التأ
عبر  فيرجى مراسلتنا عليك عبر البريد اإللكتروني في أسرع وقت ممكن. إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات بشأن برامج محددة،

 بيللقسم العر admissions@ar.uopeople.eduو لبرامج اللغة اإلنجليزية   admissions@uopeople.edu البريد االلكتروني

 في العطل التالية.  UoPeopleستغلق مكاتب جامعة 

 يرجى العلم بأن الصفوف الدراسية ستستمر كما هو مقرر.

 

 العطل اإلدارية 

 2022أيلول،  5 ل ايوم العم

 2022تشرين الثاني،  11 يوم المحاربين القدامى 

 2022تشرين الثاني،  25 عيد الشكر 

 2022كانون األول،  25 عيد الميالد 

 2023كانون الثاني،  1 رأس السنة الميالدية 

 2023كانون الثاني،  16 يوم مارتن لوثر كنج

 2023شباط،  20 يوم الرؤساء 

 
، يتوجب على الطلبة إتمام جميع الخطوات الالزمة للتنسيق راقبة يكون توافر المساقات محدودا خالل فترة التسجيل المتأخر. بالنسبة للمساقات التي تتطلب الم 4

  لوجود مشرف )مراقب االمتحان( خالل فترة التسجيل. 
 .اإللكترونية   UoPeopleفي بوابة ؛ لذلك ننصح الطلبة بالتحقق من وجود تحديثات أبكريمكن أن يتم نشر العالمات في وقت  5

mailto:admissions@uopeople.edu
mailto:admissions@ar.uopeople.edu
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 العطل اإلدارية 

 2023أيار،  29 يوم الذكرى 

 2023تموز،  4 يوم االستقالل 
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 الغايات، األهداف، القيم الرؤية، المهمة،  

 رؤيتنا 

بأن الوصول إلى التعليم العالي هو عنصر أساسي في تعزيز السالم والتنمية االقتصادية العالميين. وتنظر إلى    UoPeopleتؤمن جامعة 
ن بأن التعليم يلعب دورا . كما تؤمالمجتمعالتعليم العالي كحق أساسي وتؤمن أن بإمكانه تغيير حياة األفراد وأن يكون قوة هامة في تغيير 

 رئيسيا في ترسيخ احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وفي تعزيز التفاهم والتسامح.  
 

 مهمتنا 

في تقديم برامج تعليمية عالية المستوى ومعقولة التكاليف تمنح الدرجات الجامعية عبر اإلنترنت ألي   UoPeopleتتمثل مهمة جامعة 
 طالب مؤهل.

 

 غاياتنا 

 وفير فرصة التعليم العالي للطلبة من خلفيات متنوعة من خالل: ت

 االستفادة من اإلنترنت لتوفير التعليم عن بعد  •

 تقديم البرامج بأقل التكاليف  •

 توفير مجموعة واسعة من خيارات المساعدة المالية  •

 الترويج لبرامج الجامعة في مناطق من العالم تعاني نقصا في الخدمات  •

 
 برامج عالية المستوى والتي:تقديم 

 تحافظ على معايير أكاديمية عالية •

 تشتمل على المكونات األساسية لتعزيز التفكير النقدي، التواصل، وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.  •

 لنجاح في االقتصاد العالميلتركز على الكفاءات والمهارات الالزمة  •

 ييم المنتظم للنتائج والمراجعات الخارجية  تخضع للتقييم والتحسين باستمرار من خالل التق •

 تعزز ثقافة التعلم المشترك من خالل التعاون والتفاعل والتدريس والتقييم بين األقران   •

 صممت حول الموارد التعليمية المفتوحة   •

 

 تزويد الطالب بالخدمات التي تسهم في تحقيق نتائج التعلم المنشودة من خالل: 

 االنخراط في عملية تحسين مستمر  •

 االستفادة من التقانة واألتمتة لتحسين الخدمة ومستوى الدقة  •

 

 
 مساعدة الطالب في تطوير، تقييم وتطبيق قرارات وخطط التوظيف من خالل:
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 مساعدتهم على تطوير معرفة الذات فيما يتعلق باختيار المسيرة المهنية وتفضيالت العمل.   •

 لتعليمية والمهنية إلرشادهم في التخطيط لمسيرتهم المهنية والتعليمية وتطوير إدراكهم لعالم العمل.توفير المعلومات ا •

ربط الطلبة مع الخريجين وأصحاب العمل والمؤسسات المهنية التي يمكنها توفير الفرص لدمج التعلّم األكاديمي مع بيئة   •
 العمل واستطالع اإلمكانيات الوظيفية المستقبلية.

 
 االستقرار المالي للمؤسسة والنمو من خالل:ضمان 

 االستعانة بمتطوعين للقيادة وللعمل األكاديمي واإلداري •

 المحافظة على العمليات بفعالية عالية •

 تنمية وتطوير مجتمع الداعمين  •

 

 قيمنا 

 الفرص 

على إيمانها بأن التعليم بأقل التكاليف هو حق أساسي لجميع المتقدمين المؤهلين، وال يقتصر على قلة من   UoPeopleتعتمد جامعة 
بعد   المقتدرين ماديا. وتعمل على فتح أبواب التعليم العالي للطلبة المؤهلين في أي مكان في العالم من خالل تقديم برامجها عبر التعلّم عن

 معقولة.  وجعل هذه الفرصة متاحة بتكلفة
 

 المجتمع

مجتمعا عالميا من خالل إتاحة برامجها األكاديمية وخدماتها التعليمية وفرصها الوظيفية لجميع األفراد  UoPeopleتخلق جامعة 
 المؤهلين حول العالم، ومن خالل توفير فرص التعلم التي يشترك فيها طالب وأعضاء هيئة تدريسية من خلفيات شتى. 

  
 النزاهة

ثقافتها المؤسسية على الصراحة، الشفافية وأفضل الممارسات االحترافية، وتتوقع من جميع الطلبة، أعضاء  UoPeopleتؤسس جامعة 
الهيئة التدريسية، الموظفين واإلداريين االلتزام بأعلى معايير النزاهة الشخصية، األمانة والمسؤولية. إضافة إلى ذلك فهي تتوقع من 

 ؤولية بما يخص تعليمهم ومتابعة دراساتهم بمثابرة وبجدية المقصد.طالبها تحمل المس

  
 الجودة 

تعليما عالي المستوى عبر اإلنترنت في العلوم اإلنسانية متناسبا مع مدى وعمق التحديات في القرن الحادي  UoPeopleتقدم جامعة 
 مستمر.  والعشرين. كما تقوم الجامعة بتقييم كلفة جوانب نموذجها األكاديمي بشكل
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 UoPeople في تاريخ جامعة أهم المحطات  

لتلبية الحاجة العالمية للتعليم المتاح عبر اإلنترنت بتكلفة منخفضة  2009في أوائل عام  UoPeopleتم إنشاء جامعة  •
 وجودة عالية. 

o  أعلن رئيس الجامعة شاي ريشيف عن تأسيس جامعة  - 2009كانون الثانيUoPeople وهي أول جامعة عبر ،
 اإلنترنت غير ربحية وشبه مجانية بدون رسوم دراسية وتمنح شهادات الدرجات الجامعية. 

o  منحت والية كاليفورنيا الترخيص لجامعة  - 2009كانون الثانيUoPeople ليمية كمؤسسة غير لتقديم البرامج التع
 ربحية للتعليم العالي مصرح لها بمنح شهادات الدرجات الجامعية والدراسات العليا. 

o  بدأت جامعة  - 2009نيسانUoPeople  .بقبول طلبات الدراسة الجامعية 

o  2009أيار - ( استضاف التحالف العالمي لألمم المتحدة لتقانة المعلومات واالتصاالت والتنميةGAIDاإلعال ) ن
 في مقر األمم المتحدة في مدينة نيويورك.  UoPeopleالعالمي عن إطالق جامعة 

 

أحداثا بارزة تتعلق باالعتراف بها في جميع أنحاء العالم، بما   UoPeople، شهدت 2010 - 2009خالل العام الدراسي  •
 في ذلك اهتمام وسائل اإلعالم العالمية.

o  دولة حول العالم. وقد ابتدأت بدرجتين   49الطالب الذين قدموا من  سجلت الجامعة أول مجموعة من - 2009أيلول
 هما الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم والبكالوريوس في العلوم وبتخصصين هما إدارة األعمال وعلوم الحاسوب. 

o  شكلت   -الشراكة مع مشروع مجتمع المعلومات في ييل - 2009خريفUoPeople وق مع المشروع في كلية الحق
 في جامعة ييل شراكة للبحث التعليمي الرقمي لفهم كل من مدى ومنافع مصادر التعليم المجانية عبر اإلنترنت.  

o  2010أيلول - ( تعهدت مبادرة كلينتون الدوليةCGI بالشراكة مع )UoPeople  من   250بتقديم منح دراسية كاملة ل
 الهايتيين لدعم جهود التعافي بعد الزلزال في ذلك البلد. 

o  بدأ ستة عشر طالبا من هايتي دراساتهم في مركز حاسوب طالبي متخصص في بورت أو  - 2010تشرين الثاني
أجهزة الكمبيوتر واالتصال  برنس تديره شبكة االتصال الهايتية. منح المركز الطلبة المكان للدراسة باستخدام

، كان قد تم االنتهاء من تقديم جميع المنح  2014باإلنترنت عبر األقمار الصناعية والحماية. بحلول أوائل عام 
 . 250الدراسية ال 

 

في مجموعة من الشراكات لدعم مهمتها في فتح باب   UoPeople، دخلت جامعة 2011 - 2010خالل العام الدراسي  •
 تعليم العالي لألفراد المؤهلين بغض النظر عن ظروفهم االقتصادية أو الجغرافية أو السياسية أو الثقافية.الوصول إلى ال

o  بدأت  - 2011حزيرانUoPeople  بالتعاون مع جامعة نيويورك. أتاح هذا التعاون الفرصة للطالب المتفوقين في
UoPeople للقبول في حرم جامعة نيويورك المرموق واالنتقائي  ، الذين أكملوا سنة دراسية واحدة على األقل، التقدم

بالدراسة هناك في أيلول  UoPeopleللغاية في أبوظبي والحصول على الدعم المالي السخي. بدأ أول طالب من 
2012. 

o  كجزء من مبادرة  - 2011حزيرانHP Catalyst أعلنت شركة ،Hewlett-Packard   عن إنشاء برنامج تدريب
للمساعدة في إعدادهم للعمل في االقتصاد العالمي المعاصر. من خالل هذه الشراكة، التزمت  UoPeopleلطالب 

HP  بسخاء برعاية وتوجيه النساء حول العالم، وأنشأت "برامج التدريب على األبحاث االفتراضية"، وأتاحت إمكانية
، ووفرت أجهزة كمبيوتر لمركز التعلم في هايتي، وقدمت  HP Life E-Learningالوصول إلى التعلم اإللكتروني 

 في تحقيق االعتماد.  UoPeopleالدعم العام لمساعدة 

o  انضمت  - 2011أواخرUoPeople  إلىASAL Technologies .إلنشاء مركز تقني في رام هللا، فلسطين 
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 إنجازا أكاديميا هاما.   UoPeople، حققت جامعة 2012 - 2011خالل العام الدراسي  •

o .منحت الجامعة أولى شهاداتها في الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم 

o  من خالل مساهمة سخية، انضمت مؤسسة بيل وميليندا غيتس إلى جهودUoPeople  لفتح أبواب التعليم العالي. ومن
 خالل منحتهم، نجحت الجامعة في سعيها للحصول على االعتماد. 

 

العا • الدراسي  خالل  الدعم لمضي  2013  -  2012م  قدما في مهمتها واالعتراف بها، واستمر كذلك   UoPeople، استمر 
 التميز األكاديمي للجامعة.

o  جوجلتلقت الجامعة الدعم من شركات ،HP وغيرهم.يونيون، ويسترن ، 

o  تم تأسيس مجلس الرئاسة الذي يضم قادة بارزين ناشطين وفخريين من أفضل الجامعات حول العالم، لتقديم المشورة
إلى الجمهور الدولي. يرأس مجلس الرئاسة   UoPeopleللجامعة على المستوى المؤسسي وللمساعدة في إيصال مهمة  

ال فخري لكلية بارنارد(، ستيفن جويل تراختينبرغ  جون سيكستون رئيس جامعة نيويورك، جوديث شابيرو )الرئيس 
 )الرئيس الفخري جامعة جورج واشنطن( وغيرهم. 

 

عدة إنجازات هامة، بما فيها االعتماد، المزيد من الخريجين ودعما    UoPeople، حققت  2014  -  2013خالل العام الدراسي   •
 إضافيا. 

o   أكبر إنجاز لها حتى اليوم: وهو اعتمادها من قبل لجنة   ، حصلت الجامعة على االعتماد. حققت المؤسسة2014في شباط
 (.DEACاعتماد التعليم عن بعد )

o   منحت الجامعة أولى شهاداتها في درجة البكالوريوس في العلوم. وكان الخريجون، وعددهم اإلجمالي   -   2014نيسان
 والواليات المتحدة  سوريا، نيجيريا سبعة، من أربعة دول مختلفة: األردن، 

o   على منصة    -  2014آب الرئيس ريشيف  مؤتمر    TEDحديث  المؤتمرات    -  2014لعام    TEDفي  أهم  أحد  وهو 
بنشر    TEDمليون مشاهدة للحديث حتى اآلن، وترجمته إلى عدة لغات، قامت    3.5المرموقة في العالم. مع أكثر من  

التي نعتمد عليها كثيرا للوصول إلى الطالب والداعمين في    بشكل فريد وساعدت في الدعاية  UoPeopleالكلمة حول  
 جميع أنحاء الكرة األرضية. 

o   تم تكريم جامعةUoPeople   من قبل البيت األبيض مع توجيه الدعوة لرئيسها ريشيف لتقديم موجز ألعضاء مجلس
ت التي قدمها الرئيس  حاطا . ركزت اإل  (NSC ) (National Security Centerاألبيض )  األمن القومي في البيت

أنحاء   العالي األمريكي في جميع  التعليم  لنشر  التعليم عبر اإلنترنت وكيفية استخدامه كوسيلة  ريشيف )مرتين( على 
 العالم. 

 

 عام نمو وتوسع ومبادرات مميزة. 2015 - 2014كان العام الدراسي  •

o  أعلنت  - 2015خريفUoPeople تلتزم الجامعة بقبول اعن مبادرتها الطارئة لالجئين. واستجابة لألزمة في سوري ،
( بمنح دراسية للحصول على الدرجات الجامعية المتوسطة والبكالوريوس.  االجئ )معظمهم من سوري  500ما ال يقل عن  

لبة الالجئين حتى قبل لتطوير آلية لقبول وتسجيل الط  DEACمع هيئة االعتماد الخاصة بها و    UoPeopleعملت  
وهي أحد أكثر العقبات الشائعة التي تعترض وصول الالجئين إلى    -طلب الوثائق الرسمية ونسخ السجالت الدراسية  

 التعليم العالي. 

 

 في تفوقها األكاديمي.  UoPeopleاستمرار جامعة  2016 - 2015شهد العام الدراسي  •

o  ماجستير في إدارة األعمال عبر اإلنترنت شبه مجاني بدون رسوم دراسية ومعترف أطلقت الجامعة أول  - 2016آذار
 به في العالم. 



 

 28                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

o   الصحية    -  2016آذار العلوم  في  برنامج  أول  الجامعة  في    -أطلقت  الدرجتين    علومتخصص  على مستوى  الصحة 
 الجامعية المتوسطة والبكالوريوس. 

o   مع  شراكة جامعة كاليفورنيا بيركلي    -  2016نيسانUoPeople    لقبول الطلبات من خريجي الدرجة الجامعية المتوسطة
 لالنتقال إلكمال درجة البكالوريوس في بيركلي، مع التركيز بشكل خاص على سكان كاليفورنيا.   UoPeopleفي 

o  دولة.  180طالب من أكثر من  4,000تم قبول أكثر من 

 

 عام تقدم مستمر.  2017 - 2016كان العام الدراسي  •

o أعيد اعتماد جامعة  - 2017ون الثاني كانUoPeople .لخمس سنوات كاملة 

o  دولة وإقليم.   200طالب من أكثر من  9,000تم قبول أكثر من 

 

 في فتح أبواب التعليم العالي.  UoPeopleاستمرار جامعة  2018 - 2017شهد العام الدراسي  •

o  لتدريس المتقدم عبر اإلنترنت شبه مجاني بدون رسوم أطلقت الجامعة أول ماجستير تعليم في ا - 2018تشرين األول
 (.IBدراسية ومعترف به في العالم بالتعاون مع البكالوريا الدولية ) 

 

 الشرقمنطقة في   لنوعيالعالي االحاجة الماسة للتعليم مع  UoPeople تعاملت 2019 -2018خالل العام الدراسي  •
 (  MENA)  افريقيا األوسط وشمال

o   ت، أعلن20-2019الدراسي  في العام  UoPeople    بالعربيجامعة    قامت بإطالق عن إنجاز مذهل، حيثUniversity 
of the People،  ال لالجئين وغيرهم من  الفئات   ناطقينوهي جامعة  بين  البرنامج، من  هذا  العربية. سيخدم  باللغة 

 للتعليم  بديالال يملكون  األخرى، مئات اآلالف من الالجئين والنازحين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الذين  
عمال، في إدارة األ  المتوسطة   الجامعيةدرجة  ال، سيتمكن الطالب من الحصول على  2020العالي. اعتباًرا من سبتمبر  

أنفسهم  بينما نفس  يغمرون  الوقت  اإلنجليزية.    مساقاتفي    هفي  بنجاح من    وبعداللغة  درجة  ال  على  الحصولاالنتهاء 
للطالب    مساقاتو  المتوسطة  جامعيةال البكالوريوس في    فيمباشرة    االستمراراللغة اإلنجليزية، يمكن  برنامج درجة 

 .UoPeopleإدارة األعمال باللغة اإلنجليزية من 
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 اإلدارية   السياسات   : 2  الفصل 

يلتزم جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس بأحكام جميع سياسات الجامعة، أنظمتها، قواعدها ومتطلباتها الواردة في هذا القسم وفي أي 
بالسياسات، األنظمة والقواعد  مكان آخر في هذا الدليل وعلى موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت. ويتحمل الطلبة مسؤولية تعريف أنفسهم 

والمتطلبات المعمول بها، ويشكل تسجيل الطالب موافقة على البيانات وتعهدا بااللتزام بها. يخضع المحتوى والسياسات المتضمنة في هذا  
ق ما يتعلق بها،  الدليل للتغيير ويمكن االطالع على أحدث المعلومات على موقع الجامعة على شبكة االنترنت في صفحة السياسات، ووف

 في اإلضافات الالحقة لهذا الدليل. 

 سياسات التنوع والشمولية  

التزاما قويا بمواصلة نجاحها األكاديمي والتطوير العام للمجموعة المتنوعة من طالبها الدوليين. كما تعمل  UoPeopleتلتزم جامعة 
وفهم االختالفات والتشابهات بين بعضنا البعض، وتسعى جاهدة لمعاملة  الجامعة على تعزيز بيئة تعليمية تتميز بالشمولية، الوعي بالقيم،

الجميع بكرامة واحترام. تلتزم المؤسسة بالتعددية الثقافية وبالمضي قدما في رسالتها المتمثلة بكونها مجتمعا شامال يجعل برامجها  
 ؤهلين. األكاديمية، خدماتها التعليمية وفرصها الوظيفية متاحة لجميع األفراد الم

لتمييز       سياسة عدم ا
( معاملة الفئة المحمية بشكل أقل تفضيال 1بأنه )  يزيف التميعرّ على أي أساس كان وتلتزم بتكافؤ الفرص.  UoPeopleال تميز جامعة 

لها تأثير سلبي غير متناسب على أعضاء الفئة المحمية. لن تشارك   ةأو ممارس( وجود سياسة 2بسبب عضويتهم في تلك الفئة أو )
إجراءاتها التعليمية والتوظيفية على   الجامعة في أي تمييز كما أنها تحظر جميع أشكال المضايقات في برامجها، سياساتها، ممارساتها أو

الميول الجنسية بما في ذلك الهوية الجنسية إضافة إلى ، حتياج الخاصأساس العرق، اللون، الجنس، الدين، األصل القومي، العمر، اال
بعدم التمييز،  والمتعلقةالجامعة لكل القوانين، األوامر واألنظمة الفيدرالية أو تلك الصادرة عن الوالية  ثلستمت. حالة األقدمية الوظيفية

توظيف، الوصول إلى والتعامل في برامج الجامعة  تكافؤ الفرص والعمل اإليجابي. إن سياسة عدم التمييز هذه تنطبق على القبول، ال
 ونشاطاتها. 

 ذوي االحتياجات الخاصة سياسة 
جامعة برامجها   UoPeople إن  في  المؤهلين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  للطالب  معقولة  تجهيزات  بتوفير  التزاماتها  وتتقبل  تعترف 

   .التعليمية

  .القبول الخاص بهم مرشديتوجب على المتقدمين ممن لديهم أسئلة متعلقة بالتجهيزات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة التشاور مع 

المقبولين في الجامعة من ذوي االحتياجات الخاصة والذين يحتاجون لتجهيزات أكاديمية تقديم طلب للحصول على    خاصة  يمكن للطلبة 
،  الخاصين بهم وسيتم توجيهها إلى لجنة خدمات ذوي االحتياجات الخاصة  المرشدين األكاديميينات الخاصة، إلى تجهيزات ذوي االحتياج

. سيتلقى الطلبة إشعارا خطيا من مكتب خدمات الطلبة بشأن تجهيزات ذوي االحتياجات والتي من شأنها مراجعة الطلبات واتخاذ القرارات
 أسابيع.ضون ستة  الخاصة المعروضة و/أو المرفوضة في غ

 بالحفاظ على سرية جميع سجالت الطلبة فيما يخص طلبات التجهيزات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة.  UoPeopleتلتزم 

 سياسة الخصوصية 

باستثناء ما ينص تحترم الجامعة وتقدر خصوصية جميع طالبها والمتقدمين إليها والعاملين فيها وتحمي سرية السجالت التعليمية لطالبها 
عليه القانون، ووفقا لما هو وارد في عبارات الخصوصية الخاصة بها، أو في سياسات الجامعة األخرى، فلن تقوم الجامعة بنشر أو 

 بالكشف عن السجالت األكاديمية أو المعلومات السرية لطالب أو مقدم الطلب أو أحد أعضاء فريق الموظفين لديها لطرف ثالث. 
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 صوصية انتهاك الخ 

إذا اعتقد طالب أو مقدم طلب أو عضو في فريق العاملين في الجامعة أن الجامعة قد انتهكت خصوصيته، فيتوجب عليه اتباع إجراءات 
 التظلم )عملية تقديم شكوى رسمية( الموضحة في الدليل.  

حق أي عضو من فريق موظفي الجامعة يثبت  سيتم التحقيق بدقة في جميع مزاعم انتهاك الخصوصية، وقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ب
 انتهاكه لخصوصية مقدم طلب االلتحاق أو طالب أو عضو آخر في فريق موظفي الجامعة.  

 سجالت الطلبة 

بكافة سجالت الطلبة المسجلين فيها، بما فيها معلومات االتصال الشخصية. يتم حفظها بشكل دائم في الجامعة،  UoPeopleتحتفظ جامعة 
الدرجة أو الشهادة التي ُمنحت وتاريخ منحها والمساقات والوحدات التي استندت إليها والعالمات )الدرجات( التي حصل عليها   بما فيها

 الطالب في كل من هذه المساقات وجميع النسخ والسجالت الدراسية.

 كما يتم حفظ السجالت المؤسسية التالية في الجامعة لمدة ال تقل عن خمس سنوات: 

 والمناهج الدراسية لكل منها.   UoPeopleالتعليمية التي تقدمها  البرامج •

 أسماء وعناوين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وسجالت المؤهالت التعليمية لكل منهم.  •

 أية سجالت مؤسسية أخرى مطلوبة بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي.  •

بة   خصوصية سجالت الطل

 1974لعام  Family Educational Rights and Privacy Act  (FERPA) الخصوصية وحقوق التعليم األسريةتم تصميم قانون 
لحماية خصوصية السجالت التعليمية ولتأسيس حقوق الطلبة في فحص ومراجعة سجالتهم التعليمية، وتقديم اإلرشادات لتصحيح 

المعلومات غير الدقيقة أو المضللة من خالل جلسات االستماع الرسمية وغير الرسمية. وفي حين أن هذا القانون ال يسري على جامعة 
UoPeople ؤسسة غير ممولة فيدراليا، إال أن الجامعة تسعى جاهدة لاللتزام بأحكام القانون إلى أقصى حد ممكن. لكونها م 

لن تكشف الجامعة السجل التعليمي للطالب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة منه، إال في حاالت معينة حيث يمكن أن يتم الكشف 
وعة. قد يكون من بين هؤالء األفراد شخص قامت الجامعة بتوظيفه أو التعاقد معه أو داريي الكليات ممن لهم مصلحة تعليمية مشرعنها إل

مشاركته أو من لها معه عالقة رسمية تبرر االطالع على السجل التعليمي أو جزء منه ألغراض تعليمية، إدارية أو بحثية، و/ أو ألداء 
ظفين اإلداريين، المكتبيين، والخبراء وغيرهم من األفراد الذين يديرون الوظيفة الموكلة إليه، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس، المو

 سجالت الطلبة.

يمكن للطالب فحص ومراجعة سجالتهم الخاصة المتعلقة بدرجاتهم األكاديمية والمعلومات المالية في أي وقت، كما يمكنهم طلب تعديل 
 المعلومات غير الدقيقة أو المضللة في سجالتهم التعليمية.  

تعتمد الجامعة على دقة السجالت المقدمة من قبل طالبها، حيث تعتبر المعلومات الكاذبة المقدمة في الطلب إضافة إلى أي تصرف يقصد  
به الخداع أو التضليل المتعمد للمدرسين أو الموظفين اإلداريين أساسا التخاذ إجراء تأديبي، بما في ذلك الفصل من الجامعة. ويتوجب 

 لساعين للنفاذ إلى سجالتهم التعليمية أو تعديلها االتصال بمكتب خدمات الطلبة.على الطالب ا

دليل  ال  معلومات 

، يتم تعريف Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA ) األسريةضمن قانون الخصوصية وحقوق التعليم 
أقسام من السجل التعليمي للطالب على أنها معلومات الدليل وتعتبر معلومات عامة؛ ويمكن مشاركتها دون موافقة الطالب ما لم يمنع 

 الطالب اإلفصاح عن معلومات الدليل الخاصة به.  



 

 31                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

إللكتروني(، رقم هاتفه، تاريخ ومكان الميالد، اسم الطالب، عنوانه )الحالي، الدائم، أو بريده ا UoPeopleتتضمن معلومات الدليل في 
مجال الدراسة الرئيسي، حالة التسجيل )المرحلة الجامعية، الدراسات العليا، دوام كامل أو جزئي(، وتواريخ االلتحاق بجامعة 

UoPeopleالتي التحق بها،   ، الدرجات ومراتب الشرف التي حصل عليها، التاريخ المتوقع للتخرج، المؤسسات التعليمية السابقة
 والصور الفوتوغرافية. 

، ويكون هذا  االلكترونية يمكن للطلبة المسجلين حاليا منع الكشف عن معلومات الدليل الخاصة بهم عن طريق ملء نموذج في بوابة الطلبة
أيام عمل  10طلب ما يصل إلى قد يستغرق هذا ال الطلب دائما إلى أن يتم بخالف ذلك تقديم طلب إليقاف منع الكشف عن معلومات الدليل.

والذين لم يتم تقييد الكشف عن معلومات الدليل الخاصة بهم  UoPeopleأما الطلبة الذين توقفوا عن الدراسة في  .حتى يدخل حيز التنفيذ
 خالل آخر فصل دراسي لهم، فال يمكنهم تقييد نشر هذه المعلومات إلى أن يعاودوا التسجيل في الجامعة. 

روعة أو وفقا والمسؤولين في الجامعة ممن لديهم اهتمامات تعليمية مش اإلداريينإن للجامعة الحق في مشاركة معلومات الطالب مع 
لتوجيهات أحد كبار مسؤولي المؤسسة في حالة الطوارئ، إذا كانت هذه المعلومات ضرورية لحماية صحة أو سالمة الطالب أو أشخاص 

 آخرين.

 الملكية الفكرية  

تدريس، التعلم حقوق الملكية الفكرية لآلخرين الذين يسعون إلى خلق المعرفة والحفاظ عليها ونشرها من خالل ال UoPeopleتحترم 
الجماعي والبحث المستمر في الجامعة ككل. وتماشيا مع مهمتها، توفر الجامعة لطالبها جميع مواد القراءة دون مقابل، وهي تلتزم بجميع  

ري شروط حقوق التأليف والنشر والقانون النافذ الذي يحكم استخدام هذه المواد. وقد تبنت سياسة شاملة للملكية الفكرية لتوجيه مطو
 مساقاتها الجامعية غداة إعدادها )إرشادات حول تطوير مواد المساقات(.

وعندما تدعو الحاجة لتفسير ومراجعة سياسة الملكية الفكرية في الجامعة )إرشادات حول تطوير مواد المساقات(، فسيتم تشكيل وتعيين 
 لجنة دائمة من قِبل رئيس مجلس الجامعة، لتسوية مثل هذه الخالفات.

 ئل التواصل االجتماعي وسا 

تدرك الجامعة فوائد وسائل التواصل االجتماعي )الشبكات االجتماعية، المدونات، مواقع الويب، الخ( في تسهيل التواصل بين الطالب، 
تنظيمية. أعضاء هيئة التدريس، الموظفين، المتطوعين، الخريجين واألطراف األخرى، إضافة إلى تأثيرها الكبير على السمعة المهنية وال

وبالنظر إلى الدور األساسي الذي تلعبه وسائل التواصل االجتماعي في عمليات الجامعة، فقد تبنت سياسة مستفيضة بخصوص وسائل 
free/uopeople-http://www.uopeople.edu/tuition-التواصل االجتماعي، وهي متاحة على موقع الجامعة على شبكة االنترنت.

policies  

وجود مجتمع افتراضي متماسك بين طالبها. ولهذا الغرض، فنحن نوفر الدخول إلى منتديات الصفوف،  UoPeopleتشجع جامعة 
، وصفحتنا الرسمية على موقع فيسبوك، ونحن ندرك أن العديد من الطالب يستخدمون تطبيقات إضافية للتواصل Yammerبرنامج 

، الخ(. وعلى الرغم من أن غالبية الطلبة سيستخدمون هذه WhatsApp ،Slack ،GroupMeتعتبر خارجية بالنسبة للجامعة مثل )
المنصات من خالل تكوين مجموعات دراسية، ليتواصلوا اجتماعيا ويتشاركوا خبراتهم الحياتية مع اآلخرين، فقد يحاول البعض تشجيع 

ن إلعطاء أو تلقي معلومات تخترق قوانين النزاهة األكاديمية عدم األمانة األكاديمية واستخدام أدوات التواصل في الضغط على اآلخري
الخاصة بنا )مثل أسئلة االمتحانات، إجابات الفروض والواجبات، ورفع عالمات تقييم النظراء(. لسوء الحظ، قد يختار بعض األفراد  

لى الرغم أن مثل هذه األفعال قد تتم في أيضا استخدام هذه المنصات لوضع تعليقات مهينة وتهديدات أو لتوسل زمالئهم الطالب، وع
امعة المنتديات التي ال تدعمها الجامعة رسميا، فإن خرق قوانين النزاهة األكاديمية أو القواعد العامة للسلوك يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ الج

 إجراء تأديبيا. 

الخاص به أو   المرشد األكاديمية للسلوك فيتوجب عليه إبالغ إذا شهد أحد الطالب أفعاال تخرق قوانين النزاهة األكاديمية أو القواعد العام
أي ممثل آخر للجامعة فورا. إن الجامعة تأخذ هذه التقارير على محمل الجد وتؤكد على إبقاء هوية الشخص المبلِّغ سرية ومجهولة. إن 

اشتراك الطالب مع مجموعات تحرض على عدم المصداقية األكاديمية وعدم اإلبالغ عن نشاط محظور يعرضهم لخطر العقوبات التي 
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خرق قوانين النزاهة األكاديمية أو قواعد السلوك العامة وتشمل هذه العقوبات الرسوب في المهام أو في المساق أو تعليق تعزى إلى 
 االنتساب أو الطرد من الجامعة.

برامج  إن خرق قوانين النزاهة األكاديمية يمكن أن يتسبب في اإلضرار في كيفية رؤية أرباب العمل، الكليات، وشركاءنا اآلخرين لقوة
 درجاتنا وشهاداتنا، وإنه من المفيد لنا جميعا الحفاظ على جودة ونزاهة مساقاتنا الدراسية.  

 من بين المبادئ المبينة في سياسة الجامعة والمتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي ما يلي:

البشرية في الجامعة وال يجوز نشر   ال يجوز استخدام وسائل التواصل االجتماعي كبديل للعمليات المعتادة الخاصة بالموارد •
 إعالنات الوظائف على اإلنترنت بدون إذن صريح من إدارة الموارد البشرية فيها.

إن إدارة االتصاالت تصدر وتحتفظ بمجموعة من أفضل الممارسات المتاحة عبر اإلنترنت لجميع سفرائها، موظفيها،   •
 فيها ممن يشاركون في محادثات عبر الشبكة. طلبتها، أعضاء هيئتها التدريسية، وجميع المتطوعين

يجب أال يعّرف الطالب، المتطوعون، والسفراء على اإلنترنت عن أنفسهم أبدأ كمتحدثين رسميين باسم الجامعة. إذا عرف   •
عن نفسه كعضو في هيئة التدريس أو الموظفين في الجامعة،  UoPeopleأحد أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين في 

يتوجب على جميع المستخدمين تقديم تفسير مفتوح وصادق  كما يه توضيح أنه ال يتحدث نيابة عن الجامعة، فيجب عل
ألدوارهم وتوضيح أن اآلراء التي يعبرون عنها هي آراؤهم الخاصة، ما لم يتم نسخها ولصقها من أحد منشورات الجامعة 

 أو موقعها على شبكة اإلنترنت. 

عضاء هيئة التدريس أو موظف في الجامعة تعويضا مقابل مشاركته في منتدى عبر إذا عرض طرف ثالث على أحد أ  •
 اإلنترنت، أو اإلعالن، أو التأييد، فيجب أوال أن تمنحه الجامعة إذنا ألن ذلك يمكن أن يشكل تضاربا في المصالح. 

 )إجراءات الشكوى الرسمية(    سياسة التظلم 

وعملية تثّمن كل أعضائها وتضمن الحرية من التمييز والمضايقة، وفي الوقت نفسه، ال  بتوفير بيئة تعليمية UoPeopleتلتزم جامعة 
صلة  ينتقص أي جزء من هذه السياسة من الحرية األكاديمية أو المهمة التعليمية للجامعة. وقد تم استبعاد البيانات والمواد المكتوبة ذات ال

 السياسة.بموضوع الصف الدراسي من المحظورات الواردة في هذه 

ما لم إن الخالفات المتعلقة بالعالمات الدراسية، قرارات القبول، التماسات التخرج والقرارات األكاديمية المماثلة لها ليست مسائل للتظلم، 
حتياج  اال تكن شكاوى تتعلق بالحقوق المدنية بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالسن، الجنس، العرق، الدين، اللون، األصل العرقي/ القومي،

 ، الميول الجنسية، أو حالة األقدمية الوظيفية. إن ادعاءات الطلبة بالتمييز تشكل أساسا للشروع بالتظلم. الخاص

م  لتظل ا  إجراء 

. حيث تشجع الجامعة UoPeopleينطبق إجراء التظلم )إجراءات الشكوى الرسمية( على جميع الطلبة، اإلداريين والمدرسين في جامعة 
يها على حل أية خالفات، شكاوى، سوء الفهم، أو حاالت تظلم بطرق غير رسمية، حيثما يكون ذلك ممكنا، قبل تقديم تظلم طالبها ومدرس

 رسمي. 

يمكن للمتظلمين اختيار طرق مختلفة للتعامل مع مخاوفهم، وإن البدء باآلليات غير الرسمية ال يمنع الشخص من أن يتخذ القرار الحقا 
 لرسمية.للمتابعة باآلليات ا

 الحل غير الرسمي 

يتم تشجيع المتظلم أوال على التواصل مع أكثر شخص مسؤول مباشرة عن المشكلة، وهذا يحلها في أغلب األحيان. أما في الحاالت التي 
ار مسارا آخر ال يتم التوصل فيها إلى حل أو إذا كان االتصال بالشخص أو الكتابة له مباشرة مصدرا لإلزعاج، فيمكن للمتظلم عندها اختي

 إلنجاز الحل.  
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حل المشكلة من خالل الوساطة. حيث يقوم الراغبون باالستعانة بطرف ثالث لحل المشكلة بشكل غير رسمي   يمكن أن يختار المتظلمون
اإللكتروني   البريد  عبر  الطلبة  شؤون  عميد  مع  و   dent.affairs@uopeople.edustuبالتشاور  اإلنجليزية  اللغة  لبرامج 

student.affairs@ar.uopeople.edu      على كال الطرفين الموافقة على   ويتوجب حل،  للقسم العربي والذي سيحاول تسهيل التوصل إلى
على خطأ، لكنه باألحرى يتوسط الحوار   ومن هوالمشاركة في العملية الطوعية السرية. إن عميد شؤون الطلبة ال يقرر من هو على صواب  

اتفاق، فهو نهائي وال يمكن  بين الطرفين. ونظرا لكونها عملية طوعية، فال يمكن اتخاذ إجراء تأديبي ضد المدعي عليه، وحال التوصل إلى  
 . الطعن فيه

يوما، أنه من المستحيل التوصل إلى حل مرٍض للطرفين، فيمكن للمتظلم أن يختار إغالق  30إذا ارتأى عميد شؤون الطلبة، بعد 
 الموضوع أو تقديم شكوى رسمية.

، فيمكن للطالب المقيمين في والية جورجيا بتقديم شكوىإذا تعذر التوصل إلى حل مرٍض على مستوى المؤسسة، أو إذا رغب الطالب 
 2082، العنوان:  3309-414( 770، فاكس: ) 3300-414( 770االتصال بلجنة التعليم ما بعد الثانوي في جورجيا على: الهاتف: )

East Exchange Place  ،Suite 220  ،TUCKER  ،GA 30084  ،https://gnpec.georgia.gov. 

 طالب المقيمين في واشنطن العاصمة االتصال بلجنة ترخيص التعليم العالي.يمكن لل   

الرسمي   الحل 

على الرغم من أن لدى الطالب خيار تقديم شكوى إلى وكالة خارجية، فإن معظم الواليات تتطلب أن يحاول الطلبة أوال حل مشكلتهم مع 
تقديم شكوى رسمية إلى الجامعة أوال، قبل اللجوء إلى وكالة خارجية.  الطلبة بشدة على UoPeopleالجامعة مباشرة. كذلك تشجع جامعة 

ويرغبون بتقديم شكوى رسمية االتصال بموظف التظلم عبر  UoPeopleيتوجب على الطلبة ممن لديهم مشكلة أو قلق بشأن تجربتهم مع 
 للقسم العربي.   grievance@ar.uopeople.edu و لبرامج اللغة اإلنجليزية  eople.edugrievance@uopالبريد اإللكتروني 

 

 اإلجراء

 تقديم شكوى 
 

   لبرامج اللغة اإلنجليزية و grievance@uopeople.edu   يتم تقديم التظلمات الرسمية إلى موظف التظلم   .1
  grievance@ar.uopeople.edu لقسم العربيل. 

 يجب ان تتضمن الشكوى: .2
 وصفا كامال للمشكلة،  (1
 هوية ووضع الشخص الذي رفعت ضده الشكوى،  (2
 وصف لما قد تم فعله في محاولة لحل المشكلة بشكل غير رسمي،   (3
 اإلجراء المقترح المطلوب أو الموصى به لحل المشكلة، و  (4
 أية مستندات داعمة.  (5

حال تسلم الشكوى، يقوم موظف التظلمات بمراجعتها للتأكد من مالءمتها إلجراءات التظلم ويرسل بريدا الكترونيا للمتظلم  .3
 الشكوى. يؤكد فيه استالم

 إذا كانت الشكوى غير مالئمة إلجراء التظلم، يتم إبالغ المتظلم ويمكن إحالته إلى مكان آخر حسب ما يكون مناسبا.  .4
 سيقوم موظف التظلم برفض الطلب إذا لم يتم اتباع اإلجراء الرسمي للشكاوى. .5

 

 التحقيق 

 
 15حصل/ يحصلون على نسخة منها، ويتم إعطاؤهم في جميع الحاالت، يتم إبالغ المدعى عليه/ عليهم بالشكوى فورا وي .1

 يوما تقويميا لتقديم رد مكتوب. 
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 إن عدم المشاركة ال يفترض أن يشير إلى الذنب، ولكن التحقيق سيستمر بدون رد، وسيتم إصدار نتيجة.  .2
 اموا بالرد أم ال.يوما من إبالغ المدعى عليه / عليهم، سواء قام / ق  15سيبدأ موظف التظلم بالتحقيق في الشكوى بعد  .3
عند إجراء التحقيق، سيكون للمكتب سلطة كاملة لجمع كافة المعلومات ذات الصلة بالواقعة، وستُعتبر سرية وتتم مشاركتها   .4

 مع من يحتاجون لمعرفتها فقط. 
والمدعى عليه/ عليهم،  يوما تقويميا من استالم الشكوى الرسمية، وسيتم إرسالها إلى المتظلم  45سيتم إصدار النتيجة خالل  .5

 وسيتم تنفيذ أي إجراء تأديبي ضد المدعى عليه فورا. 

 استئناف النتيجة

 

يتوجب تقديم طلب االستئناف إلى موظف التظلم  إن لكل من المتظلم والمدعى عليه / عليهم الحق في الطعن بالقرار النهائي.   .1
      grievance@ar.uopeople.eduلبرامج اللغة اإلنجليزية و Grievance@uopeople.edu  عبر البريد اإللكتروني

لم حين ذلك بإبالغ لجنة االستئناف  أيام تقويمية من تاريخ إصدار النتيجة الرسمية، سيقوم موظف التظ  10خالل   للقسم العربي.
  بالطلب المقدم.

 سيتم النظر في الطعون فقط في الحاالت التي: .2
 يكون فيها لدى الطرف المستأنف معلومات جديدة لم تكن متوفرة وقت التحقيق،  (1
 يحدد الطرف المستأنف مخالفات إجرائية جسيمة من شأنها أن تغير أو تؤثر على النتيجة، أو (2
 يعتقد الطرف المستأنف أن النتيجة و/ أو اإلجراء التأديبي ال يتماشى مع وقائع الحالة.   (3

 بعد ذلك تمارس لجنة االستئناف سلطتها التقديرية لتحديد:  .3
 ما إذا كانت إجراءات الشكوى الرسمية عادلة،   (1
 ما إذا كان القرار معقوال اعتمادا على الحقائق؛   (2
 ما إذا كانت العقوبة منطقية.  (3

يوما تقويميا من تاريخ استالم االستئناف من موظف   20لن تقوم لجنة االستئناف بإجراء تحقيق جديد وستتخذ قرارها خالل  .4
 التظلم، وقرار لجنة االستئناف نهائي. 

إرسال القرار النهائي إلى طالب االستئناف عبر البريد االلكتروني ولرئيس القسم ذي العالقة مع االحتفاظ بسجل مفصل  .5
 UoPeopleن الشكوى في قاعدة البيانات الرئيسية لجامعة ع

 يقتصر الوصول إلى هذه البيانات على مكتب الرئيس والموظفين المصرح لهم بذلك. .6

 سياسة العالقة العاطفية وصلة القرابة 

باالحترافية في جميع جوانب عملياتها وتسعى جاهدة لخلق بيئة خالية من المخاوف بشأن المعاملة التفضيلية أو  UoPeopleتلتزم جامعة 
تضارب المصالح، االفتقار إلى الموضوعية والمحسوبية. يستفيد المجتمع الجامعي من وجود أعضاء من نفس العائلة ينتسبون إلى 

ود الحاالت التي يكون فيها ألحد أفراد األسرة تأثيرا مباشرا على النشاطات الدراسية أو المؤسسة؛ ومع ذلك، فإنه من غير المالئم وج
  العملية أو الظروف الوظيفية لآلخر غير مناسبة.

 
 توضح سياسة الجامعة أنه:  

ضى ال يجوز ألي موظف من أعضاء هيئة التدريس أو التوجيه أو الموظفين اإلداريين، سواء كان يعمل كمتطوع أو يتقا .1
أتعابا أو أجرا أن تكون له/ لها عالقة عاطفية أو جنسية بالتراضي مع أي طالب/ ة في الجامعة قبل إكمال الطالب/ ة لكل  

 الدرجات العملية.  

ال يجوز ألي موظف من أعضاء هيئة التدريس أو التوجيه أو الموظفين اإلداريين ممارسة أية سلطة أكاديمية أو مهنية على   .2
رتبط به/ بها بعالقة عاطفية أو جنسية بالتراضي، ويجب اإلفصاح عن هذه العالقات السابقة أو الحالية  أي طالب سبق وا

 فورا. 
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ال يجوز ألي موظف من أعضاء هيئة التدريس أو التوجيه أو الموظفين اإلداريين سواء كان يعمل كمتطوع أو يتقاضى أتعابا   .3
ص ينتسب إلى الجامعة وتجمعه أو جمعته بهذا الشخص صلة قرابة أو أو أجرا، ممارسة سلطة أكاديمية أو مهنية على شخ

 عالقة عاطفية أو جنسية بالتراضي، ويجب اإلفصاح عن هذه العالقات السابقة أو الحالية فورا. 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذه السياسة في صفحة السياسات على موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت. 

 التحرش الجنسي سياسة  

انتهاكا لسياسة الجامعة وقانون الوالية والقانون الفيدرالي، ولن  UoPeopleيعد التحرش الجنسي من قبل أي عضو من أعضاء مجتمع 
 يتم التساهل معه. 

وسائط يعّرف التحرش الجنسي بأنه محاوالت أو إشارات أو مفاتحات جنسية غير مرحب بها أو طلبات خدمات جنسية متضمنة كافة 
االتصاالت الشخصية، أو عبر اإلنترنت وتشمل أية أُطر بما فيها البريد اإللكتروني، التواصل االجتماعي، الرسائل النصية والرسائل ذات  

ضحايا للتحرش الجنسي، وقد  الرجال والنساء والمتحولين جنسياً وغير الثنائيين والهويات الجنسية األخرىالمحتوى الجنسي. قد يكون 
يمكن أن يحدث التحرش الجنسي عندما تكون هناك فوارق في السلطة كما بين مدرسي المساقات  يحدث بين أفراد من نفس الجنس.

 والطلبة، أو قد يحدث بين أشخاص يتمتعون بالمكانة ذاتها في الجامعة.

ا عرضة لحادثة تحرش جنسي اإلبالغ عن األمر على الفور إلى عميد شؤون الطلبة عبر يتوجب على المتظلمين الذين يعرفون أو كانو
  student.affairs@ar.uopeople.eduلبرامج اللغة اإلنجليزية و   student.affairs@uopeople.eduالبريد اإللكتروني 

 ، والذي سيقدم المشورة إلى المتظلم بشأن تقديم شكوى في الجامعة. للقسم العربي

ولكن لن يتم ضمان ذلك. الحقا لتحقيق الجامعة أثناء التحقيق في الشكوى، ستحاول الجامعة الحفاظ على السرية لجميع األطراف المعنية، 
وإثبات الشكوى، سيخضع مرتكبو التحرش الجنسي إلجراءات تأديبية قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، عقوبة اإلنذار أو الفصل  

  ريس.من المؤسسة بالنسبة للطالب، أو إنهاء العمل أو االرتباطات األخرى بالنسبة للموظفين وأعضاء هيئة التد

يخضع المتظلم الذي يتقدم عن دراية بشكوى كاذبة إلجراءات تأديبية قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، عقوبة اإلنذار أو الفصل من 
 المؤسسة بالنسبة للطالب، أو إنهاء العمل أو االرتباطات األخرى بالنسبة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.  

 سياسة عدم االنتقام 

بالعمل بنزاهة وبما يتوافق مع جميع السياسات في الجامعة، وبالحفاظ على بيئات التعلم والعمل خالية من التمييز  UoPeopleتلتزم 
 والمضايقة. 

 

االنتقام هو أي فعل أو تصريح أو سلوك يهدف إلى معاقبة الفرد على تقديم شكوى تتعلق بالتمييز أو المضايقة؛ المشاركة في التحقيق أو 
 ئناف أو التظلم؛ أو اإلبالغ عن حالة ال يلتزم فيها أفراد مجتمع الجامعة بسياستها. يعد االنتقام مخالفة وهو ممنوع منعا باتا. االست

 

يجب على األشخاص الذين يعرفون أو كانوا عرضة لالنتقام اإلبالغ الفوري عن األمر إلى المشرف أو عميد شؤون الطلبة عبر البريد 
 للقسم العربي   student.affairs@ar.uopeople.eduلبرامج اللغة اإلنجليزية و   student.affairs@uopeople.eduاإللكتروني 

 وهو سيقوم بتوجيه الشخص بخصوص تقديم شكوى إلى موظف التظلم. 

يخضع منتهكو هذه السياسة إلجراءات تأديبية مناسبة على النحو المنصوص عليه في سياسة التظلم، وقد يتعرضون لعقوبات تشمل، على  
الب، أو إنهاء العمل أو االرتباطات األخرى بالنسبة للموظفين سبيل المثال ال الحصر، عقوبة اإلنذار أو الفصل من المؤسسة بالنسبة للط

 وأعضاء هيئة التدريس.
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ويخضع األشخاص الذي يقدمون تقريرا كاذبا عن دراية إلجراءات تأديبية قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، عقوبة اإلنذار أو 
 االرتباطات األخرى بالنسبة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.الفصل من المؤسسة بالنسبة للطالب، أو إنهاء العمل أو 

 سياسة التحقق من هوية الطالب 

، وتبدأ من تقديم المستندات  UoPeopleتطبق سياسة التحقق من هوية الطالب على جميع المساقات أو البرامج التي تقدمها جامعة 
 رج الطالب أو انتقاله أو انسحابه من الجامعة.األصلية أو الموثقة أثناء عملية تقديم الطلب، وتستمر حتى تخ

من أن الطالب الذي يسجل في المساق هو نفس الطالب الذي   UoPeopleيجب أن يتم التحقق في جميع المساقات والبرامج المقدمة في 
الذي يشارك في الصف أو  يشارك فيه و/ أو يحصل على ساعاته المعتمدة. قد تستخدم الجامعة طرقا متنوعة في التحقق من هوية الطالب

 واجبات المساق ومنها على سبيل المثال ال الحصر:  
 

 الدخول اآلمن وعملية المصادقة؛  .1

 االمتحانات المراقبة؛ و .2

 التقنيات والممارسات األخرى الفعالة في تحديد هوية الطالب.  .3

من أجل ضمان الدخول المناسب واآلمن إلى المساقات وغيرها من أنظمة معلومات الطالب، يتحمل الطلبة المسجلون مسؤولية تقديم 
معلومات كاملة عن أنفسهم في أية عملية تحقق من الهوية، وفقا لميثاق شرف الطالب الذي يقر به الطلبة أثناء الدخول إلى نظام إدارة 

 وبوابتها.  التعلم في الجامعة 

 (FERPA)إن جميع طرق التحقق من هوية الطالب تحمي خصوصية معلوماته وفق قانون حقوق التعليم األسرية والخصوصية 
Family Educational Rights and Privacy Act  وأية قوانين أو انظمة سارية أخرى فيما يتعلق بسرية المعلومات التي تحدد

بإبالغ الطالب عن أية رسوم مرتبطة بالتحقق من هوية الطالب في وقت االلتحاق، التسجيل و/ أو الهوية الشخصية. ستقوم الجامعة  
 األوقات األخرى ذات الصلة. 

مسؤولية اإلبقاء على أمن أسماء   UoPeopleالخدمات الذاتية في  االلكترونيةيتحمل جميع مستخدمي نظام إدارة التعلم ونظام بوابة 
وأية بيانات دخول معتمدة ومحددة أخرى، وهم مسؤولون عن تغيير كلمات المرور بشكل دوري للحفاظ   المستخدمين وكلمات المرور

 على الحماية. يمكن استخدام معلومات التعريف الشخصية، تبعا لتقدير الجامعة، كأساس للتحقق من هوية الطالب.

 لسياسة في الجامعة ككل.إن مكتب رئيس مجلس الجامعة هو المسؤول عن ضمان االلتزام بأحكام هذه ا

 سياسة اإلعفاء األكاديمي 

يوما   45يمكن للطالب تقديم التماس إعفاء من سياسة أكاديمية عندما تكون لديهم ظروف أو تجارب مخِففة. يتوجب تقديم االلتماسات قبل 
لجنة شؤون الطلبة متضمنا وصفا واضحا من بداية الفصل الدراسي الذي ستكون سارية فيه. ويجب على الطلبة تقديم التماس خطي إلى 

 ألساس االلتماس وأية وثائق لدعم طلبهم أو ظروفهم المخِففة.

الخاص بالطالب، والذي سيرسلها بدوره إلى مكتب خدمات الطلبة عبر البريد اإللكتروني  المرشد األكاديميترسل جميع االلتماسات إلى 
student.services@uopeople.edu   لبرامج اللغة اإلنجليزية وstudent.services@ar.uopeople.edu  .للقسم العربي 

هها إلى نائب رئيس مجلس الجامعة للشؤون األكاديمية والذي سيقرر ما إذا كان االلتماس صحيحا ومستحقا. إذا كان ليتم بعد ذلك توجي 
األمر كذلك، فسوف يحيله إلى لجنة شؤون الطلبة. بمجرد تقديم االلتماس، سيتلقى الطالب رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني من مكتب 

وقرارا نهائيا بشأن االلتماس في غضون ستة أسابيع من تاريخ تقديمه. إن القرارات التي تصدرها  خدمات الطلبة في غضون أسبوع واحد 
 اللجنة تكون نهائية وملِزمة.  
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 إذا تمت الموافقة على االلتماس، فسيقوم مكتب خدمات الطلبة باتخاذ اإلجراء المناسب.

 تكرارات المساق

يمكن للطلبة الذين لم يحصلوا على معدل تراكمي عاٍل كاٍف للتخرج أن يطلبوا إعفاء أكاديميا لغرض تكرار المساق، ويتوجب أن يتم تقديم  
 الطلب بشكل يتماشى مع سياسة اإلعفاء األكاديمي المذكورة أعاله. 
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 الجامعية   المرحلة   في   القبول   : 3  الفصل 

عاما فما فوق من جميع أنحاء  16رنت تقدم برامج لألشخاص المؤهلين ممن يبلغون من العمر هي مؤسسة عبر اإلنت UoPeopleجامعة 
ذين العالم، سواء من البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية أو من البلدان غير الناطقة بها. صممت برامج الجامعة عبر اإلنترنت للمتعلمين ال

 تقييم دقيق إلمكانيات مقدم الطلب من أجل إتمام برنامج الدرجة الجامعية المطلوبة بنجاح.  يمتلكون حافزا ذاتيا، وتستند قرارات القبول إلى

ونظرا ألنه من الممكن أن يكون المتقدمون قد اكتسبوا الكثير من الخبرات منذ تخرجهم من المرحلة الثانوية، فإن سجلهم في المرحلة 
الثانوية والنتائج التي حصلوا عليها في امتحانات االلتحاق بالكلية قد ال تكون أفضل المؤشرات على استعدادهم للعمل على المستوى 

لنيل الشهادات عبر اإلنترنت هو األداء الفعلي. هل الشخص هو صاحب  UoPeopleأكثر أهمية للنجاح في برامج  الجامعي. ما هو
مبادرة ذاتية؟ هل يمكنه العمل باستقاللية وضمن مجموعات؟ هل يعرف كيفية إدارة وقته؟ هل يناسبه التعليم عبر اإلنترنت؟ هل يتناسب 

 ي التعلم؟ هل سيستمر ويكمل مساقاته ويحصل على عالمات النجاح؟ التعليمي مع أسلوبه ف UoPeopleنموذج 

قامت الجامعة بتصميم مسار لتقديم الطلب مكون من خطوتين ليساعد المتقدم والمؤسسة في اإلجابة على جميع هذه األسئلة. ويتم ذلك في 
با بسيطا إلى حد ما وواضحا عبر اإلنترنت )ويرد وصفه  الوقت الذي يُسمح فيه للمتقدمين بالبدء بأخذ الدروس. أوال، يكمل المتقدمون طل

في الفصل الدراسي التالي. وفيما يدرسون المساقات  UoPeopleأدناه(. بعد تلبية هذه المتطلبات، يمكن قبولهم للبدء بدراسة أساسيات 
(. أولئك الذين يجتازون مساقاتهم د وصفه أدناهويرالتأسيسية القليلة األولى في الجامعة، يقومون بإنهاء الجزء الثاني من عملية القبول )

بنجاح سيتم قبولهم بعد ذلك ليكونوا طالبا لدراسة الدرجة العلمية. بشكل عام، يمكن قبول المساقات التي أتمت دراستها كساعات معتمدة 
قت ضائع في المسيرة للحصول على  ضمن البرنامج الذي اختاره الشخص بعد قبوله كطالب دراسة الدرجة العلمية، وبالتالي ليس هناك و

 الشهادة. 
. آلخر  برنامج من المفصلة االختيار معايير تختلف وقدبأن يتم تقييم كل متقدم لمساقاتها وبرامجها لوحده وبدون تحيز   UoPeopleتلتزم 
  األكاديمية السجالت ذلك يتضمن. لنا المتاحة المعلومات جميع باستخدام على حدة  بشكل متقدم كلحالة  في النظر يتم االختيار، عملية أثناء
 وال الفرص بتكافؤ الجامعة تلتزم. الطلب تقديم عملية أثناء تقديمها يتم إضافية معلومات وأي( وجدت إن)  االختبار ونتائج الطلب لمقدم
تنوع المجتمع  أن ، فنحن نؤمنالجنسي الميل أو العمر أو الطبقة االجتماعية أو الجنس أو الدين أو العرق أو الجنسية أساس على تميز

 من المقدمة الطلبات الجامعة شجعت  الغاية، لهذه اقتحقي و. للجميع التعليمية التجربة ويعزز واجتماعي تربوي منظور من مهم الطالبي
   .الحاضر الوقت  فيفيها  األقل تمثيال المجموعات

 متطلبات القبول 

 أن يكونوا: UoPeopleيتوجب على المتقدمين إلى 

 عاما فما فوق  16أتموا من العمر  •

 الدراسة الثانوية أو ما يعادلهقادرون على إثبات إتمام  •

 إتقان اللغة اإلنجليزية )إذا كانت لغة التدريس هي اإلنجليزية(  •

 عملية تقديم الطلب 

أو  لتخصص العلوم الصحية للدراسة للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوميتوجب على األشخاص الراغبين بالتقدم بطلب 
 اتباع هذه العملية ثنائية الخطوات لتقديم الطلبات.   ةيم الصحوعلاللتخصص درجة البكالوريوس في العلوم 

لطلب  ا م  تقدي ية   مالحظات حول عمل

 هي جامعة مرخصة ومخولة ومعفاة أو معتمدة في كل والية أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا.   UoPeopleجامعة  •
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لغايات النظر في القبول مؤهالت رسمية معتمدة وصادرة عن أية كلية أو جامعة تبين فيها المقررات   UoPeopleتقبل  •
سطة، درجة البكالوريوس، الماجستير و/ أو  الدراسية التي أخذت خالل الدراسة للحصول و/ أو نيل الدرجة الجامعية المتو

 الدكتوراه مع العالمات التي حصل عليها الطالب في كل مقرر.  

ستتم مراجعة أية وثيقة يرسلها مقدم الطلب و/ أو الطالب لدعم طلبه من قبل المؤسسات ذات الصلة، من بينها المؤسسة  •
مؤهالت المعتمدين من الجامعة. سيتحمل مقدمو الطلبات و/ أو  التي أصدرت الوثيقة و/ أو من قِبل مقدمي خدمات تقييم ال

 الطلبة أية مصاريف إضافية يتطلبها التقييم من قِبل طرف ثالث.    

 1الخطوة    - التأسيسية    UoPeopleلمساقات  عملية التقديم  

 :UoPeopleيتوجب على المتقدمين إلى 

 
 الشخص وتاريخه التعليميإتمام الطلب عبر اإلنترنت والذي يطلب معلومات عن  •
 مسترد  ردوالر غي 60دفع رسم تقديم الطلب بقيمة  •
 (  انظر أدناه) ، اعتمادا على لغة التدريس6اإلنجليزية تقديم إثبات الكفاءة في اللغة  •

 
 7مساقات كحد أعلى.  5يُقبل المتقدمون المستوفين لمتطلبات القبول هذه لدراسة 

لجميع المتقدمين الذين يبدؤون تقديم الطلب عبر اإلنترنت وهو متاح إلرشادهم ودعمهم خالل عملية القبول  للقبول  مرشديتم تعيين 
 بأكملها. وسيكون مستعدا لإلجابة على األسئلة ويقدم التشجيع للمتقدمين أثناء إتمامهم لمتطلبات تقديم الطلبات.

 

لغة اإلنجليزية  ل ا لكفاءة في  ثبات ا  إ

يرجى االنتباه إلى أن إثبات الكفاءة في اللغة  ،اإلنجليزية  اللغة إجادة إثبات تقديم  اإلنجليزية باللغةمجنا لى أحد برا يجب على المتقدمين إ
اإلنجليزية يجب أن يتم خالل الخطوة األولى من عملية تقديم الطلب. يجب على المتقدمين في المرحلة الجامعية تقديم إثبات الكفاءة في 

 اللغة اإلنجليزية بإحدى الطرق التالية: 

o   أن تكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة األم للمتقدم؛ أو 

o  تقديم دليل على حصول المتقدم على شهادة من كلية أو جامعة تكون لغة التدريس األساسية فيها هي اإلنجليزية؛ أو 

o  ساعة فصلية معتمدة على األقل مع معدل درجة " 30تقديم سجل رسمي يظهر إتمامC على مقياس من  2.00" )نقاط
 نقاط( أو أعلى في كلية أو جامعة معتمدة حيث لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية؛ أو   4.00

o   تقديم تقرير نتائج يظهر استيفاء المتقدم للحد األدنى من متطلب العالمات في أحد االمتحانات التالية للكفاءة في اللغة
 اإلنجليزية: 

 

 
 اذا كانت لغة التدريس هي اللغة العربية فالطالب ليس بحاجة إلثبات الكفاءة باللغة اإلنجليزية  6
 علىفما فوق فقط في هذا الحد األ  1000يتم احتساب المساقات الدراسية بمستوى  7

 يا المطلوبة النتيجة الدن امتحان الكفاءة في اللغة اإلنجليزية

 500 (PBTاالختبار الورقي ) -*(TOEFLاختبار اإلنجليزية كلغة أجنبية أو التوفل )

 61 ( iBTاالختبار على شبكة اإلنترنت ) -التوفل
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 .4577هو  UoPeopleلتقديم نتائج امتحان التوفل، الرمز المؤسسي لجامعة *

حالة  يمكن تقديم وثائق اختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية إلكترونيا من قبل المؤسسة المصدرة لها ما لم تحدد الجامعة خالف ذلك. في
تقديمها عبر البريد العادي، يجب أن تكون المستندات إما مستندات أصلية أو نسخ مصورة موثقة تحمل طوابع وتواقيع أصلية من كاتب 
  عدل أو المؤسسة المصدرة لها. إن تلبية الحد األدنى من متطلبات الكفاءة اللغوية ال يضمن القبول في الجامعة. يمكن للمتقدمين االتصال

 لبرامج اللغة اإلنجليزية.  admissions@uopeople.eduعبر البريد اإللكتروني القبول  بمكتب

 في حال كانت لديهم أية أسئلة بخصوص متطلبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية.

يزية   لغة اإلنجل ل ا لكفاءة في  ثبات ا إ م  قدي قادرين على ت ل لطلبة غير ا يزية    - ا لغة اإلنجل ل ا    1اإلنشاء في 

(. ESLستطيعون تقديم دليل على استيفائهم ألحد المؤهالت المذكورة أعاله إلى برنامج اللغة اإلنجليزية الثانية )يُحال المتقدمون الذين ال ي
 (. 10مستويات مختلفة من الكفاءة )يرجى قراءة المزيد في الفصل  8( على ESLيحتوي برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )

 اإلنجليزية كلغة ثانية ، يجوز لمقدم الطلب:كجزء من برنامج اللغة 

 8في أعلى مستوى ، المستوى  أن يختار ادراجه• 

 عبر البوابة اإللكترونية.  Duolingoدوالًرا الختبار  49تحديد مستواه في اللغة اإلنجليزية من خالل التسجيل ودفع  ختيار• ا

 أو اختبار مدرج أعاله ضمن إظهار إتقان اللغة اإلنجليزية  ةموجود وثيقةر تحديد مستواه في اللغة اإلنجليزية من خالل تقديم يا• اخت

التي تثبت إتقان اللغة اإلنجليزية ، أو اجتياز اختبار مستوى اللغة اإلنجليزية ،  وثائقيتم تزويد كل متقدم بجميع الخيارات الثالثة: تقديم ال
في  ة. بعد اتخاذ القرار ووضع مقدم الطلب في مستوى معين من اللغة اإلنجليزية )معفى ومباشر8بالمستوى  ESL مساقلتحاق بأو اال

 (.ESL مساقاتأو أحد مستويات   UoPeople المساقات التأسيسية ل

 6.0 االختبار األكاديمي  -( IELTSاآليلتس )  -النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية

 44 االختبار األكاديمي  -(PTEاختبار بيرسون للغة اإلنجليزية ) 

 Pre-1 اختبار إيكين للكفاءة في اللغة اإلنجليزية

 في اللغة االنجليزية كلغة ثانية  سلسلة تحديد المستوى الجامعي 

College Board Accuplacer ESL Exam Series 

 85استعمال اللغة  

 80االستماع  

 85القراءة  

 90معاني الُجمل  

 4مستوى الكتابة  

 B2 (CEFRاالختبارات ضمن اإلطار األوروبي المرجعي العام للغات )

 95 اختبار دولينغو للكفاءة في اللغة اإلنجليزية 

 53 (MET)مهارات(  4اختبار اللغة اإلنجليزية في ميشيغان )

 650 (ECCE)  اختبار ميشيغان للحصول على شهادة الكفاءة باللغة االنجليزية

 650 (ECPE)اختبار ميشيغان للحصول على شهادة إتقان اللغة اإلنجليزية 

mailto:admissions@uopeople.edu


 

 41                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

المطلوبة ، واحدة تلو  مساقاتميع ال( ، فيجب عليه إكمال جESLاللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) مساقاتإذا تم وضع الطالب في إحدى 
 .8رقم  المساق األخرى ، حتى يكملوا 

مرات لكل منها. إذا لم   3حتى  7إلى  1من  مساقات. يمكن للطالب إعادة ال7إلى  1" أو أعلى درجة نجاح للمواد من Cتعتبر الدرجة "
دون استئناف. يجوز للطالب المفصول لرسوبه  ةتم فصل الطلبفي المحاولة الثالثة ، فسي 7إلى  1من  مساقاتينجح الطالب في اجتياز ال

 في دورة اللغة اإلنجليزية أن يطلب إعادته إلى الجامعة في موعد ال يتجاوز خمسة فصول دراسية الحقة.

 .UoPeopleفي  المساقات التأسيسيةويحصل على الدرجة المطلوبة ، يمكن للطالب البدء في أخذ  8بمجرد أن يكمل المستوى 

رقم   مساق. يمكن للطالب إعادة ال1اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية  ENGL 0101أو  8مساق" أو أعلى درجة النجاح لل-Bتعتبر الدرجة "
8 (  (EAP)ENGL 0008  مرتين.2اللغة اإلنجليزية المتوسطة ) 

مساق ئناف. يجوز للطالب المفصول لرسوبه في دون است همفي المحاولة الثانية ، فسيتم فصل 8في اجتياز المستوى  ةإذا لم ينجح الطلب
 اللغة اإلنجليزية أن يطلب إعادته إلى الجامعة في موعد ال يتجاوز خمسة فصول دراسية الحقة. 

 العربية اجادة اللغة 

  .هاكونوا قادرين على الدراسة بوأن ي أن يجيدوا اللغة العربيةباللغة العربية  لبرنامجنايجب على المتقدمين 

 الجامعي   حجز مقعدك   تأكيد 

في غضون سبعة أيام من تاريخ إبالغهم  (ة)التأسيسي ةالتمهيدي اتالمساقيجب على المتقدمين حفظ أماكنهم عن طريق توقيع اتفاقية 
أما المتقدمون الذين لم يوقعوا  . ةوتقديمها إلى الجامع ةالتمهيدي اتالمساقبالقبول. يُطلب من المتقدمين المقبولين التوقيع على اتفاقية 

  تفاقية الخاصة بهم ضمن المدة الزمنية المحددة فتفترض الجامعة أنهم قد رفضوا عرض القبول وسيتم إغالق الطلب.اال

التقدم بطلب تأجيل الفصل من  (ةالتأسيسي ) ةالتمهيدي اتالمساق اتفاقيةبعد توقيع  بداية دراستهميمكن للطالب الذين يرغبون في تأجيل 
فقط. سيتم النظر في الظروف الخاصة التي تتطلب  ول دراسيةخمسة فصلمدة تصل إلى  تاريخ البدء. يُسمح بتأجيل بوابة الخدمة الذاتية

 يرجى مالحظة أن تأجيل الفصل يعد فصال غير نشطا.التأجيل لمدة تزيد عن فصل واحد على أساس كل حالة على حدة. 

 ليس. التسجيل اتفاقية بتنفيذ وقام القبول، متطلبات جميع واستوفى االلتحاق، طلب أكمل  إذا إال الجامعة في الطالب تسجيل يتم لن: مالحظة
 . الجامعة  في التسجيل على ذلك بعد راقاد سيكون( التأسيسية) التمهيدية المساقات بنجاح أكمل  الذي الطالب أن يضمن ما هناك

لمثل هذه   للحصول على ساعات معتمدة هالمؤ الجامعةفي  التسجيل دون( تأسيسية) تمهيدية مساقات يأخذ الذي الطالب يكون لن
 .أخرى أكاديمية مؤسسة إلى ساعات معتمدة لها نقل على راقاد يكون لن وبالتالي، ،المساقات

هذه  ل التقييم رسوم ودفع التسجيل اتفاقية تنفيذ فعند ذلك، الجامعة بعد بنجاح في المساقات التأسيسية أكمل الذي الطالب قبول تم إذا
 ذلك بعد الطالب وسيتمكن علمية درجة إلى مساقات الجامعة، موافقة بعد  ،تحويلها يجوز ،(الرسوم هذه عن التنازل يتم لم ما) المساقات

 .ساعات معتمدة لها على  الحصول من

 الدرجات غير الدارسين للحصول على الطالب على ينطبق الذي الحد وإلى ،قراءة( التأسيسية) التمهيدية المساقات في الطالب من يُطلب
 الدراسية إتمام المقررات( ب) ؛ امعةفي الج واإلجراءات والمتطلبات  السياسات من وغيرها للقواعد العامة للسلوك االمتثال( أ: )العلمية
 والمتطوعين التدريس هيئة وأعضاء لبةالط جميعومعاملة  ،بأسلوب مهني التصرف( ج) ؛ األصلية أعمالهم تقديم ذلك في بما ، بنزاهة

( د) ؛ باآلخرين تحرشيا أو محرجا أو  تنمريا  أو اتهديدي  أو تمييزيا أو ائمسي  يعتبر قد سلوك أي عن االمتناع ، باحترام اآلخرين واإلداريين
 مثل  في االنخراط على آخر طالب أو متقدم حث أو تشجيع ذلك في بما ، احتيالي أو أمين غير أو خادع سلوك في االنخراط عن االمتناع

  في بنشاط المشاركة( و) ؛ نطقية لمدرسي المساقاتالم والتوجيهات المساق منهج في الواردة للتعليمات االمتثال( هـ) ؛ السلوك هذا
  بمسؤوليات الوفاء( ح)  و ؛وكما هو مطلوب المحدد الوقت في الدراسية الواجبات و المهام تقديم( ز) ؛ والمناقشة لمساقوا الفصل منتديات

 نفس في اآلخرين بةالطل تسجيل يتم قد أنه التمهيدية المساقات في الطلبة يدرك أن يجب.  ومهني تنافسي وغير عادل بشكل النظير المقيِّم
. لدراسة درجة علمية  برنامج في الجامعة في المساقات  
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العلمية )  لقبول كطالب دراسة الدرجة  تقديم ل  2الخطوة    - ( DSSال

بات في مساقات   لمتطل لحد األدنى من ا تأسيسية   UoPeopleا ل  ا

وال تنطبق المساقات التأسيسية على الطالب الغير . البكالوريوس درجة برنامج في القبول معايير من واحدةتعد المساقات التأسيسية 
، سيتم إلحاق الطالب الذين تم قبولهم في المرحلة  األول  الدراسي  الفصل فيساعين للحصول على درجة علمية في برنامج الشهادة. 

، BA – BUS 1101يتم تحديده حسب مجال تخصص كل طالب، أي:  ومساق إضافي آخر UNIV 1001التأسيسية حديثا في مساقين 
CS – CS 1101 ،HS – PSYC 1111 .هقيام على يعتمد تحديد المساقات ذات العالقة بمجال تخصص الطالب أن مالحظة يرجى 

 .المساقات بشكل عام وتوافر فصل دراسي معين في مبكر وقت في مكانه بحفظ

 BA-BUSA 1101و   UNIVA 1001القسم العربي في المساقين  التأسيسية فيسيتم الحاق الطالب المقبولين في المرحلة 

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذه المساقات في قسم "التحضير للدراسة" على موقعنا. بمجرد أن يكمل الطلبة المساقين 
تحضيرية أخرى من القائمة أدناه. للقسم العربي ، يرجى مراجعة  مساقات 3من اختيار ما يصل إلى  التأسيسين األول والثاني، سيتمكنون

 2الجدول 

 

 

 AHIST 1401 تاريخ الفن

 BIOL 1121 الصحة  دراسات الختصاصات 1 األحياء علم

 BIOL 1301 األحياء علم إلى مدخل

 BUS 1102 األساسية المحاسبة

 BUS 1103 االقتصاد الجزئي 

 BUS 1104 الكلي االقتصاد 

 CS 1102 1البرمجة 

 ECON 1580 االقتصاد  علم إلى مدخل

 ENGL 1102    2 اإلنجليزية اللغة في اإلنشاء

 ENGL 1405 العالمي األدب

 ENVS 1301 البيئية العلوم إلى مدخل

 HIST 1421 والرومانية  اليونانية الحضارتان

 MATH 1201 علم الجبر الجامعي

 MATH 1280 اإلحصاء  إلى مدخل

 POLS 1503 العولمة

 PSYC 1504 النفس  علم إلى مدخل
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 SOC 1502 االجتماع علم إلى مدخل

 فقط للقسم العربي المتوفرة مساقاتال  :2الجدول 

 

 AHISTA 1401 تاريخ الفن

 BIOLA 1301 مقدمة في علم األحياء

 BUSA 1102 أساسيات المحاسبة 

 BUSA 1103 االقتصاد الجزئي 

 BUSA 1104 االقتصاد الكلي 

 ECONA 1580 مقدمة في علم االقتصاد 

 ARABC 1102 أساسيات الكتابة والبحث العلمي باللغة العربية 

 HISTA 1421 اليونانية والرومانية ةالحضار

 MATHA 1201 الجبر الجامعي

 MATHA 1280 اإلحصاء مقدمة في

 POLSA 1503 العولمة

 PSYCA 1504 علم النفس مقدمة في

 SOCA 1502 علم االجتماع مقدمة في

 

 ببرنامج االلتحاق يمكنهم بنجاح، المساقات التأسيسية إتمام ذلك في بما العلمية،  ةالدرج برنامج في القبول  معايير الطلبة يستوفي أن بمجرد
المساقات  لجميع الطلبة ساعات معتمدة منح   سيتم الحاالت، معظم في ،المرغوب برنامجال في القبولوعندما يتم . المطلوب ة العلميةالدرج

 . الجامعة في مسجلين  باطال يعتبرون ال المساقات التأسيسية طالب أن مالحظة  يرجى.  التأسيسية التي تم إتمامها

فما فوق في كل مساق والذين قدموا الوثائق الرسمية يمكن أن يتم قبولهم   2.00الطلبة الذين يكملون أول مساقين بتقدير  •
 للبدء في الدراسة للحصول على الدرجة العلمية في الفصل الدراسي التالي.  

فما فوق في كل من المساقين األولين، فيمكنهم أن يدرسوا ما يصل إلى خمس  2.00الطلبة الذين ال يحصلون على تقدير  •
. يتوجب على أفراد هذه المجموعة أن يحصلوا على  UoPeopleمساقات كحد أعلى من المساقات التأسيسية في جامعة 

 ل على الدرجة العلمية. تقديم الوثائق الرسمية ليتم قبولهم للدراسة من أجل الحصوو 2.00معدل نقاط تراكمي ال يقل عن 

 2.00ولم يحصلوا على معدل نقاط تراكمي ال يقل عن  UoPeopleمساقات تأسيسية في  5الطلبة الذين أتموا دراسة  •
فسيفصلون من الجامعة لعدم حصولهم على معدل النقاط التراكمي المطلوب ولن يكونوا قادرين على تقديم التماس  

فصال دراسيا من   15بعد  ةةاألكاديمياإلعادة على العودة إلى الجامعة وفقا لسياسة بخصوص فصلهم. سيكون الطالب قادرا 
 كونه بعيدا عنها.  

الطلبة الذين استوفوا بالفعل متطلبات معدل النقاط التراكمي لكنهم لم يرسلوا الوثائق الرسمية كما هو محدد في سياسة  •
فصول دراسية من تاريخ إتمام آخر مساق تأسيسي قاموا   القبول، فسوف يُسمح لهم بإرسال وثائقهم في غضون ثالثة

، فسيتم فصل الطالب. وسيكون قادرا على العودة إلى  الفترة المحددة أعالهبدراسته. إن لم يتم إرسال الوثائق الرسمية خالل 
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 بعد أن يقدم الوثائق  حيث لن يسمح له التسجيل في أي مساقات إضافية اال اإلعادة /الجامعة وفقا لسياسة التجديد األكاديمي
 .المطلوبة

إذا أتم الطالب المساقات التأسيسية للجامعة وتم قبوله فيها كطالب دراسة الدرجة العلمية، فسوف تعاد قيمة معدل نقاطه التراكمي إلى 
0.00 . 

اإللكتروني  إلى البريد  UoPeopleيجب توجيه األسئلة المتعلقة بالتقدم ألي من البرامج الجامعية التي تقدمها جامعة 
admissions@uopeople.edu لبرامج اللغة االنجليزية وadmissions@ar.uopeople.edu  .للقسم العربي 

  الثانوية إتمام الدراسة على علمية بتقديم دليل جةالراغبين في أن يتم قبولهم للحصول على در يقوم الطلبة ،المساقات التأسيسية دراسة أثناء
 .قد قاموا به جامعي عمل ألي رسمية سجالت دراسية تقديم يضاأ يمكنهم لتقديرهم، اوفقو(. أدناه انظر)

الرسمية  لوثائق  م ا  تقدي

 الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إثبات إتمام 
. يمكن استيفاء هذا الشرط خالل الفصل األول من دراستك  أو معادلها الوظيفي شهادة الدراسة الثانويةيجب على المتقدمين تقديم  •

 :تقديم من خالل UoPeopleفي 

)إما   UoPeople جامعة إلى مباشرة إرسالها ويتم يظهر التخرج(الذي )أو السجل الدراسي الرسمية الشهادة الثانوية  .1
 بالبريد أو بالبريد االلكتروني(؛ أو

 (.يظهر التخرجالذي أو السجل الدراسي  ) صورة ملونة )إما نسخة أو بالماسح الضوئي( من الشهادة األصلية .2

يظهر الذي أو السجل الدراسي صورة باألبيض واألسود )إما نسخة أو بالماسح الضوئي( من الشهادة األصلية ) .3
 )إما بالبريد أو بالبريد االلكتروني(  UoPeople  جامعة إلى مباشرة إرسالها ويتممصدقة من كاتب العدل  (التخرج

قد يكون المتقدمون غير القادرين على تقديم أي من الوثائق المذكورة أعاله مؤهلين إلجراء اختبار القدرة على االستفادة  •
Ability-to-Benefit Test (ATB) 200األفراد الذين يحصلون على درجة النجاح، . م للمساقات التأسيسيةخالل دراساته 

في االمتحان، يمكن أن يصبحوا  على األقل في قسم المهارات الكمية 210على األقل في قسم المهارات الشفوية في االمتحان، و
 طلبة دراسة الدرجة العلمية بعد إتمام جميع متطلبات القبول

متقدمين الذين لديهم غموض حول ما يؤهل شهادتهم و/أو سجالتهم الدراسية لتعتبر وثيقة رسمية يرجى إرسال بريد إلكتروني  يطلب من ال
برامج اللغة اإلنجليزية و ل  admissions@uopeople.eduإلى مكتب القبول عبر البريد اإللكتروني 

admissions@ar.uopeople.edu   .للقسم العربي 

على  كما يمكن لمقدمي الطلبات مراجعة قائمة بالمعادالت الوظيفية الرسمية التي قد يقبلها مكتب القبول للنظر في قبول المتقدم وذلك كدليل  
إتمام الدراسة الثانوية في الصفحة التالية  

http://uopeople.edu/files/admission_qualifications_equivalence_by_country.pdf  

الشهادات والسجالت الدراسية باللغة اإلنجليزية اما بالنسبة لتلك الصادرة بلغة غير ين للبرامج الجامعية باللغة اإلنجليزية: يجب تقديم  للمتقدم
 يجب تقديمها مرفقة بترجمة رسمية موثقة.فاللغة اإلنجليزية 

اما بالنسبة لتلك الصادرة    ،الدراسية باللغتين العربية أو اإلنجليزيةللمتقدمين للبرامج الجامعية باللغة العربية: يمكن تقديم الشهادات والسجالت  
 فيجب تقديمها مرفقة بترجمة رسمية موثقة بإحدى اللغتين المذكورتين. ابلغات أخرى غير العربية او 

 في حاالت خاصة، يمكن أن يطلب مكتب القبول من المتقدم تقديم وثائق إضافية.

يجب أن يتسلم مكتب القبول في الجامعة جميع الوثائق المقدمة للنظر في القبول بحلول األسبوع السادس من الفصل الدراسي السابق لبدء  
 UoPeopleالدراسة كطالب دراسة الدرجة العلمية كما هو محدد في تقويم القبول الموضح أدناه. إن الوثائق المرسلة تصبح ملكا لجامعة 

 ادتها إلى مقدمي الطلبات. ولن تتم إع

mailto:admissions@uopeople.edu
mailto:admissions@ar.uopeople.edu
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الدارسون دراسة منزلية   المتقدمون 

بجميع األشخاص الذين يستوفون معايير القبول لتقديم طلباتهم، بما في ذلك المتقدمون الذين درسوا دراسة   UoPeopleترحب جامعة 
لى إتمام المرحلة الثانوية، وأن يستوفوا متطلبات  عاما فما فوق، أن يقدموا دليال رسميا/ موثقا ع 16منزلية. يجب على أولئك الذين أتموا 

 الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. كما يمكن أن يُطلب منهم تقديم مزيد من المعلومات حول إعدادهم األكاديمي ومنهاج الدراسة الثانوية.

لتعليمية أو إدارة التعليم إرسال شهاداتهم  باإلضافة إلى ذلك، يجب على المتقدمين الدارسين دراسة منزلية والذين أشرفت عليهم منطقتهم ا
من مسار القبول. يجب على المتقدمين اآلخرين الذين درسوا دراسة منزلية إرسال  2الرسمية أو سجالتهم التعليمية كجزء من الخطوة 

 والسجل الدراسي أو ما يعادلها.   (GEDالشهادة الرسمية الختبار التطوير العام )

 الطلبات   الموعد النهائي لتقديم 

ألي   1يحتوي الجدول أدناه على تواريخ مهمة متعلقة بعملية القبول. إن الموعد النهائي لتقديم الطلب عبر اإلنترنت المطلوب في الخطوة 
فصل دراسي معين هو "الموعد النهائي لتقديم الطلبات" الموضح أدناه، لنفس الفصل. يغطي هذا الموعد النهائي جميع الوثائق الالزمة 

طلبات نقل الساعات المعتمدة، إضافة إلى مؤهالت الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. على سبيل المثال، من أجل أن تبدأ دراستك في الفصل  ل
 . 2020تشرين األول  24الدراسي الثاني، يتوجب عليك تقديم الطلب والوثائق ذات الصلة بحلول 

( ضمان تقديم  2قبولهم كطالب دراسة الدرجة العلمية )الخطوة  والشهادات الرسمية كي يتميتوجب على من يقدمون السجالت الدراسية 
وثائقهم بحلول "الموعد النهائي لتقديم السجالت الدراسية والشهادات الرسمية" في الفصل السابق )على سبيل المثال، من أجل أن تبدأ 

وجب عليك تقديم الوثائق الخاصة بك بحلول الموعد النهائي المبين للفصل  دراساتك للحصول على الدرجة العلمية في الفصل الثاني، يت
 (.2020تشرين األول  10 األول، وهو

 

للعام األكاديمي    2023  -   2022تقويم القبول 

  - 2021تقويم القبول للعام األكاديمي 
2022 

 الخامس الفصل  الفصل الرابع  الفصل الثالث  الفصل الثاني  الفصل األول  

 2022ايلول  29 2022تموز،  21 الموعد النهائي للقبول المبكر
كانون األول،  15

 2023أيار،  4 2023شباط،  23 2022

 2022آب،  11 8الموعد النهائي لتقديم الطلبات 
تشرين األول،   20

2022 
كانون الثاني،   5

 2023أيار،  25 2023آذار،  16 2023

 2022آب،  18 9حجز المقعد لآخر يوم 
  ، األولتشرين  27

2022 
كانون الثاني،   12

 2023حزيران،  1 2023آذار،  23 2023

 2022أيلول،  1 أول يوم في الفصل الدراسي  
تشرين الثاني،   10

2022 
كانون الثاني،   26

 2023نيسان،  6 2023
حزيران،  ذذ15

2023 

الموعد النهائي لتقديم السجالت الدراسية 
 10والشهادات الرسمية 

تشرين األول،   6
2022 

كانون األول،  15
 2023تموز،  20 2023أيار،  11 2023آذار،  2 2022

 

هذا هو آخر موعد لتقديم متطلبات التقديم للجامعة، بما فيها الوثائق ذات الصلة مثل  . لتقديم طلباتهم عن طريق اإلنترنت UoPeopleآخر موعد للمتقدمين لجامعة  8 
يمكن للطلبة كذلك تقديم نقل للساعات )تقارير التقييم لنقل الساعات المعتمدة إذا كانت هناك حاجة لذلك  / أو السجالت الدراسيةإثبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية 

انب  التالي، دون أي التزام من ج يفي الوقت المناسب للفصل الدراس تتم معالجتهإن أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، يمكن أن  (. المعتمدة طوال فترة دراستهم
   . الجامعة

 (ةالتأسيسي ) يةالتمهيد  اتالمساق اتفاقيةآخر يوم لتوقيع  9
الوثائق المطلوبة للنظر في قبولهم كطالب ساعين للحصول على الدرجة العلمية في الفصل    UoPeopleالموعد النهائي لتقديم طالب المساقات التأسيسية في   10

 . الدراسي التالي
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 مالحظة بخصوص نقل الساعات المعتمدة والمؤهالت المكتسبة في مؤسستنا 

تعود بالكامل لتقدير المؤسسة التي تسعى لالنتقال إليها. كما أن قبول  UoPeopleإن إمكانية نقل الساعات المعتمدة التي أنهيتها في جامعة 
يعود أيضا بالكامل  و/ أو الماجستير في إدارة األعمال أو التعليم، ة،يالصحالعلوم الدرجة التي نلتها في إدارة األعمال، علوم الحاسوب، 

تي لتقدير المؤسسة التي تسعى لالنتقال إليها. إذا كانت الساعات المعتمدة و/أو الدرجة التي نلتها في مؤسستنا غير مقبولة في المؤسسة ال
كد من أن دراستك  تسعى لالنتقال إليها، فقد يكون عليك إعادة جزء من مقرراتك الدراسية أو كلها في تلك المؤسسة. لهذا السبب، عليك التأ

في تلك المؤسسة ستحقق لك أهدافك التعليمية. قد يشمل ذلك االتصال بالمؤسسة التي قد تسعى لالنتقال إليها بعد التحاقك بجامعة  
UoPeople .لتحديد ما إذا كان سيتم نقل ساعاتك المعتمدة و/ أو درجتك العلمية 

 15إلى مؤسسة أخرى قبل تخرجك من الجامعة، فإن تكلفته هي  UoPeopleإذا كنت بحاجة إلى سجل دراسي رسمي لتنتقل من جامعة 
 دوالر.

قد حضر أو يحضر حاليا صفوفا في مؤسسة أكاديمية أخرى، يمكنه طلب نقل  UoPeopleإضافة إلى ذلك، فإن أي طالب مسجل في 
 الساعات المعتمدة.

 في أية صيغة أو اتفاقية نقل مع أية كلية أو جامعة أخرى.  UoPeopleلن تدخل جامعة 

 الطالب المنقولين 

يجب أن يكون المساق/ المساقات التي يرغب الطالب في نقلها آتية من مؤسسة معتمدة للتعليم ما بعد الثانوي معترف بها من قبل وزارة 
ت المتحدة فيتطلب مراجعة من قبل هيئة تقييم أجنبية معترف بها والتي التعليم األمريكية.  أما اعتماد المساقات من جامعات خارج الواليا 

 AICE أو  NACES يجب أن تكون عضوا في 

 ( UoPeopleالتحويل الداخلي للساعات المعتمدة )من المساقات التأسيسية في  

اعات المعتمدة لمساقات معينة كانوا قد أنهوها سابقا في الجامعة لطلبتها في مرحلة دراسة الدرجة العلمية بتحويل الس UoPeopleتسمح 
 أثناء دراستهم كطالب في المساقات التأسيسية. ستتم الموافقة على تحويل الساعات المعتمدة في الحاالت التالية فقط:

 

 ساعة فصلية 15، أو UoPeopleمساقات تأسيسية في  5لحد أعلى  •

 فما فوق  1000للمساقات بمستوى  •

 إذا تم الحصول على عالمة النجاح او أعلى منها •

حتى يتم الطالب في  UoPeopleلن يتم تسجيل هذه المساقات في السجل الدراسي على أنها تقديم للحصول على الدرجة العلمية في 
ة للدراسة. سيتم احتساب المساقات المؤهلة للتحويل الداخلي مرحلة دراسة الدرجة العلمية مساقا واحدا على األقل بعد قبوله في الجامع

 .التأسيسية وفقا للشروط المذكورة أعاله ضمن متطلبات الحصول على الدرجة العلمية UoPeopleللساعات المعتمدة من مساقات 

 التحويل الخارجي للساعات المعتمدة )من مؤسسات أخرى( 

بضمان تقييم كل الساعات المعتمدة التي تم تحويلها إلى مساقاتها وبرامجها بشكل فردي، دون تحيز. خالل عملية  UoPeopleتلتزم 
التقييم، يتم النظر في الساعات المعتمدة لكل مساق على حدة باستخدام كل المعلومات المتاحة للجامعة. وتتضمن وصفا للمساق، نتائج 

 إضافية مقدمة خالل عملية تقديم الطلب.  االمتحان )إن وجدت(، وأية معلومات
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الذي يؤكد  لكترونياإل ريدالب رسالة  تلقي من أيام سبعة غضون في الساعات المعتمدة كامل تحويل طلب يقدمون الذين للمتقدمين مكني
حصلوا على الموافقة على   إذا التأسيسيةتحويل الساعات المعتمدة للمساقات  مسار إكمال على أن يكونوا قادرين القبول، مكتبمن  تأهلهم

 المتطلبات إكمال من بدال ،2.00 عن تقل ال بدرجة فقط UNIV 1001 مساق بإكمال للمتقدم المسار هذا يسمح. األقل على مساق واحد
 .أعاله المذكورة

ية )يمكن منح استثناءات في حاالت  ٪ من الساعات المعتمدة المطلوبة لبرنامج في الدرجة الجامع50بتحويل  UoPeopleيمكن أن تسمح 
ساعة معتمدة من أجل إتمام الدرجة الجامعية   45ستقوم بنقل ما ال يزيد عن  UoPeople% كحد أقصى(. لذلك فإن 75خاصة لتصل إلى 

 ساعة معتمدة من أجل إتمام درجة البكالوريوس.  90المتوسطة وما ال يزيد عن 

تتم مراجعة كل طلب من قبل مكتب نقل الساعات المعتمدة، وهو المسؤول عن تقييم صلة المساق مع برنامج الدرجة العلمية في  
UoPeople .يعود قبول الساعات المعتمدة لتقدير الجامعة وحدها وإن استيفاء الحد األدنى من المتطلبات ال يضمن النقل . 

ملية القبول في برنامج الدرجة العلمية )متطلبات المساقات التأسيسية حسب سياسة الجامعة( يتوجب على الطلبة بعد ذلك استكمال ع
للحصول على الدرجة العلمية. سيكون المتقدمون قادرين على طلب تحويل الساعات المعتمدة إلى الوقت  UoPeople ليصبحوا طلبة في

ويل الساعات المعتمدة حالما يصبحون طلبة دراسة الدرجة العلمية. من الذي يتم فيه قبولهم في الجامعة وسيتمكنون من إعادة طلب تح
على جميع المتقدمين إتمام هذا المساق التأسيسي قبل  يتوجبغير قابل للتحويل، لذلك  UNIV 1001الضروري االنتباه إلى أن المساق 

 أن يصبحوا طالبا للحصول على الدرجة العلمية. 

ولها بشكل غير رسمي سيتم قبولها رسميا ونقلها إلى السجل الدراسي للطالب عندما يكمل الطالب مساقا إن الساعات المعتمدة التي تم قب
 دوالر لكل مساق مقبول.  17واحدا في برنامج جامعي في الجامعة وبعد دفع رسم تقييم يبلغ 

بهم ضمن المدة الزمنية   UoPeopleاسي في أما المتقدمون الذين لم يدفعوا رسم التقييم ويحولوا ساعاتهم المعتمدة إلى سجلهم الدر
 المحددة فسيُفترض أنهم قد رفضوا عرض تحويل الساعات المعتمدة وسيتم إغالق طلب تحويل هذه الساعات. 

يمكن أن تقوم الجامعة حسب تقديرها بإعادة مراجعة الطلبات الخاصة بالساعات المعتمدة المرفوضة من الطلبة الراغبين بالطعن بقرار 
  transfer.credit@uopeople.eduالساعات المعتمدة وذلك بالكتابة إلى مكتب نقل الساعات المعتمدة عبر البريد اإللكتروني نقل 

 للقسم العربي.  transfer.credit@ar.uopeople.eduلبرامج اللغة اإلنجليزية و 
 

 .   UoPeople.eduتحويل الساعات المعتمدة، وفقا لسياستها، والتي يمكن إيجادها على الموقع اإللكتروني  UoPeopleتقبل 

 

  التحقق من هوية الطالب 

.  تبدأ عملية التحقق من هوية الطالب خالل مرحلة تقديم الطلب. يتطلب مكتب القبول أن تكون جميع الوثائق األكاديمية إما أصلية أو موثقة
 ثيق مقبوال إذا قامت به المؤسسة المصدرة للوثائق، أو كاتب العدل، أو وزارة التعليم. يكون التو

أي رسوم مرتبطة  UoPeopleفي الحاالت التي يكون فيها تباين في الوثائق، يطلب من المتقدمين توفير معلومات إضافية. ال تفرض 
 بالتحقق من هوية الطالب.

الوثائق   مراجعة 

ستتم مراجعة أية وثيقة في أي مرحلة من عملية القبول من قبل المؤسسات ذات الصلة، من بينها المؤسسة التي أصدرت الوثيقة و/ أو من 
قِبل مقدم خدمات تقييم المؤهالت الخارجية معتمد من الجامعة والذي يمكنه مقارنة الدرجة العلمية. يجب أن يكون مقدمو خدمات تقييم 

. كما يمكن أن تقبل الجامعة تقييمات من مصادر موثوقة أخرى، ويمكن AICEأو  NACESعتمدين أعضاء حاليين في المؤهالت الم
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 لبرامج اللغة اإلنجليزية و  duadmissions@uopeople.eعبر البريد اإللكتروني للطالب استشارة مكتب القبول 
admissions@ar.uopeople.edu  للحصول على مزيد من المعلومات للقسم العربي. 

 

 اتخاذنا للقرار  

الطلبات المقدمة إلى الجامعة خمس مرات في السنة ويمكن للطالب المحتملين التقدم للقبول ألي من الفصول الدراسية  UoPeopleتقبل 
حتى يتم النظر في القبول، يجب أن يتم استالم الطلب عبر اإلنترنت مع أية وثائق مطلوبة بحلول المواعيد النهائية لتقديم الطلبات   الخمس.

 المشار إليها أعاله.

قوم مكتب القبول بمراجعة كل طلب لتحديد االستعداد العام للمتقدم أو الطالب للدراسة وقدرته على إكمال برنامج الحصول على الدرجة  ي
وإن استيفاء الحد األدنى من متطلبات القبول ال يضمن القبول، ويتم اتخاذ القرار   العلمية بنجاح. إن القبول يعود بالكامل لتقدير الجامعة،

 ص كل طلب على حدة. بخصو

تقوم لجنة القبول بمراجعة الطلبات مرة واحدة على األقل في كل فصل للتأكد من أنه قد تمت دراسة جميع الطلبات على حد سواء، وأنه 
هم بحلول يتم االلتزام بمتطلبات القبول. تعلن الجامعة قراراتها بشكل دوري، وسيكون جميع المتقدمين المعنيين قد تم إعالمهم بوضع قبول

 لمزيد من المعلومات حول تواريخ القبول، يرجى الرجوع إلى تقويم القبول المنشور أعاله. اليوم النهائي إلشعار القبول.

لبرامج اللغة اإلنجليزية و   admissions@uopeople.eduيمكن للمتقدمين والطالب االتصال بمكتب القبول عبر البريد اإللكتروني 
admissions@ar.uopeople.edu  .للقسم العربي بخصوص أية استفسارات تتعلق بعملية القبول 

 لطلب بيان بشأن االحتيال في تقديم ا 

يستند قرار قبول مقدم الطلب جزئيا إلى المعلومات الواردة في نموذج الطلب. إذا تقرر أن مقدم الطلب قد قدم معلومات خاطئة أو حذف 
معلومات مهمة و/ أو جوهرية، فتحتفظ الجامعة بحقها في إلغاء عرض المتقدم للقبول أو تعليق دراسته أو اتخاذ خطوات إضافية إذا كان 

 سبا. ذلك منا

لن يتم إعطاء سبب الرفض للمتقدمين الذين ُرفضت طلباتهم وال يحق لهم الطعن، ولكن يمكنهم تقديم الطلبات من جديد في فصول دراسية 
 مرة التقدم  في يرغبون الذين المرفوضين المتقدمين من المقدمة الطلباتأخرى في المستقبل. ستقوم الجامعة، حسب تقديرها، بمراجعة 

وليست هناك حاجة إلعادة تقديم الوثائق خالل هذا اإلطار الزمني ما  التقديم بعد سنوات ثالث لمدة الوثائق بجميع الجامعة تحتفظ .أخرى
سيكون أساسا لرفض القبول تلقائيا وإن  . إن أي اكتشاف لتقديم أي معلومات مضللة الجامعةفي  القبول شروط في تغييرلم يكن هناك 

 ت مضللة بعد قبول المتقدم سيكون سببا لطرده بشكل تلقائي وفوري من الجامعة.اكتشاف تقديم معلوما 

لتوظيف   الترخيص وا

توظيف خريجيها، كما أنها ال توفر خدمة توظيف وال تعطي أية ادعاءات عن الرواتب المحتملة أو الوظائف  UoPeopleال تضمن 
المحددة التي قد يضمنها الطالب نتيجة الحصول على شهادة جامعية. إن الشهادات الجامعية غير مصممة إلعداد الشخص ألي منصب أو 

 يفة يكون الترخيص شرطا أساسيا للممارسة فيها. وظيفة أو مجال محدد وال تؤدي إلى توظيف في وظ

في بعض األحيان عن فرص التدريب التي قد تكون متاحة وتعمل بدورها على إعالم الطالب إلى أقصى حد   UoPeopleيتم إبالغ 
ت المقابالت،  ممكن، ولكنها ال تقدم خدمة التدريب. يتم تقديم ورش عمل حول موضوعات مثل تطوير السيرة الذاتية، استراتيجيا 

ومهارات التواصل، وتقنيات البحث عن وظيفة والمتابعة لطلبة دراسة الدرجات العلمية، وتساعد الجامعة في توفير صالت للطلبة في هذه 
  المجاالت.
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ال تستند إحاالت الطالب إلى أصحاب العمل المحتملين على االتصال المباشر مع صاحب العمل فيما يتعلق بفرص العمل  
  الحالية. 
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 عملية الترشيح   -   UoPeopleشراكات  

الذين يدرسون للحصول على الدرجة   UoPeople بالشراكة مع جامعة نيويورك، وجامعة إدنبره لتحديد طالب  UoPeopleتفتخر 
 العلمية والمؤهلين للتقدم للقبول والتحويل إلى هذه المؤسسات. إن القبول في كال البرنامجين تنافسي للغاية وانتقائي. 

في أبو ظبي هم طالبها األفضل أداء والذين درسوا بدوام كامل   -المحتمل ترشيحهم للقبول في جامعة نيويورك  UoPeopleإن طالب 
UoPeople  .أبو ظبي  -الطالب المقبولون في جامعة نيويورك ينتقل لمدة سنة واحدة على األقل، مع إعطاء األفضلية للطالب الدوليين

كما أنهم مسؤولون عن   غير قابلة للتحويل. UoPeopleإلى اإلمارات العربية المتحدة لبدء دراساتهم الجامعية من جديد؛ إذ إن مساقات 
أبو ظبي؛ ويكونون مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على المساعدة المالية في  -ات الدراسية المستحقة لجامعة نيويورك  جميع المدفوع

 جامعة نيويورك.  
 

. يمكن للطلبة المتفوقين المهتمين بالحصول على ترشيح من األكاديمي مرشدكيجب توجيه جميع األسئلة المتعلقة باألهلية والقبول إلى 
 للترشيح وال يجوز لهم التقدم ألكثر من مرة واحدة في كل برنامج.  UoPeopleأن يطلبوا نموذج طلب شراكة  UoPeopleجامعة 

ن يتولى مكتب شؤون الطلبة بمراجعة طلبات الترشيح الكاملة المقدمة، وسيتم إبالغ المتقدمين فيما إذا كانوا سيستمرون للمرحلة التالية م
ولئك المستمرون في عملية الترشيح سيعملون مع مكتب شؤون الطلبة مباشرة، ولكن، يمكن في أي وقت، دراسة الطلب من قِبل الجامعة. أ 

  أن يتم إبالغكم بأن ترشيحهم لم يعد قيد الدراسة، وااللتماسات غير متاحة.
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  والمساعدة   الدراسية،   المنح   الطلب،   دراسة   رسوم   : 4  الفصل 
 المالية 

 رسوم دراسة الطلب 

هي مؤسسة غير ربحية شبه مجانية بدون رسوم فصلية ال تفرض على الطالب رسوما مقابل التدريس أو المواد  UoPeopleإن جامعة 
من  التعليمية للمساقات أو التسجيل السنوي. تهدف الجامعة لفتح باب الوصول إلى التعليم العالي في جميع أنحاء العالم وتسعى جاهدة للتأكد

 الب مؤهل من فرصة الدراسة فيها ألسباب مالية. عدم حرمان أي ط

ما في وسعها للسيطرة على النفقات ونجحت في تخفيض جزء كبير من تكلفة التعليم  UoPeopleكمؤسسة أكاديمية غير ربحية، تبذل 
والتقييم، وتحتفظ الجامعة العالي. ولضمان االستمرارية، تقوم الجامعة بفرض رسوم بسيطة على طلبات التسجيل ونقل الساعات المعتمدة  

جامعة غير مسؤولة عن التكاليف  ال نإبحقها في تعديل أي من هذه الرسوم حسب تقديرها. تبقى جميع الرسوم مسؤولية الطالب، ف
 ى.اإلضافية المترتبة عن دفع الرسوم سواء كانت عن طريق بطاقة االئتمان أو البنك أو التحويل المالي أو الشيكات أو أية رسوم أخر 

 11رسم تقديم طلب التسجيل 
 دوالر. 60يتعين على المتقدمين دفع رسوم تقديم طلب غير مستردة بقيمة  •

 إن رسوم الطلب قابلة للتعديل وسيتم تطبيق القيمة المعدلة على الطلبات التي ما زالت قيد الدراسة.   •

 يتوجب على المتقدمين دفع رسوم تقديم الطلب عند التقدم بطلب االلتحاق في الجامعة لكافة المراحل الجامعية. •

 للتقييم من قِبل طرف ثالث. ال تشمل رسوم تقديم الطلب أية رسوم إضافية قد تكون مطلوبة  •

يجب على األفراد الذين يتقدمون للحصول على إعادة القبول و/ أو التجديد األكاديمي دفع رسوم تقديم الطلب السارية في   •
 وقت إعادة تقديم الطلب إلى الجامعة. 

دفع. يمكن أن  ال لشرح سبب عدم قدرتهم على يمكن للمتقدمين غير القادرين على دفع رسوم تقديم الطلب االتصال بمكتب المساعدة المالية 
 توضيحا وإثباتا على عدم القدرة على سداد هذا الرسم. قد يتضمن هذا اإلثبات: UoPeopleتطلب 

 بيان موقّع يشهد على عدم مقدرة المتقدم على دفع الرسم المطلوب •

 النموذج الموحد موقّع من المتقدم  •

 بيانات مالية •

 وثائق أخرى تطلبها الجامعة •

بتقديم منحة لمقدم الطلب لتخفيض رسم التقديم. يمكن إعطاء منحة دراسية للمتقدمين  UoPeopleفي بعض الحاالت تقوم جامعة 
 المؤهلين للحصول عليها والتي تتيح التنازل عن رسم تقديم الطلب. تقوم الجامعة بتحديد توفر وآلية توزيع المنح.

تقييم لتحويل الساعات المعتمدة  ل  رسم ا

 بقبول تحويل ساعاته المعتمدة إليها. UoPeopleدوالر عن كل مساق تقوم جامعة  17فرض رسم تقييم بقيمة  يتم •

 
، ويقوم مكتب المساعدات المالية حاليا  UoPeopleيعود تحديد الرسوم والمنح الجامعية المخصصة للمساعدة في تغطية رسم طلب االلتحاق لتقدير جامعة  11

 بمراجعة المنح المقدمة. 
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بقبول المادة وتقييدها كأحد متطلبات الحصول على الدرجة العلمية. بالنسبة  UoPeopleيجب دفع رسم التقييم قبل قيام جامعة  •
ح تحويل الساعات المعتمدة رسميا عند سداد الرسم وتتم إضافته إلى السجل  لطلبة دراسة الدرجة العلمية المسجلين حاليا، يصب

الدراسي فورا. بالنسبة للمتقدمين وطلبة المرحلة التحضيرية للدرجة العلمية ال يكون تحويل الساعات رسميا وال يضاف إلى 
 سة للدرجة العلمية إنهاء مساق واحد على األقل كطالب دراوالسجل الدراسي حتى يقوم الشخص بدفع الرسم 

تقييم  ل  12رسوم ا

 تطبق رسوم التقييم على جميع الطالب الذين يدرسون في الجامعة.  •

 120دفع رسم تقييم بقيمة  13يتوجب على جميع طلبة دراسة الدرجة العلمية وطلبة المرحلة التحضيرية للدرجة العلمية  •
 المرحلة الجامعية.دوالر لكل تقييم يتم إجراؤه في نهاية كل مساق في 

يتعين على جميع مقدمي الطلبات و/ أو الطالب المتقدمين للتجديد األكاديمي، بما في ذلك الطالب الذين بدأوا تقديمهم   •
 ، دفع رسوم التقييم.2012آب  27قبل  UoPeopleاألولي جامعة 

 الرسوم التقديرية اإلجمالية 

وقد تكون الرسوم  UoPeopleمية إذا تمت دراسته كامال في جامعة يبين الجدول أدناه الرسوم التقديرية اإلجمالية لبرنامج الدرجة العل
 أقل إذا كان لدى طالب دراسة الدرجة العلمية ساعات معتمدة منقولة ومسجلة رسميا في سجله الدراسي.

تحتفظ الجامعة بحقها في فرض رسوم اختيارية أو خاصة في المستقبل بعد إبالغ الطلبة في وقت مناسب. ال توجد في الوقت الحالي   
 أية رسوم اختيارية او خاصة لطالب المرحلة الجامعية.

رسم تقديم  البرنامج 
 الطلب 

 
 رسم التقييم 
 )لكل مساق( 

عدد 
 المساقات  

الرسوم التقديرية  
 اإلجمالية 

 دوالر  2,460 20 دوالر  120 دوالر  60 الدرجة الجامعية المتوسطة  - إدارة األعمال

األعمال باللغة    -إدارة  المتوسطة  الجامعية  الدرجة 
 العربية

 دوالر  2,460 20 دوالر 120 دوالر 60

 دوالر  4,860 40 دوالر  120 دوالر  60 درجة البكالوريوس  - إدارة األعمال

 دوالر   4,860 20 دوالر 120 دوالر 60 باللغة العربية  درجة البكالوريوس - إدارة األعمال

 متفاوتة متفاوتة دوالر  200 دوالر  60 مساقات برنامج الشهادة 

 دوالر  2,460 20 دوالر  120 دوالر  60 الدرجة الجامعية المتوسطة  - علم الحاسوب

 دوالر  4,860 40 دوالر  120 دوالر  60 درجة البكالوريوس  - علم الحاسوب

 دوالر  2,460 20 دوالر  120 دوالر  60 الدرجة الجامعية المتوسطة  -  العلوم الصحية

 دوالر  4,740 39 دوالر  120 دوالر  60 درجة البكالوريوس  -  العلوم الصحية

 متفاوتة متفاوتة دوالر  120 دوالر  100 مساقات برنامج االنجليزية كلغة ثانية 
 

 واإلضافات الملحقة.  UoPeopleتتضمن رسوم التقييم إشارات إلى جميع الرسوم المصنفة كرسوم معالجة االمتحانات في اإلصدارات السابقة من دليل   12
اإلنشاء في  - ENG 0101التأسيسية وأولئك المسجلون في مساق  UoPeopleإن مصطلح طالب المرحلة التحضيرية للدرجة العلمية يشمل جميع طلبة مساقات  13

راسات العليا وأي طالب اخر  إلظهار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية، وأولئك اللذين يدرسون المقررات المطلوبة كمتطلبات سابقة للقبول في الد 1اللغة اإلنجليزية 
 غير مسجل بأحد برامج الدرجات العلمية في الجامعة. 
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 وال تتضمن: UoPeopleتعتمد هذه الرسوم التقديرية على نجاح الطالب في جميع المساقات المقررة لنيل الشهادة الجامعية في 
 

الرسوم الناتجة عن إعادة المساقات: يتعين على الطالب اللذين يحتاجون إلعادة المساقات تحمل رسوم التقييم لكل مساق   •
 معاد.  

 . 1اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية  ENGL 0101مثل  1000تقل عن المستوى  رسوم التقييم للمساقات التي •

 أية رسوم إضافية قد تكون مطلوبة للتقييم من قِبل طرف ثالث. •

 يرجى العلم بأن الجامعة ال تفرض رسوما على الحضور، وبالتالي ال توجد رسوم على فترة الحضور. 

 قد يتم إجراءونقل الساعات المعتمدة والتقييم. ستتم مراجعة قيمة رسم التقييم سنويا، وتحتفظ الجامعة بحق تعديل رسوم طلبات التسجيل 
 . بأي تغييرات تطرأ على رسوم التقييم مسبقاوسيتم إبالغ الطالب  تغييرات على مبلغ الرسوم.

 المدفوعات  

أو كضيف للدفع عن طريق  PayPalتتضمن طرق دفع أي من الرسوم وسائل عن طريق االتصال باإلنترنت، مثل حساب  •
 Western Union ،Money Gram ،Western Unionبطاقات االئتمان، وطرق غير متصلة باإلنترنت مثل 

Global Payع إلى البريد اإللكتروني  ، أو شيك مصرفي. يتوجب توجيه أية استفسارات متعلقة بخيارات الدف
payments@uopeople.edu  و  لبرامج اللغة اإلنجليزيةpayments@ar.uopeople.edu للقسم العربي. 

يدفع الطلبة رسوم التقييم الخاصة بهم عند انتهاء فترة اإلسقاط / السحب. يجب دفع جميع المبالغ المستحقة لرسوم التقييم   •
 بنهاية فترة االمتحان النهائي.  

للجامعة، فسيتم تعليق ملف الطالب ماليا. عند حدوث ذلك، إذا لم يتم دفع رسوم التقييم بحلول نهاية فترة االمتحان النهائي  •
سيتم إلغاء تسجيل المساقات للفصل الدراسي التالي ولن يُسمح للطالب بالتسجيل في المساقات أو االستمرار في دراستها 

لرسوم التقييم قبل  حتى يتم دفع جميع المدفوعات المستحقة ورفع حالة التعليق المالي. إذا تم دفع جميع المبالغ المستحقة
نهاية فترة التسجيل المتأخر، فقد يكون الطالب قادرين على التسجيل في المساقات خالل هذه الفترة ومواصلة دراساتهم.  
أما الطلبة الذين دفعوا ولكن لم يسجلوا أنفسهم في المساقات فستبقى ملفاتهم معلقة حتى الفصل الدراسي التالي. يمكن أن  

ب في حالة تعليق مالي لمدة تصل إلى ثالثة فصول دراسية؛ وبحلول بداية الفصل الدراسي الرابع إذا كان  تبقى ملفات الطال
. يجوز للطالب أن يطلب إعادة التسجيل أو  UoPeopleأي من المدفوعات ما زال مستحقا، سيتم سحب الطالب إداريا من 

 ن بعد سداد أية مدفوعات متأخرة بالكامل فقط. العودة إلى الجامعة، أو التقدم بطلب للتجديد األكاديمي، ولك

نشجع الطلبة على التخطيط والتوقع ووضع ميزانية لجميع مدفوعات رسوم التقييم لتجنب انقطاع جدولهم الدراسي. يمكن   •
  للطالب غير القادرين على دفع رسوم التقييم الخاصة بهم طلب مساعدة مالية أو قد يُطلب منهم تعليق دراساتهم بينما

يقومون بتأمين تمويل إضافي. إذا احتاج الطالب إلى تعليق دراساته بينما يقوم بتأمين تمويل إضافي يزيد عن أية مساعدة  
 ( من الجامعة.LOAقد منحتها له، فيتوجب عليه التقدم للحصول على إذن غياب ) UoPeopleمالية قد تكون 

المستحقة للجامعة. ويجب توجيه جميع طلبات االستيضاح يمكن للطالب مراجعة األرصدة غير المسددة والمدفوعات  •
واالستفسارات وطلبات المساعدة المتعلقة بكيفية سداد المدفوعات إلى مكتب المدفوعات عبر البريد اإللكتروني  

payments@uopeople.edu  و  لبرامج اللغة اإلنجليزيةpayments@ar.uopeople.edu .للقسم العربي 

د الرسوم المدفوعة   استردا

 . ال يُطلب من الطالب المنسحبين من المساق وقبل الموعد النهائي لالنسحاب دفع رسوم التقييم

mailto:payments@uopeople.edu
mailto:payments@ar.uopeople.edu
mailto:payments@uopeople.edu
mailto:payments@ar.uopeople.edu
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ت إن رسم تقديم الطلب غير مسترد إال في الحاالت التي يسحب فيها المتقدمون طلبهم قبل اتخاذ الجامعة لقرار القبول. يمكن لمقدمي الطلبا
يوما من  30التقدم بطلب رسمي إلى مستشارهم الشخصي السترداد هذا الرسم. في حالة الموافقة، ستتوفر المبالغ المستردة في غضون 

 لب الرسمي، وسيتم رد المبلغ المدفوع بطريقة الدفع نفسها التي استخدمها مقدم الطلب لدفع الرسم. تقديم الط

ا  أما الطالب الذين يستمرون في دراسة المساق بعد الموعد النهائي لالنسحاب منه فلن يستطيعوا استرداد رسم التقييم. ال يمكن استرداد هذ
 جامعة قد ألغت المساق أو لم يتم تقييم عمل الطالب خالله نهائيا. الرسم إال في الحاالت التي تكون فيها ال

يجوز لمقدمي الطلبات المقيمين في جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية طلب استرداد أموالهم ، بما في ذلك رسوم الطلب غير القابلة 
 ( أيام عمل بعد الدفع.3لالسترداد إذا ُطلبت في غضون ثالثة )

 لية والمنح الدراسية المساعدة الما 

عددا من الخيارات لمساعدة األشخاص المحتاجين إلى المساعدة المالية. يتم توجيه الطالب والمتقدمين المقبولين الذين  UoPeopleتقدم 
راسية كاملة يتوقعون احتياجهم إلى مساعدة مالية لدفع رسوم التقييم إلى مكتب الدعم المالي ويمكن أن يتقدموا بطلب للحصول على منحة د

كطالب، أو في تاريخ الحق أثناء دراستهم. ال يتم إعطاء المنح الدراسية الخاصة برسوم التقييم   UoPeopleأو جزئية بمجرد قبولهم في 
 بصورة تلقائية.

إننا نشجع الطالب على التعرف على المنح الدراسية المتاحة، يرجى األخذ باالعتبار أن توفر وشروط المنح الدراسية قد تكون قابلة 
على شبكة اإلنترنت   UoPeopleللتعديل، كما قد تتوفر منح دراسية أخرى خالل العام الدراسي، ونحث الطالب على زيارة موقع 

صوص فرص المنح الدراسية. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول هذه الفرص على الصفحة لإلطالع على التحديثات بخ
 scholarships/-free/our-http://www.uopeople.edu/tuitionالتالية

 الدراسية المنح  

. يكون الطالب مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية واحدة UoPeopleهناك أنواع مختلفة من المنح الدراسية المتاحة في 
 في المرة الواحدة ويمكنهم إعادة تقديم طلب للحصول على منحة دراسية إذا تم رفضه مسبقا. 

ح الدراسية الرجوع إلى البنود والشروط الخاصة المتعلقة بها لالطالع على مزيد من يجب على الطالب الذين يقبلون أيا من خيارات المن
المعلومات. قد يتم إعطاء األفضلية في منح المساعدة المالية للطالب الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة في 

UoPeople. 

لدراسية  ا لمنح  ا  مالحظات حول 

منحا دراسية للمتقدمين المقبولين أو الطلبة الذين سبق لهم الحصول على درجة علمية من   UoPeopleبوجه عام، ال تمنح  •
 أية كلية بعد المرحلة الثانوية أو من أية جامعة. 

كحد أدنى من أجل    2.00( يبلغ CGPAيتوقع من الطالب المحافظة على وضع أكاديمي جيد بمعدل نقاط تراكمي ) •
ويتم وضعهم في حالة اإلنذار   2.00االحتفاظ بدعم المنح الدراسية. سيسمح للطلبة الذين يقل معدل نقاطهم التراكمي عن 
 األكاديمي، المراقبة األكاديمية، المراقبة المستمرة باالحتفاظ بدعم المنح الدراسية.   

، وسيحتاج هؤالء الطالب إلى إعادة UoPeopleستهم األكاديمية في ستلغى المنح الدراسية للطالب الذين يتم تعليق درا •
 تقديم الطلب عند عودتهم إلى وضع جيد.

يفقد الطالب الذين تم فصلهم من الجامعة جميع أموال المنح الدراسية التي سبق منحها لهم. بالنسبة ألولئك الذين يعودون   •
التقدم بطلب للتجديد األكاديمي، والذين يحتاجون إلى مساعدة مالية  إلى الجامعة في وقت الحق، عن طريق طلب اإلعادة أو 

 سوف تكون هناك حاجة إلعادة تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية.  

  أما الطلبة الذين انسحبوا طواعية من الجامعة فهم يتخلون عن مطالبتهم بأي دعم منح دراسية أعطيت لهم سابقا. •

http://www.uopeople.edu/tuition-free/our-scholarships/
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 ف، واالحتيال البيانات الكاذبة، التحري 

تحتفظ الجامعة بحقها في رفض قبول الطالب الحاصل على منحة جامعية لرسم تقديم الطلب على أساس بيانات كاذبة أو تحريفات أو 
إجراءات احتيالية أخرى، أو الذي يشجع أو يحث متقدما أو طالبا آخر لتقديم بيانات كاذبة أو تحريفات أو ادعاءات مزورة فيما يتعلق 

حاجته المالية بغرض الحصول على منحة الجامعة، بغض النظر عما إذا كانت منحة الجامعة قد أعطيت له أو ال. كما أنه تحتفظ   بمستوى
بالحق في إلغاء قبول مقدم الطلب، أو تعليق دراسة الطالب، أو اتخاذ خطوات إضافية حسب ما تراه مناسبا في الحاالت التي يكون فيها 

 ة دراسية اعتمادا على معلومات مضللة أو احتيالية.الشخص قد حصل على منح

 إلغاء التسجيل 

للطالب الحق بإلغاء اتفاقية التسجيل واسترداد الرسوم المدفوعة من خالل الحضور في أول محاضرة أو اليوم السابع بعد التسجيل، أيهما  
ى مستشاره الشخصي عن طريق البريد اإللكتروني. ويكون كان الحقا. يجب أن تستلم الجامعة إشعار خطيا باإللغاء من الطالب يرسله إل

إشعار اإللغاء ساري المفعول إذا أظهر الطالب عدم رغبته في االلتزام باتفاقية التسجيل أو عدم رغبته في مواصلة حضوره في الجامعة. 
هذه المهلة يمكن للطالب إبالغ الجامعة برغبته  ( أيام من تسلّم الجامعة إلشعار اإللغاء. خالل5كما يعتبر أمر اإللغاء ساريا بعد خمسة )

 في التراجع عن إلغاء التسجيل.   

 القروض 

للمساعدة في دفع رسوم الجامعة هم وحدهم  UoPeopleإن الطلبة الذين يحصلون على قروض من أفراد أو مؤسسات خارج جامعة 
أي مبلغ مسترد. عند تقديم المبالغ المستردة، يمكن للطلبة الذين  المسؤولون عن سداد كامل مبلغ القرض باإلضافة إلى الفائدة، باستثناء

عة يتلقون أموال المساعدة المالية االتحادية للطالب استرداد األموال غير المدفوعة من أموال ذلك البرنامج. مع األخذ باالعتبار بأن جام
UoPeople  .ال تشارك في أي من برامج القروض االتحادية 

 التالية على الطلبة المقيمين في كاليفورنيا فقط. تنطبق المعلومات

د الرسوم الدراسية للطالب في كاليفورنيا    كشوف صندوق استردا

( لمساعدة أو تخفيف الخسارة االقتصادية التي يتكبدها الطالب STRFأنشأت والية كاليفورنيا صندوق استرداد الرسوم الدراسية للطالب )
المسجل في برنامج تعليمي لدى مؤسسة مؤهلة، ومقيم حاليا أو كان مقيما في الوالية أثناء التسجيل، أو تم تسجيله في برنامج اإلقامة، 

نه يتوجب عليك أو على من ينوب عنك دفع رسم التقييم  ودفع كامل الرسوم للمؤسسة او جزءا منها، فإذا كنت طالبا وفق ما سبق تبيانه فإ
ما لم تكن مستوفيا   STRFما لم تكن معفيا من القيام بذلك. ولن تكون مؤهال للحصول على حماية  STRFالذي تفرضه الوالية لصندوق 

 للشروط الواردة أدناه.

اإليصاالت أو أية معلومات أخرى توثق المبلغ المدفوع للدراسة.   من المهم أن تحتفظ بنسخ من اتفاقية التسجيل، وثائق المساعدات المالية،
 ,Capitol Oaks Drive, Suite 400 2535إلى مكتب التعليم ما بعد الثانوي الخاص  STRFيمكن توجيه أية استفسارات بخصوص 

Sacramento, CA 95833  ،(916) 431-6959  7589-370 (888)أو 

، يجب أن تكون مقيما في كاليفورنيا أو مسجال في برنامج إقامة، قمت بدفع الرسوم الدراسية STRFحتى تكون مؤهالً للحصول على  
 ، وتعرضت لخسارة اقتصادية نتيجة ألي من الحاالت التالية:STRFمقدما، دفعت أو تعتبر قد دفعت رسوم تقييم 

تختر المشاركة في خطة تدريس معتمدة من قبل مكتب  إغالق أو إيقاف المؤسسة أو موقع لها، أو برنامج تعليمي تقدمه، وأنت لم  .1
 التعليم ما بعد الثانوي الخاص أو لم تكمل دراسة الخطة المختارة التي وافق عليها المكتب. 

يوما قبل إغالق المؤسسة أو موقعها، أو كنت مسجال في برنامج   120كنت مسجال في مؤسسة أو موقع للمؤسسة خالل فترة  .2
 يوما التي سبقت إيقاف البرنامج. 120ـ تعليمي خالل فترة ال
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يوما قبل إغالق المؤسسة أو الموقع، أو كنت مسجال في برنامج تعليمي   120كنت مسجال في مؤسسة أو موقع لها خالل فترة  .3
 يوما قبل اإلغالق. 120تقدمه المؤسسة والذي حدد المكتب انخفاضا واضحا في نوعيته وقيمته ألكثر من 

 مبالغ بناء على طلب المكتب. فشل المؤسسة في رد .4

فشل المؤسسة في دفع أو سداد عائدات القرض بموجب برنامج القروض الطالبية الفيدرالية وفقا لما يقتضيه القانون، أو فشلها  .5
 في دفع أو سداد العائدات التي حصلت عليها والتي تتجاوز األقساط الدراسية والتكاليف األخرى. 

تردا أو أي منحة مالية أخرى بقرار محّكم أو محكمة بناء على مخالفة هذا الفصل من قِبل مؤسسة تم منحك تعويضا أو مبلغا مس  .6
 أو ممثل لمؤسسة، لكنك لم تتمكن من تحصيل المنحة من المؤسسة.

قد طلبت استشارة قانونية أسفرت عن إلغاء واحد أو أكثر من قروضك الطالبية ولديك فاتورة للخدمات المقدمة ودليال على  .7
 إلغاء هذه القروض.

، يتوجب استالم الطلب في غضون أربع سنوات من تاريخ اإلجراء أو الحدث الذي جعل STRFحتى تكون مؤهال لسداد التكاليف من 
 .STRFالطالب مؤهال لالسترداد من 

ي وقت، تقديم طلب خطي يجوز للطالب الذي يتم تنشيط قرضه من قبل صاحب القرض أو جامع الديون بعد فترة من عدم التحصيل، في أ
الديون التي كان من الممكن أن تكون مؤهلة لالسترداد. إذا مضى أكثر من أربع سنوات على اإلجراء أو الحدث الذي   STRFليسترد من 

ة وفق جعل الطالب مؤهال، فيجب أن يكون الطالب قد قدم طلبا خطيا لالسترداد خالل فترة السنوات األربعة األصلية، ما لم تمدد الفتر
 قانون آخر.

 ومع ذلك، ال يمكن دفع أي مطالبة ألي طالب دون رقم ضمان اجتماعي أو رقم تعريف دافع الضريبة

 إلى:  STRFيمكن توجيه أية استفسارات بشأن 

   Capitol Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833 2535 مكتب التعليم ما بعد الثانوي الخاص وعنوانه 
www.bppe.ca.gov   :(916) 263-1897(، رقم الفاكس: 888) 370 -7589( الرقم المجاني: 916) 431 -6959رقم الهاتف 

 
 UoPeopleللطالب في جامعة  STRFدفع الرسوم الدراسية المستردة من 

التقييم األول للطالب المقيمين في كاليفورنيا يبقى كما هو. سيتم تخصيص جزء من رسم التقييم هذا من أجل دفع يرجى العلم بأن رسم 
 التقييم لصندوق استرداد الرسوم الدراسية للطالب وهو غير مسترد.

 
 
 

http://www.bppe.ca.gov/
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 األكاديمية   األنظمة   : 5  الفصل 

 سياسة الحرية األكاديمية 

 

 ة الجامعة في تحديد أولوياتها الفكرية دون تدخل ال داعي له من السلطات الخارجية وحرية الطلبتشير الحرية األكاديمية إلى حرية 
واألكاديمية   افكرية للمخاوف خبراء اآلخرين لتعزيز المناقشة الواسعة النطاقالوالعمداء وأعضاء هيئة التدريس وجميع  مساقومعلمي ال

والتحدث ومتابعة المعرفة واالستفسار والبحث دون تدخل أو تقييد غير معقول من  واألخالقية من خالل التدريس والدراسة والكتابة 
في االستفسار عن أي موضوع يثير  سي المساقاتعلى حرية مدر  UoPeopleؤكد ت القانون أو اللوائح المؤسسية أو الضغط العام.

ية والمؤسسية والحكمة المتعارف عليها؛ لعرض نتائجهم على  اهتمامهم الفكري؛ لنقد أو الدعوة إلى تغيير المعايير االجتماعية واألكاديم
أو رقابة ؛ وأن يدرسوا بالطريقة التي يرونها مناسبة من الناحية   تحكموالزمالء وغيرهم؛ لنشر بياناتهم واستنتاجاتهم دون  ةالطلب

 ، والتعبير عن آرائهم الخاصة. في دراسة الموضوعات التي تهمهم، وتشكيل استنتاجاتهم الخاصة ةالمهنية. ويؤكد حق الطلب

 

يتم تعزيز الحرية األكاديمية والدراسة المجانية والمناقشة المنظمة في الفصل الدراسي من خالل االلتزام بتدريس ودراسة المناهج  
متطلبات الدرجة   لتجاهل أولويات التدريس للمؤسسة، أو  درسينالدراسية المذكورة بطريقة مهنية. الحرية األكاديمية ليست ترخيًصا للم

والمعلمون مسؤولين عن البقاء   ة، أو المعايير العادية للخطاب األكاديمي في مجالهم. في الفصل ، يكون الطلبUoPeopleفرضها تالتي 
ية من  ، واحترام القيود الزمنية، واحترام المشاركين اآلخرين في الجامعة. وبالمثل ، يتم تعزيز الحرية األكاديم مساقعلى صلة بمنهج ال

معايير النقاش المنظم والكياسة واالحترام المتبادل وليس مبرًرا  ةالمتمثلة في أن يتبع المعلمون والطلب  UoPeopleخالل متطلبات 
 أو المعلمين إلساءة معاملة اآلخرين. ةللطلب

 هناالكامل لسياسة الحرية األكاديمية للجامعة  نصلمزيد من المعلومات ، يمكن العثور على ال

 

 متطلبات الدرجة العلمية األكاديمية 

 

لطلبة مسؤولية معرفة وتلبية جميع متطلبات الدرجة العلمية المذكورة تفصيليا في دليل الجامعة ما إن يشرعوا  تحمل جميع اي
 . قد يختارون بدال من ذلك إتمام المتطلبات المذكورة في أحدث إصدار من الدليل. UoPeopleفي دراساتهم في جامعة 

 

العلوم   الدرجة الجامعية المتوسطة في 

، يتبع الطلبة مسارا  والعربية  ليزيةجفي كل من البرامج اإلن  UoPeopleلنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم من جامعة  
التخصص   في  المطلوبة  والمساقات  سابقة،  كمتطلبات  الواردة  المساقات  جميع  العام،  التعليم  مساقات  يشمل  منسقا  دراسيا 

 الدراسي، إضافة إلى: 

للعلوم ساعة فصلية معتمدة  62ساعة فصلية معتمدة إلدارة األعمال وعلم الحاسوب، وما ال يقل عن  60عن  إتمام ما ال يقل •
 . الصحية

https://uopeoplecrm.sharepoint.com/:b:/s/Management/Legal/Ee1ov9ni8E5FgruO_spMRy0B3Hv2ILgLwfpVw9KJMGZ4PA?e=MldIvF
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 .UoPeopleفي كل المقررات الدراسية التي قام بدراستها في  2.00الحصول على معدل نقاط تراكمي ال يقل عن  •

 في كل المساقات التي تمت دراستها في مجال التخصص الدراسي.  2.00الحصول على معدل نقاط إجمالي ال يقل عن  •

فصال دراسيا من االلتحاق الفعلي باستثناء أية  25استكمال جميع متطلبات الدرجة الجامعية المتوسطة في مدة زمنية ال تزيد عن  •
 فترات ابتعاد عن الجامعة.

 االمتحانات الخمسة الخاضعة للمراقبة المطلوبة في البرنامج الدراسي المختار.إتمام  •
 

العلوم  لبكالوريوس في   درجة ا

، يتبع الطلبة مسارا دراسيا منسقا يشمل مساقات التعليم العام، UoPeopleلنيل درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة 
 ت المطلوبة في التخصص الدراسي، إضافة إلى:جميع المساقات الواردة كمتطلبات سابقة، والمساقا

علوم ساعة فصلية معتمدة لل 122ساعة فصلية معتمدة إلدارة األعمال وعلم الحاسوب، وما ال يقل عن  120إتمام ما ال يقل عن  •
 . الصحية

 .UoPeopleفي كل المقررات الدراسية التي تمت دراستها في  2.00الحصول على معدل نقاط تراكمي ال يقل عن  •

 في كل المساقات التي تمت دراستها في مجال التخصص الدراسي.  2.00الحصول على معدل نقاط إجمالي ال يقل عن  •

فصال دراسيا من االلتحاق الفعلي باستثناء أية فترات  50استكمال جميع متطلبات درجة البكالوريوس في مدة زمنية ال تزيد عن  •
 ابتعاد عن الجامعة. 

 نات األحد عشر الخاضعة للمراقبة المطلوبة في البرنامج الدراسي المختار.إتمام االمتحا  •
 

لكامل  لدوام الجزئي والدوام ا  خيارات ا

مساقات في كل فصل، ويمكن لطلبة الدوام الجزئي التسجيل  4-2يمكن لطلبة دراسة الدرجة العلمية بدوام كامل التسجيل في 
 يل التالية: في مساق واحد في كل فصل. تنطبق قيود التسج

 يمكنهم 3 ≤ (CGPAإن طلبة دراسة الدرجة العلمية الذين يحافظون على معدل نقاط تراكمي ) •

 التسجيل فيما يصل إلى أربع مساقات في الفصل.  •

إن طلبة دراسة الدرجة العلمية في وضع اإلنذار األكاديمي، المراقبة األكاديمية، والمراقبة المستمرة و/أو يقل معدل نقاطهم   •
 يمكنهم التسجيل و/ أو االلتحاق في مساق واحد في الفصل.  2.00تراكمي عن ال

إن الطلبة الذين ينخفض معدل نقاطهم التراكمي إلى ما دون الحد األدنى المطلوب لاللتحاق بالعدد المسموح به من المساقات 
في الفصل الدراسي التالي، سيطالَبون بإلغاء المساقات في اليوم األول من الفصل. أولئك الذين يفشلون في تلبية هذا المتطلب 

ياسة المذكورة سيتم حذف أسمائهم تلقائيا من قِبل مكتب خدمات الطلبة من أية مساقات لتخفيف عبء المساقات وفق الس
 تتجاوز الحد المسموح.   

أما الطالب الذين يتحسن معدل نقاطهم التراكمي في نهاية فصل دراسي معين مما سيسمح لهم بالتسجيل في مساقات إضافية  
إضافية أثناء فترة التسجيل المتأخر. سيُطلب منهم االنتظار حتى يفتح   للفصل التالي، فإنهم لن يتمكنوا من إضافة مساقات

 باب التسجيل خالل األسبوع الخامس من الفصل التالي للتسجيل في العدد اإلضافي المسموح به من المساقات. 

 من هذا الدليل.  11يمكن االطالع على أنظمة تسجيل المساقات لجميع طالب المرحلة التحضيرية للدرجة العلمية في الفصل 
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لعلمية  لنيل الدرجة ا  المدة الزمنية المطلوبة 

خمسة فصول دراسية في عامها األكاديمي، يمتد كل منها عشرة أسابيع. يتوجب على الطلبة استكمال جميع  UoPeopleلدى جامعة 
فصال دراسيا من االلتحاق الفعلي باستثناء أية فترات ابتعاد عن  25متطلبات الدرجة الجامعية المتوسطة في مدة زمنية ال تزيد عن 

فصال دراسيا من االلتحاق الفعلي باستثناء أية  50وريوس في مدة زمنية ال تزيد عن الجامعة؛ واستكمال جميع متطلبات درجة البكال
غير نشط في  /UoPeopleأي ال يدرس في  -فترات ابتعاد عن الجامعة. تشمل فترة االبتعاد أية مدة يكون فيها الطالب خارج اإلقامة 

دون إكمال أي مقرر دراسي في الفصول   UoPeopleفي  وهذا يشمل كونه إما غير مسجل في المؤسسة و / أو مسجل -الجامعة 
 ل حصوله على إذن غياب. االدراسية الفاصلة )أي المسجل وغير النشط(، و/ أو في ح

 

ستختلف المدة الزمنية المطلوبة لنيل الدرجة العلمية من طالب آلخر وتعتمد في جزء كبير منها على ما إذا كان الطالب يدرس بدوام 
وما إذا كان يسجل في جميع الفصول الدراسية الخمسة من كل عام دراسي. يُنصح الطلبة بأن يكونوا على تواصل مع كامل أو جزئي 

الخاص بهم للبدء في وضع خطة دراسية وتقدير المدة الزمنية الالزمة لنيل الدرجة العلمية بناء على العوامل والقيود  المرشد األكاديمي
 المذكورة أدناه: 

الب الذين يسجلون بدوام كامل في جميع الفصول الخمسة في السنة إكمال الدرجة الجامعية المتوسطة في عامين باستطاعة الط •
دراسيين ودرجة البكالوريوس في أربعة أعوام دراسية. على سبيل المثال، الطلبة الذين يكملون مساقين في كل فصل دراسي  

موا عشر مساقات كل عام؛ يتطلب إتمام الدرجة الجامعية المتوسطة على مدى خمسة فصول في العام الدراسي سيكونون قد أت
 إكمال عشرين مساقا، وإتمام درجة البكالوريوس إكمال أربعين مساقا.

باستطاعة الطالب الذين يسجلون بدوام كامل ولكن يتبعون النمط األكثر شيوعا للدراسة ما بعد الثانوية ويأخذون فصال واحدا   •
الدرجة الجامعية المتوسطة في عامين دراسيين ونصف ودرجة البكالوريوس في خمسة أعوام دراسية.   خارج اإلقامة، إكمال

على سبيل المثال، الطلبة الذين يكملون مساقين في كل فصل دراسي على مدى أربعة فصول في العام الدراسي سيكونون قد 
ين مساقا بعد عامين دراسيين ونصف، إلخ يتطلب إتمام أتموا ثماني مساقات بعد عام واحد، ستة عشر مساقا بعد عامين، عشر

 الدرجة الجامعية المتوسطة إكمال عشرين مساقا، وإتمام درجة البكالوريوس إكمال أربعين مساقا.

 الطالب الذين يتابعون دراستهم على أساس الدوام الجزئي أو الذين يأخذون إجازات ممددة سيستغرقون وقتا أطول للتخرج. •
 

لعلمية  ا الدرجة  لنيل  لمطلوبة  ا ية  لزمن ا لمدة  ا  مالحظات حول 

إن الطلبة الذين تجاوزوا العدد المسموح به من الفصول الدراسية بحالة التسجيل النشط بدون إتمام جميع متطلبات   .1
 الدرجة العلمية سيتم سحبهم إداريا من الجامعة.

ة العلمية على أساس كل حالة على حدة، بعد إثبات وجود  سيتم النظر في تمديد المدة الزمنية من أجل إكمال الدرج  .2
يوما   30الظروف المخِففة، وستتم مراجعة كل حالة على حدة بعد تقديم التماس إلعادة الطالب إلى الجامعة خالل 

 من إشعار السحب.

 ال توجد رسوم إضافية مرتبطة بتقديم طلب المراجعة الخاصة أو تمديد التسجيل. .3

 

 الدراسية   تغيير التخصصات 

بالشروط   االلكترونية UoPeople بوابة يمكن للطالب أن يطلبوا تغيير التخصصات الدراسية من خالل تقديم طلب في
 التالية: 
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فما فوق كي يتسنى لهم طلب تغيير التخصصات،  2.00يتوجب أن يكون الطالب في وضع جيد مع معدل نقاط تراكمي يبلغ  •
وينبغي أن يجتازوا جميع المتطلبات السابقة المدرجة في قسم متطلبات البرنامج الدراسي الجديد قبل أن يكونوا مؤهلين إلجراء  

 التغيير. 

 فيما يلي المساقات التي يحتاج الطلبة لدراستها من أجل تغيير تخصصهم:  •

 

 برنامج المتطلبات السابقة لكل 

BA  إدارة األعمال CS 14 علوم الحاسوبHS  العلوم الصحية 

BUS 1101 MATH 1201 

MATH 1280 

CS 1101 

CS 1102 

BIOL 1121 

PSYC 1111 

SOC 1502 

 

لن يتمكن الطالب من تقديم الطلب إال بعد اجتياز مساقات المتطلبات السابقة بنجاح للتخصص الجديد الذي يرغبون في التغيير   •
 إليه. 

 ال يستطيع طلبة المساقات التأسيسية طلب تغيير البرنامج. يمكنهم القيام بذلك بعد قبولهم كطلبة دراسة الدرجة العلمية فقط. •
 

الخاص  المرشد األكاديمييُنصح الطلبة الذين لم ينجحوا باجتياز مساقات المتطلبات السابقة لتغيير التخصص باالتصال ب
 بهم.  

 

لعلمية تغيير مستوى    الدرجة ا

وفقا  االلكترونية UoPeople بوابةعبر يمكن للطالب أن يطلبوا تغيير مستويات الدرجة العلمية من خالل تعبئة نموذج 
 للشروط التالية: 

من الدرجة   فما فوق لتبديل مستوى الدرجة العلمية 2.00يجب أن يكون الطالب في وضع جيد مع معدل نقاط تراكمي يبلغ   •
 الجامعية المتوسطة إلى درجة البكالوريوس. 

 التبديل من درجة البكالوريوس إلى الدرجة الجامعية المتوسطة. 2.00يمكن للطلبة الذين يقل معدل نقاطهم التراكمي عن  •
 

العلمية اإلضافية في    UoPeopleالدرجات 

ونالوا درجة البكالوريوس التسجيل للحصول على درجة بكالوريوس   UoPeopleال يمكن للطلبة الذين تخرجوا من جامعة 
 ثانية في الجامعة. 

 
مؤهلين الختيار دراسة الدرجة الجامعية المتوسطة أو درجة   غير 2013 -2012الفصل األول من العام األكاديمي  وا دراستهم قبلأالطلبة الذين بديعتبر   14

 . العلوم الصحيةالبكالوريوس في 
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ونالوا الدرجة الجامعية المتوسطة التسجيل للحصول على درجة جامعية متوسطة  UoPeopleال يمكن للطلبة الذين تخرجوا من جامعة 
ولكن بإمكانهم، في ظروف معينة، تقديم طلب إلكمال دراسة درجة البكالوريوس في نفس التخصص الذي نالوا فيه  ثانية في الجامعة،

الدرجة الجامعية المتوسطة. ترسل جميع طلبات الحصول على مزيد من المعلومات إلى مكتب خدمات الطلبة عبر البريد اإللكتروني 
student.services@uopeople.edu  و ليزيةاإلنجللقسمstudent.services@ar.uopeople.edu  العربيللقسم. 

 
 

 

 الساعات المعتمدة 

نظاما لتخصيص ساعات معتمدة لجميع المساقات من أجل تتبع إنجاز الطالب. يتم استخدام   UoPeopleتوظف جامعة 
الساعة الفصلية للتقدير الكمي وتمثيل الفترة الزمنية الذي يتوقع للطالب العادي أن يشارك خاللها بنشاط في العملية 

 تحقيق أهداف التعلم المعلنة لمساق محدد.التعليمية. يمثل ذلك توقعا معقوال للوقت الذي يستغرقه الطالب العادي ل

الرصيد األكاديمي للساعات المعتمدة عند إتمام المساق  UoPeopleتجري عملية التعلم عبر اإلنترنت بالكامل، وتمنح 
ساعة على األقل من العمل للطالب خالل الفصل الدراسي   45بنجاح. تنص سياسة الجامعة على أن كل ساعة فصلية تعادل 

ساعة منها على األقل في المشاركة األكاديمية النشطة، مع تكريس الساعات المتبقية  17-15أسابيع، ويجب قضاء  9 الممتد
 للتحضير اإلضافي المطلوب الستكمال جميع األعمال األكاديمية التي تشمل وتمثل الساعات المعتمدة على حد سواء. 

للطلبة عند إتمام المساق بنجاح. يتم تحديد عدد الساعات المعتمدة الرصيد األكاديمي للساعات المعتمدة  UoPeopleوتمنح 
من خالل مقدار الوقت الذي يشارك فيه الطالب أكاديميا باإلضافة إلى مقدار الوقت الذي من المتوقع أن يلتزم فيه الطالب 

عداد لكل ساعة يقضونها في ساعات من االست 3-2بالتحضير للحصة الدراسية في الصف. يُتوقع من الطلبة بوجه عام قضاء 
 17 -15ساعات معتمدة، يتوجب على الطلبة أن يتوقعوا قضاء  3أسابيع وله  9المشاركة النشطة. لذلك، ففي مساق مدته 

ساعات من المشاركة  6-5ساعة في العمل المستقل،  11 –  10ساعة في األسبوع تقريبا في العمل المتعلق بالمساق )حوالي 
 ساعة. 150-135فصل دراسي، بمجموع الفعالة( على مدى  

 

على رصيد   2013-2012قبل الفصل األول من العام الدراسي  UoPeopleيحصل الطالب الذين بدأوا دراستهم في 
، يتم  2013 -2012األول من العام الدراسي   الفصلساعات معتمدة للمساق اعتمادا على نظام الساعات الربعي. اعتبارا من 

 لمعتمدة اعتمادا على نظام الساعة الفصلية. منح رصيد الساعات ا
 

تتم مراقبة القواعد التي تحكم تحديد الساعات المعتمدة من قِبل معاون رئيس مجلس الجامعة للشؤون األكاديمية. تتوفر 
 إرشادات حول االلتزام بهذه السياسة في دليل تطوير المساقات وكتيب الكلية.

 

 للمراقبة االمتحانات الخاضعة  

 

إكمال العدد المطلوب من االمتحانات الخاضعة للمراقبة بنجاح قبل التخرج وفقا  UoPeopleيتوجب على طالب جامعة 
لبرنامج درجتهم العلمية. إنه شرط لمنح درجة علمية وشهادة وال يمكن للطالب التخرج إال بعد اجتياز جميع االمتحانات  

 الخاضعة للمراقبة المطلوبة بنجاح.

في الفصل الدراسي الثاني من العام   UoPeopleيتوجب على طلبة الدرجة الجامعية المتوسطة الذين بدأوا دراستهم في  •
 إكمال خمس امتحانات نهائية على األقل تحت إشراف مراقب معتمد )مراقب امتحان(.  2012-2011الدراسي 
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في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي   UoPeopleيتوجب على طلبة درجة البكالوريوس الذين بدأوا دراستهم في  •
 إكمال أحد عشر امتحانا نهائيا على األقل تحت إشراف مراقب معتمد )مراقب امتحان(. 2011-2012

في المساق بغض النظر عن األداء  0.00سيمنح الطلبة الذين ال يتقدمون المتحان خاضع للمراقبة في نهاية المساق العالمة 
 تنطبق جميع سياسات الجامعة، بما فيها قوانين النزاهة األكاديمية، على االمتحانات المراقبة.   15ب فيه. السابق للطال

 

 متطلبات المراقب )مراقب االمتحان( 

 تقع مسؤولية اختيار مراقب االمتحان على عاتق الطالب وحده، ويجب أن يكون المراقب مستوفيا المتطلبات التالية: 

أن يكون شخصا بالغا مسؤوال ومحترما، مثل المسؤول المحلي أو المشرف في العمل أو أمين مكتبة أو شخصية دينية، وأن ال  •
 عاما؛  21يقل عمره عن 

 أال تجمع بين المراقب والطالب أو مقدم طلب القبول عالقة زواج أو صلة قرابة؛  •

 لضمان نزاهة عملية االمتحان؛ UoPeopleأن يكون على استعداد لالمتثال لسياسات وإجراءات  •

يجب أن يكون لديه اتصال مستمر باإلنترنت وأن تكون استجابته عالية للرسائل اإللكترونية المرسلة من الجامعة خالل فترة   •
 دراسة الطالب، كما يجب أن يكون حاضرا جسديا مع الطالب طوال فترة االمتحان المراقب.

سه في االمتحان، وال يمكن أن يكون المراقب قريبا للطالب أو طالبا آخر في  ال يجوز للطالب أن يكون مراقبا لنف
UoPeople  أو متقدما للجامعة، كما ال يجوز أن يكون للمراقب تضارب في المصالح مع الطالب أو أية مصلحة مكتسبة من

وسيتم رفض تسجيل الطالب  عالمته أو أدائه في االمتحان. تحتفظ الجامعة بالحق في التحقق من المراقب في أي وقت،
 الذين يعينون مراقبين ال يستوفون المتطلبات. 

يجب أن يكون المراقِب في نفس منطقة الطالب، حيث يتعين عليهما، أثناء االمتحان، أن يكونا حاضرين جسديا في نفس 
لمراقب مقابل استعداده لإلشراف  الغرفة فيما أثناء االمتحان. يُمنع الطالب كذلك من دفع أية مبالغ أو تقديم مزايا أخرى ل

 على االمتحان.

برامج المقدمة باللغة  )هذه الخدمة متوفرة فقط لل مباشرة مقابل خدماتها ProctorUيمكن أن يختار الطلبة الدفع لشركة 
، أو يمكنهم اختيار طرف ثالث مثل شخص معتمد أو منظمة معتمدة يقدمون خدمات مراقبة االمتحانات، ولكنهم  (ليزيةجاالن

استخدام طرف  UoPeopleيجب أن يكونوا على علم بأنهم المسؤولون عن دفع أية رسوم تتطلبها هذه الخدمة. ال تشترط 
 ثالث كمراقب امتحان. 

يوافق الطالب على شروطه   ProctorUومن خالل االشتراك واستخدام خدمة  ،هو طرف ثالث ProctorU:  ان يرجى العلم
 وسياساته.  أحكامهو
 
 

 أنظمة االمتحان 

يتوجب على الطلبة تحديد مراقب االمتحان أثناء التسجيل عبر اإلنترنت للمساقات التي تتطلب وجود المراقب عن طريق إدخال   •
بريده اإللكتروني، رقم هاتفه، مهنته وعنوان سكنه. تقع على عاتق الطالب وحده مسؤولية إبالغ مكتب  اسمه األول، اسم عائلته، 

 خدمات الطلبة عن أي تغيير في معلومات االتصال بالمراقب.

تحتفظ الجامعة بحق التحقق من هوية المراقب في أي وقت وذلك باالتصال به مباشرة للتحقق من هويته/ هويتها والتأكد من   •
كونه يستوفي جميع المتطلبات. إذا رفضت الجامعة مراقبا فستقوم بإبالغ الطالب وفقا لذلك، ويتحمل الطالب وحده مسؤولية 

 توفير مراقب آخر، ويكون رفض المراقب تبعا لتقدير الجامعة وحدها، وليست ملزمة بإعطاء سبب لهذا القرار. 

 

 15 .... 
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ت ومكان االمتحان النهائي مع مراقب االمتحان. تبدأ فترة االمتحان  تقع على عاتق الطالب وحده مسؤولية تنسيق موعد ووق •
( وتنتهي  5-)توقيت جرينتش  UoPeopleصباحا بتوقيت   00:05النهائي يوم الخميس من األسبوع التاسع من الفصل الساعة 

يم االمتحان الخاضع (. يجب أن يتم تقد5-)توقيت جرينتش  UoPeopleليال بتوقيت  23:55يوم األحد التالي في الساعة 
 للمراقبة ضمن هذه الفترة، وستقوم الجامعة بإرسال رسالة تذكير إلى المراقب قبل أسبوع من االمتحان.

يُنصح الطالب بعدم جدولة االمتحان في وقت قريب جدا من نهاية فترة االمتحان النهائي تحسبا لحدوث مشكالت فنية أو   •
 جود وقت كاٍف لتلقي الدعم إذا لزم األمر. مشكالت أخرى غير متوقعة. وهذا سيضمن و

لن يسمح للطالب بالبدء باالمتحان الخاضع للمراقبة دون وجود المراقب. قبل البدء باالمتحان، يتوجب على الطلبة تقديم بطاقة   •
البرامج  ب لطال تعريفية صادرة عن جهة حكومية والتي ستستخدم للتحقق من هوية الطالب. ويجب أن تكون باللغة اإلنجليزية

. حالما يتم التحقق من هوية الجامعي باللغة العربيةاإلنجليزية لطالب البرنامج و باللغة العربية أو الجامعية باللغة اإلنجليزية 
الطالب، يجب على المراقب إدخال رمز االمتحان في حقل كلمة مرور االمتحان بعد تسجيل الطالب دخوله إلى صفحة المساق.  

 خدمات الطلبة بتزويد المراقب بالرمز قبل أسبوع من بدء االمتحان.يقوم مكتب 

تقع على عاتق الطالب وحده مسؤولية التأكد من تواجد المراقب خالل فترة االمتحان النهائي. إن حدوث مشكلة مع المراقب لن  •
 تعتبر سببا منطقيا لتمديد فترة االمتحان أو طلب امتحان تعويضي.

 

ل  التي تتطلب مراقب امتحان( المساقات الخاضعة ل ابعة )المساقات   مت

 تتضمن المساقات التالية اختبارات نهائية يجب إجراؤها تحت إشراف مراقب )مراقب امتحان(
 

لغة اإلنجليزية  الكفاءة في ال لمتابعة مطلوب إلثبات   مساق يخضع ل

ENGL 0101  1اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية 

 
 

لمتابعة   دارة األعمال مساقات تخضع ل إ ة   مطلوبة لتخصصات  يزي لغة اإلنجل ال   16ب

ENGL 1102   2اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية 
MATH 1201  علم الجبر الجامعي 
MATH 1280    مدخل إلى علم اإلحصاء

BUS 2201     مبادئ التسويق 
 BUS 2202   التجارة اإللكترونية 

BUS 3303   1الريادة في األعمال    
BUS 3305   تشريعات وأخالقيات األعمال 
BUS 3306   األعمال والمجتمع 
BUS 4402   السلوك التنظيمي 
BUS 4403        سياسة واستراتيجية األعمال 
BUS 4405  القيادة 

 

 
 لدرجة البكالوريوس. إن قائمة المساقات الخاضعة للمتابعة المطلوبة لتخصصات إدارة األعمال تتضمن المساقات المطلوبة  16
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للغة   ا ب دارة األعمال  إ لمتوسطة في  لجامعية ا ا لدرجة  ل لمتابعة مطلوبة    العربية مساقات تخضع ل

ARABC 1102   أساسيات الكتابة و البحث العلمي باللغة العربية
MATHA 1201  الجبر الجامعي 
MATHA 1280   مقدمة في اإلحصاء

BUS 2201  مبادئ التسويق 
BUS 2202   التجارة اإللكترونية 

 

لمتابعة مطلوبة لتخصصات   لعلوم الصحية مساقات تخضع ل 17ا
 

ENGL 1102 2 اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية  
MATH 1201  علم الجبر الجامعي 
MATH 1280 مدخل إلى علم اإلحصاء 

HS 2211 علم التشريح البشري ووظائف األعضاء 
HS 2711 التثقيف والسلوك الصحي1 العلوم الصحية : 
HS 3311 علم األوبئة 
HS 3610  التطور البشري في منظور عالمي 
HS 4212 علم الوراثة   
HS 4241  األمراض النفسية والصحة النفسية 

 HS 4510 علم اإلحصاء الحيوي 
HS 4810 السياسة الصحية واإلدارة 

 

الحاسوب  م  لمتابعة مطلوبة لتخصصات عل  18مساقات تخضع ل
ENGL 1102  2اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية    

MATH 1201 علم الجبر الجامعي 
MATH 1280 مدخل إلى علم اإلحصاء 

CS 2205  1برمجة الويب 
CS 2301  1نظم التشغيل 
CS 3305  2برمجة الويب 
CS 3306  2قواعد البيانات 
CS 3303  هيكلية البيانات 
CS 3307  2نظم التشغيل 
CS 4407 التنقيب عن البيانات والتعلّم اآللي 
CS 4402 لغات البرمجة المقارنة 

 
 
 
 

 
 

 
 لدرجة البكالوريوس إن قائمة المساقات الخاضعة للمتابعة المطلوبة لتخصصات الصحة المجتمعية والصحة العامة تتضمن المساقات المطلوبة   17

 لدرجة البكالوريوس  لتخصصات علم الحاسوب تتضمن المساقات المطلوبة إن قائمة المساقات الخاضعة للمتابعة المطلوبة18           
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 الدراسي   المنهاج   : 6  الفصل 

 

 تراث العلوم اإلنسانية 

التزام المؤسسة العميق ببنية ودقة تعليم العلوم اإلنسانية التقليدية. تم   UoPeopleتعكس برامج الدرجات العلمية في جامعة 
تصميم كل برنامج لضمان حصول الطالب على سعة فكرية عبر األقسام الرئيسية للمعرفة، واكتساب تعمق في مجال واحد 

 ماما شخصيا ومهنيا. على األقل من التخصص، وإتاحة الفرصة لهم الستكشاف وتجربة مجاالت أخرى يهتمون بها اهت 

تعتبر القدرة على التفكير الناقد والتواصل بفعالية، استخدام األدوات واألساليب التحليلية المناسبة، إدراك مكان المرء في  
عالم العولمة سريع التغير، والبحث في األسئلة من وجهات نظر متعددة، واالستجابة بشكل خالق للتحديات في مجموعة من  

السياقات هي السمات المميزة للتعليم الراسخ للعلوم اإلنسانية. فهو تعليم يشجع االنضباط الفكري، يطلق العنان للخيال،  
 يعزز حب التعلم مدى الحياة، ويجهز الفرد للتعامل مع التعقيدات المتزايدة في مجتمع اليوم المتطور علميا وتكنولوجيا. 

طلبة من مناطق الدعة الفكرية الخاصة بهم والمجاالت التي تهمهم. حيث يعرفهم على طرق إن تعليم العلوم اإلنسانية يخرج ال
جديدة في التفكير والمعرفة، ويكونون مجبرين على االنخراط مع أنظمة مختلفة عن نظمهم ودراسة افتراضاتهم ومعتقداتهم 

 مواقف الفرد ومعتقداته وسلوكياته.السابقة. إنها رحلة للنمو الشخصي والفكري مدفوعة بتأطير وإعادة صياغة 

البراعة الفكرية وموقف   UoPeopleواألهم من ذلك، أن التعليم الحر هو اإلعداد للحياة كمواطن مسؤول. يمتلك خريجو 
التساؤل، وااللتزام بالعقل واالنفتاح على البدائل، وتقدير التنوع، وسالمة االجتهاد الالزمة التخاذ اإلجراءات وقيادة  

 ين. كما أن لديهم التزام خاص باستخدام تعليمهم لجعل العالم مكانا أكثر أمانا وعدالة وإنسانية للعيش فيه.اآلخر

 أهداف التعلم المؤسسي 

مجموعة من نتائج التعلم المؤسسي التي يجب معالجتها في كل برنامج. يتم تطوير  UoPeopleتمشيا مع مهمتها ، حددت 
العمل الدولية( في كل من الفصول الدراسية وبيئة المناهج الدراسية. تحدد منظمة العمل  مخرجات التعلم المؤسسي )منظمة 

الدولية الخاصة بنا المجاالت الواسعة للمعرفة والمهارات والقدرات والقيم التي من المتوقع أن يطورها خريجو جامعة  
UoPeople لدراسية. بسبب التعلم في الفصول الدراسية واألنشطة المشتركة للمناهج ا 

 هي: UoPeopleمخرجات التعلم المؤسسي لجامعة 
 
 

إثبات استخدام حجج واضحة وجيدة التنظيم وأدلة داعمة ذات مصداقية بطريقة  سيكون الطالب قادرين على  -: طالقة االتصال 1النتيجة 
   منطقية ومنظمة ؛ وتنفيذ تقنية توصيل مناسبة لتوصيل رسالة واضحة

 سيتمكن الطالب من استخدام التفكير الكمي و / أو األساليب الرياضية لحل المشكالت. -التفكير الكمي : 2النتيجة 
سيتمكن الطالب من تحديد الموارد التكنولوجية وتخصيصها واستخدامها بشكل فعال ليكونوا قادرين  محو األمية التكنولوجية: 3النتيجة 

  لعمل في مجتمع اليوم عالي التقنية ولألداء في المجال الذي يختارونه.على اكتساب المهارات الالزمة ل
سيتمكن الطالب من تطبيق المعرفة بالتنوع والكفاءات متعددة الثقافات لتعزيز المساواة والعدالة االجتماعية  -التنوع والشمول  - 4النتيجة 

 ريقة التي يرى بها الناس العالم.والتعرف على ثقافات ومعتقدات العالم التي تختبر وتؤثر على الط 
 : التعاون5النتيجة 

 سيتمكن الطالب من العمل بشكل تعاوني لتعزيز مناخ الفريق البناء 
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 المنهاج الدراسي 

 

تشكل المساقات الفردية اللبنات األساسية في كل برنامج للدرجات العلمية. شيدت متطلبات المساق لضمان أن تشمل دراسة  
مجموعة واسعة من الموضوعات والنهج، مع الحفاظ على التوازن المناسب بين مكونات المناهج الدراسية الثالثة  الطالب 

التي تشكل تعليم العلوم اإلنسانية وهي: التعليم العام، التخصص الدراسي، والمساقات االختيارية. فيما يلي وصف لهذه 
 المكونات. 

 

 التعليم العام 

 

العام للطلبة مدى اتساع المعرفة اإلنسانية واألساليب المستخدمة لدراستها. يركز الطالب على تطوير تكشف متطلبات التعليم 
مهارات التفكير والتحليل والتواصل النقدي؛ اكتساب المعرفة الكمية والعلمية؛ وفهم المبادئ األساسية للمشاركة المدنية 

الفنون  -تطلبات الطالب بأساليب وشواغل الفروع التقليدية للمعرفة والمواطنة واألبعاد األخالقية للسلوك. تُعّرف هذه الم
وتقدم منظورا تاريخيا وتقديرا للتنوع عبر الزمن والثقافة   -واإلنسانيات، العلوم االجتماعية والسلوكية، والعلوم الطبيعية 

فكار وتوفر بيئة للتفكير في معناها  والحدود الوطنية. وتفتح باب الفرص إلقامة صالت متعددة التخصصات بين المفاهيم واأل
وأهميتها. وكتجربة تعلم مشتركة، تعزز متطلبات التعليم العام التواصل بين الطالب وتُنشئ روابط مع الخريجين الذين  

غادروا من قبل ومع مجموعات الطالب الذين سيتبعونهم. أخيرا، توفر متطلبات التعليم العام أساسا فكريا الستكمال برنامج 
 راسي تخصصي وتعلم مدى الحياة. د

يهدف التعليم العام إلى نقل المعرفة العامة والمفاهيم الفكرية للطالب وتطوير المهارات والمواقف التي تعتقد هيئة التدريس أن 
 كل شخص متعلم يجب أن يمتلكها.

توفر المساقات لوبة واالختيارية. يستكمل الطالب متطلبات التعليم العام من خالل دراسة كل من المساقات اإلجبارية المط
االختيارية الموجهة مرونة االستكشاف في مجاالت االهتمام مع ضمان تطوير المهارات األكاديمية األساسية. يستكمل  

 اية السنة الثالثة من الدراسة.معظم الطلبة مساقات التعليم العام مع نه
 

ثماني كفاءات أساسية في التعليم العام: محو األمية المعلوماتية ، والتفكير الكمي ، والتواصل ، والقيم والتفكير  UoPeopleمتلك ت
و األخالقي ، ودراسات الحضارة ، والثقافة والمعتقدات ، والعلوم اإلنسانية ، والعلوم االجتماعية والسلوكية ، والعلوم الطبيعية. كما ه

هي المهارات / المعرفة التي  SLO .(SLO)جوهر التعليم العام الكامل الكفاءات مع مخرجات تعلم الطالب موضح أدناه: فيما يلي 
 سيتمكن الطالب من القيام بها بعد االنتهاء من التعليم العام. 

 . محو األمية المعلوماتية 1

  

والبدء في تطوير عادات العقل التي تتميز بالقدرة  الهدف هو تعلم جمع وتنظيم واستخدام المعلومات من المصادر األولية والثانوية ؛
على تحديد وجمع وتحليل البيانات ذات الصلة من مصادر متعددة باستخدام التفكير وتشكيل استنتاج منطقي. محو األمية المعلوماتية هو  

إيجادها وتقييمها واستخدامها بشكل  القدرة على معرفة متى تكون هناك حاجة للمعلومات ، لتكون قادًرا على تحديد هذه المعلومات و
 مسؤول ومشاركتها بخصوص المشكلة المطروحة. 
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 مخرجات تعلم الطالب

1.1 SLO 1.سيتمكن الطالب من تحديد وجمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة وتقييم المعلومات ومصادرها بشكل نقدي : 

1.2 SLO 2 فعال لتحقيق غرض معين.: سيتمكن الطالب من استخدام المعلومات بشكل 

1.3 SLO 3 .سيتمكن الطالب من تحديد مصادر موثوقة لألعمال األكاديمية وتحديد االنتحال : 

  

 . التفكير الكمي2

سيطور الطالب مهارات في التفكير الكمي. الهدف هو التعرف على اللغة المجردة للرياضيات لتطبيق المبادئ واألدوات المناسبة 
اة الواقعية في مجاالت متنوعة. في عالم اليوم المعتمد على البيانات ، تعد القدرة على جمع وتفسير كميات كبيرة من لتحليل مشاكل الحي

ائج ،  المعلومات أمًرا بالغ األهمية. يتعلم الطالب تقييم األدلة ، ورؤية العالقات بين األشياء ، وتحديد األنماط والنظام ، واستخالص النت
ستنتاجاتهم إلى اآلخرين. يتعلم الطالب عن األخطاء الشائعة التي تحدث في التفكير الكمي ويطورون فهًما أنه ال وإيصال أسبابهم وا

 يمكن اإلجابة على كل سؤال بناًء على البيانات المتاحة.

 مخرجات تعلم الطالب

2.1 .SLO 1 الرياضية لحل المشكالت.: سيتمكن الطالب من تطبيق التفكير الكمي المناسب و / أو األساليب 

2.2 .SLO 2 سيتمكن الطالب من تفسير النماذج الرياضية لدعم االستنتاجات وتقييم النتائج : 

 تواصل . ال3

 الهدف هو القدرة على التواصل باستخدام الحجج المنظمة جيًدا واألدلة الداعمة الموثوقة. 

 مخرجات تعلم الطالب

3.1 .SLO 1لقدرة على تطوير األفكار بطريقة منطقية ومنظمة ومنظمة.: سيتمكن الطالب من إظهار ا 

3.2 SLO 2 سيتمكن الطالب من إنتاج أفكار مقنعة باستخدام أدلة عالية الجودة تم جمعها من الموارد األكاديمية المناسبة والمستشهد :
 بها بشكل صحيح.

3.3 SLO3لة واضحة : سيتمكن الطالب من تنفيذ تقنيات التسليم المناسبة لنقل رسا 

  

 . القيم والتفكير األخالقي 4

والهدف من ذلك هو امتالك القدرة على فحص االمتحان ومنطق المبادئ األخالقية للسلوك البشري في بيئات متنوعة. . من خالل هذا  
تغير ؛ تقييم االدعاءات حول المطلب ، سيتعلم الطالب كيفية التفكير بطريقة مبدئية ؛ فهم الطريقة التي تتطور بها أنظمة القيم وتنتشر وت 

 القضايا األخالقية ؛ ودراسة الفلسفات المتنافسة والتعاريف التاريخية للخير والشر والصواب والخطأ والعدالة والمساواة والحرية وحقوق
 اإلنسان والتنوع 

 مخرجات تعلم الطالب

 4.1 SLO 1ة.: سيتمكن الطالب من شرح المعضالت األخالقية عبر سياقات مختلف 

 

4.2 SLO 2 .سيتمكن الطالب من التحليل الموضوعي لوجهات النظر المختلفة وأنظمة القيم وربطها بمعتقداتهم الخاصة : 
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 . دراسات الحضارة والثقافة والمعتقدات 5

سط الثقافات  الهدف هو أن تكون قادًرا على التعرف على ثقافات ومعتقدات الثقافة اإلنسانية وكيف تشكل ثقافتها االجتماعية. تتو
والمعتقدات فهم الناس ألنفسهم والعالم الذي يعيشون فيه. تتطلب المواطنة في عالم اليوم العالمي القدرة على دراسة كيف يرى البشر 

  أنفسهم كأعضاء في المجموعات االجتماعية والدينية والوطنية واإلقليمية في العصور التاريخية الحالية والماضية ، وكيف يتم استبدال
 التكوينات السابقة بالتشكيالت الالحقة.

 

5.1 SLO 1.سيتمكن الطالب من عكس دور العلوم اإلنسانية والتاريخ في تشكيل الثقافة االجتماعية : 

5.2.SLO 2 .سيتمكن الطالب من تحليل دور العلوم اإلنسانية في فهم ثقافات العالم : 

 . أ. العلوم اإلنسانية6

ر عن التجربة اإلنسانية في األشكال الفنية المكتوبة والمرئية والسمعية وغيرها ، مما يوفر رؤى حول قيم الهدف هو فهم كيفية التعبي
 ومعتقدات اآلخرين كما يتم نقلها من خالل الفن واألدب والموسيقى واألفالم و / أو المسرح. 

  

6.1 SLO1  خالل التجربة البشرية ألنه مرتبط باألحداث التاريخية : سيتمكن الطالب من التعرف على تاريخ الفن في تاريخ الفن من
 واالتجاهات الثقافية.

 

 .ب. العلوم االجتماعية والسلوكية7

الهدف هو فهم كيفية تنظيم البشر ألنفسهم في مجموعات ومؤسسات اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية معقدة والتي تشكل وتشكل من  
والجماعي. سيكتسب الطالب معرفة واسعة في المناطق الجغرافية والتاريخ والثقافات في العالم لتطوير قدرتهم خالل السلوك الفردي 

 على أن يصبحوا مواطنين عالميين منتجين.

  

76.12 .SLO1.سيتمكن الطالب من تحليل مدى تعقيد التنوع االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقافي في جميع أنحاء العالم : 

 

 . ج. العلوم الطبيعية8

الهدف هو تعريف الطالب بأسس العلوم الفيزيائية والحياتية وتطبيقها على العلوم الهندسية وأساليب االستفسار وتقنيات المراقبة 
 والتجريب المستخدمة لتعزيز المعرفة في هذا المجال. سيتعرض الطالب للتفكير العلمي وتطبيقاته. 

86.13 .SLO1من وصف طرق البحث التي تؤدي إلى التفكير العلمي : سيتمكن الطالب 

86.24 .SLO 2 سيتمكن الطالب من التعرف على أسس العلوم الفيزيائية والحياتية وتطبيقاتها : 

 

 متطلبات التعليم العام

 .على متطلبات التعليم العام تجاه المتطلبات الرئيسية أو االختياريةمعتمدة الساعات الال يجوز أيًضا تطبيق  
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 للدرجة الجامعية المتوسطة  متطلبات التعليم العام

 ( مساقات 6ساعة معتمدة ) 18: ساعات المعتمدةمجموع ال

  

 ساعات معتمدة مطلوبة 3 -معرفة المعلومات 

•  •UNIV 1001 -   إستراتيجيات التعليم عبر اإلنترنت 

 

 أرصدة مطلوبة 6 -التفكير الكمي 

• MATH 1201    - الجامعي  الجبر 

• MATH 1211 - حساب التفاضل والتكامل 

• MATH 1280 - مقدمة في اإلحصاء 

 

 ساعات معتمدة المطلوبة 3 - تواصلال

• ENGL 1102 -  2 نشاءاإل 

 

 مطلوبة ساعات معتمدة  3 -القيم والمنطق األخالقي 

• PHIL 1404 - األخالق والمسؤولية االجتماعية 

 

 مطلوبةساعات معتمدة  3 -دراسات الحضارة ، والثقافات ، والمعتقدات 

•  •HIST 1421 -  الحضارة اليونانية والرومانية 

 

 مجاالت المعرفة التأديبية

 مطلوبة ساعات معتمدة 3 -اإلنسانية العلوم  . ا

  

• AHIST 1401 -  تاريخ الفن 

• PHIL 1402 -  مقدمة في الفلسفة 

• ENGL 1405 -   األدب العالمي 

 

 ساعات معتمدة  3 -العلوم االجتماعية والسلوكية  -ب

  

• ECON 1580 -  مدخل إلى االقتصاد 

• POLS 1503 -  العولمة 
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• PSYCV 1111 -  مقدمة في علم نفس الصحة 

• PSYC 1205 - الذكاء العاطفي 

• 1504  PSYC -  مدخل إلى علم النفس 

• SOC 1502 -  مقدمة في علم االجتماع 

  

  

 ساعات معتمدة  3 -وم الطبيعية العل -ج

• BIOL 1301 -  مقدمة في علم األحياء 

• 1121 BIOL -  لتخصصات الدراسات الصحية  1علم األحياء 

• ENVS 1301 - مقدمة في العلوم البيئية 

 باللغة العربية للدرجة الجامعية المتوسطةمتطلبات التعليم العام 

 ( مساقات 6ساعة معتمدة ) 18: ساعات المعتمدةمجموع ال

  

 مطلوبة  معتمدةساعات  3 -محو األمية المعلوماتية 

 UNIVA 1001استراتيجيات التعليم عبر اإلنترنت  •

 

 مطلوبة ساعات معتمدة 6 -التفكير الكمي 

• MATHA 1201 -  كلية الجبر 

• 1211  MATHA -  حساب التفاضل والتكامل 

• 1280  MATHA - مقدمة في اإلحصاء 

 

 ساعات معتمدة مطلوبة 3 -الت االتصا

• ARABC 1102  – أساسيات الكتابة والبحث العلمي باللغة العربية 

 

 مطلوبة  ساعات معتمدة 3 -القيم والمنطق األخالقي 

• PHILA 1404 - األخالق والمسؤولية االجتماعية 

 

 مطلوبة ساعات معتمدة 3 -دراسات الحضارة ، والثقافات ، والمعتقدات 

• HISTA 1421 -  الحضارة اليونانية والرومانية 

 

 مجاالت المعرفة التأديبية
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 مطلوبة  ساعات معتمدة 3 -. اإلنسانية د

  

• AHISTA 1401 -  تاريخ الفن 

• 1402  PHILA - مدخل إلى الفلسفة 

• ARABC 1405 - األدب العالمي 

 

 ساعات معتمدة  3 -العلوم االجتماعية والسلوكية   -هـ

• ECONA 1580 -  مدخل إلى االقتصاد 

• POLSA 1503 -   العولمة 

• PSYCA 1205 -  الذكاء العاطفي 

• PSYCA 1504 - مدخل إلى علم النفس 

• SOCA 1502 -  مقدمة في علم االجتماع 

  

  

F معتمدة ساعات  3 -. العلوم الطبيعية 

• BIOLA 1301 -  مقدمة في علم األحياء 

• ENVSA 1301 - مقدمة في العلوم البيئية 

 متطلبات التعليم العام لدرجة البكالوريوس

 مساق(  12ساعة معتمدة ) 36المجموع: 

  

 مطلوبة  ساعات معتمدة 3 -محو األمية المعلوماتية 

• -UNIV 1001  استراتيجيات التعليم عبر اإلنترنت 

 

 مطلوبة ساعات معتمدة 6 -التفكير الكمي 

• MATH 1201 -  كلية الجبر 

• MATH 1211 - حساب التفاضل والتكامل 

• MATH 1280 - مقدمة في اإلحصاء 

 

 ساعات معتمدة المطلوبة 3 - لتواصلا

•  •ENGL 1102 - 2 نشاءاال 

 

 مطلوبة  ساعات معتمدة 3 -القيم والمنطق األخالقي 
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• PHIL 1404 - األخالق والمسؤولية االجتماعية 

 

 وحدات دراسيّة مطلوبة 3 -دراسات الحضارة ، والثقافات ، والمعتقدات 

• HIST 1421 - الحضارة اليونانية والرومانية 

 

 مجاالت المعرفة التأديبية

ساعات معتمدة( ومقرر  3والعلوم الطبيعية )ساعات معتمدة( ،  6ساعات معتمدة( ، العلوم االجتماعية والسلوكية ) 6العلوم اإلنسانية )
 ساعات معتمدة( من مجاالت المعرفة التخصصية  3آخر )

 ساعات معتمدة المطلوبة 6 -. اإلنسانية ج

  

• AHIST 1401 -  تاريخ الفن 

• 1402 PHIL  - مدخل إلى الفلسفة 

• ENGL 1405 -   األدب العالمي 

 

 ة ساعات معتمد 6 -ح. العلوم االجتماعية والسلوكية  

•   

• ECON 1580 -  مدخل إلى االقتصاد 

• POLS 1503 -  العولمة 

• PSYCV 1111 -  مقدمة في علم نفس الصحة 

• PSYC 1205 - الذكاء العاطفي 

• 1504PSYC  -  مدخل إلى علم النفس 

• SOC 1502 -  مقدمة في علم االجتماع 

  

  

 ساعات معتمدة  3 -. العلوم الطبيعية 1

• BIOL 1301 -  مقدمة في علم األحياء 

• 1121 BIOL -  لتخصصات الدراسات الصحية  1علم األحياء 

• ENVS 1301 - مقدمة في علوم البيئة 

 متطلبات التعليم العام لدرجة البكالوريوس في اللغة العربية

 مساق(  12ساعة معتمدة ) 36المجموع: 

  

 ساعات معتمدة مطلوبة  3 -محو األمية المعلوماتية 
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• UNIVA A1001 -   إستراتيجيات التعليم عبر اإلنترنت 

 

 ساعات معتمدة مطلوبة 6 -التفكير الكمي 

• MATHA 1201 -  كلية الجبر 

• 1211   MATHA -  حساب التفاضل والتكامل 

• 1280   MATHA - مقدمة في اإلحصاء 

 

 ساعات معتمدة المطلوبة 3  - تواصلال 

• ARABC 1102 -  باللغة العربيةأساسيات الكتابة والبحث العلمي 

 

 ساعات معتمدة مطلوبة  3 -القيم والمنطق األخالقي 

• PHILA 1404 - األخالق والمسؤولية االجتماعية 

 

 مطلوبة ساعات معتمدة 3 -دراسات الحضارة ، والثقافات ، والمعتقدات 

• HISTA 1421 -  الحضارة اليونانية والرومانية 

 

 مجاالت المعرفة التأديبية

مساق ساعات معتمدة( و  3ساعات معتمدة( ، والعلوم الطبيعية ) 6ساعات معتمدة( ، العلوم االجتماعية والسلوكية ) 6اإلنسانية )العلوم 
 ساعات معتمدة( من مجاالت المعرفة التخصصية كمادة اختيارية  3)اخر

 ساعات معتمدة المطلوبة 6 -اإلنسانية   ي. العلوم

  

• AHISTA 1401 -  تاريخ الفن 

• 1402  PHILA - مدخل إلى الفلسفة 

• ENGL ARABC 1405 - األدب العالمي 

  

 ساعات معتمدة  6 -ك. العلوم االجتماعية والسلوكية  

  

• ECONA 1580 -  مدخل إلى االقتصاد 

• POLSA 1503 - العولمة 

• PSYC 1111 -  مقدمة في علم نفس الصحة 

• PSYCA 1205 -  الذكاء العاطفي 

• PSYCA 1504 - مدخل إلى علم النفس 
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• SOCA 1502 -  مقدمة في علم االجتماع 

  

  

 ساعات معتمدة  3 -. العلوم الطبيعية ل

• BIOLA 1301 -  مقدمة في علم األحياء 

• 1121 BIOL-  لتخصصات الدراسات الصحية  1علم األحياء 

• ENVSA 1301 - مقدمة في علوم البيئة 

 
 

 االختصاص الدراسي 

 

مجال معرفي شامل وتكمل اتساع نطاق مكون التعليم العام. توفر تسمح االختصاصات بدراسة مكثفة لتخصص واحد أو 
المقررات الدراسية في االختصاص الدراسي معلومات أساسية متعمقة في السياق التاريخي للمجال وطبيعة المعرفة الخاصة  

مجال، ويقدم لهم األدوات به. حيث تتكشف للطلبة األسئلة المفتوحة التي يناقشها العلماء وتحديات تطوير المعرفة في هذا ال
 والمنهجيات المستخدمة الستكشاف تلك األسئلة. قد تتطلب بعض االختصاصات مقررات دراسية في تخصصات متقاربة. 

يختار الطالب االختصاصات بما يتماشى مع األهداف واالهتمامات الشخصية وينتقلون ضمن الموضوع ويحصلون أوال  
على أساس تمهيدي في المجال الذي يتم عليه بعد ذلك بناء برنامج متكامل للدراسة المتقدمة. يجب على كافة الطلبة إكمال  

 موضحة بالتفصيل أدناه. UoPeopleمتاحة في مجال اختصاص دراسة رئيسي، حيث أن االختصاصات ال
 

 االختيار من بين مستويين للدرجات العلمية وثالثة برامج دراسية رئيسية:  19يمكن لطالب دراسة الدرجة العلمية في الجامعة 
 

 (AS-BA) الدرجة الجامعية المتوسطة في إدارة األعمال •

   (AS-BA)  باللغة العربيةالدرجة الجامعية المتوسطة في إدارة األعمال  •

 (AS-HS) العلوم الصحيةالدرجة الجامعية المتوسطة في  •

 (AS-CSالدرجة الجامعية المتوسطة في علم الحاسوب ) •

 (BS-BAالبكالوريوس في إدارة األعمال ) •

 (BS-HS)  العلوم الصحيةالبكالوريوس في  •

 ( BS-CSالبكالوريوس في علم الحاسوب ) •
 

تتوفر معلومات حول أهداف البرنامج ومتطلبات المساقات لكل اختصاص في الفصول الالحقة التي تصف البرامج الدراسية  
 المحددة.

 
  درجة أو  المتوسطة الجامعية  الدرجة  دراسة الختيار  مؤهلين ليسوا   2013 - 2012  األكاديمي  العام من األول الفصل قبل  دراستهم  بدأوا الذين الطلبة إن   19

 العامة  والصحة المجتمعية الصحة  في البكالوريوس
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 المساقات االختيارية 

 

تمكن المساقات االختيارية الطلبة من اختيار المقررات الدراسية المالئمة الهتماماتهم الشخصية وتقدم الفرصة الكتساب  
نطاق واسع يتجاوز ذلك المحدد في متطلبات التعليم العام، اختيار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى ودراسة مساقات  

لتي قد ال تكون متطلبا للدرجة العلمية. بتضافر المتطلبات المسبقة المناسبة  إضافية في ذات التخصص الذي يدرسه الطالب وا
ومستوى االستعداد، وضمن حدود قيود المقرر، يمكن للطالب تشكيل هذا االستكشاف غير المنظم لتلبية فضولهم الفكري  

 واالحتياجات األكاديمية الفردية.

 

 مساقات التعليم العام 

 قسم العربيللالعربية المساقات المتوفرة باللغة 
 

 )مساق يخضع للمتابعة(  العلمي باللغة العربية   والبحث أساسيات الكتابة  

صمم هذا المساق لتعزيز المهارات في القراءة والتفكير النقديين، وفي إعداد وتقييم الكتابة األكاديمية الهادفة. يتعّرف 
البحث واالقتباس منها، ويكتسبون  الكتابة واستخدام مصادر  البالغية في  الكتابة األدبية، األنماط  أنواع  الطالب على 

الفعالة،   الواضحة  الكتابة  في  المساق، سيقوم  التمرس  نهاية  في  األكاديمي ومكوناتها.  البحث  التركيز على ورقة  مع 
 .مستوى جامعي علمي ذاتالطالب بإعداد ورقة بحث 

 ARABC 1102رقم المساق: 
المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 

 اإلحصاء )مساق يخضع للمتابعة(   مقدمة في 

مفاهيم أساسية في اإلحصاء واالحتماالت، ويشجع على التفكير اإلحصائي. يهدف هذا المساق  يقدم هذا المساق للطالب  
إلى نقل الطالب إلى مستوى يمكنهم من خالله إجراء تحليل إحصائي بسيط للبيانات البسيطة. تشمل الموضوعات التي 

لمتواصلة وتوزع العينات ونظرية الحد  يتم تناولها اإلحصاء الوصفي واالحتماالت والمتغيرات العشوائية المنفصلة وا
للحساب والعرض التقديمي الرسمي والمحاكاة. ينصب التركيز في  R المركزي. يتم استخدام بيئة البرمجة اإلحصائية

هذا على عرض الطرق اإلحصائية وعلى تفسير النتيجة. إن فلسفة اإلحصاء، وليس الرياضيات، هي في صلب    مساقال
 لى مفاهيم رياضية مطلوبة من خالل عمليات المحاكاة بدالً من البراهين المجردة.. هناك حاجة إالمساق

  MATHA 1280رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 
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 األخالق والمسؤولية االجتماعية 

واضفاء الماهية على سلوك الفرد والجماعة  الذي تلعبه األخالق في تحديد قيمة العمل   الى تعلم الدوريهدف هذا المساق  
داخل بيئات العمل المختلفة، حيث يعكس هذا المقرر منهج " دراسة الحالة" لتتعلم مفهوم األخالق من منظور فلسفي 

 خاصة في صنع القرارات المرتبطة بالقوانين والتقييم. ؛يمكن استخدامه على الصعيد المهني

 

  

   PHILA 1404رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 علم النفس   مقدمة في 

علم النفس هو الدراسة العلمية للعقل البشري ووظائفه، خاصة تلك التي تؤثر على السلوك في سياق معين. يربط معظم  
انب المختلفة لحياتنا من  الناس بين علم النفس واالضطرابات النفسية المحددة، لكنه في الحقيقة يشمل العديد من الجو

عن   عامة  لمحة  المقرر  هذا  ويقدم  البشري.  للسلوك  الفسيولوجية  والجوانب  االجتماعية  والتفاعالت  الفردية  التنمية 
 المجاالت الرئيسية في علم النفس مع التركيز على األدلة التجريبية على علم الفكر والسلوك البشري.

  PSYCA 1504رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 علم االجتماع   مقدمة في 

يهدف هذا المساق الى تعليم الدور الذي تلعبه األفعال والعالقات اليومية في تغيير العالم من حولنا. سيتناول هذا المساق 
 ة ثقافية متوازنة. عدد من االتجاهات والمفاهيم والتطبيقات االجتماعية الحديثة أكاديمياً، بصور

كما سوف تلتزم مادة "مدخل الى علم االجتماع" بالتسلسل النموذجي لعلم االجتماع، من خالل تغطية المفاهيم األساسية 
في علم االجتماع، وتناول نظريات علماء االجتماع المختلفة من خالل محتوى واجب القراءة، كما سوف يتم تنظيم مهام  

جابة على تساؤالت، والمشاركة في نقاشات جذابة تساعدهم على تطبيق النظريات االجتماعية  للطالب في هذا المساق لإل
 في تحليل القضايا المجتمعية بصورة تجريبية وذات مغزى. 

لقد تم تصميم هذا المقرر ليكتسب الطالب معرفة مفهوم علم االجتماع، وما قام به علماء االجتماع في الماضي، وما هو 
ونظرتهم الى العالم االجتماعي، باإلضافة الى معرفة كيفية فهم مجتمعنا والمجتمعات األخرى التي تتبنى  دورهم الحالي،  

 ثقافات مختلفة بشكل أفضل. 

   SOCA 1502رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 
 لقسم العربيو باللغة العربية ل اإلنجليزيةالمساقات المتوفرة باللغة اإلنجليزية للبرنامج باللغة 
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 استراتيجيات التعلم عبر اإلنترنت 

إن هذا المساق مطلوب لجميع الطالب ويعد تحضيرا لرحلة ناجحة في بيئة التعلم عبر اإلنترنت مع الجامعة. سيتعرف 
والمصادر المتاحة لهم واألساليب األكاديمية والسياسات والتوقعات المتعلقة    UoPeopleالطالب على مكتبة جامعة  

ا نظرة عامة عن  ذلك، سيعطي  الطالب. عالوة على  وإدارة  بأداء  الوقت  إدارة  ذلك  في  بما  الطالب  ستراتيجية نجاح 
 الضغوط، مهارات الدراسة الفعالة، والتملك الشخصي لعملية التعلم.

   UNIV 1001: ةنجليزياال باللغة المساقرقم 
  UNIVA 1001: عربيةال باللغة المساقرقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 تاريخ الفن 

 ريعتبر المقر. و. وتاريخ الفن الغربي وستدرس الفن كنِتاج ثقافي للحضارة والتاريخ الغربي  مساقال  افي هذ  ستكتشف
المدخل إلى التخصص األكاديمي الذي سيتعرف الطالب من خالله على الحركات واألساليب الفنية الرئيسية إضافة إلى  

 لعالقة ما بين الفنون البصرية والفنان مع المجتمع والثقافة.وسائل االعالم وغايات اإلنتاج الفني، وستُكتشف ا

 AHIST 1401: ةنجليزياال باللغة المساقرقم 
 AHISTA 1401: العربية باللغة المساقرقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 مهارات التواصل في إدارة األعمال 

بيئة األعمال وتطوير مهارات    في   اإلنجليزية  / هو بناء فهم لالستعماالت الفعالة للغة العربية  هذا المساقالغرض من  
ستقدم   األساسية.  المساقاالتصال  العربية    هذا  باللغة  التواصل  من  مختلفة  أنماًطا  يتم  نجليزية  اإل   /التدريبية  ومتى 

المتعلقة با المفردات  لتقنيات استخدامها. كما ستساعد على تطوير وتوسيع  فهم أفضل  الطالب، وتطوير  ألعمال لدى 
 للتواصل الناجح في سياقات العمل المختلفة. 

 BUS 1105: ةنجليزياال باللغة المساقرقم 
 BUSA 1105: العربية باللغة المساقرقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 الجبر الجامعي )مساق يخضع للمتابعة( 

لمزيد من   التي سوف تؤهلك وتعدك  التحليلية  المثلثات والهندسة  الجبر وعلم  اساسيات  المقرر  في هذا  سوف تدرس 
دراسة شاملة للدوال الخطية والتربيعية والنسبية. كما تحتوي على   هذا المساقالدراسات في علم الرياضيات. وتتضمن 

 يضاً تغطية حل نظم المعادالت الخطية. مقدمة للدوال والدوائر األسية واللوغاريتمية. ويتم أ

 MATH 1201: ةنجليزياال باللغة المساقرقم 
 MATHA 1201: العربية باللغة المساقرقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
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 3الساعات المعتمدة: 

 التفاضل والتكامل 

مقدمة ألساسيات التفاضل والتكامل. ويشمل المقرر مجموعة واسعة من الموضوعات مثل النظريات    لمساقا  اقدم هذي
ينم سوف  للحسبان.  األساسية  النظرية  ومنها  حل   يوالتطبيقات،  على  والقدرة  المستقلة،  الدراسة  مهارات  الطالب 

دام التنسيقات الهندسية والرمزية والتحليلية  المشاكل، والكتابة والتفكير المنطقي. وايضاً سوف يكتسبون القدرة على استخ
 في تقديم حلول لكل من التطبيقات المجردة والتطبيقات الواقعية.  

 

 MATH 1211: ةنجليزياال باللغةالمساق رقم 
 MATHA 1211: العربية باللغةالمساق رقم 

 MATH 1201: ةنجليزي باللغة االالمتطلبات السابقة 
 MATHA 1201: العربية باللغةالسابقة المتطلبات 

 3الساعات المعتمدة: 

 اليونانية والرومانية   الحضارة 

وجهات نظر حول صعود الديمقراطية ووصفًا موجًزا لصعود وسقوط اإلمبراطورية الرومانية.    مساقال  اتضمن هذيس
الطالب االجابة على السؤال التالي: ما هي االشكال والطرق التي قدمتها الحضارات اليونانية والرومانية لتكون  سيحاول

 أسس لتنمية الثقافة الغربية؟

 HIST 1421: ةنجليزياال باللغةالمساق رقم 
 HISTA 1421: العربية باللغةالمساق رقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 الرياضيات المتقطعة 

  المتقطعةعلى تطوير مهارات الرياضيات  زسيكون التركيتم تخصيص هذا المساق للطالب المتخصصين في علم الحاسوب. 
بدال من إعطاء البراهين الصرفة. تتضمن الموضوعات أنظمة األرقام، المجموعات، المنطق، االستقراء، تقنيات تعداد 

 . المصفوفات والجبر المنطقي )البولياني(العناصر، الدوال، 

 MATH 1302: ةنجليزياال باللغةالمساق رقم 
 MATHA 1302: العربية باللغةالمساق رقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 

 العولمة 

يبحث هذا المساق في التغيرات التي حدثت في االقتصادات الوطنية على مدى الخمسين سنة الماضية مع إيالء اهتمام  
والثروة. كما يتيح خاص لطرق تأثير العولمة على المواطنة، القضايا اإلثنية والدينية، الهجرة، الصحة العامة، الفقر  
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السياق متعدد الثقافات الفرصة لمعالجة القضايا ذات الطابع العالمي التي يمكن أن تؤثر بعمق على الظروف التي يعيش 
 ويعمل فيها الناس. 

 POLS 1503: ةنجليزياال باللغةالمساق رقم 
 POLSA 1503: العربية باللغةالمساق رقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 علم األحياء   مقدمة في 

يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن علم األحياء. ستدرس النظريات األساسية للحياة من البحوث البيولوجية وأيضاً ستكتشف  
البيئة. وسوف   مع  وتفاعلها  الحية  الكائنات  لدراسة  األساسية  والمبادئ  كيفالمفاهيم  إلى   يةتتعلم  الحياة  وتنظيم  تقسيم 

تستجيب   وكيف  والتكاثر  والتطور  النمو  كيفية  مع  وتنتجها،  الطاقة  الحية  الكائنات  تستخدم  وكيف  هرمية،  مستويات 
 وتتطور األحياء مع البيئة للحفاظ على االستقرار الداخلي. 

 BIOL 1301: ةنجليزياال باللغةالمساق رقم 
 BIOLA 1301: يةالعرب باللغةالمساق رقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

  علم االقتصاد   مقدمة في 

الجزئي. واالقتصاد  الكلي  االقتصاد  على  عامة  نظرة  إلى  باإلضافة  االقتصاد  إلى  مدخالً  المساق  هذا  وتشمل  يقدم 
المصرفية   واألعمال  والمال  السوق  اقتصاد  عمليات  المساق  والهيئات  موضوعات  األعمال  منظمات  بين  والعالقات 

 التنظيمية الحكومية والتخصيص األمثل للموارد واستقرار األسعار والنمو طويل األجل. 

 ECON 1580: االنجليزية باللغةالمساق رقم 
 ECONA 1580: العربية باللغةالمساق رقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 الفلسفة   مقدمة في 

أصول التفكير الفلسفي من سقراط وأفالطون في اليونان القديمة إلى مفكرين عظماء في العصر   مساقال اتبع هذي
الحديث. إن األسئلة العميقة التي يطرحونها حول الواقع واألخالق والمعرفة ما زالت تمثل لنا تحدي اليوم. يتم التأكيد  

أن الفلسفة هي طريقة للتفكير في معظم المشاكل األساسية التي يواجها الناس العاديين ويتم تشجيع الطالب   على فكرة
 على دراسة األفكار واإلجابة على أسئلة الفالسفة ألنها تؤثر على حياتهم الخاصة. 

 PHIL 1402: االنجليزية باللغةالمساق رقم 
 PHILA 1402: العربية باللغةالمساق رقم 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 اللغة اإلنجليزيةببرنامج لالمساقات المتوفرة باللغة اإلنجليزية ل
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 الختصاصات دراسات الصحة   1علم األحياء  

  الكيمياء في موضوعات ويغطي. الحية الكائنات معظم في والمشتركة األحياء علم في األساسية المفاهيم المساق هذا يقدم
 األساسية الوحدة الخاليا تشكل. الخاليا في الجزيئات تنظيم كيفية توضح والتي الوراثة،  وعلم الخلية، حياة وعلم الحيوية،

 الواجبات المساق هذا يستخدم ذلك،  إلى باإلضافة. بينها ما وفي الخاليا داخل المعلومات لتدفق أساسية والجينات للحياة،
 مشكلة مع التعامل كيفية  الطالب يتعلم األنشطة، هذه خالل من.  البحث بيانات ومستودعات التجريبية األساليب إلدخال
  على األحياء  علم لدراسة أساسي كشرط المساق هذا تصميم  تم. محددة طريقة أو بسؤال الصلة ذات المعلومات وإيجاد معقدة

 .البيولوجية المعرفة إنتاج لكيفية عامة وكمقدمة السكان أو الحي الكائن مستوى

  BIOL 1121رقم المساق: 
المتطلبات السابقة: ال توجد  

 4الساعات المعتمدة: 

 الذكاء العاطفي 

 العاطفية الشخص بيئة إدارة على القدرة هو العاطفي الذكاء إن. العاطفي للذكاء العملية والتطبيقات المفاهيم المقرر هذا يتناول
  تقييم كيفية على المساق سيركز للغاية، تفاعلي نسق خالل من. اآلخرين مع العالقات في المشاركة على وقدرته الداخلية

  وكيفية وتعزيزها، األساسية المهارات مستويات لتحسين استراتيجيات تطوير وكيفية العاطفي، الذكاء في األساسية المهارات
 . متفاوتة كفاءة ومستويات عاطفية خلفيات من اآلخرين مع التعامل تسهل  التي التقنيات تجربة

   PSYC 1205: المساق رقم
   توجد ال: السابقة المتطلبات

 3الساعات المعتمدة: 

 

للغة اإلنجليزية    )مساق يخضع للمتابعة(   1اإلنشاء في ا

  باإلنجليزية  ناطقة   غير  بلدان   من   القادمين  الدوليين   للطالب  بالنسبة  اإلنجليزية  اللغة  في  الكفاءة  إلثبات  بديلة  طريقة  UoPeople  تقدم
  يتم   قد.  المطلوبة  الكفاءة  من  األدنى  الحد  امتالكهم  يثبتوا  لم  أو/و   الثانوية  المدرسة  في  لديهم  التدريس  لغة  هي  اإلنجليزية  تكن  ولم

  يجب .  التأهيلي  االمتحان  إجراء  قبل  والكتابة  القواعد،  للقراءة،  مراجعة  يوفر  الذي  التحضيري  المساق  هذا  لدراسة  مؤقتا  قبولهم
 تبلغ   شاملة  إجمالية  درجة  على  والحصول  نهايته،  في  التأهيلي  االمتحان  واجتياز  بنجاح  المساق  هذا  جوانب  اجتياز  الطالب  على
  تقل  الذين  الطالب  أما.  منتظمة  مساقات  التباع   العلمية  للدرجة  التحضيرية  المرحلة  كطلبة  لقبولهم  مؤهلين  ليكونوا  فوق  فما%  73

اإلنجليزية  في  اإلنشاء  مساق  لدراسة   الفرصة  لهم  ستتاح  لكن   المساق  هذا  يجتازوا  فلن %  73  عن  النهائية  درجاتهم   1  اللغة 
(1ENGL 0101)    في النجاح  الذين ال يحصلون على درجة  الطالب  أما  فقط.  التأهيلي لمرة إضافية واحدة  االمتحان  وتقديم 

 المحاولة الثانية فلن يكونوا مؤهلين لالنتساب النظامي ويتم فصلهم من الجامعة بال استئناف. 

 

  ENGL 0101رقم المساق: 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 ( معتمدة ساعات له ليس المساق)هذا   توجد الالساعات المعتمدة: 
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للغة اإلنجليزية    )مساق يخضع للمتابعة(   2اإلنشاء في ا

صمم هذا المساق لتعزيز المهارات في القراءة والتفكير النقديين، وفي إعداد وتقييم الكتابة األكاديمية الهادفة. يتعّرف الطالب 
األنماط البالغية في الكتابة واستخدام مصادر البحث واالقتباس منها، ويكتسبون التمرس في الكتابة  على أنواع الكتابة األدبية،

الواضحة الفعالة، مع التركيز على ورقة البحث األكاديمي ومكوناتها. في نهاية المساق، سيقوم الطالب بإعداد ورقة جامعية 
 ذات مستوى عاٍل.

 
  ENGL 1102رقم المساق: 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  
 3الساعات المعتمدة: 

 األخالق والمسؤولية االجتماعية 

يستطلع هذا المساق المنهج الغربي والمنهج غير الغربي في المنطق األخالقي، ونتائج السلوك غير األخالقي. سيتم تحليل  
التوفيق بينها وبين معتقداتهم الشخصية من أجل تأهيلهم لتحمل األخالقيات المهنية الحالية والقيم الثقافية، وسيُطلب من الطالب 

 مسؤولية أعمالهم في العالم. 

  PHIL 1404رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

البيئية   مدخل إلى العلوم 

المجاالت العلمية لمساعدة الطالب على فهم البيئة،  هذا مساق متعدد التخصصات سيجمع البيانات التي تم جمعها من مختلف 
والمشكالت البيئية الحالية والحلول لهذه المشكالت. سيغطي هذا المساق موضوعات تشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، 

الوقود األحفوري اآلثار البيئية المتعلقة بالزراعة، التأثيرات البيئية للسكان والتوسع الحضري، عواقب اعتماد المجتمع على 
والحلول باستخدام مصادر الطاقة البديلة، النفايات البيئية أو الملوثات التي تؤثر على األرض والمياه والهواء، وأخيرا، االقتصاد 

 البيئي، األخالق، السياسة والعيش المستدام.

 ENVS 1301رقم المساق: 

 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

إ   لى علم النفس الصحي مدخل 

يعرف علم النفس بأنه الدراسة العلمية للعقل البشري ووظائفه، خاصة تلك التي تؤثر على السلوك في سياق معين. سيستعين هذا 
المساق بعلم النفس الصحي، الصحة العامة، وعلم نفس المجتمع للتأكيد على كيفية مساهمة علم النفس في الصحة العامة، فضال  

رض الجسدي وتقدمه ونتائجه. يسلط هذا المساق الضوء على العديد من األدوار التي يلعبها هذا العلم في الصحة  عن سبب الم
والمرض، بما في ذلك دور السلوكيات الصحية وتغير السلوك؛ المعتقدات حول المرض؛ إدراك األعراض؛ طلب المساعدة 

االت المزمنة مثل السمنة ومرض القلب التاجي، وفيروس نقص  والتواصل مع ممارسي المهن الصحية؛ اإلجهاد، األلم والح
 المناعة البشرية؛ دور الجنس في الصحة؛ والنتائج الصحية من حيث نوعية الحياة والعمر المتوقع. 



 

 82                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

   PSYC 1111رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 علم النفس   مقدمة في 

المبادئ األساسية لعلم النفس، مقارباتها العامة ومرتكزاتها النظرية. ونظرا لكونه تخصص بحثي  يشتمل هذا المساق على 
 تطبيقي، فإنه يتضمن دراسة العمليات الذهنية والسلوك وسيوفر فهما أفضل للعالقة بين العقل والجسم، وبين الذات واآلخرين.

   PSYC 1504رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3اعات المعتمدة: الس

 علم االجتماع   مقدمة في 

يهتم هذا المساق بالدراسة المقارنة لمختلف المجموعات والمؤسسات االجتماعية وعالقاتها المتبادلة. ويتضمن موضوعات  
لسلوكيات  خاصة بالثقافة، التنشئة االجتماعية، االنحراف، التقسيم الطبقي، األعراق، االنتماء اإلثني، التغيرات االجتماعية وا

الجماعية. كمقدمة لمنهاج علم االجتماع، سيتاح للطالب فرصة تحليل ما نعرفه وما نعتقد أننا نعرفه كمواطنين، كأفراد وكعلماء  
 اجتماع مبتدئين.

   SOC 1502رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 ( علم اإلحصاء )مساق يخضع للمتابعة   مقدمة في 

يقدم هذا المساق للطالب مفاهيم أساسية في اإلحصاء واالحتماالت ويشجع التفكير اإلحصائي. تشمل الموضوعات التي يتم 
تناولها اإلحصاءات الوصفية، االحتماالت، المتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة، توزيع العينات ونظرية الحد المركزي. 

 لحساب، العرض البياني وعمليات المحاكاة. ( لRتستخدم بيئة البرمجة اإلحصائية )

  MATH 1280رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 االستدالل اإلحصائي 

اإلحصائية  الطرق  تقديم  على  فيه  التركيز  ينصب  الفرضيات.  واختبار  التقديرات  االستداللية،  اإلحصاءات  المساق  هذا  يغطي 
وتفسير النتائج باعتماد الفلسفة والممارسات اإلحصائية بدال من الرياضيات في صلب المساق. سيتم عرض الحسابات الرياضية 

 لتحليل البيانات كجزء من عملية التدريس. Rلبراهين المجردة، ويستخدم نظام الالزمة من خالل المحاكاة بدال من ا

  MATH 1281رقم المساق: 
 MATH 1280المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 األدب العالمي 

التركيز على التحليل تم تصميم هذا المساق لتعريف الطالب بالمفاهيم الهيكلية لألدب العالمي وكيفية القراءة الناقدة مع 
والتوليف. سوف يركز المساق على كل من الثقافة اللفظية والبصرية من خالل تمارين القراءة النقدية. مع نهاية المساق سيكون 

الطالب قد أجرى بحثا عمليا وقائما على الممارسة في مجال األدب العالمي. تقدم االختيارات األدبية من عدد من الثقافات 
 المختلفة.

  ENGL 1405رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 

 

 الدراسة المستقلة 

 
هناك لحاالت نادرة يكون فيها الطالب قد أكمل جميع المتطلبات األخرى للدرجة العلمية ويحتاج إلى مساق معين ليتخرج في  

ه، أن يوجه الطالب إلكمال تجربة في الدراسة المستقلة. سيعمل ذلك الفصل، حيث يجوز لمكتب الشؤون األكاديمية، حسب تقدير
الطالب الموكلون بتجربة دراسة مستقلة على أساس فردي لإليفاء بمتطلبات المساق، والتي ستشمل عادة متطلبات الكتابة 

ة على الطالب قبل التسجيل  اإلضافية، االمتحانات و / أو مشروع بحث في نهاية الفصل الدراسي. ينبغي أن تتم الموافقة المسبق
 من قِبل مكتب الشؤون األكاديمية.
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 البرامج الدراسية
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 األعمال   إدارة   : 7  الفصل 

تعلّم درجة إدارة األعمال الطالب النجاح في اقتصاد عالمي ديناميكي في سياق بيئات العمل المستدامة. تغطي أساسيات هذا  
المعرفي المحاسبة، االقتصاد، التمويل، ريادة األعمال، اإلدارة، أساليب التحليل التسويقي، تنمية القادة المسؤولين الفرع 

للعمل كمهندسين معماريين ووكالء في صنع القرار التنظيمي، وذلك باستخدام مناهج كمية متقدمة للمؤسسات لتحقيق النجاح  
 في مجتمع األعمال الدولي. 

 
 ( PLOالبرنامج ) تعلممخرجات 

 ( هي المهارات والمعرفة التي سيتمكن الطلبة من إظهارها بعد االنتهاء من البرنامج.PLOالبرنامج ) تعلممخرجات 

 

PLO 1 إطار لتطبيق نماذج العمل المناسبة في مواقف صنع القرار  توفير: سيتمكن الطلبة من 

 سيتمكن الطلبة من تفسير المعلومات المحاسبية لتحقيق الكفاءة وتحسين األداء المستمر ·

 سيتمكن الطلبة من تطبيق المفاهيم والمبادئ على موارد التسويق والسلع والخدمات  ·

 لتمويل الشركات وكيفية عمل أسواق رأس المال سيتمكن الطلبة من شرح المبادئ األساسية  ·

 سيتمكن الطلبة من شرح كيفية ووقت استخدام التحليل اإلحصائي األساسي ·

 سيتمكن الطلبة من تحليل المبادئ األساسية لالقتصاد وكيفية تطبيقها على قرارات العمل  ·

 

PLO 2سيتمكن الطلبة من تحديد وتحليل مشاكل وفرص العمل وصياغة توصيات : ( لمسارات العملBS) 

 

PLO 3 ( سيتمكن الطلبة من تحديد الفرص لمشاريع تجارية جديدة ، وتقييم إمكاناتهم للنجاح :BS ) 

 

PLO 4.سيتمكن الطلبة من إظهار المعرفة والمهارات الالزمة لألداء الفعال في بيئة الفريق : 

جموعة، وتطبيق معرفتهم بالمكونات األساسية والتفاعالت  سيتمكن الطلبة من استخدام مهارات بناء الفريق لتحقيق أهداف الم ·
 بين األجهزة والبرامج إلنشاء برامج لحل مشكالت الحوسبة

 سيتمكن الطلبة من شرح المبادئ األساسية للنظرية التنظيمية والعالقة بين الموظفين والمنظمات  ·

 تحفيز الموظفينسيتمكن الطلبة من شرح مبادئ تحديد أهداف األداء، ومراقبة وتوجيه و ·

 

PLO 5 في مواقف األعمال واإلدارة التنظيمية والموارد البشرية.  والقانوني: سيتمكن الطالب من تطبيق التفكير األخالقي 

 

PLO 6 : من التواصل باستخدام حجج منظمة جيًدا وأدلة داعمة موثوقة الطلبةسيتمكن . 

 

o  .)مستوى البكالوريوس( 
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لبكالوريوس. وهذا يعكس  ]مالحظة: إن برنامج  الدرجة الجامعية المتوسطة يتشارك في العديد من األهداف مع برنامج ا
حقيقة كون طالب الدرجة الجامعية المتوسطة يتمون متطلبات البرنامج للسنتين األولى والثانية. ونظرا لكون طالب 

البكالوريوس يكملون دراسة وإتمام متطلبات إضافية ضمن التخصص، فيتوقع منهم تحقيق هذه األهداف المذكورة بمستوى  
 أكثر تطورا.[  

  

 ( AS-BAجامعية المتوسطة في إدارة األعمال ) الدرجة ال 

 

( على أساس متين في العلوم اإلنسانية ويوفر فهما  AS-BAيرتكز برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة في إدارة األعمال )
األداء الفعال  واسعا ألساسيات العمل واألعمال. سيتعلم الطالب كيفية تطبيق نماذج العمل المناسبة في مواقف صنع القرار، 

ضمن بيئة العمل الجماعي، وتطبيق المنطق األخالقي على مواقف العمل. يعّرف برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة  
 الطالب على المبادئ األساسية لهذا المجال ويوفر أساسا للدراسة المستمرة للحصول على درجة البكالوريوس. 

لجامعية المتوسطة إتمام جميع المساقات المطلوبة في التخصص المختار على الطلبة الذين يسعون للحصول على الدرجة ا
 كما هو موضح أدناه.

 

بقة  لسا ا بات  لمتطل  ا

 

BUS 1101  مبادئ إدارة األعمال 
 

ة  وب لمطل ا لمساقات   ا

 

BUS 1102  المحاسبة األساسية 

 BUS 1103   االقتصاد الجزئي 

BUS 1104   االقتصاد الكلي 

BUS 1105   التواصل في إدارة األعمالمهارات 

BUS 2201  )مبادئ التسويق )مساق يخضع للمتابعة 

BUS 2202         اإللكترونية )مساق يخضع للمتابعة( التجارة 

BUS 2203   1مبادئ المالية  

BUS 2204       التمويل الشخصي 

BUS 2207       الدولية إدارة األعمال 
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للطلبة الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم اختيار  المساقات االختيارية األخرى: يمكن 
مساقات إضافية اختيارية تتجاوز تلك المحددة في متطلبات التعليم العام و/ أو اختيار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى  

ما دامت لغة  تطلبا للدرجة العلميةو/ أو أخذ مساقات إضافية في ذات التخصص الذي يدرسه الطالب والتي قد ال تكون م 
 . التدريس هي نفسها

 

University of The People  - القسم العربي 

نشر رسالتها و شبكتها العالمية لبرامج الدرجات العلمية لتوفير التعليم العالي النوعي للناطقين باللغة العربية،     Uopeopleتواصل جامعة   
برامج  UoPeopleمع التركيز على تمكين الالجئين من البيئات المختلفة في جميع انحاء العالم. وكامتداد للعمل األساسي للجامعة تقدم  

ر أيضا طريقا فريدا لالندماج ببرامجها العلمية باللغة اإلنجليزية عند االنتهاء. ان الدرجة العلمية المتوسطة المعتمدة  علمية باللغة العربية وتوف
زية التي سيحصل عليها طالب القسم العربي توفر سبيال لمن استوفى كامل شروط القبول للبرنامج باللغة اإلنجليزية لمتابعة المساقات اإلنجلي

 . UoPeopleم لنيل درجة البكالوريوس في واكمال دراساته

باللغة العربية ستغدو المؤسسة التعليمية األكثر شموال ومرونة و قابلية للتطوير   UoPeopleنظرا لقدرة االستيعاب الالمحدود للجامعة، فإن  
 وبتكلفة معقولة للناطقين باللغة العربية.

 

  (AS-BA) العربيةالدرجة الجامعية المتوسطة في إدارة األعمال باللغة 
 

( على أساس متين في العلوم اإلنسانية  AS-BAيرتكز برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة في إدارة األعمال باللغة العربية )
ويوفر فهما واسعا ألساسيات العمل واألعمال. سيتعلم الطالب كيفية تطبيق نماذج العمل المناسبة في مواقف صنع القرار، 

الجامعية األداء   الدرجة  برنامج  يعّرف  العمل.  مواقف  على  األخالقي  المنطق  وتطبيق  الجماعي،  العمل  بيئة  الفعال ضمن 
 المتوسطة الطالب على المبادئ األساسية لهذا المجال ويوفر أساسا للدراسة المستمرة للحصول على درجة البكالوريوس. 

المتوسطة إتمام جميع المساقات المطلوبة في التخصص المختار كما    على الطلبة الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية
 هو موضح أدناه.

 

بقة  لسا ا بات  لمتطل  ا

BUSA 1101  مبادئ إدارة األعمال 
 

لمطلوبة  ا لمساقات   ا

BUSA 1102   المحاسبةأساسيات 

 BUSA 1103   االقتصاد الجزئي 

BUSA 1104  االقتصاد الكلي 

BUSA 1105  إدارة األعمالمهارات التواصل في 

BUSA 2201 )مبادئ التسويق )مساق يخضع للمتابعة 

BUSA 2202      اإللكترونية )مساق يخضع للمتابعة( التجارة 
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BUSA 2203   1مبادئ المالية  

BUSA 2204      التمويل الشخصي 

BUSA 2207       إدارة األعمال الدولية 

 

الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم اختيار  المساقات االختيارية األخرى: يمكن للطلبة 
مساقات إضافية اختيارية تتجاوز تلك المحددة في متطلبات التعليم و/ أو أخذ مساقات إضافية في ذات التخصص الذي  

 يدرسه الطالب والتي قد ال تكون متطلبا للدرجة العلمية. 

 

 ( BS-BAالبكالوريوس في إدارة األعمال ) 

 

( للطالب معرفة شاملة بنظريات ونماذج األعمال وتطبيقها على BS-BAيوفر برنامج البكالوريوس في إدارة األعمال )
مشكالت العالم الحقيقي. ويتم التركيز بوجه خاص على القيادة، الريادة في األعمال، وتحليل مشكالت وفرص األعمال. 

جتمع عالمي، مما يوفر استعدادا واسع النطاق ألي مسار وظيفي قد يختاره  يربط هذا البرنامج األعمال بدور العمل في م
 الطالب، باإلضافة إلى توفير إعداد قوي للدراسات العليا في هذا المجال والمجاالت ذات الصلة.   

موضح  على الطلبة الذين يسعون للحصول على البكالوريوس إتمام جميع المساقات المطلوبة في التخصص المختار كما هو
 أدناه.

 

بقة  لسا ا بات  لمتطل  ا

BUS 1101  مبادئ إدارة األعمال 
 

ة  وب لمطل ا لمساقات   ا

BUS 1102 المحاسبة األساسية 

                        BUS 1103  االقتصاد الجزئي 

BUS 1104  االقتصاد الكلي 

BUS 1105 مهارات التواصل في إدارة األعمال 

BUS 2201   يخضع للمتابعة(مبادئ التسويق )مساق 

BUS 2202   اإللكترونية )مساق يخضع للمتابعة( التجارة  

BUS 2203   1مبادئ المالية  

BUS 2207   إدارة األعمال الدولية 

BUS 3303   مساق يخضع للمتابعة( 1الريادة في األعمال( 
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BUS 3305    )تشريعات وأخالقيات األعمال )مساق يخضع للمتابعة 

BUS 3306   )األعمال والمجتمع )مساق يخضع للمتابعة 

BUS 4402   )السلوك التنظيمي )مساق يخضع للمتابعة 

BUS 4403   )سياسة واستراتيجية األعمال )مساق يخضع للمتابعة 

BUS 4405  )القيادة )مساق يخضع للمتابعة 

BUS 4406    إدارة الجودة
  

 

ة  اري لمساقات االختي  ا
    

BUS 2204  الشخصي التمويل 

                          BUS 3301  المحاسبة المالية 

BUS 3302  سلوك المستهلك 

BUS 3304  المحاسبة اإلدارية 

BUS 4401   2الريادة في األعمال 

BUS 4404  2مبادئ المالية 

BUS 4407  اإلدارة االستراتيجية 

 
 

يمكن للطلبة الساعين للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال اختيار مساقات   :المساقات االختيارية األخرى
إضافية اختيارية تتجاوز تلك المحددة في متطلبات التعليم العام و/ أو اختيار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى و/ أو  

 متطلبا للدرجة العلمية.أخذ مساقات إضافية في ذات التخصص الذي يدرسه الطالب والتي قد ال تكون 
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 مساقات إدارة األعمال 

 اللغة العربيةببرنامج لالمساقات المتوفرة باللغة العربية ل

 مبادئ إدارة األعمال 

 هذا المساقتتطلب جميع اشكال االعمال التجارية تدخل المديرين، وذلك لتحقيق نجاح في إدارة عمليات هذه الشركات.  
او كبيرة. هذه   التجارية سواء كانت صغيرة  االعمال  المديرون إلدارة  بها  يقوم  التي  األساسية  الوظائف  ستستعرض 

جيه والرقابة. في هذه المفاهيم يوجد العديد من المهارات التي، لو الوظائف تتمحور حول مفاهيم التخطيط، التنظيم، التو
 تم اتقانها، ستمكنك من الحصول على وظيفة في مجال إدارة االعمال.

  BUSA 1101رقم المساق: 
المتطلبات السابقة: ال توجد  

 3الساعات المعتمدة: 
 

 االقتصاد الجزئي 

العناصر األساسية لسلوك المستهلك والشركات،    هذا المساقفي   التمهيدي في االقتصاد الجزئي. سوف تتعرف على 
، والدور المباشر والغير المباشر للحكومة في تحديد النتائج اإلنعاش االجتماعيوهياكل السوق المختلفة وتأثيراتها على  

 االقتصادية.

  BUSA 1103رقم المساق: 
 BUSA 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 اللغة العربيةببرنامج لباللغة العربية ل اللغة اإلنجليزية وببرنامج لالمساقات المتوفرة باللغة اإلنجليزية ل

 أساسيات المحاسبة 

واإلدارة المالية. التركيز األساسي  يعّرف مقرر المحاسبة األساسية الطالب على مفاهيم وممارسات إعداد التقارير المالية  
لهذا المساق هو على إعداد واستخدام/ تحليل البيانات المالية لألغراض العامة لدعم عملية صنع القرار في سوق رأس 

 المال. باإلضافة إلى ذلك، ستتم تغطية بعض مفاهيم الحسابات المالية المتعلقة باألصول الجارية. 

  BUS 1102: نجليزيةاإل للبرنامج باللغة رقم المساق
 BUS 1101: اإلنجليزية للبرنامج باللغة المتطلبات السابقة

 BUSA 1102رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 
 BUSA 1101: العربية للبرنامج باللغة المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 
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 االقتصاد الكلي 

يقدم هذا المساق صورة متكاملة عن مجال التحليل االقتصادي الكلي بقصد تطوير فهم عام وتقدير للمتغيرات واألساليب  
هي  المساق  هذا  مواضيع  العالمي.  االقتصاد  على  السياسات  هذه  وتأثير  الكلي  االقتصاد  سياسات  إلدارة  المستخدمة 

 األخبار.  مواضيع متصلة بالحياة العامة إذ تظهر بانتظام في 
على فهم كيفية   الطالب  االقتصاد الكلي موجه إلى حد كبير نحو السياسة االقتصادية الوطنية لذلك سيساعد هذا المساق

عمل اقتصاد الدولة وكيف تؤثر سياسة االقتصاد الكلي على اقتصاد الدولة مما سيعينك في الحكم على جودة السياسات 
 ضتها. ومدى رغبتك في دعم سياسة ما أو معار

  BUS 1104: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUS 1101: للبرنامج باللغة اإلنجليزية المتطلبات السابقة

 BUSA 1104رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 
 BUSA 1101: للبرنامج باللغة العربية المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 

 إدارة األعمال مهارات التواصل في  

في بيئة األعمال وتطوير مهارات    اإلنجليزية  /  هو بناء فهم لالستعماالت الفعالة للغة العربية  هذا المساقالغرض من  
ستقدم   األساسية.  المساقاالتصال  العربية  هذا  باللغة  التواصل  من  مختلفة  أنماًطا  اإلنجليزية  التدريبية  يتم    /  ومتى 

لتقنيات  فهم أفضل  الطالب، وتطوير  المتعلقة باألعمال لدى  المفردات  استخدامها. كما ستساعد على تطوير وتوسيع 
 للتواصل الناجح في سياقات العمل المختلفة. 

  BUS 1105: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUSA 1105رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 

 ال يوجد   المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 ( مبادئ التسويق )مساق يخضع للمتابعة 

مقدمة في مجال التسويق بقصد تطوير فهم عام وتقدير للعوامل واألساليب المرتبطة بتسويق مجموعة  هذا المساقتقدم 
متنوعة من السلع والخدمات. تشمل الموضوعات احتياجات المستهلكين، وتقسيمها، والتسويق المستهدف، والتموضع، 

 دئ التسويق في نهج منظم لصنع القرار. والتسعير، وتوزيع السلع والخدمات وترويجها. يتم التركيز على دمج مبا

  BUS 2201: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUS 1101: للبرنامج باللغة اإلنجليزية المتطلبات السابقة

 BUSA 2201رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 
 BUSA 1101: للبرنامج باللغة العربية المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 
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 التجارة اإللكترونية )مساق يخضع للمتابعة( 

المؤسسات. سوف  التجارة اإللكترونية( في  القائمة على اإلنترنت )أي  لنماذج األعمال  المساق بمثابة مقدمة  يعد هذا 
المعامالت التجارية عبر اإلنترنت.  تساعد دراسة هذا الحقل الطالب في التعرف على الفرص والتغلب على التحديات في  

تشمل الموضوعات إدارة التجارة اإللكترونية، استخدام أنظمة المعلومات والتكامل مع الموارد البشرية، استراتيجيات  
 إدارة المعرفة، التسويق اإللكتروني والعالقات بين اإلنترنت والحكومة والمجتمع. 

  BUS 2202: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUS 1101: للبرنامج باللغة اإلنجليزية المتطلبات السابقة

 BUSA 2202رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 
 BUSA 1101: للبرنامج باللغة العربية المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 

 1مبادئ المالية  

التمويل. حيث يقدم تقنيات لصنع القرار المالي الفعال ومساعدة يوفر هذا المساق فهما واسعا للمبادئ األساسية في مجال  
المديرين في زيادة ثروة المساهمين ألقصى حد ممكن. يغطي المساق الموضوعات المتعلقة بعمليات األسواق المالية 

 جي. واألنظمة المصرفية ومشاكل قرارات التمويل واالستثمار كما يوفر خلفية نظرية للتفكير النقدي واإلنتا

  BUS 2203: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUS 1102: للبرنامج باللغة اإلنجليزية المتطلبات السابقة

 BUSA 2203رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 
 BUSA 1102: للبرنامج باللغة العربية المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 

 التمويل الشخصي 

الالزمة إلدارة   الطالب بالمعرفة والمهارات  الشخصي بقصد تزويد  التمويل  إدارة  المساق لمحة عملية عن  يقدم هذا 
التركيز على تطوير مهارات    ينصبشؤونهم المالية بفعالية من أجل تحقيق األمن المالي في نهاية المطاف حيث أنه  

على الدراسة  الشخصية وستشتمل مجاالت  المالية  والبيانات    اإلدارة  التمويل  أساسيات  الميزانيات،  المالي،  التخطيط 
 المالية، إدارة القروض، المدخرات وإدارة المخاطر الشخصية، التأمين، تخطيط التقاعد واالستثمارات.

  BUS 2204: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUS 1101: للبرنامج باللغة اإلنجليزية المتطلبات السابقة

 BUSA 2204رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 
 BUSA 1101: للبرنامج باللغة العربية المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 

 رة األعمال الدولية إدا 

القيادة،  التنظيم،  التخطيط،  ذلك  في  بما  الجنسيات  اإلدارة متعددة  دراسة وتحليال لوظائف وعمليات  المساق  يقدم هذا 
العابر الثقافات والحدود في بيئات ومنظمات متنوعة عالميا. تشمل الموضوعات التخطيط االستراتيجي العابر  اإلشراف  

 للثقافات، القيادة وإدارة الموارد البشرية.
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  BUS 2207: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUS 2201: للبرنامج باللغة اإلنجليزية المتطلبات السابقة

 BUSA 2207رقم المساق للبرنامج باللغة العربية: 
 BUSA 2201: للبرنامج باللغة العربية المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 
 

 اللغة اإلنجليزيةببرنامج لالمساقات المتوفرة باللغة اإلنجليزية ل

 مبادئ إدارة األعمال 

يعتبر هذا المساق مقدمة في مجال إدارة األعمال. تشتمل الموضوعات على تطوير المهمة، الرؤية والقيم، الثقافة التنظيمية، 
القيادة، اتخاذ القرارات، السلوك التنظيمي، التحفيز وإدارة الموارد البشرية. يقدم هذا المساق دراسة استقصائية لألساليب  

يرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وقبل كل شيء المفاهيم األساسية للتخطيط، القيادة، التنظيم  األساسية التي يدير بها المد
واإلشراف. يندرج ضمن هذه المفاهيم األساسية العديد من المهارات التي، عند إتقانها، ستسمح لك ببدء مسيرتك المهنية في 

 إدارة األعمال. 

  BUS 1101رقم المساق: 
توجد   المتطلبات السابقة: ال

 3الساعات المعتمدة: 

 االقتصاد الجزئي 

يقدم هذا المساق التحليل االقتصادي للتداخل بين األسر والشركات والحكومة فيما يتعلق بتخصيص السلع والخدمات 
والموارد. في هذا المساق، سنتعرف على العناصر األساسية في سلوك المستهلك والمؤسسة والبنيات المختلفة للسوق 

ها على الرفاهية، والدور المباشر وغير المباشر للحكومة في تحديد النتائج االقتصادية. تشمل الموضوعات نظرية وتأثيرات 
 سلوك المستهلك واإلنتاج وتحديد التكلفة.

  BUS 1103رقم المساق: 
 BUS 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 المحاسبة المالية 

المحاسبة التي بدأها الطالب في مساق المحاسبة األساسية. يركز هذا المساق على المحاسبة المتعلقة يتابع هذا المساق دراسة 
بالديون، المحاسبة المتعلقة بالممتلكات وأشكال ملكية الشركات. تتضمن الموضوعات محاسبة المسؤولية، الميزانيات،  

. إن الهدف من التعرف على هذه المواضيع واألدوات هو  مراقبة التكاليف، وإجراءات التكاليف المعيارية وتحليل الفروق
 إبراز أهمية التقارير اإلدارية وصنع القرار. 

   BUS 3301رقم المساق: 
 BUS 2203المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 سلوك المستهلك 

العوامل االقتصادية، االجتماعية، يمنح هذا المساق الطالب أساسا معرفيا نظريا وعمليا شامال فيما يتعلق بالقوى )مثل 
 النفسية والثقافية( التي تشكل مواقف وسلوكيات المستهلكين تجاه المنتجات والخدمات. 

   BUS 3302رقم المساق: 
 BUS 2201المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 )مساق يخضع للمتابعة(  1الريادة في األعمال  

ة في األعمال ودينامية المباشرة في / امتالك عمل حر. تم تصميم هذا المساق لمساعدة  يوفر هذا المساق مدخال إلى الريادي
الطالب بالمعارف والمهارات التي يحتاجها رياديو األعمال لمباشرة و/أو إدارة عمل حر. وسيساعدك في فهم الخطوات  

فكار إلى نموذج أعمال ناجح. سيركز هذا التي تنطوي عليها عملية إنشاء/ تطوير أفكار األعمال التجارية وتحويل هذه األ
 المساق على دراسة إمكانية وتخطيط وتنفيذ مشروع تجاري. 

   BUS 3303رقم المساق: 
 BUS 2201المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 
 

 المحاسبة اإلدارية 

االحتياجات الداخلية للمديرين. يقدم هذا المساق للطالب فهما هذا المساق هو استمرار للمحاسبة المالية مع تحول التركيز إلى 
 ألساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة في عالم األعمال الحديث اليوم.

   BUS 3304رقم المساق: 
 BUS 2203المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 تشريعات وأخالقيات األعمال )مساق يخضع للمتابعة(  

ساق الطالب على التشريعات واألخالقيات المطبقة في بيئة العمل. ويهدف إلى تطوير فهم عام لدى الطالب  يعّرف هذا الم
للمبادئ القانونية األساسية وكيفية تأثيرها على سير العمل على المستوى العملي. ففي حين تستخدم النظم القانونية للقانون  

ركية على وجه الخصوص إلظهار التداخل بين القانون واألعمال التجارية،  العام والنظم السارية في الواليات المتحدة األمي
فإن المبادئ المقدمة هنا تساعد في تطوير نهج عام لتشريعات وأخالقيات األعمال. تتضمن الموضوعات مدخال إلى  

الملكية، قانون التشغيل التشريعات بشكل عام، التقاضي وبدائل التقاضي، القانون الجنائي، العطل والضرر والعقود، قانون 
وأخالقيات العمل. يتم التركيز على التداخل بين القانون وتخصصات العمل مثل اإلدارة، الموارد البشرية، المحاسبة،  

 والمبيعات والتسويق. 

   BUS 3305رقم المساق: 
 BUS 2201المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 للمتابعة( األعمال والمجتمع )مساق يخضع  

يبحث هذا المساق في العالقات المتبادلة بين األعمال والمجتمع، بما في ذلك التوترات بين مختلف أصحاب المصالح  
والضغوط المتزايدة لممارسة األعمال في ظل المسؤولية المجتمعية للشركات واالستدامة باعتبارهما من المؤثرات  

ريع في التكنولوجيا والعولمة، يتوجب وضع استراتيجية التخاذ قراراتنا بوعي األساسية ذات األولوية. ففي ظل التغير الس
وتبصر أكبر من أي وقت مضى.  كما يلقي هذا المساق نظرة على العالقات بين األعمال والمجتمع من منظورات عالمية  

فة، ويقدم هذا المساق رؤى للطالب مختلفة بما في ذلك البلدان والمجتمعات النامية، والقوالب الثقافية والمعتقدات المختل
 حول القضايا المحيطة باألعمال من منظوري المستويين الكلي والجزئي.

   BUS 3306رقم المساق: 
 BUS 2207المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 2الريادة في األعمال  

ويتناول ريادة األعمال في األسواق العالمية. ستتم دراسة  ( 1يتابع هذا المساق من حيث انتهى مساق الريادة في األعمال )
 عوامل النجاح الرئيسية في إنشاء مشروع تجاري جديد ذو توجه دولي وذلك من وجهة نظر رواد األعمال.

   BUS 4401رقم المساق: 
 BUS 3303المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 للمتابعة( السلوك التنظيمي )مساق يخضع  

يركز هذا المساق على دراسة األبحاث والنظريات المتعلقة بالعوامل التي تؤثر على سلوك أعضاء المؤسسة. تشتمل  
الموضوعات على سلوك الموظفين ومجموعات العمل والمشرفين، التواصل التنظيمي الفعال، التعامل مع التغيير في 

 المؤسسة، وأهدافها وهيكليتها. 

   BUS 4402رقم المساق: 
 BUS 3306المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 سياسة واستراتيجية األعمال )مساق يخضع للمتابعة( 

سيتناول هذا المساق صياغة، تنفيذ، مراقبة وتوجيه استراتيجية األعمال ودعم السياسات التنظيمية.  سيتعلم الطالب تقييم  
لمختلف التخصصات الوظيفية، ويحاول تطوير المهارات المفاهيمية  مؤسسة األعمال الشاملة من خالل عرض متكامل

والمجردة التي يتطلبها قادة األعمال في بيئة تنافسية من أجل فهم قضايا وتحديات األعمال من منظور كافة المدراء  
 الوظيفيين. 

 BUS 4403رقم المساق: 
 BUS 2207و BUS 3306المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 2مبادئ المالية  

( ليعطي عمقا أكبر للقضايا األساسية بما في ذلك 1يتوسع هذا المساق في شرح المفاهيم الواردة في مساق مبادئ المالية )
التقييم، تكلفة رأس المال، موازنة رأس المال، تقدير التدفقات النقدية، هيكلية رأس المال، األرباح، التوقع، وإدارة رأس  

العامل. سيتم استخدام دراسات الحالة ومصادر المعلومات لشرح كيفية تطبيق النظرية المالية في مواقف الحياة المال 
 الحقيقية.

   BUS 4404رقم المساق: 
 BUS 2203المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 القيادة )مساق يخضع للمتابعة( 

القيادة التنظيمية باإلضافة إلى تدارس قيادة الذات واآلخرين استراتيجيا مع  في هذا المساق، سيبحث الطالب في نظريات 
تعزيز ثقافة األداء.  سيقوم الطالب باستخدام األدوات الرافعة للتنمية التنظيمية والفردية. ومن خالل دمج مجموعة متنوعة 

المهارات واالتجاهات الالزمة لتطوير القيادة من هذه األدوات واالستراتيجيات والنظريات، سيقوم الطالب بتطوير المعرفة، 
 المعاصرة.

   BUS 4405رقم المساق: 
 BUS 3303المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 إدارة الجودة 

يتحرى هذا المساق في مفهوم "الجودة" في الثقافة التنظيمية، وكيف تطور بمرور الزمن. سيتم البحث في عدد من طرق  
مثل تمكين الموظفين، أدوات تحسين الجودة، الفرق ذات الوظائف المتعددة، القيادة الهادفة للجودة، التعلم  تحسين الجودة، 

ودور التفتيش في إدارة الجودة. كما ستتم دراسة المسائل   ISO 9000المستمر، إدارة العمليات، منهجيات تاغوشي، معايير  
 (.TQMلة )المتعلقة بتطبيق األساليب مثل إدارة الجودة الشام

   BUS 4406رقم المساق: 
 BUS 4402المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 اإلدارة االستراتيجية 

يبحث هذا المساق في العالقات بين المؤسسات وبيئاتها من منظور سياسة الشركة. تتضمن الموضوعات التي ستتم مناقشتها  
المنافسة، التخطيط طويل األمد وقصير األمد، إحداث تقارير المهمة والرؤية، تحقيق  الهيكل والتطوير التنظيميين، تحليل 
 األهداف، مؤشرات األداء والتقييم.

   BUS 4407رقم المساق: 
 BUS 4402المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 



 

 97                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

 ( BS-BA)   باللغة العربية   البكالوريوس في إدارة األعمال 

 

برنامج   األعماليوفر  إدارة  في  العربية  البكالوريوس  األعمال  BS-BA)  باللغة  ونماذج  بنظريات  للطالب معرفة شاملة   )
ويتم التركيز بوجه خاص على القيادة، الريادة في    يقدم هذا البرنامج باللغة العربية،  وتطبيقها على مشكالت العالم الحقيقي.

البرنامج األعمال بدور العمل في مجتمع عالمي، مما يوفر استعدادا األعمال، وتحليل مشكالت وفرص األعمال. يربط هذا  
واسع النطاق ألي مسار وظيفي قد يختاره الطالب، باإلضافة إلى توفير إعداد قوي للدراسات العليا في هذا المجال والمجاالت  

 ذات الصلة.   

 ( PLOالبرنامج ) تعلممخرجات 

 

 المهارات والمعرفة التي سيتمكن الطلبة من إظهارها بعد االنتهاء من البرنامج. ( هي PLOالبرنامج ) تعلممخرجات 

 

PLO 1 سيتمكن الطلبة من توفير إطار لتطبيق نماذج العمل المناسبة في مواقف صنع القرار : 

 سيتمكن الطلبة من تفسير المعلومات المحاسبية لتحقيق الكفاءة وتحسين األداء المستمر 

 طبيق المفاهيم والمبادئ على موارد التسويق والسلع والخدمات سيتمكن الطلبة من ت

 سيتمكن الطلبة من شرح المبادئ األساسية لتمويل الشركات وكيفية عمل أسواق رأس المال 

 سيتمكن الطلبة من شرح كيفية ووقت استخدام التحليل اإلحصائي األساسي

 ة تطبيقها على قرارات العملسيتمكن الطلبة من تحليل المبادئ األساسية لالقتصاد وكيفي

 

PLO 2( سيتمكن الطلبة من تحديد وتحليل مشاكل وفرص العمل وصياغة توصيات لمسارات العمل :BS) 

 

PLO 3( سيتمكن الطلبة من تحديد الفرص لمشاريع تجارية جديدة ، وتقييم إمكاناتهم للنجاح :BS ) 

 

PLO 4زمة لألداء الفعال في بيئة الفريق.: سيتمكن الطلبة من إظهار المعرفة والمهارات الال 

سيتمكن الطلبة من استخدام مهارات بناء الفريق لتحقيق أهداف المجموعة، وتطبيق معرفتهم بالمكونات األساسية  
 والتفاعالت بين األجهزة والبرامج إلنشاء برامج لحل مشكالت الحوسبة

 والعالقة بين الموظفين والمنظمات سيتمكن الطلبة من شرح المبادئ األساسية للنظرية التنظيمية 

 سيتمكن الطلبة من شرح مبادئ تحديد أهداف األداء، ومراقبة وتوجيه وتحفيز الموظفين 

 

PLO 5.سيتمكن الطالب من تطبيق التفكير األخالقي والقانوني في مواقف األعمال واإلدارة التنظيمية والموارد البشرية : 
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PLO 6استخدام حجج منظمة جيدًا وأدلة داعمة موثوقة. : سيتمكن الطلبة من التواصل ب 

 

أهداف عديدة مشتركة مع درجة البكالوريوس. وهذا يعكس حقيقة أن الطالب في    الجامعية المتوسطةدرجة  ال]مالحظة: لدى  
ال المتوسطةمستوى  . ونظرا ألن الطالب على مستوى األولى والثانيةيكملون نفس متطلبات برنامج السنة    درجة الجامعية 

المستوى   المتوقع أن يح  الرئيسي،البكالوريوس يكملون بعد ذلك متطلبات إضافية في  ققوا هذه األهداف على مستوى فمن 
 إنمائي أعلى[.

على الطلبة الذين يسعون للحصول على البكالوريوس إتمام جميع المساقات المطلوبة في التخصص المختار كما هو موضح 
 أدناه.

 

بقة  لسا ا بات  لمتطل  ا

BUSA 1101  مبادئ إدارة األعمال 
 

ة  وب لمطل ا لمساقات   ا

BUSA 1102  المحاسبة
 األساسية

                        BUSA 1103
االقتصاد  

 الجزئي

BUSA 1104  االقتصاد الكلي 

BUSA 1105   مهارات
 التواصل في إدارة األعمال 

BUSA 2201   مبادئ التسويق
 )مساق يخضع للمتابعة( 

BUSA 2202  التجارة
اإللكترونية )مساق يخضع للمتابعة(

  

BUSA 2203  1مبادئ المالية
  

BUSA 2207 األعمال   إدارة
 الدولية 

BUSA 3303   الريادة في
 )مساق يخضع للمتابعة( 1األعمال 

BUSA 3305   تشريعات
وأخالقيات األعمال )مساق يخضع 

 للمتابعة( 
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BUSA 3306  األعمال
 والمجتمع )مساق يخضع للمتابعة(

BUSA 4402  السلوك
 التنظيمي )مساق يخضع للمتابعة( 

BUSA 4403  سياسة
واستراتيجية األعمال )مساق يخضع 

 للمتابعة( 

BUSA 4405   القيادة )مساق
 يخضع للمتابعة( 

BUSA 4406  إدارة الجودة
  

 

ة  اري لمساقات االختي  ا
    

BUSA 2204  التمويل الشخصي 

BUSA 3301  المحاسبة المالية 

BUSA 3302  سلوك المستهلك 

BUSA 3304  المحاسبة اإلدارية 

BUSA 4401   2الريادة في األعمال 

BUSA 4404  2مبادئ المالية 

BUSA 4407  اإلدارة االستراتيجية 

 
 

المساقات االختيارية األخرى: يمكن للطلبة الساعين للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال اختيار مساقات 
يار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى و/ أو  إضافية اختيارية تتجاوز تلك المحددة في متطلبات التعليم العام و/ أو اخت

 أخذ مساقات إضافية في ذات التخصص الذي يدرسه الطالب والتي قد ال تكون متطلبا للدرجة العلمية.
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 مساقات إدارة األعمال 

 مبادئ إدارة األعمال 

عمليات هذه الشركات. هذا المساق تتطلب جميع اشكال االعمال التجارية تدخل المديرين، وذلك لتحقيق نجاح في إدارة  
او كبيرة. هذه   التجارية سواء كانت صغيرة  االعمال  المديرون إلدارة  بها  يقوم  التي  األساسية  الوظائف  ستستعرض 
الوظائف تتمحور حول مفاهيم التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة. في هذه المفاهيم يوجد العديد من المهارات التي، لو 

 ستمكنك من الحصول على وظيفة في مجال إدارة االعمال.تم اتقانها، 

  BUSA 1103رقم المساق: 

 ال يوجد : المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 

                     الساعات 
 3المعتمدة: 

 

 االقتصاد الجزئي 

العناصر األساسية لسلوك المستهلك والشركات،   التمهيدي في االقتصاد الجزئي. سوف تتعرف على  في هذا المساق 
، والدور المباشر والغير المباشر للحكومة في تحديد النتائج اإلنعاش االجتماعيوهياكل السوق المختلفة وتأثيراتها على  

 االقتصادية.
  BUSA 1103رقم المساق: 

 ال يوجد : المتطلبات السابقة
 3الساعات المعتمدة: 

 

 أساسيات المحاسبة 

يعّرف مقرر المحاسبة األساسية الطالب على مفاهيم وممارسات إعداد التقارير المالية واإلدارة المالية. التركيز األساسي  
لدعم عملية صنع القرار في سوق رأس لهذا المساق هو على إعداد واستخدام/ تحليل البيانات المالية لألغراض العامة  

 المال. باإلضافة إلى ذلك، ستتم تغطية بعض مفاهيم الحسابات المالية المتعلقة باألصول الجارية. 
 

 BUSA 1102رقم المساق للبرنامج: 
 BUSA 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 االقتصاد الكلي 

يقدم هذا المساق صورة متكاملة عن مجال التحليل االقتصادي الكلي بقصد تطوير فهم عام وتقدير للمتغيرات واألساليب  
هي  المساق  هذا  مواضيع  العالمي.  االقتصاد  على  السياسات  هذه  وتأثير  الكلي  االقتصاد  سياسات  إلدارة  المستخدمة 

 األخبار.  مواضيع متصلة بالحياة العامة إذ تظهر بانتظام في 
على فهم كيفية   الطالب  االقتصاد الكلي موجه إلى حد كبير نحو السياسة االقتصادية الوطنية لذلك سيساعد هذا المساق

عمل اقتصاد الدولة وكيف تؤثر سياسة االقتصاد الكلي على اقتصاد الدولة مما سيعينك في الحكم على جودة السياسات 
 ومدى رغبتك في دعم سياسة ما أو معارضتها. 

 
 BUSA 1104رقم المساق: 

 BUSA 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 األعمال مهارات التواصل في إدارة  

في بيئة األعمال وتطوير مهارات    / اإلنجليزية  الغرض من هذا المساق هو بناء فهم لالستعماالت الفعالة للغة العربية
يتم   ومتى  اإلنجليزية   / العربية  باللغة  التواصل  من  مختلفة  أنماًطا  التدريبية  المساق  هذا  ستقدم  األساسية.  االتصال 

لتقنيات استخدامها. كما ستساعد على تطوير   فهم أفضل  الطالب، وتطوير  المتعلقة باألعمال لدى  المفردات  وتوسيع 
 للتواصل الناجح في سياقات العمل المختلفة. 

 BUSA 1105رقم المساق: 
 يوجد  الالسابقة: المتطلبات 

 3الساعات المعتمدة: 

 ( مبادئ التسويق )مساق يخضع للمتابعة 

التسويق بقصد تطوير فهم عام وتقدير للعوامل واألساليب المرتبطة بتسويق مجموعة تقدم هذا المساق مقدمة في مجال  
متنوعة من السلع والخدمات. تشمل الموضوعات احتياجات المستهلكين، وتقسيمها، والتسويق المستهدف، والتموضع، 

 هج منظم لصنع القرار. والتسعير، وتوزيع السلع والخدمات وترويجها. يتم التركيز على دمج مبادئ التسويق في ن
 

 BUSA 2201رقم المساق: 
 BUSA 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 التجارة اإللكترونية )مساق يخضع للمتابعة( 

المؤسسات. سوف  التجارة اإللكترونية( في  القائمة على اإلنترنت )أي  لنماذج األعمال  المساق بمثابة مقدمة  يعد هذا 
دراسة هذا الحقل الطالب في التعرف على الفرص والتغلب على التحديات في المعامالت التجارية عبر اإلنترنت.  تساعد  

تشمل الموضوعات إدارة التجارة اإللكترونية، استخدام أنظمة المعلومات والتكامل مع الموارد البشرية، استراتيجيات  
 إلنترنت والحكومة والمجتمع. إدارة المعرفة، التسويق اإللكتروني والعالقات بين ا
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 BUSA 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 1مبادئ المالية  

يوفر هذا المساق فهما واسعا للمبادئ األساسية في مجال التمويل. حيث يقدم تقنيات لصنع القرار المالي الفعال ومساعدة 
المساق الموضوعات المتعلقة بعمليات األسواق المالية   المديرين في زيادة ثروة المساهمين ألقصى حد ممكن. يغطي

 واألنظمة المصرفية ومشاكل قرارات التمويل واالستثمار كما يوفر خلفية نظرية للتفكير النقدي واإلنتاجي. 
 

 BUSA 2203رقم المساق: 
 BUSA 1102المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 التمويل الشخصي 

الالزمة إلدارة   الطالب بالمعرفة والمهارات  الشخصي بقصد تزويد  التمويل  إدارة  المساق لمحة عملية عن  يقدم هذا 
التركيز على تطوير مهارات    ينصبشؤونهم المالية بفعالية من أجل تحقيق األمن المالي في نهاية المطاف حيث أنه  

على الدراسة  الشخصية وستشتمل مجاالت  المالية  والبيانات    اإلدارة  التمويل  أساسيات  الميزانيات،  المالي،  التخطيط 
 المالية، إدارة القروض، المدخرات وإدارة المخاطر الشخصية، التأمين، تخطيط التقاعد واالستثمارات.

 
 BUSA 2204رقم المساق: 

 BUSA 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 إدارة األعمال الدولية 

القيادة، يقدم هذا   التنظيم،  التخطيط،  ذلك  في  بما  الجنسيات  اإلدارة متعددة  دراسة وتحليال لوظائف وعمليات  المساق 
اإلشراف العابر الثقافات والحدود في بيئات ومنظمات متنوعة عالميا. تشمل الموضوعات التخطيط االستراتيجي العابر  

 للثقافات، القيادة وإدارة الموارد البشرية.

  BUS 2207: للبرنامج باللغة اإلنجليزيةرقم المساق 
 BUS 2201: للبرنامج باللغة اإلنجليزية المتطلبات السابقة

 BUSA 2207رقم المساق: 
 BUSA 2201المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 مبادئ إدارة األعمال 

ت على تطوير المهمة، الرؤية والقيم، الثقافة التنظيمية، يعتبر هذا المساق مقدمة في مجال إدارة األعمال. تشتمل الموضوعا
القيادة، اتخاذ القرارات، السلوك التنظيمي، التحفيز وإدارة الموارد البشرية. يقدم هذا المساق دراسة استقصائية لألساليب  

للتخطيط، القيادة، التنظيم   األساسية التي يدير بها المديرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وقبل كل شيء المفاهيم األساسية
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واإلشراف. يندرج ضمن هذه المفاهيم األساسية العديد من المهارات التي، عند إتقانها، ستسمح لك ببدء مسيرتك المهنية في 
 إدارة األعمال. 

 
 BUSA 1101رقم المساق: 

 يوجد  الالسابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 االقتصاد الجزئي 

المساق التحليل االقتصادي للتداخل بين األسر والشركات والحكومة فيما يتعلق بتخصيص السلع والخدمات يقدم هذا 
والموارد. في هذا المساق، سنتعرف على العناصر األساسية في سلوك المستهلك والمؤسسة والبنيات المختلفة للسوق 

ة في تحديد النتائج االقتصادية. تشمل الموضوعات نظرية وتأثيراتها على الرفاهية، والدور المباشر وغير المباشر للحكوم
 سلوك المستهلك واإلنتاج وتحديد التكلفة.

 
 BUSA 1103رقم المساق: 

 BUSA 1101السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 المحاسبة المالية 

. يركز هذا المساق على المحاسبة المتعلقة يتابع هذا المساق دراسة المحاسبة التي بدأها الطالب في مساق المحاسبة األساسية
بالديون، المحاسبة المتعلقة بالممتلكات وأشكال ملكية الشركات. تتضمن الموضوعات محاسبة المسؤولية، الميزانيات،  

مراقبة التكاليف، وإجراءات التكاليف المعيارية وتحليل الفروق. إن الهدف من التعرف على هذه المواضيع واألدوات هو  
 راز أهمية التقارير اإلدارية وصنع القرار. إب

 BUSA 3301رقم المساق: 
 BUSA 2203السابقة: المتطلبات 

 3الساعات المعتمدة: 
 

 سلوك المستهلك 

يمنح هذا المساق الطالب أساسا معرفيا نظريا وعمليا شامال فيما يتعلق بالقوى )مثل العوامل االقتصادية، االجتماعية، 
 والثقافية( التي تشكل مواقف وسلوكيات المستهلكين تجاه المنتجات والخدمات. النفسية 

 
 BUSA 33012رقم المساق: 

 BUSA 2201السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 

 



 

 104                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

 )مساق يخضع للمتابعة(  1الريادة في األعمال  \

يوفر هذا المساق مدخال إلى الريادية في األعمال ودينامية المباشرة في / امتالك عمل حر. تم تصميم هذا المساق لمساعدة  
الطالب بالمعارف والمهارات التي يحتاجها رياديو األعمال لمباشرة و/أو إدارة عمل حر. وسيساعدك في فهم الخطوات  

ار األعمال التجارية وتحويل هذه األفكار إلى نموذج أعمال ناجح. سيركز هذا التي تنطوي عليها عملية إنشاء/ تطوير أفك
 المساق على دراسة إمكانية وتخطيط وتنفيذ مشروع تجاري. 

 BUSA 3303رقم المساق: 

 BUSA 2201السابقة: المتطلبات 

 3الساعات المعتمدة: 

 
 
 

 المحاسبة اإلدارية 

المالية مع تحول التركيز إلى االحتياجات الداخلية للمديرين. يقدم هذا المساق للطالب فهما هذا المساق هو استمرار للمحاسبة 
 ألساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة في عالم األعمال الحديث اليوم.

 
 BUSA 3304رقم المساق: 

 BUSA 2203السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 األعمال )مساق يخضع للمتابعة(  تشريعات وأخالقيات  

يعّرف هذا المساق الطالب على التشريعات واألخالقيات المطبقة في بيئة العمل. ويهدف إلى تطوير فهم عام لدى الطالب  
للمبادئ القانونية األساسية وكيفية تأثيرها على سير العمل على المستوى العملي. ففي حين تستخدم النظم القانونية للقانون  

ام والنظم السارية في الواليات المتحدة األميركية على وجه الخصوص إلظهار التداخل بين القانون واألعمال التجارية،  الع
فإن المبادئ المقدمة هنا تساعد في تطوير نهج عام لتشريعات وأخالقيات األعمال. تتضمن الموضوعات مدخال إلى  

قانون الجنائي، العطل والضرر والعقود، قانون الملكية، قانون التشغيل التشريعات بشكل عام، التقاضي وبدائل التقاضي، ال
وأخالقيات العمل. يتم التركيز على التداخل بين القانون وتخصصات العمل مثل اإلدارة، الموارد البشرية، المحاسبة،  

 والمبيعات والتسويق. 
 

 BUSA 3305رقم المساق: 
 BUSA 2201السابقة: المتطلبات 

 3عتمدة: الساعات الم
 

 األعمال والمجتمع )مساق يخضع للمتابعة( 

يبحث هذا المساق في العالقات المتبادلة بين األعمال والمجتمع، بما في ذلك التوترات بين مختلف أصحاب المصالح  
المؤثرات  والضغوط المتزايدة لممارسة األعمال في ظل المسؤولية المجتمعية للشركات واالستدامة باعتبارهما من 



 

 105                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

األساسية ذات األولوية. ففي ظل التغير السريع في التكنولوجيا والعولمة، يتوجب وضع استراتيجية التخاذ قراراتنا بوعي 
وتبصر أكبر من أي وقت مضى.  كما يلقي هذا المساق نظرة على العالقات بين األعمال والمجتمع من منظورات عالمية  

معات النامية، والقوالب الثقافية والمعتقدات المختلفة، ويقدم هذا المساق رؤى للطالب مختلفة بما في ذلك البلدان والمجت
 حول القضايا المحيطة باألعمال من منظوري المستويين الكلي والجزئي.

 
 BUSA 3306رقم المساق: 

 BUSA 2207السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 

 
 

 2الريادة في األعمال  

( ويتناول ريادة األعمال في األسواق العالمية. ستتم دراسة  1المساق من حيث انتهى مساق الريادة في األعمال )يتابع هذا 
 عوامل النجاح الرئيسية في إنشاء مشروع تجاري جديد ذو توجه دولي وذلك من وجهة نظر رواد األعمال.

 
 BUSA 4401رقم المساق: 

 BUSA 3303السابقة: المتطلبات 
 3معتمدة: الساعات ال

 

 السلوك التنظيمي )مساق يخضع للمتابعة( 

يركز هذا المساق على دراسة األبحاث والنظريات المتعلقة بالعوامل التي تؤثر على سلوك أعضاء المؤسسة. تشتمل  
الموضوعات على سلوك الموظفين ومجموعات العمل والمشرفين، التواصل التنظيمي الفعال، التعامل مع التغيير في 

 المؤسسة، وأهدافها وهيكليتها. 
 

 BUSA 4402رقم المساق: 
 BUSA 3306السابقة: المتطلبات 

 3الساعات المعتمدة: 
 

 سياسة واستراتيجية األعمال )مساق يخضع للمتابعة( 

الطالب تقييم  سيتناول هذا المساق صياغة، تنفيذ، مراقبة وتوجيه استراتيجية األعمال ودعم السياسات التنظيمية.  سيتعلم 
مؤسسة األعمال الشاملة من خالل عرض متكامل لمختلف التخصصات الوظيفية، ويحاول تطوير المهارات المفاهيمية 

والمجردة التي يتطلبها قادة األعمال في بيئة تنافسية من أجل فهم قضايا وتحديات األعمال من منظور كافة المدراء  
 الوظيفيين. 

 BUS 4403رقم المساق: 
 BUS 2207و BUS 3306لبات السابقة: المتط

 3الساعات المعتمدة: 
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 2مبادئ المالية  

( ليعطي عمقا أكبر للقضايا األساسية بما في ذلك 1يتوسع هذا المساق في شرح المفاهيم الواردة في مساق مبادئ المالية )
أس المال، األرباح، التوقع، وإدارة رأس  التقييم، تكلفة رأس المال، موازنة رأس المال، تقدير التدفقات النقدية، هيكلية ر

المال العامل. سيتم استخدام دراسات الحالة ومصادر المعلومات لشرح كيفية تطبيق النظرية المالية في مواقف الحياة 
 الحقيقية.

 
 BUSA 4404رقم المساق: 

 BUSA 2203السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 للمتابعة( القيادة )مساق يخضع  

في هذا المساق، سيبحث الطالب في نظريات القيادة التنظيمية باإلضافة إلى تدارس قيادة الذات واآلخرين استراتيجيا مع  
تعزيز ثقافة األداء.  سيقوم الطالب باستخدام األدوات الرافعة للتنمية التنظيمية والفردية. ومن خالل دمج مجموعة متنوعة 

اتيجيات والنظريات، سيقوم الطالب بتطوير المعرفة، المهارات واالتجاهات الالزمة لتطوير القيادة من هذه األدوات واالستر
 المعاصرة.

 
 BUSA 4405رقم المساق: 

 BUSA 3303السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 

 

 إدارة الجودة 

يتحرى هذا المساق في مفهوم "الجودة" في الثقافة التنظيمية، وكيف تطور بمرور الزمن. سيتم البحث في عدد من طرق  
تحسين الجودة، مثل تمكين الموظفين، أدوات تحسين الجودة، الفرق ذات الوظائف المتعددة، القيادة الهادفة للجودة، التعلم  

ودور التفتيش في إدارة الجودة. كما ستتم دراسة المسائل   ISO 9000ي، معايير  المستمر، إدارة العمليات، منهجيات تاغوش
 (.TQMالمتعلقة بتطبيق األساليب مثل إدارة الجودة الشاملة )

 
 BUSA 4406رقم المساق: 

 BUSA 4402السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 
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 اإلدارة االستراتيجية 

العالقات بين المؤسسات وبيئاتها من منظور سياسة الشركة. تتضمن الموضوعات التي ستتم مناقشتها  يبحث هذا المساق في 
الهيكل والتطوير التنظيميين، تحليل المنافسة، التخطيط طويل األمد وقصير األمد، إحداث تقارير المهمة والرؤية، تحقيق  

 األهداف، مؤشرات األداء والتقييم.

 
 BUSA 4407رقم المساق: 

 BUSA 4402السابقة: المتطلبات 
 3الساعات المعتمدة: 
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   الحاسوب   علوم   : 8  الفصل 

ة تلبي الدرجة العلمية في الحاسوب المتطلبات المتزايدة لالقتصاد اإلقليمي والوطني من خالل إعداد الطالب لمقاربة وحل التحديات العلمي
والعشرين. يقوم هذا التخصص بدراسة الظواهر والمفاهيم الناشئة عن استخدام المنطق والعالمية واالجتماعية الهامة في القرن الحادي 

والرياضيات والهندسة والعلوم األخرى في فهم المعلومات ومعالجتها؛ وتوفر الدرجة الجامعية أساسا متينا في كل من األجهزة / الهيكلية  
 هذه األفكار والتقنيات األساسية. والبرمجيات، إضافة إلى فهم مجموعة متنوعة من التطبيقات ل

 ( PLOمخرجات تعلم البرنامج ) 

 ( هي المهارات والمعرفة التي سيتمكن الطلبة من إظهارها بعد االنتهاء من البرنامج.PLOمخرجات تعلم البرنامج )

 

PLO 1 : من توفير إطار عمل في تطبيق استراتيجيات التصميم الفعال ألنظمة الحوسبة. الطلبةسيتمكن 

 من شرح استخدام وهيكل اآلليات المشتركة لوصف وتصميم هياكل البرمجيات والمعداتسيتمكن الطلبة  ·

 من شرح استخدام التجريد في تصميم وتنفيذ واستخدام قواعد البيانات سيتمكن الطلبة  ·

 من إظهار الكفاءة في مهارات البرمجة األساسية لرمز حلول البرمجة وتصحيحها واختبارها سيتمكن الطلبة  ·

 

PLO 2 مستوى : سيتمكن الطلبة( من شرح تطبيق األساليب المناسبة في تخطيط وتطوير وإدارة مشاريع التصميمB.S ). 

 

PLO 3 لتحليل المشكالت من وجهات نظر متعددة والسعي إلى الحل من خالل  من تغطية المعرفة والمهارات الالزمة : سيتمكن الطلبة
 طرق وأدوات متعددة.

من شرح المبادئ العلمية التي تكمن وراء الخصائص الفيزيائية ألجهزة الكمبيوتر ويكونون قادرين على بناء  الطلبةسيتمكن  ·
 نماذج مفاهيمية تتعلق بذلك 

 ت األساسية والتفاعالت بين األجهزة والبرامج إلنشاء برامج لحل مشاكل الحوسبة من تطبيق معرفتهم بالمكونا الطلبةسيتمكن  ·

 من إدراك الحاجة وإظهار استعدادهم لتوسيع معرفتهم بما يتجاوز الفصل الدراسي  الطلبةسيتمكن  ·

 

PLO 4 مستوى : سيتمكن الطلبة( من تطبيق طرق الرياضيات بشكل فعال لتحليل المشكالت وحلهاB.S).. 

 

PLO 5 : من التواصل باستخدام حجج منظمة جيًدا وأدلة داعمة موثوقة الطلبةسيتمكن . 

 

PLO 6من تعزيز السيطرة على التفكير النقدي فيما يتعلق بأخالقيات الكمبيوتر والخصوصية واألمن.  لبة: سيتمكن الط 

 من شرح التوترات المحتملة بين المجتمع وقيود وفرص الحوسبة المتأثرة  الطلبةسيتمكن  ·

 من شرح التأثير المحلي والعالمي للحوسبة على األفراد والمنظمات والمجتمع  الطلبةسيتمكن  ·

 من التعرف على التأثير األخالقي واالجتماعي المحتمل في استخدام وإنشاء التكنولوجيا  الطلبةسيتمكن  ·

 
]مالحظة: إن برنامج الدبلوم )الدرجة الجامعية المتوسطة( يتشارك في العديد من األهداف مع برنامج البكالوريوس. وهذا يعكس حقيقة 
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البكالوريوس يكملون  كون طالب الدرجة الجامعية المتوسطة يتمون متطلبات البرنامج للسنتين األولى والثانية. ونظرا لكون طالب 
  التخصص، فيتوقع منهم تحقيق هذه األهداف المذكورة بمستوى أكثر تطورا.[ متطلبات إضافية ضمن

 ( AS-CSالدرجة الجامعية المتوسطة في علم الحاسوب ) 

( على أساس متين في العلوم اإلنسانية ويمّكن الطلبة من استكشاف AS-CSيرتكز برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة في علم الحاسوب )
واكتساب فهم أساسي للمبادئ الرياضية والعلمية التي تقوم عليها الحوسبة وتقانة المعلومات  المنظورات، وعة منممج عبرهذا المجال  

جهات  خالل ولفعال ألنظمة الحوسبة؛ تحليل المشكالت من وتطبيقاتها في هذا المجال. يتعلم الطلبة كيفية تطبيق االستراتيجيات للتصميم ا
وأدوات متعددة؛ وتطوير تفكيرهم النقدي فيما يتعلق بأخالقيات الحاسوب. يعّرف برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة  أساليبونظر 

  البكالوريوس. للدراسة المستمرة للحصول على درجة  ويجهزهمهذا المجال ويؤسسهم في تقنيات الحوسبة على الطالب 

 همتخصص على الطلبة الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة في علم الحاسوب إتمام جميع المساقات المطلوبة في
 موضح أدناه. المختار كما هو

بقة  لسا ا بات  لمتطل  ا

 صاص الدراسي: يتوجب على الطالب إتمام المتطلبات السابقة التالية قبل البدء بدراسة المساقات في االخت

MATH 1201  علم الجبر الجامعي 

MATH 1280 مدخل إلى علم اإلحصاء 
CS 1101   أساسيات البرمجة 

CS 1102  1البرمجة   
 

ة  وب لمطل ا لمساقات   ا

 
CS 1103  2البرمجة 
CS 1104 نظم الحاسوب 
CS 2203  1قواعد البيانات 
CS 2204 االتصاالت والشبكات 
CS 2205  مساق يخضع للمتابعة(  1برمجة الويب( 
CS 2301  مساق يخضع للمتابعة(  1نظم التشغيل( 
CS 2401  1هندسة البرمجيات 

 
يمكن للطلبة الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم اختيار مساقات إضافية  المساقات االختيارية األخرى:

متطلبات التعليم العام و/ أو اختيار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى و/ أو أخذ مساقات إضافية في  اختيارية تتجاوز تلك المحددة في  
 . ما دامت لغة التدريس هي نفسها ذات التخصص الذي يدرسه الطالب والتي قد ال تكون متطلبا للدرجة العلمية

 ( BS-CSالبكالوريوس في علم الحاسوب ) 

( للطلبة معرفة متعمقة ومهارات تحليلية مرتبطة بتصميم وتطوير واختبار  BS-CSالحاسوب )يوفر برنامج البكالوريوس في علم 
وتوثيق مجموعة من أنظمة التشغيل؛ إدارة قواعد البيانات؛ ولغات البرمجة. مع وجود أجهزة الحاسوب في كل جانب من جوانب مجتمع  
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بكالوريوس العلوم لمجموعة من الخيارات، بما في ذلك الدراسة المستمرة في هذا المجال اليوم، يتم إعداد الطالب الذين يكملون درجة 
 على مستوى الدراسات العليا. 

 تخصصهم يتوجب على الطلبة الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب إتمام جميع المساقات المطلوبة في 
 المختار كما هو موضح أدناه.

ا  بات  لمتطل بقة ا  لسا

 يتوجب على الطالب استكمال المتطلبات السابقة التالية قبل البدء بدراسة المساقات في االختصاص الدراسي: 

MATH 1201  علم الجبر الجامعي 

MATH 1280 مدخل إلى علم اإلحصاء 

CS 1101   أساسيات البرمجة 

CS 1102  1البرمجة   

CS 1103    برمجة ل  2ا

CS 1104   لحاسوب ا  نظم 

CS 2203    نات ا ي ب ل ا  1قواعد 

CS 2204   لشبكات  االتصاالت وا

CS 2205    لويب ا بعة(   1برمجة  ا مت ل ل  )مساق يخضع 

CS 2301    تشغيل ل ا بعة(   1نظم  ا مت ل ل  )مساق يخضع 

CS 2401    ات برمجي ل ا  1هندسة 

CS 3303   )بعة ا مت ل ل انات )مساق يخضع  بي ل ا ة  ي كل  هي

CS 3305    لويب ا ل   2برمجة  بعة( )مساق يخضع  ا مت  ل

CS 3306    نات ا ي ب ل ا بعة(   2قواعد  ا مت ل ل  )مساق يخضع 

CS 3307    تشغيل ل ا بعة(   2نظم  ا مت ل ل  )مساق يخضع 

CS 4402   )بعة ا لمت ل ارنة )مساق يخضع  لمق ا برمجة  ل ا  لغات 

CS 4407   )ابعة مت ل ل م اآللي )مساق يخضع  ّ تعل ل وا انات  ي ب ل ا نقيب عن  ت ل  ا

MATH 1302   متقطعة ل ا لرياضيات   ا

MATH 1211    م تكامل عل ل تفاضل وا ل  ا

 

 المساقات االختيارية 

 

CS 3304 تحليل الخوارزميات 
CS 3308   استرجاع المعلومات 
CS 4403  2هندسة البرمجيات 
CS 4404 الشبكات المتقدمة وأمن البيانات 
CS 4405 تطبيقات الهواتف المحمولة 
CS 4406  رسومات الحاسوب 
CS 4408  الذكاء االصطناعي 
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في العلوم اختيار مساقات إضافية اختيارية  درجة البكالوريوسيمكن للطلبة الذين يسعون للحصول على  المساقات االختيارية األخرى:
ت تتجاوز تلك المحددة في متطلبات التعليم العام و/ أو اختيار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى و/ أو أخذ مساقات إضافية في ذا 

 التخصص الذي يدرسه الطالب والتي قد ال تكون متطلبا للدرجة العلمية.

 

 مساقات في علم الحاسوب  

 أساسيات البرمجة  

يغطي هذا المساق أساسيات برمجة الحاسوب ويوفر أساسا لمزيد من التعلم في هذا المجال، وال يتطلب األمر وجود معرفة سابقة ببرمجة 
دم المساق لغة برمجة بايثون وهي بسيطة جدا ومباشرة كما أن هذا المساق يغطي المفاهيم المجردة التي الحاسوب من أجل إتمامه. يستخ

هي الدرس  اسيتعلمونه التيالمبرمج يمكن تطبيقها على أي لغة برمجة تقريبا، ونحث الطلبة على االهتمام بها، ألن طريقة التفكير مثل 
 هذا المتطلب(من  لإلعفاءتدريب رسمي في لغة بايثون تقديم التماس للطلبة الحاصلين على  األكثر قيمة. )يمكن

 CS 1101رقم المساق: 
 المتطلبات السابقة: ال توجد 

 3الساعات المعتمدة: 

 1البرمجة  

( الشائعة. تغطي الموضوعات المبادئ Javaيعلّم هذا المساق التمهيدي المفاهيم األساسية للغات البرمجة عن طريق استخدام لغة جافا )
 بالسالسل، اإلجراءات، المناورة، العقد البرمجيةاألساسية للبرمجة، بما في ذلك أنواع البيانات، التحكم في البرامج والقرارات، 

 المصفوفات، اختبار البرمجيات، وتصحيح األخطاء.  

 CS 1102رقم المساق: 
 CS 1101المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 2البرمجة  

أكثر تطورا مع ميزات تتجاوز المفاهيم األساسية التي شملها  Javaويعلم لغة برمجة  1يعتمد هذا المساق على مساق مقدمة في البرمجة 
قدما مثل االستدعاء الذاتي، هيكليات البيانات  المساق األول في البرمجة. سيتم تخصيص جزء كبير من المساق للبنات البناء األكثر ت

البرامج المعقدة والقوية  تصميم وترميز تعلمضافة إلى إ( Java's Collection Frameworkالمرتبطة، وإطار مجموعات جافا )
 .Eclipseوالفعالة، ويتم تعريفهم بأداة برمجة احترافية: بيئة التطوير المتكاملة 

 CS 1103رقم المساق: 
 CS 1102طلبات السابقة: المت

 3الساعات المعتمدة: 

 نظم الحاسوب 

يعتبر هذا المساق مقدمة في نظم الحاسوب. سنبدأ فيه باستكشاف التصميم الداخلي ووظائف المكونات األساسية للحاسوب. بعد ذلك  
المفاهيم التي سنتعلمها في الصف  من القاعدة باستخدام   مجمعسنستخدم جهاز محاكاة عبر اإلنترنت "لبناء" حاسوب فعليا وتطوير 
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الدراسي. في هذه العملية، سوف نغطي األفكار والتقنيات المستخدمة في تصميم أجهزة الحاسوب الحديثة ومناقشة أهم أوجه المفاضلة 
 واسيب الغد.تصميم النظام إضافة إلى التوجهات المستقبلية في هندسة الحاسوب وكيف يمكن أن تؤثر هذه التوجهات على حالمتعلقة ب

 CS 1104رقم المساق: 
 CS 1103المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 1قواعد البيانات  

نؤكد على أساسيات نمذجة وتصميم قواعد  يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية الالزمة لتصميم واستخدام وتطبيق نظم قواعد البيانات.
 (. SQLاالستعالمات البنائية )، ولغة العالئقية، النظرية البيانات

 CS 2203رقم المساق: 
 CS 1102المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 االتصاالت والشبكات 

وأنواع مختلفة من بروتوكوالت االتصال، بما في ذلك  OSIيقدم هذا المساق المفاهيم األساسية لشبكات االتصال، بما في ذلك نموذج 
(. كما سيغطي هذا المساق المفاهيم والهيكليات الرئيسية لإلنترنت. خالل المساق، سنركز TCP / IPوكول  بروتوكول اإلنترنت )بروت

 .  TCP / IPو   OSIبشكل أساسي على النموذجين المرجعيين األكثر شيوًعا لتعريف الشبكة، 

   CS 2204رقم المساق: 
  CS 1104المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 )مساق يخضع للمتابعة(   1الويب  برمجة  

وى يقدم هذا المساق للطلبة المفاهيم والقضايا األساسية المتعلقة بتطوير البرمجيات للبرامج التي تعمل على الشبكة واإلنترنت، مثل المحت 
 الثابت والديناميكي والمحتوى الذي يتم تقديمه ديناميكيا وعمليات تطوير الشبكة واألمن. 

   CS 2205رقم المساق: 
 CS 1103المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 )مساق يخضع للمتابعة(   1نظم التشغيل  

يقدم هذا المساق مقدمة تطبيقية ألنظمة التشغيل التجارية، وهو موجه لطلبة المستوى المتوسط الذين يملكون المهارات األساسية في 
سوب ونظم التشغيل، إضافة إلى االتصاالت والروابط المرتبطة بأنظمة الحاسوب. البرمجة. ويتم تقديم المفاهيم األساسية ألنظمة الحا

 تتضمن نظم التشغيل المقدمة مايكروسوفت ويندوز ويونيكس/ لينوكس. 

   CS 2301رقم المساق: 
 CS 1103المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 



 

 113                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

 1هندسة البرمجيات  

لهندسية، بما في ذلك تحديد أصحاب المصلحة وتقنيات استنباط المتطلبات مثل المقابالت  يركز هذا المساق على متطلبات العملية ا
وضعية )والنماذج األولية وأساسيات التحليل ومواصفات المتطلبات والتحقق من صحتها. ستتضمن موضوعات المساق استخدام النماذج 

غير الرسمي، وشبه الرسمي، والرسمي(، المتطلبات   التعبيررمجيات )(، التوثيق لمتطلبات البوعرضية التوجه، ووظيفية التوجه، التوجه
 . حياتهاالهيكلية واإلعالمية والسلوكية؛ المتطلبات غير الوظيفية، واستخدام نظم تخزين المتطلبات إلدارتها وتتبعها خالل دورة 

   CS 2401رقم المساق: 
 CS 1103المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 هيكلية البيانات )مساق يخضع للمتابعة( 

من  أكثر يركز على النظريةيقدم هذا المساق المفاهيم األساسية لهياكل البيانات والخوارزميات التي تنطلق منها. وعلى الرغم من أنه 
وفقا لعالم نظرية وحل المشكالت إال أن المهام واألمثلة والحاالت المقدمة خالل المساق تساعد على سد الفجوة بين المفاهيم ال التطبيق،

. سنستخدم أداة برمجية من شأنها تعزيز فهمنا لتشغيل ووظيفة هيكليات البيانات والخوارزميات التي يتم استكشافها خالل المساق الواقع
رئيسية في هذا  من خالل التحريك المرئي ألمثلة بنى البيانات والخوارزميات حتى نتمكن من فهم عملياتها. ستتضمن الموضوعات ال

المساق االستدعاء الذاتي، هيكليات البيانات األساسية )بما في ذلك الرزم، وصفوف االنتظار، القوائم المرتبطة، جداول التجزئة،  
 .يتحليل الخوارزمالاألشجار، والرسوم البيانية(، وأساسيات 

   CS 3303رقم المساق: 
 CS 1103المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 تحليل الخوارزميات 

البيانات لتحليل إضافي لكفاءة الخوارزميات   مساق هيكلية والتي اكتسبت من خاللللبيانات معرفة التحليل األولي  هذا المساق على يعتمد
 تقنيات تصميم الخوارزميات.  أيضاسيعرض المساق وللتصنيف والبحث واالختيار. 

   CS 3304رقم المساق: 
  CS 3303المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 )مساق يخضع للمتابعة(   2برمجة الويب  

المتعلقة بتطوير البرمجيات للبرامج التي تعمل  1يستند هذا المساق على المفاهيم والقضايا التي تمت مناقشتها في مساق برمجة الويب 
تطوير الية والناشئة التي ستتم تغطيتها تطبيقات الويب، خدمات الويب،  على الشبكة واإلنترنت. تشمل موضوعات تطوير الويب الح

م الشبكةوبرمجة  برمجة وصف النص، لغات والمؤسسات الشركاتالخاص بويب ال  .مخدِّ

 CS 3305رقم المساق: 
 CS 2205المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 )مساق يخضع للمتابعة(   2قواعد البيانات  

مسيغطي هذا المساق إدارة قواعد بيانات    برمجة التعامل مع، النسخ االحتياطي واالسترداد، نيةليات األماآلو التدبير، التهيئة والشبكة مخدِّ
SQLالويب. بيانات قاعدة لتطوير تطبيقات   ، ومقدمة 

   CS 3306رقم المساق: 
  CS 2203المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 )مساق يخضع للمتابعة(   2التشغيل  نظم  

للتعامل مع موضوعات نظم تشغيل الحاسوب المعقدة مثل الشبكات،  1يستند هذا المساق إلى المبادئ التي تم تعلمها في نظم التشغيل 
، التسمية والقياس التدرج، الذاكرة المشتركة، تمرير الرسائل، التعامالتاإلجراءات عن بعد، التزامن،  استدعاءاتالحوسبة المتوازية، 

 واألمن.

   CS 3307رقم المساق: 
  CS 2301المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 استرجاع المعلومات  

يغطي هذا المساق تخزين واسترجاع المعلومات الرقمية غير المنظمة. تشمل الموضوعات بناء الفهرس التلقائي، نماذج االسترجاع، 
 كفاءة، محركات البحث، تصنيف النص واالسترجاع متعدد اللغات. ال قضاياالتمثيالت النصية، 

   CS 3308رقم المساق: 
  CS 3303المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 لغات البرمجة المقارنة 

ميزات اللغة  يركز هذا المساق على تنظيم لغات البرمجة، مع التركيز على مفاهيم ودالالت تصميم اللغة. سيستكشف هذا المساق دراسة 
 بشكل خاص على البرمجة الوظيفية.  التأكيدونماذج البرمجة الرئيسية، مع 

   CS 4402رقم المساق: 
 CS 1103المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

   2هندسة البرمجيات  

يتناول هذا المساق مواضيع أكثر تقدما في هندسة البرمجيات. تشمل الموضوعات دراسة تخطيط المشروع، تقنيات التصميم الموجه 
 بالحاسوب.  الُمدعَّمة، االختبار، ضمان الجودة، هندسة البرمجيات الغرضي التوجهللبيانات، التصميم 

   CS 4403رقم المساق: 
  CS 2401المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 الشبكات المتقدمة وأمن البيانات  

يستكشف هذا المساق المكونات األساسية ومبادئ التصميم لشبكات النطاق العريض المتقدمة )السلكية والالسلكية(، واستكشاف كيف تقوم  
أنه سيعّرف الطالب على المشكالت الناشئة التي   والتخزين اآلمن للبيانات ومعالجتها ونقلها. كما ة،يمثل الحركبتفعيل الخدمات األساسية 

سيتعرض الطالب كذلك إلى الركائز  .العواملجية إنتا لتمكين يةوالتنقلتواجه المؤسسات التي تفكر في تنفيذ خدمات الحوسبة السحابية 
 ( وحماية الخصوصية الفردية. IAاألساسية ألمن الشبكة ) 

   CS 4404رقم المساق: 
 CS 2204: المتطلبات السابقة

 3الساعات المعتمدة: 

 تطبيقات الهواتف المحمولة  

 يستكشف المساق المفاهيم والقضايا المحيطة بتطبيقات نظام المعلومات ألنظمة التشغيل في الوقت الفعلي وأنظمة الشبكات الالسلكية. 

   CS 4405رقم المساق: 
  CS 2205المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 رسومات الحاسوب  

يستكشف هذا المساق تطبيقات وأنظمة الرسومات. تشمل الموضوعات التي ستتم تغطيتها البنية األساسية لألنظمة التفاعلية، وتنفيذ الحزم،  
 .السطوحوتمثيل والبنى الموزعة للرسومات، 

   CS 4406رقم المساق: 
 CS 1103المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

م اآللي )مساق يخضع للمتابعة(   التنقيب  ّ  عن البيانات والتعل

يقدم هذا المساق مقدمة عن المفاهيم الحالية في التعلم اآللي واكتشاف المعرفة والتنقيب عن البيانات واستخراجها. كما ستتم مناقشة 
 مناهج تحليل أداء خوارزمية التعلم. وتطبيق

   CS 4407رقم المساق: 
  CS 3303المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 

 الذكاء االصطناعي )مساق يخضع للمتابعة( 

 وحل المشكالت وتحسين البحث.  "،االستنتاجذلك "سيغطي هذا المساق المفاهيم والتقنيات الحالية في الذكاء االصطناعي، بما في 

   CS 4408رقم المساق: 
  CS 4407المتطلبات السابقة: 
 3الساعات المعتمدة: 
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 الصحية   العلوم   -   الصحية   العلوم   : 9  صل ف ال 

ال تُظهر البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مدى المكاسب التي تم تحقيقها في الصحة والرفاه العالميين، والمسافة الكبيرة التي 
لى الخدمات، حيث تسعى برامج العلوم يزال يتعين قطعها، والتفاوتات القائمة بين البلدان وداخلها فيما يتعلق بالعمر المتوقع والوصول إ

الصحية إلى مواجهة هذه التحديات. إن هذه البرامج متعددة التخصصات بطبيعتها، وهي تطبق مبادئ وممارسات الرياضيات والعلوم 
وعة متنوعة من الطبيعية والهندسة والتقانة والعلوم االجتماعية والسلوكية لتحسين صحة اإلنسان والحيوان. تشمل العلوم الصحية مجم

المجاالت وتتضمن البرمجة للعاملين في تقديم الرعاية الصحية )مثل التمريض وطب األسنان والصيدلة والطب البيطري(؛ أولئك الذين 
يجرون أبحاثا حول أسباب وعالج األمراض )مثل علماء وظائف أعضاء الجسم، وعلماء الصيدلة( ؛ وأولئك الذين يعملون على الوقاية 

 مراض وتعزيز الصحة المجتمعية ورفاه اإلنسان )مثل الصحة العامة(. من األ

أول ما تقدمه في مجال العلوم الصحية ألن الحاجة في جميع أنحاء العالم كبيرة جدا.   العلوم الصحيةجعل  UoPeopleاختارت جامعة 
توظيف في العقد القادم بسبب شيخوخة السكان  يتوقع مكتب إحصاءات العمل األمريكي أن البرامج المتعلقة بالصحة ستكون أسرع قطاع

والمجاعة ومحدودية الموارد، يعد الطلب على والتغيرات في سوق الرعاية الصحية. في األجزاء األخرى من العالم المتأثرة بالحرب 
 الرعاية الصحية الوقائية والتعليم هائال.

التخصصات لدراسة السلوك الصحي على الصعيدين العالمي والمحلي. يغطي منهجا فريدا متعدد  العلوم الصحيةتقدم الدرجة الجامعية في 
تركز  أساس التخصص سياسة وممارسات الصحة العامة التي تؤثر على البنى التحتية لصحة اإلنسان التي تسهم في التفاوتات الصحية.

 والوقاية من األمراض والبرمجة المجتمعية. الدرجة الجامعية على البحث والتخطيط والتطوير والتنفيذ في مجال التثقيف الصحي 

 ( PLOمخرجات تعلم البرنامج ) 

 ( هي المهارات والمعرفة التي سيتمكن الطلبة من إظهارها بعد االنتهاء من البرنامج.PLOمخرجات تعلم البرنامج )

 

PLO 1 : من شرح األسباب االجتماعية والبيولوجية للصحة والمرض.  الطلبةسيتمكن 

 من شرح التشريح البشري وعلم وظائف األعضاء  الطلبةسيتمكن  •

من تصنيف معظم أشكال االعتالل المشاع )أي المرض أو اإلعاقة الصحية األخرى( وانتشارها وأسبابها  الطلبةسيتمكن  •
 وعالجها

 حية وتحليلها وتفسيرهامن قراءة البيانات الص الطلبةسيتمكن  •

 من وصف المحددات االجتماعية والسلوكية للصحة البدنية  الطلبةسيتمكن  •

 من وصف القواعد الميكروبيولوجية والجزيئية لألمراض البشرية وانتقالها الطلبةسيتمكن  •

 من شرح التنمية البشرية في سياقها الطلبةسيتمكن  •

 

PLO 2 مستوى   من صياغة نظرة شاملة: سيتمكن الطلبة( لمحددات الصحة العقلية وعلم األمراض النفسيةB.S ). 

 

PLO 3 من تغطية المعرفة والمهارات الالزمة لألداء الفعال في سياق الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة. : سيتمكن الطلبة 

من شرح مبادئ تحديد األهداف ومراقبة وتوجيه وتحفيز المرضى، بشكل خاص، والمجتمعات المحلية،  الطلبةسيتمكن  •
 بشكل عام

 من تحديد وتحليل المشاكل والتحديات والفرص الصحية في مجتمعاتهم وصياغة توصيات لمسارات العمل الطلبةسيتمكن  •
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PLO 4 ة و / أو المشاركة في قيادة المشاريع التعاونية لتحقيق أهداف المجموعة  من استخدام مهارات بناء الفريق لقياد: سيتمكن الطلبة
 ( B.S)مستوى 

 

PLO 5 : مستوى  الطلبةسيتمكن( من تطبيق المبادئ األساسية للنظرية التنظيمية على العالقة بين الرعاية الصحية والصحةB.S). 

 

PLO 6من تطوير فهم لدور السياسة واألخالق والموارد في إدارة برامج الوقاية وتقديم الخدمات  الطلبةسيتمكن  لبة: سيتمكن الط
 الصحية. 

من إظهار كيف يمكن للسياسات الصحية أن تترك تأثيًرا دائًما على المجتمع وكيف يمكن أن تتأثر بعض   الطلبةسيتمكن  •
 أجزاء المجتمع بشكل مختلف

 على وصمة العار المتعلقة بالظروف الصحية من تصميم طرق للتغلب  الطلبةسيتمكن  •

 

PLO 7:  من تحليل القضايا األخالقية التي تتم مواجهتها في تعزيز الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة ألنها يمكن أن   الطلبةسيتمكن
      .(B.Sتؤثر على األفراد وكذلك المجتمعات )مستوى 

 
PLO 8:   من صياغة استجابات للشواغل األخالقية والقانونية المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية وكذلك البحوث الصحية   الطلبةسيتمكن

 .( B.Sوالطبية )مستوى 
 

PLO 9:  من التواصل باستخدام حجج منظمة جيًدا وأدلة داعمة موثوقة.  الطلبةسيتمكن 

 

البكالوريوس. وهذا يعكس حقيقة ]مالحظة: إن برنامج الدبلوم )الدرجة الجامعية المتوسطة( يتشارك في العديد من األهداف مع برنامج 
كون طالب الدرجة الجامعية المتوسطة يتمون متطلبات البرنامج للسنتين األولى والثانية. ونظرا لكون طالب البكالوريوس يكملون  

 فيتوقع منهم تحقيق هذه األهداف المذكورة بمستوى أكثر تطورا.[   دراسة متطلبات إضافية ضمن التخصص،

 ( AS-HS)   العلوم الصحية الدرجة الجامعية المتوسطة في  

( على أساس متين في العلوم اإلنسانية ويوفر فهما واسعا لنظريات  AS-HS) العلوم الصحيةيرتكز برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة في 
ية والسلوكية واالجتماعية والثقافية لتعزيز  مع تطبيقاتها في الحاالت الواقعية. حيث يعّرفهم باألبعاد البيولوج العلوم الصحيةونماذج 

وحماية الصحة والرفاه الفردي والمجتمعي. إن البرنامج مناسب ألولئك الذين يفكرون في فرص الدخول في المؤسسات الحكومية 
 والخاصة وغير الربحية وكذلك ألولئك الذين يفكرون في الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم.  

أسابيع. ينال  9مساقا، مدة كل مساق  20ساعة فصلية معتمدة. يتوجب على الطلبة إتمام ما ال يقل عن  62ب البرنامج ما ال يقل عن يتطل
 BIOLوالختصاصات دراسات الصحة  1علم األحياء  BIOL 1121ساعات معتمدة في جميع المساقات مع وجود استثنائين:   3الطلبة 

 ساعات معتمدة.   4ات دراسات الصحة ولكل منهما  الختصاص  2علم األحياء   1122

إتمام جميع المساقات المطلوبة في االختصاص   العلوم الصحيةعلى الطلبة الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة في 
 الدراسي المختار كما هو موضح أدناه.

بقة  لسا ا بات  لمتطل  ا

 لثالثة التالية قبل البدء بدراسة المساقات في االختصاص الدراسي: يتوجب على الطالب إتمام المتطلبات السابقة ا
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 BIOL 1121  الختصاصات دراسات الصحة  1علم األحياء 

 PSYC 1111  مدخل إلى علم النفس البشري 

 SOC 1502  مدخل إلى علم االجتماع 

 

 المساقات المطلوبة في االختصاص الدراسي 

BIOL 1122  سات الصحة الختصاصات درا  2علم األحياء 

HS 2211  )علم التشريح البشري ووظائف األعضاء )مساق يخضع للمتابعة 

HS 2212  األمراض المعدية 

HS 2611   التغذية 

HS 2711 مساق يخضع للمتابعة( 1 العلوم الصحية( 

HS 2712 2 العلوم الصحية 

 

برنامج:  ل ل ة  اري لمساقات االختي  ا

 HS 3210 األمراض البشرية 

HS 3814   الصحة المجتمعية 

 

يمكن للطلبة الذين يسعون للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة اختيار مساقات إضافية اختيارية  المساقات االختيارية األخرى:
تتجاوز تلك المحددة في متطلبات التعليم العام و/ أو اختيار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى و/ أو أخذ مساقات إضافية في ذات 

 خصص الذي يدرسه الطالب والتي قد ال تكون متطلبا للدرجة العلمية.الت

 ( BS-HS)   العلوم الصحية البكالوريوس في  

( هو برنامج دراسي صارم يمنح أساسا متعدد التخصصات في العوامل التي تؤثر على الوقاية BS- HS)  العلوم الصحيةإن بكالوريوس 
فر فهما لألسباب االجتماعية والبيولوجية للصحة والمرض؛ يغطي المعرفة والمهارات من األمراض وتحسين الصحة المجتمعية. كما يو

الالزمة للعمل في مجاالت الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة؛ ويستكشف دور السياسة واألخالقيات والموارد في إدارة برامج الوقاية 
ا ستتم تهيئة الخريجين للدراسة المستمرة على مستوى الدراسات وتقديم الخدمات الصحية. إن فرص العمل تتوسع في هذا المجال، كم

 العليا. 

 3أسابيع. ينال الطلبة  9مساقا، مدة كل مساق  39ساعة فصلية معتمدة. يتوجب على الطلبة إتمام ما ال يقل عن  122يتطلب البرنامج 
 BIOLالختصاصات دراسات الصحة و 1األحياء علم    BIOL 1121ساعات معتمدة في جميع المساقات مع وجود ثالثة استثناءات: 

 ساعات معتمدة.  6( وله HS 3995ساعات معتمدة؛ والتدريب ) 4الختصاصات دراسات الصحة ولكل منهما   2علم األحياء   1122

ي االختصاص إتمام جميع المساقات المطلوبة ف العلوم الصحيةدرجة الجامعية البكالوريوس في العلى الطلبة الذين يسعون للحصول على  
 الدراسي المختار كما هو موضح أدناه.

يرجى مالحظة أن هذا البرنامج األكاديمي ما يزال قيد اإلعداد فيما يتعلق بالمساقات االختيارية. لذا ستظل مسؤوال عن إتمام جميع  
 هذاالمستقبل القريب لمعالجة  الساعات المعتمدة كما هو مطلوب في الدليل وقت التسجيل. ستتم إضافة مساقات اختيارية إضافية في

 . الوضع
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بقة  لسا ا بات  لمتطل  ا

 يتوجب على الطالب إتمام المتطلبات السابقة الثالثة التالية قبل البدء بدراسة المساقات في االختصاص الدراسي: 

 BIOL 1121  الختصاصات دراسات الصحة  1علم األحياء 

PSYC 1111    مدخل إلى علم النفس الصحي 

 SOC 1502  مدخل إلى علم االجتماع 

لدراسي  ا وبة في االختصاص  لمطل ا لمساقات   ا

BIOL 1122  الختصاصات دراسات الصحة  2علم األحياء 

HS 2211  )علم التشريح البشري ووظائف األعضاء )مساق يخضع للمتابعة 

HS 2212  األمراض المعدية 

HS 2611   التغذية 

HS 2711 مساق يخضع للمتابعة( 1 العلوم الصحية( 

HS 2712 2 العلوم الصحية 

HS 3311   )علم األوبئة )مساق يخضع للمتابعة 

HS 3610  )التطور البشري في منظور عالمي )مساق يخضع للمتابعة 

HS 3995 ( 6التدريب  )ساعات معتمدة 

HS 4212 )علم الوراثة )مساق يخضع للمتابعة 

HS 4241   مساق يخضع للمتابعة(  سيةالنفاألمراض النفسية والصحة( 

HS 4510 )علم اإلحصاء الحيوي )مساق يخضع للمتابعة 

HS 4810 مساق يخضع للمتابعة(  السياسة واإلدارة الصحية( 

 

برنامج:  ل ل ة  اري لمساقات االختي  ا

 HS 3210 األمراض البشرية 

HS 3810 األنظمة والهيكليات الصحية 

HS 3814   الصحة المجتمعية 

HS 4812 أخالقيات علم األحياء 

 

 

يمكن للطلبة الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس اختيار مساقات إضافية اختيارية تتجاوز تلك  المساقات االختيارية األخرى:
ص الذي  المحددة في متطلبات التعليم العام و/ أو اختيار مساقات تمهيدية في تخصصات أخرى و/ أو أخذ مساقات إضافية في ذات التخص

 يدرسه الطالب والتي قد ال تكون متطلبا للدرجة العلمية. 

HS 3995   تدريب ل  ا

مؤهلون للتقدم بطلب  العلوم الصحيةساعة فصلية على األقل بما في ذلك المساقات العشر التالية في تخصص   90إن الطلبة الذين أتموا 
  التدريب.

BIOL 1122  الختصاصات دراسات الصحة  2علم األحياء 

HS 2211   علم التشريح البشري ووظائف األعضاء 
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HS 2212   األمراض المعدية 

HS 2611  التغذية 

HS 2711  1 العلوم الصحية 

HS 2712  2 العلوم الصحية 

HS 3311   علم األوبئة 

HS 3610   التطور البشري في منظور عالمي 

HS 4510   علم اإلحصاء الحيوي 

HS 4810   واإلدارة الصحيةالسياسة 

ساعة من الخبرة التدريبية الهادفة والخاضعة لإلشراف كجزء من برنامج الدراسة للحصول على    270تشتمل خبرة التدريب على 
  ين على األقل.، ونحث الطالب على البدء في التخطيط لها مقدما قبل فصلين دراسيالعلوم الصحيةبكالوريوس العلوم في 

يمكن إنهاء التدريب خالل فصل أو فصلين دراسيين. يشارك الطالب في أنشطة التدريب في الموقع ويستكملون متطلبات المساقات  
 األكاديمية المرتبطة بها وفقا للجدول التالي: 

 أسابيع 9ساعة في األسبوع لمدة  30 -االنتهاء من التدريب في فصل واحد  •

o تدريب في بداية الفصل الذي يسبق مباشرة الفصل الذي يتوقع أن يبدأ التدريب فيه.تقديم طلب خبرة ال 

o  التسجيل في مقررHS 3995    ساعات معتمدة في الفصل الذي سيتم فيه التدريب.  6للحصول على 

o  من الفصل الدراسي.  9تقديم ورقة المشروع في موعد ال يتجاوز نهاية فترة االمتحانات النهائية في األسبوع 

 

 أسبوعا 18في األسبوع لمدة  ساعة 15 - ين اثنينفصلاالنتهاء من التدريب في  •

o .تقديم طلب خبرة التدريب في بداية الفصل الذي يسبق مباشرة الفصل الذي يتوقع أن يبدأ التدريب فيه 

o  التسجيل في مقررHS 3995    ترط التسجيل  ساعات معتمدة خالل الفصل الثاني من خبرة التدريب؛ ال يش 6للحصول على
 في الفصل الدراسي األول للتدريب.

o  من الفصل الدراسي الثاني   9تقديم ورقة المشروع في موعد ال يتجاوز نهاية فترة االمتحانات النهائية في األسبوع
 للتدريب.

وع األول من الفصل الخاص بهم بحلول نهاية األسب  المرشد األكاديميطلب لتجربة التدريب الداخلي إلى  جب على الطالب تقديميتو
يجب أن يتضمن طلب خبرة التدريب الموافقة الموقعة من المؤسسة التي سيتم   الدراسي قبل بداية الفصل الذي يعتزمون بدء التدريب فيه.

 التدريب فيها واالتفاقية الموقعة من مسؤول االتصال الذي يوافق على العمل كمستشار للتدريب في الموقع. 

الساعات المعتمدة للتدريب، يجب إكمال جميع الخطوات في عملية تقديم الطلب والموافقة عليها من قبل مكتب من أجل الحصول على 
 الشؤون األكاديمية قبل بدء التدريب.
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   العلوم الصحية مساقات تخضع للمتابعة لتخصصات  

 20)مراقب امتحان(تتضمن المساقات التالية اختبارات نهائية يجب إجراؤها تحت إشراف مراقب 

 

ENGL 1102  2اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية 

MATH 1201  علم الجبر الجامعي 

MATH 1280 مدخل إلى علم اإلحصاء 

CHP 2211  علم التشريح البشري ووظائف األعضاء 

HS 2711  التثقيف والسلوك الصحي  1 العلوم الصحية : 

HS 3311   علم األوبئة 

HS 3610   التطور البشري في منظور عالمي 

HS 4212   علم الوراثة 

HS 4241   النفسيةاألمراض النفسية والصحة   

HS 4510   علم اإلحصاء الحيوي 

HS 4810   صحية واإلدارة الالسياسة 

 العلوم الصحية مساقات في  

 الختصاصات دراسات الصحة   2علم األحياء  

الختصاصات دراسات الصحة. وفيه يدرس الطلبة  1هذا المساق هو الثاني ضمن سلسلة من مساقين في علم األحياء ويتبع علم األحياء 
البيئي تتضمن المواضيع التي يتناولها التطور، التنوع الحيوي، علم األحياء على المستوى التنظيمي للكائن الحي، وللمجموعات، وللنظام 

البنيات والوظائف النباتية والحيوانية والبيئة. كما يتضمن المساق عنصر مختبر افتراضي يُكّمل الموضوعات التي تتم تغطيتها في  
  القراءات المحددة.

 BIOL 1122رقم المساق: 

 BIOL 1121 ،PSYC 1111 ،SOC 1502المتطلبات السابقة: 

 4الساعات المعتمدة: 

 علم التشريح البشري وعلم وظائف األعضاء )مساق يخضع للمتابعة( 

يعد هذا المساق بمثابة مقدمة إلى البنية والوظائف الشاملة لجسم اإلنسان، إضافة إلى نظمه وعملياته الحيوية التي تدعم وظائف النظم. 
عرف الطلبة على  ت وسي، العصبية، القلبية الوعائية، الغدد الصماء والتنفسية. عضلية الهيكليةتشمل األنظمة السيتم التطرق إلى موضوعات 

ووظائف األعضاء، أنواع   مفهوم ربط النموذج بالوظيفة والتاريخ التطوري. وسيكتسبون فهما أوليا للمصطلحات المتعلقة بالتشريح
تها بتمايز األعضاء البشرية. كما سيتعلم الطالب كذلك كيفية البحث والعثور  الخاليا واألنسجة، والكيمياء الحيوية األساسية من حيث صل

على أحدث األبحاث التي يمكن الوصول إليها مجانا في مجال علم وظائف األعضاء / علم التشريح، وسيتم تعريفهم على التصاميم 
 .األساسية للدراسة التي تستخدم في البحوث الفيزيولوجية / التشريحية والطبية

 
 إن قائمة المساقات الخاضعة للمتابعة المطلوبة لتخصصات العلوم الصحية تتضمن المساقات المطلوبة لدرجة البكالوريوس   20
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 HS 2211: رقم المساق

 BIOL 1122 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 األمراض المعدية  

بالفيروسات، يقدم هذا المساق لمحة عامة عن عملية انتقال المرض. تشمل الموضوعات التي تتم تغطيتها علم األحياء الدقيقة الخاص 
في  ؛ ناقالت العدوى ونماذج الشبكات االجتماعية الطفيليو بين المضيفر المشترك الجراثيم والعوامل المعدية األخرى؛ العالقات والتطو

الوقاية من انتشار المرض،   . يتم تطبيق هذه المفاهيم على دراسات الحالة في العالم الواقعي حيث يتعلم الطالب كيفيةقال العدوىتان
 والتعامل مع المرضى المصابين بالعدوى الشديدة، والتعامل مع التداعيات االجتماعية للتدخالت مثل الحجر الصحي. 

 HS 2212: رقم المساق

 BIOL 1122 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 التغذية 

سيتم تقديم المعرفة األساسية حول كيمياء األغذية فيما يتعلق  وتخزينه / حفظه. اده، إعد الغذاءتقدم تاريخ عامة يقدم هذا المساق خلفية 
بتوازن الطاقة البشرية والتمثيل الغذائي واالحتياجات من المغذيات الكبرى والمغذيات الدقيقة ووظائف المجموعات الغذائية، وأمراض 

وباء السمنة في بعض و، متالزمة التمثيل الغذائي في ةالغذائي الحميةور دكما سيتم التركيز على  نقص المغذيات واإلفراط في تناولها.
 السياسية والجيوفيزيائية للمجاعة في سياقات أخرى.  المجتمعات، واألسباب

 HS 2611: رقم المساق

 BIOL 1122 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 : التثقيف والسلوك الصحي )مساق يخضع للمتابعة(  1  العلوم الصحية 

في هذا المساق، يتم استكشاف مفاهيم الصحة والمرض لدراسة األساليب  إن الصحة مفهوم متعدد األبعاد له تعريف عملي واجتماعي.
تشكيل صحتنا الشخصية  التي تعمل بها البيئة المحيطة، وكذلك الظروف التي فيها نولد، ننمو، نعمل، نلعب ونهرم، ونعمل على

والمجتمعية والسكانية. يبحث المساق أيضا في المحددات الهيكلية والوسيطة للصحة مثل البيئة االجتماعية، رأس المال االجتماعي،  
 السلوك، وعلم األحياء. 

 HS 2711: رقم المساق

 BIOL 1122 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 وقائي والمحددات االجتماعية للصحة : الطب ال 2  العلوم الصحية 

يوفر هذا المساق للطلبة فرصة للتعمق أكثر في الموضوعات الرئيسية بما في ذلك عدم المساواة االجتماعية وتأثيرها المحتمل على 
ودور  الصحة، مع التركيز على السكان المهمشين والموصومين؛ دور تخصيص الموارد في الرعاية الصحية؛ برمجة الصحة العامة

؛ نظام الرعاية الصحية كمؤسسة اجتماعية؛ وكيفية ارتباط نظام الرعاية الصحية مع السكان والمجتمعات واألفراد من خالل هاالدولة في
 العمليات الرئيسية لصنع القرار واالتصاالت.  
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 HS 2712: رقم المساق

 HS 2711 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 األمراض البشرية 

 الترقبووالعالج  المرضي والتشخيص )النشوء( المسببناول هذا المساق الفهم الحالي لصحة اإلنسان والمرض. سيقوم الطالب ببحث يت
أمراض النمو، األمراض الخلقية، وأمراض الطفولة،  اإلصابات،والوقاية من بعض األمراض. تتضمن الموضوعات الحاالت الناتجة عن  

 نظام في جسم اإلنسان. واألمراض والحاالت من كل 

 HS 3210: رقم المساق

 HS 2211 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 علم األوبئة )مساق يخضع للمتابعة( 

وفيه يتعلمون كيفية قياس حدوث المرض،  .يعّرف هذا المساق الطالب على المفاهيم واألساليب األساسية لعلم األوبئة والصحة السكانية
كما يتعلمون كذلك كيفية تصميم، تحليل، وتفسير الدراسات التي تنشر   انتشاره، المخاطر، المخاطر النسبية والمفاهيم ذات الصلة.

الت التي يعاني منها  منهجيات تتراوح من تجارب إفرادية المقارنة، تجارب المجموعات وتجارب التحكم العشوائية. يتم استكشاف المشك
، سوء تحديد النموذج، والمتغيرات المربكة أو الكامنة. أخيرا، االنتقاء المتحيز للعيناتمثل هذه الدراسات بما في ذلك االستنزاف، الرقابة، 

 تتم دراسة ديناميكيات انتقال المرض إلى جانب نماذج الشبكات التي تحاول وصفها. 

 HS 3311: رقم المساق

 HS 2211 : السابقةالمتطلبات 

 3: الساعات المعتمدة

 التطور البشري في منظور عالمي )مساق يخضع للمتابعة( 

حيث تتم دراسة العمليات   يقدم هذا المقرر تحليال مقارنا لدورة ومراحل الحياة من الطفولة عبر المراهقة والبلوغ إلى الشيخوخة والموت.
 االجتماعية الناحيةمن بدءا كما يتم بحث وجهات نظر مختلفة  لعاطفية والمعرفية والجسدية.التطورية المختلفة، بما في ذلك االجتماعية وا

البيولوجية حيث يدرس الطالب  الناحية بما في ذلك تحليل شعائر وطقوس العبور واألدوار في مختلف الحاالت في الحياة، إلى العلمية
مع التركيز على اكتشاف االختالفات بين   ى مراحل التدهور البدني والعقلي.المؤشرات عن بدء الحيض، الخصوبة، نمو الدماغ، إضافة إل

 الثقافات في التطور البشري في جميع مراحل المساق.

 HS 3610: رقم المساق

 HS 2712 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 األنظمة والهيكليات الصحية 

على الصعيد العالمي، يتجه العالم نحو التغطية الصحية الشاملة، وهو مفهوم مبني على تحقيق عملي لحقوق اإلنسان األساسية في أن 
الصحة للجميع. على المستوى األساسي، إن نظام الرعاية الصحية هو تنظيم كل من الموارد البشرية والنقدية، والمؤسسات، ومنافذ تقديم 

تلبية االحتياجات الصحية للسكان. تأتي هذه األنظمة في مجموعة متنوعة من النماذج التي تتأثر بالسياق االقتصادي،  الخدمات من أجل
يقدم هذا المساق لمحة شاملة عن   الثقافي على الصعيدين الوطني والمحلي. -والقيم التي يستند إليها النظام وتوجيهه، والسياق االجتماعي 
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ظمة الصحية ومؤسسات تقديم الخدمات التي يتم استخدامها في سياقات مختلفة في جميع أنحاء العالم كوسيلة لتوفير النماذج المختلفة لألن
 في سياقات مختلفة.تستطيع وتؤدي العمل لنظم الصحية حول كيف أن افهم شامل ومتوازن 

 HS 3810: رقم المساق

 HS 2712 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 لمجتمعية  الصحة ا 

الصحة المجتمعية هي ممارسة قائمة على األدلة لمنع وخفض مستويات مشاكل الصحة العامة على مستوى السكان مثل الجريمة 
عن معدالت األمراض والوفيات في كل مجتمع في العالم. تستخدم لجنة مكافحة  الفقر مسؤولونووالمرض والفقر. إن الجريمة والمرض 

لعامة لمعالجة المشكالت الصحية والسلوكية على مستوى المجتمع، ويزود هذا المساق الطالب بالمعرفة األساسية اإلرهاب نهجا للصحة ا
الالزمة للمساعدة في إنشاء وعي لمكافحة اإلرهاب والحفاظ عليه. يبحث المساق كذلك في وظائف وهيكليات المجتمعات ويغطي مراحل  

 مفهوم ودور القادة الرئيسيين وفرق العمل المجتمعية.   إدراكذي يتضمن التنفيذ الخمس لنموذج مكافحة اإلرهاب ال

 

 HS 3814: رقم المساق

 HS 2712 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 التدريب 

أكثر من يكمل الطالب تدريبا رسميا خاضعا لإلشراف في منظمة حكومية أو خاصة أو غير ربحية يكتسبون فيه خبرة واقعية في واحد أو 
المجاالت التالية: الوقاية من المرض واإلصابة؛ الكشف عن األمراض ومكافحتها؛ تثقيف األفراد والجماعات والمجتمعات لتعزيز الصحة  

وأنماط الحياة الصحية؛ تطوير السياسات و / أو البرامج؛ الدعوة إلى الرعاية الصحية الجيدة المنصفة والمتاحة جغرافيا؛ البحث في أي 
 ويقدمون ورقة مشروع مكتوبة ويحصلون على عالمات عليها في نهاية خبرة التدريب. ،هذه المجاالتمن 

 HS 3995رقم المساق: 

 تؤهل الطالب لتقديم طلب التدريب:  العلوم الصحيةساعة معتمدة تتضمن المساقات العشر التالية في اختصاص   80المتطلبات السابقة: 

BIO 1122  اصات دراسات الصحة، الختص 2ألحياء اعلمCHP 2211  ،علم التشريح البشري ووظائف األعضاءHS 2212   األمراض
التطور   HS 3610علم األوبئة،  HS 3311، 2  العلوم الصحية HS 2712، 1 العلوم الصحية  HS 2711التغذية،  HS 2611المعدية، 

 السياسة الصحية واإلدارة HS 4810علم اإلحصاء الحيوي،   HS 4510البشري في منظور عالمي، 

 6الساعات المعتمدة: 

 علم الوراثة )مساق يخضع للمتابعة( 

يقدم هذا المساق للطلبة مجموعة واسعة من الموضوعات في المجال المتنامي لعلم الوراثة والبيولوجيا التطورية. ستتم تغطية موضوعات 
وي؛ الوراثة المندلية واالنحرافات عن هذا االفتراض؛ جوانب التطور بما في ذلك النظرية المحايدة، تتضمن بنية ووظيفة الحمص النو 

االنتقاء؛ االنحراف، االستراتيجيات المستقرة تطوريا، التكاثر الجنسي مقابل الالجنسي، الجينات السلوكية ومفهوم الوراثة، وتأثيرات 
 الخاصة خالل المساق عبر استخدام التقانات التعليمية.  الجينات والبيئة. ويختبر الطلبة تحليالتهم

 HS 4212: رقم المساق

 HS 3311 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة
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 )مساق يخضع للمتابعة(   النفسية األمراض النفسية والصحة  

الطبيعية الحالة الطبيعية والحالة غير   التي تبدأ بتعريفات النفسيةيعد هذا المساق بمثابة مقدمة لمجموعة واسعة من موضوعات الصحة 
دراسة األسس االجتماعية والوراثية بعمق تتم . كما مفهوم اآلخر المختلفالوصمة و مفهومفيما يتعلق بسلوك اإلنسان، بما في ذلك 

يفات المرض النفسي  لألمراض النفسية الكبرى مثل انفصام الشخصية واالضطراب الثنائي القطب واالكتئاب الشديد. ويدرس الطالب تعر
وجهات النظر والعالجات المختلفة مثل الفرويدية/ التحليل النفسي،  وكيف يظل وجود بعض االضطرابات مثارا للجدل. وتتضمن الدراسة

ز على  والسلوكية المعرفية وعلم األدوية النفسية؛ كما ستتم تغطية الصحة النفسية باعتبارها قضية صحة عامة مهملة في العالم مع التركي
 تطبيق المفاهيم على تحديات العالم الواقعي على مستوى الفرد والمجتمع والسكان.

 HS 4241: رقم المساق

 PSYC 1111و  HS 2211 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 علم اإلحصاء الحيوي )مساق يخضع للمتابعة( 

. عند مناقشة أشكال والصحية األحيائية على المسائل من ناحية تطبيقهايوفر اإلحصاء الحيوي مقدمة لموضوعات مختارة في اإلحصاء 
في  مختلفة من البيانات الحيوية / الطبية / الصحية واألدوات المستخدمة لتحليلها، يتعلم الطالب كيفية وصف النزعة المركزية واالختالف 

مثل اختبار   إلى مفاهيم متقديمه)أي االستدالل( ويتم   يالسكانالتعداد العالقة بين إحصائيات العينة وقيم  يفككونا أنهم البيانات. كم
   العينات. تشكيلالفرضيات وتحليل القدرة وتصميم الدراسة ونهج 

 HS 4510: رقم المساق

 HS 3311و  MATH 1280 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 )مساق يخضع للمتابعة( السياسة واإلدارة الصحية  

يتم تحديد السياسة الصحية اليوم من خالل أهداف وإجراءات القرارات المتعلقة بالصحة في مجتمع معين. وبناء على ذلك، يمكن للسياسة 
التغيير، ويفضل أن يكون ذلك نحو   األولويات واألدوار والمسؤوليات، والتأثير على تعريفالرؤية المستقبلية من خالل  توضيحالصحية 

تحسين صحة السكان. يتناول هذا المساق تطوير السياسة الصحية واستخدامها مع التركيز بشكل خاص على اإلدارة، اقتصاديات الرعاية،  
ة الصحية، ويكتسبون الطالب الجوانب الرئيسية لإلدار السياسة، يبحثهذه  بُنىفهم ل.  والسياسة الصحيةتطوير النظم والخدمات الصحية، 

 رعاية وقيادة.من تقديم ومستويات الصحية ال مختلف مجموعة من المهارات العملية لدمج وتنفيذ السياسة على 

 HS 4810: رقم المساق

 HS 2712 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة

 أخالقيات علم األحياء 

خيارات البشر وأفعالهم التي تظهر عادة في ممارسة العلوم الصحية، مثل اتخاذ قرار إنهاء   تركز أخالقيات علم األحياء على "معقولية"
الحياة، التكاثر االصطناعي/ التالعب بالجينات، ممارسات البحث الطبي وتخصيص الموارد الصحية على مستوى السكان. يبدأ المساق 

قيات علم األحياء بشكل خاص. يتعلم الطلبة مناقشة القضايا األخالقية ببحث عام في األخالقيات قبل الخوض في الممارسة الطبية وأخال
مثل أوجه التعارض في تلبية طلبات المرضى، متى تكون التجارب العشوائية مقبولة، كيفية التفكير في تقنين الموارد الصحية أو التغذوية  

صحة وطول العمر. يتمثل أحد أهداف هذا المساق في زيادة آفاق ال  إلطالعهم علىالمحدودة، واالستجابات المناسبة لطلبات المرضى 
 الرعاية الصحية. مهنالخيارات والقرارات األخالقية التي تعد جزءا من   عنالطالب  إعالمالوعي و
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 HS 4812: رقم المساق

 HS 2712 : المتطلبات السابقة

 3: الساعات المعتمدة
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 (ESL)  ثانية   كلغة   اإلنجليزية   اللغة   : 10  الفصل 

 

، كجزء من مهمتها في تقديم برامج دراسية عبر االنترنت بأسعار معقولة وذات كلغة ثانية  تسعى الجامعة إلطالق برنامجها اللغة اإلنجليزية
يهدف هذا البرنامج الجديد إلى مساعدة طالبنا العرب على تحسين قدراتهم اللغوية اإلنجليزية وتمكينهم من إتقان جودة عالية لجميع الطالب.  

 .في دراساتهم يمكنهم من النجاحاإلنجليزية على المستوى األكاديمي، مما 

في تحسين لغتهم اإلنجليزية. يتكون الحاليين والذين يرغبون    University of the Peopleسيتاح هذا البرنامج لطالب جامعة عربي  
من الكفاءة لمواصلة دراستهم في جامعة   B2(، وسيتأهل الطالب الذين يبلغون المستوى  A0 – B2البرنامج من ثمانية مستويات للكفاءة )

UoPeople باللغة اإلنجليزية والحصول على درجة البكالوريوس باإلنجليزية. 

اللغة اإلنجليزية وهو ال يحمل أي ساعات معتمدة وال يمنح درجة. وعلى غرار برامجنا األخرى،   يهدف هذا البرنامج إلى تحسين كفاءة
دوالر في نهاية كل مساق؛ غير أن الجامعة قد تقدم منحا دراسية للطالب غير القادرين   120سيكون على الطالب دفع رسوم تقييم قدرها  

 .على دفع هذه الرسوم

هذه ومهارات التواصل قادرة على خلق العديد من الفرص للطالب والخريجين الذين يجتازون المرحلة    نحن نؤمن أن المهارات اللغوية
يدهم الجامعية. ومن خالل إتاحة الفرصة للطالب لدراسة درجتهم العلمية في االنجليزية، فإننا نعد طالبنا لسوق العمل الدولية، فضالً عن تزو

ـ وخاصة الالجئين الذين يندمجون في مجتمعات جديدة. يتيح هذا البرنامج للطالب العرب أيضا فرصة  بأداة أساسية لبناء مستقبلهم المهني ـ
 .العالمي، مما يثري تنوع الطالب UoPeopleرائعة للمشاركة في مجتمع 

 

 أهداف البرنامج 
 

باللغة اإلنجليزية بسلسلة متدرجة من مساقات اللغة تتوج  إلى تزويد الطلبة غير الناطقين  ESL كلغة ثانية اإلنجليزيةيهدف برنامج اللغة 
 بإظهار مهارات اتقان اللغة االنجليزية األكاديمية المطلوبة للقبول ببرامج التعليم العالي. 

 

 القبول 

الذين يرغبون في تحسين لغتهم اإلنجليزية الحاليين و  University of the Peopleجامعة عربي  الراهن، يسمح فقط لطالب    في الوقت
 التقدم إلى هذا البرنامج.ب

 : أحد االختبارات التاليةتم إجراؤه خالل السنوات الخمس الماضية، من    والذي ،  حديثةالطالب تقديم نتيجة اختبار لغة إنجليزية    سيتحتم على

- Accuplacer 

- CEFR 

- Duolingo 

- EIKEN 

- IELTS 
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- PTE 

- TOEFL IBT 

- TOEFL PBT 

إجراء اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية عبر  ،يُطلب من أولئك الذين ال يستطيعون تقديم نتيجة اختبار اللغة اإلنجليزية الحديثة
 دوالًرا أمريكيًا.  49كجزء من عملية التقديم، والتي تكلف  Duolingoاإلنترنت مع 

 

 هيكل البرنامج 

من  ا المستويان األوالن من البرنامج مزيج كون. سيB2إلى  A0 ا بينمختلفة من الكفاءة تتراوح ممستويات  8من  ESLيتكون برنامج 
 اللغتين العربية واإلنجليزية، المصممة لمن بدأوا للتو في دراسة اللغة اإلنجليزية.

المستوى، سنتمكن من تحديد مستوى لتحديد  Duolingoبمجرد أن يقدم الطالب درجاتهم في اختبار اللغة اإلنجليزية، أو إجراء اختبار 
ى إتقان اللغة اإلنجليزية ووضع كل طالب في المستوى المناسب وفقًا لنتيجة االختبار الخاصة بهم. على هذا النحو، قد ال يحتاج الطالب إل

 التنقل عبر المستويات الثمانية للبرنامج.

سوف يمنحك  هالي ساعاتك المعتمدة للحصول على شهادتك. ولكنهو برنامج بدون درجة، لذلك لن يتم احتسابه من إجم ESLبرنامج 
 باللغة اإلنجليزية من خالل تحسين لغتك اإلنجليزية.  UoPeopleالفرصة لمواصلة دراستك للحصول على درجة البكالوريوس في  

هذا البرنامج خصيًصا لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية لتزويدهم بالمهارات الالزمة للدراسة على مستوى جامعي باللغة اإلنجليزية.  صمم
باللغة اإلنجليزية ومتابعة دراستك للحصول  UoPeopleيعني أنه عند االنتهاء من البرنامج، ستتمكن من التقدم إلى أي برنامج في  مما

 أعلى.  ميةعل على درجة

 

 المتطلبات األساسية 

 اختبار اللغة اإلنجليزية )الذي تم إجراؤه خالل السنوات الخمس الماضية( نتيجة• تقديم 

 يعمل كل مساق كمتطلب سابق للمساق الذي يليه. يمكن للطالب االنتقال إلى المستوى التالي بعد إكمال مستواهم الحالي بنجاح. 

 

 دراسيالمنهاج ال

ENGL 0001  1اللغة اإلنجليزية للمبتدئين 

ENGL 0002  2اللغة اإلنجليزية للمبتدئين 

ENGL 0003  1اللغة اإلنجليزية االبتدائية 

ENGL 0004  2اللغة اإلنجليزية االبتدائية 

ENGL 0005  1اللغة اإلنجليزية ما قبل المتوسطة 

ENGL 0006  2اللغة اإلنجليزية ما قبل المتوسطة 

ENGL 0007 1 المتوسطة للغة اإلنجليزيةا (EAP ) 

ENGL 0008 2ة المتوسط اللغة اإلنجليزية (EAP ) 
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 السياسات والعمليات 

 

مساقات أخرى من مساقات  همأو أثناء أخذ UoPeople فير في برنامج آخ تهميُسمح للطالب بالدراسة في هذا البرنامج أثناء دراس
 .الجامعة

 األخرى. الجامعةوبرامج  مساقاتالمسموح به ل مساقباإلضافة إلى عبء ال ESL مساقاتيُسمح للطالب بأخذ 

والذي "( EAP" 2المتوسطة  اللغة اإلنجليزية ENGL 0008) 8رقم  مساقمرات، باستثناء ال 3حتى  مساقيمكن للطالب إعادة كل 
 مرتين. إعادتهيمكن 

 .8مادة للنجاح ال" أو أعلى درجة -B. تعتبر الدرجة "7إلى  1نجاح للمواد من ال" أو أعلى درجة Cتعتبر الدرجة "

 مثل) للطالب درجة، فإنه مستثنى من إنجازات المعدل التراكمي وبدونألن برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية هو برنامج غير معتمد نظرا 
 .قائمة الرئيس، قائمة العميد، قائمة الشرف(

، سيتمكن غير أنهال يتم إصدار وثائق تخرج، بما في ذلك شهادات لهذا البرنامج. فإنه هو برنامج بدون درجة، وبالتالي  ESLبرنامج 
 ، لسجالتهم الشخصية.الطالبمكتمل في بوابة  مساقالطالب من تنزيل خطاب إكمال لكل 

 

   المساقات 

 1اللغة اإلنجليزية للمبتدئين    

 
سيتمكن   المساق،يتيح هذا المساق اإللمام بالحروف األبجدية وآليات القراءة ومهارات االستماع والنطق البسيط. في نهاية 

الطالب من قراءة وكتابة األبجدية اإلنجليزية باإلضافة إلى تقديم أنفسهم باستخدام عبارات بسيطة. يستخدم هذا المساق 
  .ال يوجد تقويم لألقران في هذا البرنامج .توجيهاتهمليزية لدعم الطالب واللغة العربية كأساس للغة غير اإلنج

 Engl 0002 :رمز المساق
 Engl 0001 :السابقةالمتطلبات 

 الساعات المعتمدة: بدون
 
 

 2اللغة اإلنجليزية للمبتدئين  

وتقديم بيانات   أنفسهم،وتقديم  البسيطة،يفترض هذا المساق وجود معرفة محدودة باللغة اإلنجليزية. سيتمكن الطالب من قراءة التوجيهات 
يستخدم هذا المساق اللغة العربية  والبدء في فهم العبارات األساسية الالزمة للتواصل اليومي باللغة اإلنجليزية. القصيرة،السيرة الذاتية 

 . توجيهاتهمكأساس للغة غير اإلنجليزية لدعم الطالب و

 

 Engl 0002 :رمز المساق
 Engl 0001 :السابقةالمتطلبات 

 الساعات المعتمدة: بدون
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  1اللغة اإلنجليزية االبتدائية  

يركز هذا المساق على القواعد األساسية وتراكيب الجمل البسيطة. سيتمكن الطالب من شرح خلفيتهم وتقديم معلومات عن  
  االحتياجات األكثر إلحاًحا في حياتهم اليومية. يحتوي هذا المساق على تقييم االقران الذي يتضمن إجابات قصيرة ومباشرة.

 .دريس هذا المساق باللغة اإلنجليزية بما يتناسب مع الطلبة في هذا المستوىيتم ت

 
  Engl 0003: رمز المساق
 Engl 0002 :السابقةالمتطلبات 

 الساعات المعتمدة: بدون
 

 2اللغة اإلنجليزية االبتدائية  

سيتمكن الطالب من المشاركة في تبادل بسيط للمعلومات    والتركيب. التطبيقية البسيطةيختتم هذا المساق أسس قواعد اللغة 
سيبدأ الطالب   ذلك،بما في ذلك عبارات التوظيف البسيطة. عالوة على  اليومية،وفهم التعبيرات األكثر استخداًما في الحياة 

يس هذا المساق باللغة  يتم تدر  المهارات األكاديمية الالزمة لتحرير أعمالهم ومراجعتها. ويتعلمونفي صياغة فقرات بسيطة 
 .اإلنجليزية بما يتناسب مع الطلبة في هذا المستوى

 

 Engl 0004 :رمز المساق
 Engl 0003 :السابقةالمتطلبات 

  الساعات المعتمدة: بدون
 

 1اللغة اإلنجليزية ما قبل المتوسطة  

سيتعرف الطالب على استراتيجيات القراءة مع التركيز على قراءات قصيرة في مجال دراستهم. كما   المساق،في هذا 
سيتعلمون استراتيجيات مختلفة لتدوين المالحظات وإنشاء جمل مختلطة الطول. وسيكونون قادرين على صياغة ورقة  

للغة اإلنجليزية بما يتناسب مع الطلبة في هذا  يتم تدريس هذا المساق با فقرات بناًء على اهتمامهم الشخصي. 5بسيطة من 
 .المستوى

 
 Engl 0005مساق: رمز ال

 Engl 0004السابقة: المتطلبات 
 بدون: الساعات المعتمدة
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 2اللغة اإلنجليزية ما قبل المتوسطة  

سيتعلم الطالب االستخدامات األكاديمية لقواعد اللغة ويبدأون في إجراء البحوث األساسية. تعتبر   المساق،في هذا 
موضوعات القواعد التطبيقية وإعادة الصياغة محور تركيز إضافي للطالب. سيتمكن الطالب من تقديم معرفتهم بالمواضيع  

يتم   المراجعة وتحرير المالحظات. االقران( شكلنظراء )ال سيتخذ تقييمفي مجال دراستهم من خالل المقاالت التثقيفية. 
 .هذا المساق باللغة اإلنجليزية بما يتناسب مع الطلبة في هذا المستوى تدريس

 

 Engl 0006: مساقرمز ال

 Engl 0005السابقة: المتطلبات 

  بدون: الساعات المعتمدة
 

 (EAP) 1اللغة اإلنجليزية المتوسطة  

يوسع الطالب مهاراتهم األكاديمية في اللغة اإلنجليزية حيث يتم تعريفهم بنصوص ومناقشات معقدة في   المساق،في هذا 
مجالهم. كما سيتمكنون من المشاركة في مناظرة مكتوبة والتعبير عن آرائهم. سيتمكن الطالب من تقديم الموضوعات 

ى صقل القواعد وزيادة المفردات. يركز الطالب على  بوضوح من خالل كتابة مقاالت مقنعة وجدلية. هناك تركيز إضافي عل
استخدام المعرفة التركيبية، فيضعون فرضية حول أكاديميين بما في ذلك مقاالت المجالت.. سيتخذ تقييم النظراء)األقران( 

 .مستوىهذا المساق باللغة اإلنجليزية بما يتناسب مع الطلبة في هذا ال تدريسيتم  شكل مراجعة وتحرير المالحظات.

 Engl 0007: مساقرمز ال

 Engl 0006السابقة: المتطلبات 

 بدون: الساعات المعتمدة

  (EAP)2اللغة اإلنجليزية المتوسطة  

على وصف جوانب مختلفة   تهممن المستويات السابقة وسيختبر قدر ةحجر األساس لكل ما تعلمه الطلب المساق هذا يشكل
. سيتخذ تقييم النظراء والتباينمن مادة تخصصهم بعبارات واضحة وأكاديمية. سيكونون قادرين على كتابة مقال المقارنة 

يتم تقديم هذا  أو أعلى. B2)األقران( شكل مراجعة وتحرير المالحظات. يجب على الطالب اجتياز اختبار نهائي بدرجة 
 مراقب ليزية.المساق باللغة اإلنج

 

 Engl 0008: مساقرمز ال

 Engl 0007السابقة: المتطلبات 

 . بدون: الساعات المعتمدة
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 : برامج الشهادات في إدارة األعمال وعلوم الصحة 11الفصل 

ــهادات   ــكل كامل  عبر اإلنترنتالمقدمة  UoPeopleيمكن إكمال برامج ش ــهر، أو 5 خالل بش ــيين،   ما يعادل أش ــلين دراس تقدم حيث  فص
 .وظيفيةمهارات قيمة للعمل والتطلعات ال ةتعليًما متخصًصا يوفر للطلب

كل برنامج مركز يوفر مهارات محددة للمســاعدة في النهوض  .ونقدم تســعة برامج للشــهادات في مجاالت العلوم الصــحية وإدارة األعمال
 .ليزيةجاإلن اللغة هذه البرامج هيتدريس ولغة  .علم األحياء إلى المحاسبةومن  العامة،ق إلى الصحة ، من التسويالمهنيةفي حياتك 

 القبول

 لمعرفة متطلبات القبول في برامج الشهادات لدينا. 3في الفصل دليل الجامعة لمرحلة الجامعية في ل يرجى مراجعة قسم القبول

 

 الشهادة   مساقاتبرامج و

 

 أسابيع. 9برنامج الشهادة في فصول مدتها   مساقاتيتم تقديم جميع  

 

 شهادات العلوم الصحية

 

 شهادة في الصحة العامة والخدمات الصحية

C_HS 2711  1علوم الصحة 

C_ HS 2712  2علوم الصحة 

C_ HS 3810 النظم الصحية والهياكل 

C_ HS 3814 صحة المجتمع 

 

 البشريشهادة في علم األحياء 

 

C_ BIOL 1121  لتخصصات الدراسات الصحية 1علم األحياء 

C_ BIOL 1122  لتخصصات الدراسات الصحية 2علم األحياء 



 

 135                                                                         1202 آب، 31 -   2020 أيلول، 1 من   |  UoPeopleجامعة دليل

 

C_ HS 2211 علم التشريح ووظائف األعضاء البشرية 

C_ HS 2611 التغذية 

 

 شهادة في علم األوبئة

C_ HS 3311 علم األوبئة 

C_ HS 4510 اإلحصاء الحيوي 

C_ BIOL 1121  1علم األحياء 

C_ HS 3210 أمراض اإلنسان 

 

 شهادة في الصحة السلوكية

C_ HS 3610 التنمية البشرية من منظور عالمي 

C_ HS 4241 علم النفس المرضي والصحة العقلية 

C_ BIOL 1121  لتخصصات الدراسات الصحية 1علم األحياء 

C_ HS 3814 صحة المجتمع 

 

 دات إدارة األعمالشها

 شهادة في التمويل

C_ BUS 2203  1مبادئ التمويل 

C_ BUS 2204 التمويل الشخصي 

C_ BUS 4404 مبادئ التمويل الثاني 

 

 شهادة في التسويق

C_ BUS 2201 مبادئ التسويق 
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C_ BUS 2202 التجارة اإللكترونية 

 C_ BUS 3302  سلوك المستهلك 

 

 اإلستراتيجيةشهادة في 

C_ BUS 2207 إدارة متعددة الجنسيات 

C_ BUS 3306 األعمال والمجتمع 

C_ BUS 4407 اإلدارة اإلستراتيجية 

 

 شهادة في المحاسبة

 C_ BUS 1102المحاسبة األساسية 

 C_ BUS 3301المحاسبة المالية 

C_ BUS 3304 محاسبة ادارية 

 

 شهادة في ريادة األعمال

 C_ BUS 3301المحاسبة المالية 

 C_ BUS 3303 Iريادة األعمال 

 C_ BUS 4401 IIريادة األعمال 
 

 شهادة في العلوم الصحية  مساقات

 شهادة في الصحة العامة والخدمات الصحية

 باستكشاف وفهم نظم وقضايا الصحة المجتمعية والعامة. ةيزود برنامج شهادة الصحة العامة والخدمات الصحية الطلب

 

 : التثقيف الصحي والسلوك 1العلوم الصحية 

يتم اســتكشــاف مفاهيم الصــحة والمرض لفحص الطرق التي  المســاقالصــحة مفهوم متعدد األبعاد له تعريف ملموس واجتماعي. في هذا 
ــافة إلى الظروف التي نولد فيها وننمو ونعمل ونلعب ونتقدم في تُ  ــكل بها البيئة المحيطة، باإلض ــية والمجتمعية   العمر،ش ــخص ــحتنا الش ص
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ا في المحددات الهيكلية والوســيطة للصــحة مثل البيئة االجتماعية ورأس المال االجتماعي والســلوك وعلم   والســكان. يبحث المســاق أيضــً
   األحياء.

 C_HS 2711اق: رمز المس

 

 : الطب الوقائي والمحددات االجتماعية للصحة2العلوم الصحية 

اق ال  اتيح هذي اواة االجتماعية وتأثيرها المحتمل على    ةفرصـة للطلبمـس ية بما في ذلك عدم المـس   الصـحة،لمواصـلة تناول المواضـيع الرئيـس
وبرامج الصـحة العامة ودور الدولة في   الصـحية؛في الرعاية    ودور تخصـيص الموارد  والموصـومين؛مع التركيز على الـسكان المهمـشين 

وكيف يتفاعل نظام الرعاية الصـحية مع السـكان والمجتمعات واألفراد من  ؛الصـحة العامة ؛ ونظام الرعاية الصـحية كمؤسـسـة اجتماعية
 خالل عمليات صنع القرار الرئيسية واالتصاالت

 C_HS 2712رمز المساق: 

 

 ياكل النظم الصحية واله

ــاملة،يتجه العالم نحو التغطية الصــحية    العالمي،على الصــعيد  ــية في   الش ــاس ــان األس وهو مفهوم مبني حول التحقيق العملي لحقوق اإلنس
يتمثل نظام الرعاية الـصحية في تنظيم كل من الموارد البـشرية والنقدية والمؤـسـسات ومنافذ تقديم   األـساـسي،الـصحة للجميع. على المـستوى 

ــكان الخدمات ــحية للس ــياق   .من أجل تلبية االحتياجات الص ــادي،وتأتي هذه النظم في مجموعة متنوعة من النماذج التي تتأثر بالس  االقتص
المسـاق نظرة عامة   اقدم هذيالثقافي على الصـعيدين الوطني والمحلي.   -والسـياق االجتماعي   بها،والقيم التي يقوم عليها النظام ويسـترشـد  

ــيلة لتوفير فهم شـــامل  ــياقات مختلفة حول العالم كوسـ ــاملة لمختلف نماذج النظم الصـــحية ومنظمة تقديم الخدمات التي تســـتخدم في سـ شـ
 .مختلفةومتوازن لكيفية عمل النظم الصحية في سياقات 

 C_HS 3810رمز المساق: 

 

 ية صحة المجتمع ال

ئمة على األدلة لمنع وتقليل مســتويات مشــاكل الصــحة العامة على مســتوى الســكان مثل الجريمة ن الصــحة المجتمعية تشــكل ممارســة قاا
ــؤولة عن مـعدالت االعتالل والوفـيات في كل مجتمع CDP .(CDP)والمرض والفقر  ــتخدم   محلي  هي المســ نهجا  CTCفي العالم. تســ

بالمعرفة األســاســية الالزمة    ةالمســاق الطلب  اهذ  لمحلي، ويزوداللصــحة العامة لمعالجة المســائل الصــحية والســلوكية على نطاق المجتمع  
ــ  درس المساق أيًضا وظائف وهياكل المجتمعات وتغطي مراحل التنفيذ الخمس لنموذج  يوالحفاظ عليه.   CTCللمساعدة في خلق الوعي بـ

CTC .الذي يتضمن فهم مفهوم ودور القادة الرئيسيين ومجموعات العمل المجتمعية   

 

 C_HS 3814ساق: ¬رمز الم

 

 

 شهادة في علم األحياء البشري

 تمكن الشهادة في علم األحياء البشري الطلبة من اكتساب فهم شامل لبيولوجيا اإلنسان.
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 لتخصصات الدراسات الصحية  1علم األحياء 

ــاق ــتركة بين معظم الكائنات الحية  يقدم هذا المس ــية في علم األحياء مش ــيع في الكيمياء  . مفاهيم رئيس بيولوجيا   الحيوية،وهو يغطي مواض
وتكون الجينات أساسية لتدفق   للحياة،تشكل الخاليا الوحدة األساسية  .والتي توـضح كيفية تنظيم الجزيئات في الخاليا  الوراثة،وعلم    الخلية،

اليب تجريبية ومـستودعات بيانات  التخصـيصـ ـساق يـستخدم هذا الم ذلك،وباإلضـافة إلى   .المعلومات داخل الخاليا وفيما بينها ات إلدخال أـس
 مـساقال اوهذ .يتعلم الطلبة كيفية معالجة مـشكلة معقدة وإيجاد معلومات ذات ـصلة بمـسألة أو طريقة محددة األنـشطة،ومن خالل هذه  .بحثية

  .لدراسة علم األحياء على مستوى الكائنات العضوية أو السكان وكمقدمة عامة لكيفية إنتاج المعرفة البيولوجية كمتطلب سابقمصمم 

 C_BIOL 1121رمز المساق: 

 

 لتخصصات الدراسات الصحية  2علم األحياء 

 ،2ات الصـحية. في علم األحياء لتخصـصـات الدراسـ  1تبع علم األحياء  يفي علم األحياء و  مسـاقينالثاني في سـلسـلة من  والمسـاق ه  اهذ
يدرس الطلبة علم األحياء على مســتوى تنظيم الكائن الحي والســكان والنظام البيئي. تشــمل الموضــوعات التي يتم تناولها التطور والتنوع  

في   المشــمولةالموضــوعات المســاق مكونًا مختبريًا افتراضــيًا يكمل    اهذ  ويشــملالبيولوجي والبنية والوظيفة النباتية والحيوانية والبيئة.  
 .القراءات المخصصة

 C_BIOL 1122رمز المساق: 

 

 علم التشريح وعلم وظائف األعضاء

فضـال عن أنظمته وعملياته الفسـيولوجية التي تدعم عمل األنظمة. تشـمل   اإلنسـان،هذا المسـاق مقدمة للبنية العالمية ووظيفة جسـم   يشـكل
ـضلي والجهاز العـصبي والقلب واألوعية الدموية والغدد الـصماء والجهاز التنفـسي. وـسوف يقوم الموـضوعات التي ـسيتم تناولها الجهاز الع

ريحية  ياً للمصـطلحات التـش اـس كل بالوظيفة والتاريخ التطوري. وـسوف يكتـسب الطلبة فهماً أـس الفصـل بتعريف الطلبة على مفهوم ربط الـش
ا كيفية    واألنـسجة؛وأنواع الخاليا  ؛والفـسيولوجية والكيمياء الحيوية األـساـسية من حيث ـصلتها بتمايز األعـضاء البـشرية. ـسيتعلم الطلبة أيضـً

ــيتم إدخالها في  ــريح. وس ــاء / علم التش ــول إليها مجانًا في مجال علم وظائف األعض البحث والعثور على أحدث األبحاث التي يمكن الوص
 الفسيولوجية / التشريحية والطبية.تصميمات الدراسات األساسية المستخدمة في البحوث 

 C_HS 2211رمز المساق: 

 

 تغذية ال

  يقدم هذا المسـاق خلفية عامة للتعريف بتاريخ الطعام وإعداده وتخزينه / حفظه. وسـتقدم المعارف األسـاسـية عن كيمياء األغذية فيما يتعلق 
ــرـية والتمثـيل   واـلدقيـقة ووـظائف المجموـعة الـغذائـية، وأمراض نقص المـغذـيات واحتـياـجات المـغذـيات الكلـية   الـغذائي،بتوازن الـطاـقة البشــ

ا اولـه ل    واإلفراط في تـن ة التمثـي ذائي في متالزـم ام الـغ ــيجري التركيز بوـجه ـخاص على دور النـظ ذائي،وســ ة في بعض   الـغ ــمـن اء الســ وـب
  واألسباب السياسية والجيوفيزيائية للمجاعة في سياقات أخرى.  المجتمعات،

 C_HS 2611رمز المساق: 

 

 

 شهادة في علم األوبئة
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ا علميًا لوصــف ودراســة القضــايا المتعلقة بخطر اإلصــابة بالمرض وتنظيم البيانات والحفاظ  توفر الشــهادة في علم األوبئة للطالب أســاســً
 عليها.

 

 علم األوبئة 

المقرر ، يتعلم الطلبة كيفية قياس انتشــار يعّرف هذا المســاق الطالب بالمفاهيم األســاســية وأســاليب علم األوبئة وصــحة الســكان. في هذا 
ا كيفية تصــميم وتحليل وتفســير الدراســات التي تنشــر   المرض ، ومخاطره ، والمخاطر النســبية والمفاهيم ذات الصــلة. يتعلم الطلبة أيضــً

ـشاكل التي ابتليت بها مثل (. يتم اـستكـشاف المRCTsمنهجيات تتراوح من تجارب التحكم في الحاالت والفوج وتجارب التحكم العـشوائية )
هذه الدراســـات بما في ذلك االســـتنزاف ، والرقابة ، وأخذ العينات المتحيزة ، ونموذج الخطأ في المواصـــفات ، والمتغيرات المربكة أو 

 الكامنة. أخيًرا ، تتم معالجة ديناميكيات انتقال المرض جنبًا إلى جنب مع نماذج الشبكة التي تحاول وصفها.

 C_HS 3311ق: رمز المسا

 

 اإلحصاء الحيوي

يوفر اإلحصــاء الحيوي مقدمة لموضــوعات مختارة في اإلحصــاء ألنها تنطبق على القضــايا البيولوجية والصــحية. عند مناقشــة األشــكال  
ــتخدمة  ــحية واألدوات المسـ ــف االتجاه المركزي والتباين في  لتحليلها،المختلفة للبيانات البيولوجية / الطبية / الصـ يتعلم الطلبة كيفية وصـ

أنها تفكك العالقة بين إحصـائيات العينة وقيم السـكان )أي االسـتدالل( ويتم تقديمها إلى مفاهيم مثل اختبار الفرضـيات وتحليل   البيانات. كما
 الطاقة وتصميم الدراسة ونهج أخذ العينات.

 C_HS 4510رمز المساق: 

 

 1علم األحياء 

 الحيوية،ها معظم الكائنات الحية. ويغطي موضــوعات في الكيمياء  المفاهيم األســاســية في علم األحياء التي تشــترك فيســاق يقدم هذا الم
والجينات مركزية  للحياة،والتي توـضح كيفية تنظيم الجزيئات في الخاليا. تـشكل الخاليا الوحدة األـساـسية   الوراثة،وعلم   الخلية،وبيولوجيا  

ذا المسـاق التخصـيصـات لتقديم األسـاليب التجريبية ومسـتودعات  يسـتخدم ه  ذلك،لتدفق المعلومات داخل الخاليا وفيما بينها. باإلضـافة إلى 
يتعلم الطلبة كيفية التعامل مع مشـكلة معقدة والعثور على المعلومات ذات الصـلة بسـؤال أو طريقة  األنشـطة،بيانات البحث. من خالل هذه 

الســكان وكمقدمة عامة لكيفية إنتاج المعرفة   معينة. تم تصــميم هذه المســاق كشــرط أســاســي لدراســة علم األحياء على مســتوى الكائن أو
 البيولوجية.

 C_BIOL 1121رمز المساق: 

 

 أمراض اإلنسان 

 والتشــخيص،  المرض،والتســبب في   المســببات،يبحث هذا المســاق في الفهم الحالي لصــحة اإلنســان والمرض. ســوف يســتكشــف الطلبة  
الخلقية  األمراض أمراض النمو و  الصــدمة؛ضــوعات الحاالت الناتجة عن  والوقاية من بعض األمراض. تشــمل المو  والتوقعات، والعالج،

 واألمراض والحاالت من كل جهاز في جسم اإلنسان. الطفولة؛وأمراض 

 C_HS 3210رمز المساق: 
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 شهادة في الصحة السلوكية

 والثقافية والنفسية والبيولوجية في الصحة والسلوك.توفر شهادة الصحة السلوكية للطالب فهًما لكيفية مساهمة العوامل االجتماعية 

 

 التنمية البشرية من منظور عالمي 

إلى الشــيخوخة والموت. يتم تناول العديد من  والبلوغ،يقدم هذا المســاق تحليالً مقارناً لمســار الحياة والمراحل من الطفولة حتى المراهقة 
ــاف وجهات نظر مختلفة من العلوم االجتماعية بما  بما في ذلك االجتماعية والعاط التنموية،العمليات   ــتكش ــدية. يتم اس فية والمعرفية والجس

إلى البيولوجية حيث يدرس الطلبة تنبؤات الحيض والخصوبة    الحياة،في ذلك تحليل الطقوس وطقوس المرور واألدوار في مختلف حاالت  
بـشكل خاص على االختالفات بين الثقافات في التنمية البـشرية في جميع  ونمو الدماغ وكذلك مراحل التدهور الجـسدي والعقلي. يتم التركيز  

 أنحاء المساق.

 C_HS 3610رمز المساق: 

 

 

 علم النفس المرضي والصحة العقلية 

يعتبر هذا المســاق بمثابة مقدمة لمجموعة واســعة من موضــوعات الصــحة النفســية بدءاً بتعريفات الحياة الطبيعية والشــذوذ فيما يتعلق  
ــلوك  بال ــري،سـ ــام  البشـ ــية مثل الفصـ ــس االجتماعية والوراثية لألمراض العقلية الرئيسـ ــمة العار وغيرها. األسـ بما في ذلك مفاهيم وصـ

واالضطراب ثنائي القطب واالكتئاب الشديد يتم استكشافها بعمق. يستكشف الطلبة تعريفات المرض النفسي وكيف يظل وجود اضطرابات 
ــدًرا للنقاش. يتم ت / التحليل النفســـي والســـلوك المعرفي وعلم األدوية   Freudianضـــمين وجهات نظر وعالجات مختلفة مثل  معينة مصـ

ا تغطية الـصحة النفـسية باعتبارها قـضية ـصحة عامة عالمية مهملة مع التركيز على تطبيق المفاهيم على تحديات العالم   النفـسي؛ ـسيتم أيضـً
 الحقيقي على مستوى الفرد والمجتمع والسكان.

 C_HS 4241مز المساق: ر

 

 1علم األحياء 

 الحيوية،يقدم هذا المســاق المفاهيم األســاســية في علم األحياء التي تشــترك فيها معظم الكائنات الحية. ويغطي موضــوعات في الكيمياء  
والجينات مركزية  للحياة،والتي توـضح كيفية تنظيم الجزيئات في الخاليا. تـشكل الخاليا الوحدة األـساـسية   الوراثة،وعلم   الخلية،وبيولوجيا  

يسـتخدم هذا المسـاق التخصـيصـات لتقديم األسـاليب التجريبية ومسـتودعات    ذلك،المعلومات داخل الخاليا وفيما بينها. باإلضـافة إلى لتدفق 
يتعلم الطلبة كيفية التعامل مع مشـكلة معقدة والعثور على المعلومات ذات الصـلة بسـؤال أو طريقة  األنشـطة،بيانات البحث. من خالل هذه 

م هذه المســاق كشــرط أســاســي لدراســة علم األحياء على مســتوى الكائن أو الســكان وكمقدمة عامة لكيفية إنتاج المعرفة  معينة. تم تصــمي
 البيولوجية.

 C_BIOL 1121رمز المساق: 

 

 صحة المجتمع 

صـحة المجتمع هي ممارسـة قائمة على األدلة لمنع وتقليل مسـتويات مشـاكل الصـحة العامة على مسـتوى السـكان مثل الجريمة والمرض 
نهج الصحة العامة لمعالجة   CTCوالوفيات في كل مجتمع في العالم. تستخدم   عتاللهي المسؤولة عن معدالت اال  CDP .(CDP)والفقر  

وتزود هذه المســاق الطلبة بالمعرفة األســاســية الالزمة للمســاعدة في خلق الوعي بـ   المجتمع،على مســتوى  القضــايا الصــحية والســلوكية  
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CTC   .ا وظائف وهياكل المجتمعات ويوالحفاظ عليه الذي يتضـــمن فهم   CTCغطي مراحل التنفيذ الخمس لنموذج  يدرس المســـاق أيضـــً
 ة.مفهوم ودور القادة الرئيسيين ومجموعات العمل المجتمعي

 

 C_HS 3814رمز المساق: ¬

 

 دورات شهادة في إدارة األعمال

 شهادة في التمويل

 تزود الشهادة في المالية الطالب بكفاءات في أساسيات التمويل واالستثمار.

 

 1مبادئ المالية 

على   راءلمالية الفعالة ومســاعدة المقدم تقنيات اتخاذ القرارات اي  حيث يقدم هذا المســاق فهماً واســعاً للمبادئ األســاســية في مجال التمويل.
ــاكل قرارات التمويل  ــرفية ومش ــواق المالية واألنظمة المص ــغيل األس ــوعات المتعلقة بتش ــاق الموض ــاهمين. يغطي المس زيادة ثروة المس

 ويوفر خلفية نظرية للتفكير النقدي واإلنتاجي.  واالستثمار،

 C_BUSC 2203رمز المساق: 

 

 تمويل شخصي 

إدارة التمويل الشـخصـي بهدف تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة شـؤونهم المالية   خوليقدم هذا المسـاق نظرة عملية عامة  
الـشخصـية بـشكل فعال من أجل تحقيق األمن المالي في نهاية المطاف. يتم التركيز على تطوير مهارات اإلدارة المالية الـشخصـية. ـستـشمل 

وإدارة المخاطر  والمدخرات،  االئتمان،وإدارة    المالية،والتمويل األســــاســــي والبيانات    والميزانيات،  المالي،اســــة التخطيط مجاالت الدر
 واالستثمارات. التقاعد،وتخطيط   والتأمين، الشخصية،

 C_BUSC  2204رمز المساق: 

 

 

 2مبادئ المالية 

لتوفير عمق أكبر للقضــايا األســاســية بما في ذلك التقييم وتكلفة رأس المال   1من مبادئ المالية    المكتســبة  وســع هذه المســاق في المفاهيميت
والميزانية الرأســــمالية وتقدير التدفقات النقدية وهيكل رأس المال وتوزيعات األرباح والتنبؤ وإدارة رأس المال العامل. ســــيتم اســــتخدام  

 تطبيق النظرية المالية في مواقف الحياة الحقيقية.دراسات الحالة وموارد المعلومات لشرح كيفية 

 C_BUSC 4404رمز المساق: 

 

 

 شهادة في التسويق
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 تزود شهادة التسويق الطالب بالمعرفة األساسية لممارسات التسويق والتخطيط والتجارة اإللكترونية.

 

 مبادئ التسويق 

الطالب فهم وتقدير عاّمين للعوامل واألســاليب التي ينطوي عليها تســويق مجموعة يقدم هذا المســاق مقدمة في مجال التســويق حيث ينمي  
 والتســعير، المواقع،وتحديد  المســتهدف،والتســويق  والتجزئة، المســتهلكين،وتشــمل المواضــيع احتياجات   .متنوعة من الســلع والخدمات

 .لتسويق في نهج منظم لصنع القرارويجري التركيز على إدماج مبادئ ا .والترويج للسلع والخدمات والتوزيع،

 C_BUS 2201رمز المساق: 

 

 التجارة اإللكترونية 

ل  عتبر هذه المـساق بمثابة مقدمة لنماذج األعمال القائمة على اإلنترنت )أي التجارة اإللكترونية( في المنظمات. ـستـساعد دراـسة هذا المجا ي
ات في ا دـي ة في التعرف على الفرص والتغـلب على التـح ارة الطلـب ــوـعات إدارة التـج ل الموضــ ـــم ة عبر اإلنترـنت. تشــ ارـي امالت التـج لمـع

ــويق اإللكتروني والعالقات بين  ــتراتيجيات إدارة المعرفة والتس ــرية واس ــتخدام نظم المعلومات والتكامل مع الموارد البش اإللكترونية واس
 اإلنترنت والحكومة والمجتمع.

 C_BUS 2202رمز المساق باللغة اإلنجليزية: 

 

 لوك المستهلك س

ا نظريًا وعمليًا ـشامالً للمعرفة فيما يتعلق بالقوى )مثل العوامل االقتـصادية واالجتماعية والنفـسية وا لثقافية( يوفر هذا المـساق للطالب أـساسـً
 التي تشكل مواقف وسلوكيات المستهلكين من المنتجات والخدمات.

 C_BUS 3302رمز المساق: 

 

 

 

 شهادة في اإلستراتيجية

 د الشهادة في االستراتيجية الطالب بفهم تأسيسي لتطوير أساليب وممارسات اإلدارة االستراتيجية والمبتكرة والنهوض بها.تزو

 

 إدارة متعددة الجنسيات 

ا وتحلياًل لوظائف وعمليات اإلدارة متعددة الجنسيات بما في ذلك التخطيط والتنظيم والقيادة ي والسيطرة عبر الثقافات قدم هذه المـساق فحصـً
 والحدود في بيئات ومنظمات متنوعة عالميًا. تشمل الموضوعات التخطيط االستراتيجي والقيادة وإدارة الموارد البشرية عبر الثقافات.

 C_BUS 2207رمز المساق: 
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 األعمال والمجتمع 

لتوترات بين مختلف أـصحاب المـصلحة والـضغوط المتزايدة بما في ذلك ا  والمجتمع،يـستكـشف هذا المـساق العالقات المتبادلة بين األعمال 
 والعولمة،مع التغير السـريع في التكنولوجيا  و .للتعامل مع األعمال التجارية مع مسـؤولية الشـركات واسـتدامتها بوصـفها تأثيرات أسـاسـية

حث هذا المســاق في العالقات التجارية إســتراتيجيات لقراراتنا التجارية برؤية وضــمير أكبر بكثير من أي وقت مضــى. يب ان نضــعيجب  
يزود وهو  والمـعايير والمعتـقدات الثـقافـية المختلـفة.   الـنامـية،بـما في ذـلك البـلدان والمجتمـعات    مختلـفة،والمجتمعـية من وجـهات نظر ـعالمـية 

 .القضايا المحيطة باألعمال التجارية من المنظورين الكلي والجزئي على حد سواء عن  متعمقةالطلبة برؤى 

 C_BUS 3306رمز المساق: 

 

 اإلدارة االستراتيجية 

يـستكـشف هذا المقرر العالقات بين المنظمات وبيئاتها من منظور ـسياـسة الـشركة. تـشمل الموـضوعات التي ـستتم مناقـشتها الهيكل التنظيمي  
ــة،وتحليل   والتطوير، ــير  المنافسـ ــاء بيانات المهمة   المدى،والتخطيط الطويل والقصـ ــرات األداء   األهداف،وتنفيذ    والرؤية،وإنشـ ومؤشـ

 والتقييم.

 C_BUS 4407رمز المساق: 

 

 

 شهادة في المحاسبة

 تزود الشهادة في المحاسبة الطالب بفهم مبادئ المحاسبة وتطبيقها.

 

 المحاسبة األساسية 

إعداد واـستخدام /   يركز هذا المـساق علىيعّرف مقرر المحاـسبة األـساـسية الطلبة على التقارير المالية ومفاهيم وممارـسات اإلدارة المالية.  
ســيتم تغطية بعض مفاهيم الحســابات المالية   كماتحليل البيانات المالية لألغراض العامة لدعم عملية صــنع القرار في ســوق رأس المال. 

 ة باألصول المتداولة.المتعلق

 C_BUS 1102المساق: 

 

 

 محاسبة مالية 

ومحاسبة    الخصوم،هذا المساق دراسة المحاسبة التي بدأها الطلبة خالل مساق المحاسبة األساسية. يركز هذا المساق على محاسبة   يواصل
ؤولية والميزانيات  الملكية،حقوق   بة المـس كال ملكية الـشركات. تـشمل الموضـوعات محاـس ومراقبة التكاليف وإجراءات تقدير التكاليف   وأـش

 أهمية التقارير اإلدارية واتخاذ القرار. هو إبرازاإللمام بهذه الموضوعات واألدوات  والغرض منالقياسية وتحليل الفروق. 

 C_BUS 3301رمز المساق: 
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 المحاسبة اإلدارية 

ــتمراريعتبر   ــاق اسـ ــبة المالية مع تحول التركيز إلى االحتياجات الداخلية للمد اهذه المسـ ــاق للطلبيق. راءللمحاسـ ــاليب  ةدم المسـ فهًما ألسـ
 المحاسبة اإلدارية المستخدمة في عالم األعمال الحديث اليوم.

 C_BUS 3304رمز المساق: 

 

 

 شهادة في ريادة األعمال

ارات   المـه ب ـب اـل ال الـط ادة األعـم ادة رـي ـــه ار المبتكرة وتقييم الفرص  تزود شــ ة في تطوير األفـك ة للجمع بين اإلدارة والخبرة العملـي الالزـم
 وإطالق أو تنمية األعمال التجارية.

 

 محاسبة مالية 

ــبة   يواصــل ــية. يركز هذا المســاق على المحاس ــاس ــبة األس ــبة التي بدأها الطلبة خالل مســاق المحاس  المتعلقةهذا المســاق دراســة المحاس
محاســبة المســؤولية والميزانيات ومراقبة التكاليف  اضــيعت والمحاســبة عن حقوق الملكية وأشــكال ملكية الشــركات. تشــمل الموااللتزاماب

ــية وتحليل الفروق.  ــوعات واألدوات   والغرض منوإجراءات تقدير التكاليف القياسـ أهمية التقارير اإلدارية    هو إبرازاإللمام بهذه الموضـ
 واتخاذ القرار.

 C_BUS 3301اق: رمز المس

 

 1ريادة األعمال 

ــميم ـهذ  ايعتبر ـهذ ــاق مـقدـمة لرـيادة األعـمال وديـناميكـيات ـبدء / امتالك عـمل تـجاري. تم تصــ ــاـعدة الطلـبة ـبالمعرفة    االمســ ــاق لمســ المســ
إنشـاء / تطوير  والمهارات التي يحتاجها رواد األعمال لبدء و / أو إدارة شـركة صـغيرة. سـيسـاعدك على فهم الخطوات المتبعة في عملية

 ركز المساق على جدوى وتخطيط وتنفيذ مشروع تجاري جديد.يأفكار العمل وتحويل هذه األفكار إلى نموذج أعمال ناجح. س

 C_BUS 3303رمز المساق: 

 

 2ريادة األعمال 

فحص عوامل النجاح الرئيسـية   تناول ريادة األعمال في األسـواق الدولية. سـيتميو 1ريادة األعمال   مسـاق  المسـاق حيث انتهى اسـتمر هذي
 في إنشاء مشروع تجاري جديد موجه دوليًا من منظور رائد األعمال.

 C_BUS 4401رمز المساق: 

 

 

 مكونات عملية الدراسة
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دم   ة   University of the Peopleتـق دـم ات المتـق ات المعلوـم ائم على األقران وتقنـي اوني الـق دة تجمع بين التعلم التـع ة فرـي ة تعليمـي تجرـب
راك الطلبة من وجهات نظر متنوعة في بيئة تعليمية   واإلنترنت. التعلم القائم على األقران هو نهج تعاوني يـشجع على التفكير من خالل إـش

 مشجعة.

 

يجب على الطلبة قراءة  مسـاق،يعتمد إكمال المسـاق بنجاح على اتباع التعليمات واإلرشـادات الواردة في كل منهاج دراسـي. في بداية كل 
ــاق قراءات  دليلالمنهج و ــمن متطلبات المسـ ــاقات التي التحقوا بها. تتضـ ــاق من المسـ التعلم بعناية فائقة لفهم مكونات ومتطلبات كل مسـ

ا اختبارات  الكتابية؛والواجبات    التعلم،وأنشــطة مجلة  المناقشــة،وإجابات منتدى    األقران،ومهام تقييم    اركة،والمشــ  أســبوعية، هناك أيضــً
قصــيرة طوال المســاق وامتحان نهائي أو مشــروع في نهاية الفصــل الدراســي. يشــكل دليل التعلم تجربة التعلم لألســبوع بأكمله من خالل 

بما في ذلك إرـشادات حول كيفية التعامل مع المهام األـسبوعية. لمعرفة   الدراـسية،ة من خالل المواد والمهام توفير إطار عمل لتوجيه الطلب
ــائم على األقران   الق التعــاوني  التعلم  ــالجــامعــة،المزيــد حول نموذج  ــارة    ب بزي -https://www.uopeople.edu/studentتفضـــــل 

experience/quality/collaborative-peer-peer-learning/. 

 

 السياسات والعمليات

بإنجازات المعدل التراكمي )أي قائمة  بيعتراف الطالالللتحويل ويتم اسـتبعاده من ا  ةقابل  ة معتمدةأكاديميسـاعات ال يوفر برنامج الشـهادة 
 قائمة الشرف(. العميد،قائمة  الرئيس،

ــيتمكن الطلبة الذين يجتازون بنجاح جميع ال ــاقاتس ــهادة م مس ــهادة إفي برنامج الش ــهادة بتكلفة   نجازن تنزيل ش  15وقد يختارون طلب ش
 دوالًرا.
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 UOPEOPLE  في   الدراسية  العملية   : 12  الفصل 

 

تجربة تعلم فريدة من نوعها تجمع بين التعلم التعاوني القائم على األقران وتقنيات المعلومات   UoPeopleتقدم جامعة 
المتقدمة واإلنترنت. إن التعلم القائم على األقران هو نهج تعاوني يشجع على التفكير من خالل إشراك الطالب أصحاب 

وراء هذا النموذج التربوي هي أن الدراسة داخل   وجهات النظر المتنوعة في بيئة تعليمية مشجعة. والنظرية الكامنة
مجموعات تخلق حافزا وتحديا أكبر من قراءة الطالب وحده أو االستماع إلى المحاضرات عبر اإلنترنت. حيث أن منهجية 

ة للتعلم التعلم مع األقران، مع الدور الذي يلعبه محاضر المساق في تسهيل هذه العملية تحفز الطلبة وتوفر لهم قاعدة متين
 من بعضهم البعض. 

فيتعلم الطالب من خالل طريقة التعلم القائمة على األقران التي تجمع طالبا من أنحاء العالم مع الدعم الذي يقدمه محاضرو 
المساقات. ومن خالل مجموعات الدراسة عبر اإلنترنت يتشارك الطلبة في مصادر المعلومات، يتبادلون األفكار، يناقشون 

األسبوعية، يرسلون الواجبات، ويقدمون االمتحانات. كما يقوم محاضرو المساقات بدعم المنهاج الدراسي حيث  الموضوعات
 يشاركون في النقاشات الصفية ويشرفون على جميع المساقات. 

يتولى مكتب البحث والتخطيط المؤسسي في الجامعة وضع إجراءات تقييم وتقدير المساقات ويُدعى الطالب إلكمال  
يمات المساقات في نهاية كل فصل دراسي دون الكشف عن أسمائهم، كما يُطلب منهم أيضا في بعض األحيان المشاركة تقي 

في استطالعات أخرى. وتُستخدم النتائج المستخلصة من هذه التقييمات واالستطالعات لتحسين تعلم الطالب والتجربة 
 عموما. 

 عملية الدراسة ومسؤوليات الطلبة 

 

عبر اإلنترنت بالكامل، ويتوقع من الطالب االمتثال الكامل للتعليمات الموجودة في منهاج المساق والمشاركة يتم التعلم 
الفاعلة في منتديات المناقشة المطلوبة من خالل نشر الردود على األسئلة والتعليقات المنشورة من قبل محاضري المساقات 

والمساعدة من الطالب اآلخرين والمحاضرين لتعزيز تجربة التعلم   والطالب اآلخرين. ونشجع الطلبة على طلب التوضيح
 في كل مساق.

 

لتمهيدي للمرحلة الجامعية في   - توجيه الطلبة الجدد    UoPeople  -  UNIV 0001العرض ا

ف المساق المصغر ّ (  Moodle)في  UoPeople حرم ، الطلبة الجدد إلىUNIV 0001لتوجيه الطلبة المطلوب من الجامعة،  يعر 
 باإلضافة إلى الفرص والمسؤوليات والموارد الموجودة لجميع الطلبة في الجامعة. 

 

 . UoPeople، ويساعد الطلبة على اكتساب فهم لإلعداد األكاديمي وعملية الدراسة في كمساق مصغر يتم إعداد التوجيه 

 

   وعد النهائي، يتم تأجيل القبول إلى الفترة التالية. والمشاركة في التوجيه مطلوبة. إذا لم يتم االنتهاء من التوجيه قبل الم
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 ل الفصل الدراسي جدو 

تجري المساقات في الفصل الدراسي الذي يمتد تسعة أسابيع. يتضمن كل فصل ثماني وحدات تعليمية أسبوعية وفترة أربعة 
لجامعة  األكاديمي  والتقويم  المساق  منهج  بمراجعة  الطالب  يُنصح  النهائي.  لالمتحان  للتحضير  التاسع  األسبوع  خالل  أيام 

UoPeople .لمعرفة جدول االمتحان النهائي في كل فصل دراسي 

ذلك    معينة خالل  الخاصة بوحدة  األعمال  استكمال جميع  ويتوجب  دراسية  أسابيع  إلى  الجامعية  الدراسية  الفصول  تنقسم 
الساعة   تقديمها  موعد  يكون  والتي  التعلم،  دفاتر  باستثناء  الدراسي  بتوقيت    23:55األسبوع    )توقيت   UoPeopleمساء 

( في يوم الخميس من األسبوع الذي يلي أسبوع تكليفهم بها. ويحدد الطالب ألنفسهم موعدا إلكمال عملهم خالل  5-جرينتش 
فترة سبعة أيام من أسبوع دراسي معين، إذ ال توجد أوقات محددة يتوجب فيها على الطالب تسجيل دخوله للدراسة، كما ال 

 في وقت محدد خالل أسبوع الدراسة. يُلزم الطالب بحضور حصة دراسية للمساق 

الساعة   الخميس  يوم  أدق  ]بتعبير  والخميس  األربعاء  بين  الليل  منتصف  في  الدراسي  األسبوع  بتوقيت    00:05يبدأ  صباحا 
UoPeople    ليال بتوقيت    23:55([ وينتهي يوم األربعاء التالي في الساعة  5-)توقيت جرينتشUoPeople    بتوقيت جرينتش(

للطلبة  (. تكون و5- الجديد، ويمكن  الدراسي  الدراسة األسبوعية متاحة أسبوعا واحدا في كل مرة مع بداية األسبوع  حدات 
الوصول إلى الوحدات المكتملة بشكل دائم. من المهم االنتباه إلى أن كل إشارة إلى الوقت في عملية الدراسة والجدول الزمني 

 (. 5-  )توقيت جرينتش UoPeopleيكون حسب توقيت جامعة 

 

 عناصر عملية الدراسة  

 

يعتمد إتمام المساق بنجاح على اتباع اإلرشادات والتوجيهات الموجودة في منهج كل مساق. في بداية كل فصل دراسي، يجب 
فيها. على الطالب قراءة المناهج الدراسية وأدلة التعلم بعناية فائقة لفهم مكونات ومتطلبات كل واحد من المساقات التي سجلوا 

تتضمن متطلبات المساق القراءات األسبوعية، المشاركة، مهام تقييم األقران، إجابات منتدى النقاش، نشاطات دفاتر التعلم، 
 والواجبات المكتوبة؛ وهناك أيضا اختبارات طيلة مدة المساق وامتحان نهائي أو مشروع في نهاية الفصل الدراسي. 

 

لتعلم   دليل ا

ة التعلم لألسبوع بأكمله من خالل توفير إطار عمل لتوجيه الطالب من خالل المواد والمهام الدراسية،  ينظم دليل التعلم تجرب
 بما في ذلك إرشادات حول مقاربة المهام األسبوعية.

 
 

 المشاركة 

يجب  أظهرت األبحاث أن مشاركة الطالب ترتبط ارتباطا مباشرا بنجاح المساق. فمن أجل ضمان تجربة تعليمية غنية، 
 عليهم اتباع نهج نشط لدراساتهم من خالل الحضور والمشاركة.

 

 حضور المساق 

يتم قياس الحضور وتسجيله من الردود المنشورة على أسئلة منتدى المناقشة األسبوعية؛ المشاركة في عملية تقييم األقران؛  
 واالمتحان النهائي. تقديم الواجبات األسبوعية، مدخالت دفاتر التعلم، االختبارات، 
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 منتدى المساق 

 
يناقش الطلبة مادة المساق ويثيرون القضايا ويطرحون األسئلة المتعلقة به في منتدى المساق، وتتم مراقبة المنتدى بشكل 

 منتظم من قِبل محاضري المساقات. إن المشاركة غير مطلوبة، ولكننا نوصي بها بشدة. 
 

القراءة   واجبات 

( وغيرها من المواد التي يتم التبرع بها للجامعة بشكل  OERالمصادر التعليمية المفتوحة ) UoPeopleتستخدم في مساقات 
خاص مع السماح باستخدامها مجانا ألغراض التعليم. لذلك، ال يُطلب من الطلبة شراء أي كتب دراسية أو االشتراك في أية  

كن الوصول إلى جميع الكتب الدراسية المطلوبة بسهولة مواقع على شبكة اإلنترنت يفرض استخدامها تكاليف عليهم. يم 
داخل كل مساق، على الرغم من إمكانية وجود قراءات إضافية مطلوبة/ موصى بها، أو مواد داعمة تكميلية، أو مصادر 

 ومواقع أخرى على شبكة اإلنترنت يمكن للطالب الوصول إليها مجانا.
 

لتعلم   دفتر ا

يين مواضيع محددة و/ أو أسئلة ذات صلة كمدخالت أسبوعية في دفتر التعلم ليتم إكمالها،  قد يختار محاضرو المساقات تع
ولكننا ما زلنا نشجع الطالب على استخدامه أيضا لتوثيق أنشطتهم وتسجيل األسئلة / المشكالت التي قد يواجهونها، والتفكير  

. يجب تحديث "دفتر التعلم" أسبوعيا نظرا ألن  في عملية التعلم، وصياغة مسودة اإلجابات لواجبات المساق األخرى
محاضر المساق سيقوم بتقييمها كجزء من الدرجة النهائية للطالب. إن المحاضر هو الشخص الوحيد الذي يطلع على دفتر  

 التعلم، وليس بقية الطلبة.
 

تقييم مع األقران  ل  التعلم وا

، أساسيا لعملية التعلم في الجامعة. من خالل نقد عمل  UoPeopleيعتبر التعلم بين األقران، وهو السمة المميزة لبرنامج 
الزمالء لبعضهم، يدمج الطلبة معارفهم ومهاراتهم الخاصة مع مساهمتهم في تطور المعارف وتجربة التعلم لدى اآلخرين.  

من مدخالت من مصادر متعددة، مما يوسع إدراكهم للمفاهيم. كما أنه يعزز التعلم  يستفيد الطالب الذين تتم مناقشة عملهم 
بشكل أعمق من جانب الطالب الذين يقومون بالتقييم ألنه يجب عليهم توطيد مستوى معارفهم ومهارتهم قبل أن يتمكنوا من  

 إجراء التقييم.

في التفكير، التواصل، والتقييم. يتم تعليم الطالب عملية إضافة إلى أن تقييم عمل اآلخرين يساعد في تطوير مهارات أعلى 
 التقييم، ومع تقدمهم في الدراسة، يتعلمون كيفية تقييم عمل زمالئهم الطالب بنظرة أكثر تعمقا ودقة.

خالل األسبوع الدراسي الذي يلي تقديم الواجب، يعطى الطلبة واجبات مجهولة مقدمة من طالب آخرين في الصف لتقييم 
قران. تحدد الدرجة النهائية للطالب من خالل العمل الذي يقدمه وجودة تقييمه ألقرانه. إن تقديم مراجعات ضعيفة غير األ

مبررة أو إيجابية بشكل مبالغ فيه لعمل اآلخرين يؤدي إلى انخفاض درجة الطالب لكونه يمثل إشارة إلى أن الطالب لم يتعلم  
ر. لذلك يجب على الطالب تطبيق عناصر التقييم الموضحة في القواعد المحددة لواجب  تقييم المواد بشكل صحيح وفقا للمعايي

 معين بشكل صحيح.
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يخضع تقييم األقران إلشراف محاضري المساقات الذين يراقبون مراجعات النظراء لتحديد الخلل والعيوب. ونظرا لكون 
المساقات التباينات في التقدير عند مراقبة نتائج  الواجب المقدم من الطالب يخضع للتقييم ثالث مرات، يحدد محاضرو

 التقييمات وقد يقومون بتعديل الدرجات، حسب ما يرونه مناسبا، أو إلغائها وإعادة تقييم عمل الطالب عند الضرورة. 
 

لنقاش   منتدى ا

. يُطلب من الطالب أوال تطوير  UoPeopleتعد المشاركة في منتدى النقاش جزءا ال يتجزأ من تجربة تعلم الطالب في 
ووضع إجابة جيدة لواجب المناقشة ونشرها في المنتدى الخاص، واإلجابة على السؤال الذي طرحه محاضر المساق في  
المنتدى. كما يتوجب عليهم أيضا المشاركة في المناقشة من خالل االستجابة لثالثة على األقل من منشورات أقرانهم في  

 ريق تقدير ما قدموه وتقديم تعقيبات مهمة عليها. منتدى النقاش عن ط

تكون منتديات المناقشة مفتوحة فقط في كل أسبوع تعليمي قائم وذي صلة، لذلك ال يمكن المساهمة في المنتدى بمجرد 
ى  انتهاء األسبوع التعليمي. قد يؤدي الفشل في المشاركة في "واجب النقاش" و / أو المشاركة في "منتدى النقاش" إل

 الرسوب في المساق.
 

 الواجبات 

 يجب على الطالب تقديم واجباتهم األسبوعية قبل المواعيد النهائية المحددة كما هو موضح في دليل التعلم ومنهج المساق. 

في األسبوع التالي وكجزء من متطلبات تقييم األقران الموجودة في جميع مساقات الجامعة، يتلقى الطالب بشكل مجهول  
تقييمات لألقران تبعا   ثالثاجبات األسبوع السابق المقدمة من طالب آخرين في المساق، ثم يستكملون نسخا من و

الموجودة في قسم اآلراء الراجعة من نموذج التقييم. بعد ذلك، يتم إصدار درجتين للطالب: األولى   لإلرشادات المحددة
 لتي يقدمونها ألعمال اآلخرين. للواجب )أي، عملهم الخاص( والثاني لجودة تقييمات األقران ا

ال تُتاح للطالب الذين يفشلون في إرسال واجب معطى لهم خالل األسبوع التعليمي فرصة المشاركة في عملية تقييم األقران  
، فقد يؤدي الفشل في تقديم الواجبات و/ أو UoPeopleفي األسبوع التالي. ونظرا لكون تقييم األقران شرط لكل مساقات 

 المساق.الرسوب في األقران إلى تقييمات 
 

 االختبارات 

االختبار الذاتي، االختبار الخاضع للدرجات واختبار المراجعة. -يمكن أن تتضمن المساقات ثالثة أنواع من االختبارات  
االختبارات أسئلة متعددة الخيارات، أسئلة الصواب/ الخطأ وأسئلة ذات إجابات قصيرة. نوصي  هيمكن أن تتضمن هذ

 الطلبة بشدة باستكمال جميع االختبارات للتأكد من فهمهم الكافي لمادة المساق.
 

لنهائية   االمتحانات ا

اء امتحاناتهم النهائية، ابتداء من يوم  إن لدى الطلبة فترة تمتد أربعة أيام خالل األسبوع التاسع من الفصل الدراسي إلنه
( وتنتهي يوم األحد  5-)توقيت جرينتش  UoPeopleصباحا بتوقيت   00:05الخميس من األسبوع التاسع من الفصل الساعة 

(. يُنصح الطلبة بإكمال امتحاناتهم في 5-)بتوقيت جرينتش   UoPeopleليال بتوقيت  23:55من األسبوع نفسه في الساعة 
 ت ممكن خالل فترة االمتحانات. ال يُسمح بإجراء االمتحانات التعويضية، إال في حاالت استثنائية.أبكر وق
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 العمل المتأخر تقديم  

 

في الجامعة ما لم يكن هناك ظرف شخصي استثنائي/ حالة مرضية )مع إلزامية تقديم   سليمهبعد موعد ت  العملتقديم ال يُسمح ب 
. يجب تقديم دليل موثق على حدوث انقطاع شامل للتيار Moodleدليل واضح وموثق(، أو خطأ فني شامل في موقع 

النظر في العمل المتأخر. ال توجد  الكهربائي على نطاق المدينة / المنطقة بشكل استثنائي حتى يؤخذ باالعتبار للموافقة على 
ضمانة لتمديد المدة للطلبة الذين يواجهون انقطاعا عشوائيا للتيار الكهربائي أو ثغرات في االتصال بالحاسوب/ اإلنترنت قبل  

 المواعيد النهائية لتقديم الواجبات.

 ؤسفة.  ننصح الطلبة بشدة بتسليم أعمالهم في أبكر وقت ممكن لتجنب مثل هذه الظروف الم
 

 الوصول إلى المقررات الدراسية السابقة 

يتوجب أن يكون الطلبة على دراية بأن الجامعة ال توفر إمكانية الوصول إلى المساقات، بما فيها مساهماتهم الخاصة في  
ابق بعد المساقات، بعد انتهاء الفصل الدراسي الحالي. إذ توقف الجامعة إمكانية الوصول إلى مساقات الفصل الدراسي الس

. يُنصح الطالب بحفظ جميع أعمالهم على أجهزة Moodleاألسبوع األول الذي يلي نشر الدرجات غير الرسمية في نظام  
 الحاسوب الخاصة بهم في حال رغبتهم بالوصول إليها في وقت الحق.

( الموجود على الصفحة الرئيسية OSRإن جميع قراءات مساقات الجامعة في مستودع المناهج الدراسية على اإلنترنت )
متاحة لجميع طلبتها. يمكن للمستودع مساعدة الطلبة في التحضير لمساق مستقبلي أو الرجوع إلى مواد   Moodleفي نظام 

 مساق ومراجعتها بعد االنتهاء منه.
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 المساقات   وجدولة   اختيار   : 13  الفصل 

 نظام ترقيم المساقات 

 

 تشير الخانة األولى من أرقام المساقات إلى مستوى المساق، ويشار إلى المستويات على النحو التالي:

هي تمهيدية بطبيعتها وقد ال تعتمد درجتها ضمن خطة نيل الدرجة العلمية في   1000المساقات دون المستوى      0
UoPeople. 

 مساق المرحلة الجامعية، القسم األدنى 2و  1

 ق المرحلة الجامعية، القسم األعلى مسا 4و  3

 مساق الدراسات العليا، قسم الدراسات العليا 5

خالل فترات  االلكترونية UoPeople بوابةقد ال يتم فتح مساق معين في كل فصل دراسي؛ يمكن االطالع على المساقات المتاحة في 
 التسجيل.

  التسجيل 

 

أسابيع في كل فصل دراسي، ويقوم مكتب خدمات الطلبة  3باب تسجيل المساقات للطلبة لفترة تمتد    UoPeopleتفتح جامعة 
التسجيل لمجموعاتهم بناء على مستوى الصف والذي يحدده مجموع الساعات  االلكترونية  بإبالغهم عن موعد فتح بوابة

 60ساعة معتمدة فما فوق، الصف ما قبل األخير  90المعتمدة التي تم إنهاؤها في الجامعة )على سبيل المثال، صف التخرج 
، ويكون حجز المقاعد على أساس قاعدة االلكترونية UoPeople بوابةساعة معتمدة فما فوق، الخ.( يتم تسجيل المساقات في 

 األولوية باألسبقية.  
 

المساق باستخدام نظام تسجيل المساقات عبر ، يسجل الطالب أنفسهم في UoPeopleباستثناء الفصل الدراسي األول للطالب في 
 اإلنترنت، ويجب استكمال التسجيل ضمن التواريخ المدرجة في التقويم األكاديمي. 

 
لمزيد من المعلومات بخصوص التسجيل، يرجى االتصال بمكتب خدمات الطلبة عبر البريد اإللكتروني 

udent.services@uopeople.edust  لبرامج اللغة اإلنجليزية و student.services@ar.uopeople.edu  .للقسم العربي 

 مستويات الصفوف 

21الدرجة الجامعية.تحدد الصفوف المفتوحة حسب عدد الساعات المعتمدة التي تم إنهاؤها للحصول على 

 
 نظام على اعتمادا للمساق معتمدة ساعات رصيد على  2012-2013 الدراسي العام من األول الفصل قبل UoPeople في دراستهم بدأوا الذين الطالب يحصل  21

  سنة ربعية؛  ساعة 134 إلى 90 من األخيرة قبل ما السنة ربعية؛  ساعة 89 إلى 46 من الثانية السنة ربعية؛  ساعة 45 من أقل األولى السنة. الربعي الساعات
 . فوق فما ربعية ساعة 135 التخرج

mailto:student.services@uopeople.edu
mailto:student.services@ar.uopeople.edu
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 الساعات المعتمدة  مستويات الصفوف 

 ساعة معتمدة   30أقل من  السنة األولى 

 ساعة معتمدة 59إلى  30من  السنة الثانية

 ساعة معتمدة 89إلى  60من  السنة ما قبل األخيرة 

 ساعة معتمدة فما فوق  90 سنة التخرج 

 

 العلمية طالب دراسة الدرجة    - إرشادات التسجيل 

مساقات في كل فصل، ويمكن لطلبة الدوام الجزئي التسجيل في   4-2يمكن لطلبة دراسة الدرجة العلمية بدوام كامل التسجيل في 
 مساق واحد في كل فصل. تنطبق قيود التسجيل التالية:  

يصل إلى التسجيل فيما  CGPA ≥3لطلبة دراسة الدرجة العلمية الذين يحافظون على معدل نقاط تراكمي  يمكن •
 ( مساقات في الفصل.4أربع )

ما الطلبة في وضع اإلنذار األكاديمي، المراقبة األكاديمية، والمراقبة المستمرة و/أو يقل معدل نقاطهم التراكمي أ •
 فيمكنهم التسجيل و/ أو االلتحاق في مساق واحد في الفصل.  2.00عن 

الحد األدنى المطلوب لاللتحاق بالعدد المسموح به من المساقات في  إن الطلبة الذين ينخفض معدل نقاطهم التراكمي إلى ما دون
الفصل الدراسي التالي، سيطالَبون بإلغاء المساقات في اليوم األول من الفصل. أولئك الذين يفشلون في تلبية هذا المتطلب لتخفيف 

خدمات الطلبة من أية مساقات تتجاوز الحد عبء المساقات وفق السياسة المذكورة، سيتم حذف أسمائهم تلقائيا من قِبل مكتب 
 المسموح.   

أما الطالب الذين يتحسن معدل نقاطهم التراكمي في نهاية فصل دراسي معين مما يسمح لهم بالتسجيل في مساقات إضافية للفصل  
ظار حتى يفتح باب التسجيل  التالي، فإنهم لن يتمكنوا من إضافة مساقات إضافية أثناء فترة التسجيل المتأخر. سيُطلب منهم االنت 

 .خالل األسبوع الخامس من الفصل التالي للتسجيل في العدد اإلضافي المسموح به من المساقات
 

 التأسيسية   UoPeopleمساقات    - إرشادات التسجيل 

صل إلى يمكن للطلبة الدارسين للمساقات التأسيسية الذين يقدمون طلب للقبول في دراسة الدرجة العلمية التسجيل فيما ي
 ( في كل فصل. تنطبق قيود التسجيل التالية:  2مساقين )

التسجيل فيما يصل إلى   CGPA ≥2لطلبة المساقات التأسيسية الذين يحافظون على معدل نقاط تراكمي  يمكن •
 ( في كل فصل. 2مساقين )

يمكنهم التسجيل و/ أو االلتحاق في مساق واحد في   2.00يقل معدل نقاطهم التراكمي عن  الذينأما الطلبة  •
 الفصل. 

إن الطلبة الذين ينخفض معدل نقاطهم التراكمي إلى ما دون الحد األدنى المطلوب لاللتحاق بالعدد المسموح به من المساقات 
يوم األول من الفصل. أولئك الذين يفشلون في تلبية هذا المتطلب في الفصل الدراسي التالي، سيطالَبون بإلغاء المساقات في ال

لتخفيف عبء المساقات وفق السياسة المذكورة سيتم حذف أسمائهم تلقائيا من قِبل مكتب خدمات الطلبة من أية مساقات 
 تتجاوز الحد المسموح.   
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مما كان سيسمح لهم بالتسجيل في مساقات   أما الطالب الذين يتحسن معدل نقاطهم التراكمي في نهاية فصل دراسي معين
إضافية للفصل التالي، فإنهم لن يتمكنوا من إضافة مساقات إضافية أثناء فترة التسجيل المتأخر. سيُطلب منهم االنتظار حتى 

 يفتح باب التسجيل خالل األسبوع الخامس من الفصل التالي للتسجيل في العدد اإلضافي المسموح به من المساقات.

 حظات حول عملية التسجيل مال 

لتلبية جميع طلبات التسجيل. عند التفكير في عدد المساقات التي يجب دراستها في كل فصل   UoPeopleتسعى جامعة 
دراسي، يتم تذكير الطالب بأنه ينبغي عليهم التفكير بعناية في التزاماتهم الزمنية األخرى خارج الجامعة عند وضع 

ساعة من الدراسة كحد أدنى في األسبوع؛ فإننا ننصح بشدة بتخصيص ما يصل   15يتطلب  كل مساق وحيث أنجداولهم، 
 ساعة في األسبوع لكل مساق. 17إلى 

 

علمية   ل ا لدرجة  ا قبول لدراسة  ل بات ا لمقدمون لطل ا  الطالب 

ية في مساقين التأسيس UoPeopleخالل الفصل األول من الدراسة، يقوم مكتب خدمات الطلبة بتسجيل من يدرسون مساقات 
استراتيجيات التعليم عبر اإلنترنت ومساق   (العربية )باللغة UNIVA 1001/ (باللغة اإلنجليزية) UNIV 1001اثنين هما: 

 إضافي واحد. 

لطالب العربية  باللغة  UNIVA 1001اإلنجليزية /اللغة بلبرامج ا لطالب ليزيةجباللغة اإلن  UNIV 1001يعد مساق 
مساقا أساسيا مطلوبا ويجب أن يدرسه جميع طالب دراسة الدرجة العلمية خالل فصلهم الدراسي   باللغة العربيةالبرنامج 

. لذا يتوجب على الطالب الراغبين بتسجيل مساق واحد فقط خالل الفصل الدراسي األول أن  UoPeopleاألول في جامعة 
 يدرسوا هذا المساق.

 UoPeople بوابة فيمساق واحد خالل الفصل الدراسي األول إلغاء المساق الثاني  يمكن للطالب الراغبين في التسجيل في
بمجرد بدء   االلكترونية UoPeople بوابة فيبدء الفصل الدراسي، أو إسقاط أو االنسحاب من المساق الثاني  قبلااللكترونية 

 الفصل الدراسي. 
 

لمتأخر   التسجيل ا

دراسي، تفتح الجامعة فترة تسجيل متأخر. يجب أن يدرك الطالب أنه يتم توفير عدد قبل أيام قليلة من بداية كل فصل  
 محدود من المساقات أثناء التسجيل المتأخر؛ لذلك ال نشجعهم على االعتماد على هذه الفترة للتسجيل في المساقات. 

 UoPeople بوابةتم التسجيل في إن مواعيد فترات التسجيل المتأخر مدرجة في التقويم األكاديمي المنشور أعاله؛ وي 
 .مع نفس اإلرشادات واإلجراءات المتبعة خالل فترة التسجيل العادية االلكترونية

 إلغاء وسحب المساقات 
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يتحمل الطالب مسؤولية إدارة وقتهم في الجامعة وتحقيق التوازن بين دراساتهم والتزاماتهم األخرى خارج الجامعة. بعد 
الدراسي، يمكن للطالب تعديل عبء العمل األكاديمي عن طريق إلغاء أو االنسحاب من مساق ما باتباع  بدء الفصل 

 اإلجراءات الموضحة في هذا القسم.

 ونشجع من يجدون أنفسهم يكررون إلغاء المساقات أو االنسحاب منها كثيرا على االتصال بمستشاري برنامجهم الخاصين.

يرجى العلم بأن الجامعة تسعى إلتمام عمليات اإللغاء والسحب بشكل سريع. يكون حذف اسم الطالب من المساق ساريا منذ  
ذلك. لن يتم احتساب العمل الصفي المقدم قبل أو   Moodleلحظة الطلب، بصرف النظر عن الوقت الذي يعكس فيه نظام 

 ة في الصف. بعد اإللغاء أو االنسحاب للحصول على درجة نهائي
 

 إلغاء المساق 

يجوز للطالب إلغاء مساق خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي دون التعرض لعقوبة أكاديمية. إن إلغاء مساق خالل 
 هذه المدة ال يظهر في السجل الدراسي للطالب وال يؤثر على معدل النقاط.

ننصح الطلبة بالرجوع إلى التقويم  .االلكترونية UoPeople بوابة عبريجب إرسال طلبات إلغاء المساقات من قسم النماذج 
 األكاديمي للتأكد من اليوم األخير إللغاء المساق في كل فصل دراسي.

 

 االنسحاب من المساق 

يمكن للطالب أيضا االنسحاب رسميا من قائمة األسماء المدرجة في المساق بعد انتهاء فترة إلغاء المساقات، ولكن يجب  
القيام بذلك خالل األسابيع األربعة األولى من الفصل الدراسي. يختلف االنسحاب من المساق عن إلغائه في أن  عليهم 

   المساق يكون مدرجا في السجل الدراسي الرسمي للطالب. إن االنسحاب من المساق ال يفترض االنسحاب من الجامعة.
 

 خالل األسابيع األربعة األولى من الفصل الدراسي:  تنطبق العواقب التالية على الطالب الذي ينسحب من مساق

 " في المساق. Wيحصل على الدرجة " •

 " في سجله الدراسي.Wتظهر الدرجة " •

 ال تؤثر هذه الدرجة على الفصل الدراسي للطالب أو على المعدالت التراكمية لنقاطه.   •

. ننصح الطلبة بالرجوع االلكترونية UoPeople بوابةعبر يجب إرسال طلبات االنسحاب من المساقات من قسم النماذج 
 إلى التقويم األكاديمي للتأكد من اليوم األخير لالنسحاب من المساق دون عقوبة.

 " في السجل الدراسي. Rسيشار إلى المساقات التي تم االنسحاب منها ثم إعادتها بالرمز " 

 التي تم فيها تحديد سوء السلوك األكاديمي وفقًا لتقدير مكتب الشؤون األكاديمية. مساقات" في الFقد يتم تعيين درجة راسب "
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المتأخر  لتماس االنسحاب   ا

يتحمل الطالب مسؤولية إكمال العمل المطلوب في جميع المساقات التي ال يزالون مسجلين فيها بعد الموعد النهائي 
تضمن االنسحاب من مساق ما بعد اليوم األخير من الموعد النهائي لالنسحاب. إن الظروف األكثر جدية هي فقط التي 

لالنسحاب المذكور في التقويم األكاديمي أعاله. ومع ذلك، في حالة حدوث حالة طوارئ موثقة بعد الموعد النهائي لسحب 
 المساق، يمكن للطالب تقديم التماس إلى لجنة شؤون الطلبة لالنسحاب المتأخر.

جامعة إمكانية االنسحاب المتأخر. يجب أن يدرك الطالب أن االلتماس من أجل االنسحاب المتأخر يشير إلى نادرا ما تمنح ال
تشمل مشاكل   الاد على المستوى الشخصي، ولكنها  حأن حدثا غير أكاديمي وغير عادي )مثل مرض خطير أو ارتباك  

األسابيع الخمسة األخيرة من الفصل الدراسي( مما اإلنترنت( قد حدث بعد الموعد النهائي لالنسحاب من المساق )خالل 
جعل إكمال المساق أو المساقات أمرا صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيال. إن الدليل على أن األداء األكاديمي للطالب كان 

 مرضيا حتى وقت وقوع الحدث المعرقل سيكون أمرا مهما يؤخذ باالعتبار في مداوالت لجنة شؤون الطلبة. 

الخاص بهم لمناقشة الظروف التي تتطلب   المرشد األكاديميتقديم االلتماس، يجب على الطالب أوال االتصال ب من أجل
انسحابا متأخرا. بعد ذلك، يتعين على الطالب الذين يختارون متابعة عملية التقدم بطلب االنسحاب المتأخر تقديم جميع  
المستندات الداعمة، باللغة اإلنجليزية، مع طلب االنسحاب المتأخر إلى مكتب خدمات الطلبة في موعد ال يتجاوز اليوم 

 خير من الفصل الدراسي. األ

ستتم معالجة التماس االنسحاب المتأخر لجميع المساقات المفتوحة. مالحظة: إذا تمت الموافقة على االنسحاب المتأخر،  
 المساقات المفتوحة في ذلك الفصل الدراسي. ولن تتم معالجة الطلب دون وثائق داعمة.  جميعفسيطبق على 

متأخرة إال في حالة الظروف االستثنائية وفقط في حالة عدم تقدم الطالب ألداء االمتحان النهائي. لن تنظر اللجنة في االلتماسات ال
" للمساق )المساقات( وستنعكس على السجل الدراسي  Wفي حالة الموافقة على التماس االنسحاب المتأخر، سيتم إصدار درجة "

 للطالب.
 

المساق   السحب اإلداري من 

شاركوا في مساق ما بحلول نهاية األسبوع الرابع من الفصل الدراسي، أو الذين ربما يكونون قد يمكن للطلبة الذين لم ي
 شاركوا بالحد األدنى ولكنهم لم يحصلوا على أية عالمة في أي تقييم، أن يكونوا عرضة لسحب إداري من المساق.

" في السجل الدراسي للطالب،  Wلدرجة "" له؛ تظهر اWيحصل الطالب الذين يتم سحبهم إداريا من المساق على درجة " 
 ولكنها ال تؤثر على معدل نقاطه.

 ات المساق   إعادة 
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ال يسمح للطلبة الحاصلين على عالمة النجاح في مساق ما تكرار دراسته؛ يمكن إعادة دراسة المساق إذا كانت العالمة 
فقط. يتوجب على الطالب الذين فشلوا في المساق أن يقوموا بإعادته من أجل إكمال برنامج دراستهم.  Wأو  Fالمعطاة هي 

دة في السجل الدراسي، ولكن يتم احتساب أعلى الدرجات المكتسبة فقط في  تظهر جميع الدرجات الخاصة بالمساقات المعا
 معدل النقاط التراكمي. ومع ذلك، قد ترفض الجامعة طلب الطالب إلعادة مساق قد فشل فيه. 

" في السجل الدراسي للطالب  Rإن أي مساق تم تكراره )بما في ذلك المساقات التي تم سحبها سابقا( سوف تتضمن رمز "
 شارة إلى تكرار المساق. لإل
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   العالمات   وضع   وسياسات   رموز   : 14الفصل 

 معايير منح العالمات 

تمنح الجامعة عالمات ممثلة بأحرف تقديرا لألداء األكاديمي في كل مساق. تُمنح العالمات للطلبة بناء على أدائهم الفردي  
 في المساق وليس بناء على منحى.

العالمات المدرجة أدناه توضيحية وتخضع للمواصفات المحددة في مساق معين، وهي موضحة في  إن معايير تحديد 
 منهاج كل مساق. قد تضمن هذه المعايير كما هي موضحة في مناهج المساقات، على سبيل المثال ال الحصر: 

 جودة المهام وتقييم األقران •

 المشاركة في منتديات النقاش وجودة المنشورات  •

 األداء في االختبارات واالمتحانات •

 جودة دفاتر التعلم •

 عمل الفريق •
 

 نظام تحديد العالمات 

 في نهاية كل مساق، سيعطي المحاضر عالمة ممثلة بحرف للمساق اعتمادا على أداء الطالب.

 . -Dعالمة النجاح الدنيا للمساق هي  

 عضاء هيئة التدريس به:وضعت الجامعة مقياس العالمات التالي. ويتوقع أن يلتزم جميع أ
 

 نقاط العالمات  مقياس العالمات  العالمة 

+A 98 -100 4.00 

A 93 -97 4.00 

 -A 90 -92 3.67 

+B 88 -89 3.33 

B 83 -87 3.00 

 -B 80 -82 2.67 

+C 78 -79 2.33 

C 73 -77 2.00 
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 -C 70 -72 1.67 

+D 68 -69 1.33 

D 63 -67 1.00 
 -D 60 -62 0.67 
F  0.00 * 60دون 

W  ال يوجد  ال يوجد 

 

 ملخص رموز السجل 

 ( P/Fنجاح/رسوب ) 

( ال يدخل  P/F( متاحة لطلبة دراسة الدرجة العلمية فقط وإن التقدير )P/Fإن المساقات التي يكون تقديرها نجاح/رسوب )
 في حسابات معدل النقاط. 

 فما فوق. D-( تشير إلى إتمام المساق مع أداء أكاديمي يعادل Pنجاح ) •

. مع مالحظة أن عالمة النجاح في D-( تشير إلى إتمام المساق مع أداء أكاديمي نال أقل من Fرسوب ) •

 .(للقسم العربيغير مطلوب ) % فما فوق73هي  1مساق اإلنشاء في اللغة اإلنجليزية 

 

 ( Wاالنسحاب ) 

احتساب عالمة االنسحاب  ينعكس االنسحاب من مساق خالل فترة االنسحاب على السجل الدراسي الرسمي للطالب؛ ال يتم 
 ضمن حسابات معدل النقاط. 

 

 (CGPA( ومعدل النقاط التراكمي )GPAمعدل النقاط )

 إن جميع المساقات المعتمدة التي تصدر لها عالمة ممثلة بحرف تُؤخذ باالعتبار في الفصل الدراسي للطالب ومعدل نقاطه التراكمي.

( بقسمة عدد نقاط العالمات المكتسبة على عدد الوحدات التي تمت دراستها. إن عدد نقاط  GPAيتم تحديد متوسط النقاط )
العالمات الكلية المكتسبة لمساق ما تساوي عدد النقاط المخصصة مضروبا بعدد وحدات المساق. فعلى سبيل المثال، إذا  

ل النقاط للفصل الدراسي يساوي  عندها يكون معد F، وA ،+C-مساقات معتمدة وحصل على عالمات  3درس الطالب 
(. فيكون معدل 9مقسوما على مجموع وحدات المساق ) 18( = 3*0( + )3*2.33( + )3*3.67مجموع نقاط العالمات )

 .2.00النقاط هو 
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في كل  2.00يُطلب من الطلبة أن يكونوا في وضع أكاديمي جيد وينبغي عليهم الحصول على معدل نقاط إجمالي ال يقل عن 
 .UoPeopleقات التي تمت دراستها في مجال التخصص الدراسي كي يتخرجوا من جامعة المسا
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 العالمات   تحديد   وممارسات   سياسات   15 :الفصل 

على أن يتم إصدار العالمات للطالب في الوقت المناسب وأن يتم تحديد العالمات بشكل دقيق وعادل   UoPeopleتحرص 
ومطبق باستمرار وفقا للمعايير المعمول بها. وفي الوقت الذي تهدف فيه الجامعة إلى الرد على نتاج عمل الطالب بأكبر  

األخرى ذات الصلة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين قدر ممكن من الكفاءة، فإن بعض المهام والمشاريع والتقييمات 
 لمراجعتها و / أو ووضع عالماتها من قِبل هيئة التدريس في الجامعة.

 

في نهاية كل فصل دراسي، يمكن للطالب التحقق من عالماتهم في سجلهم األكاديمي غير الرسمي الموجود في بوابة 
UoPeopleسمي هو سجل دائم لألداء األكاديمي للطالب، ويتضمن اختيارات  . ونظرا لكون السجل األكاديمي غير الر

المساقات والعالمات والساعات المعتمدة المكتسبة للحصول على الدرجة العلمية؛ فيجب أن يكون صحيحا على الدوام.  
 مرشدهم األكاديمي.يتوجب على الطالب الذين يشكون بحدوث خطأ في سجالتهم األكاديمية التواصل مع 

الطالب على التحدث إلى محاضري المساقات إذا رغبوا بالمزيد من التوضيح حول عالماتهم، أو يرغبون في  ونشجع
مناقشة تقييماتهم، أو يعتزمون طلب تغيير في العالمات. كما يمكن للطالب الذين لديهم شكاوى إضافية بخصوص 

يعون التوصل إلى حل مع محاضر مساقهم طلب والذين ال يستط  UoPeopleالعالمات غير العادلة أو غير الصحيحة في 
 . مرشدهم األكاديمينموذج طعن خاص بالعالمة من 

 الدرجات غير المكتملة 

" هي درجة مؤقتة يمكن منحها وفقًا لتقدير المدرس ، بشرط موافقة رئيس القسم ، للطالب الذي يحتاج إلى Iالدرجة غير المكتملة " ❖
" )غير مكتمل( عندما يحتاج الطالب إلى Iالدراسي بسبب الظروف المخففة. يتم استخدام الدرجة "وقت إضافي إلكمال مهام الفصل 

وقت إضافي )يصل إلى أربعة أسابيع( بعد نهاية الفصل الدراسي إلكمال أعمال الدورة التدريبية أو االختبارات. للتأهل لتقدير غير  
 مكتمل ، يجب على الطالب

 تقديم توثيق للظروف المخففة  ▪
 لديك سجل حضور قوي  ▪
 ٪ أو أكثر من عمل الفصل 75أكملوا ما يقرب من  ▪

 أال يكون راسبًا في الفصل  ▪
التشاور مع المدرب ولديك خطة قابلة للتطبيق إلكمال الدورات الدراسية في غضون األسابيع األربعة المخصصة.   ▪

 سالها إلى معلمه.سيحتوي الطلب على قائمة بمنتجات العمل التي يجب على المتعلم إكمالها وإر

تشمل الواجبات على سبيل المثال ال الحصر األوراق واالختبارات واالختبارات والمشاريع. ال تتضمن الواجبات استجابات لوحة المناقشة  
 أو منتجات العمل األخرى التي قد ال يتم إكمالها بشكل مستقل. 

 تدريبية دون موافقة رئيس القسم. ال يُصرح للمدربين بتمديد الوقت الالزم إلكمال عمل الدورة ال
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   الخاص به لبدء العملية. التواصل مع المرشد األكاديمي« مبرر، فيجب على الطالب Iإذا كان الطالب يعتقد أن »

 

 " على المعدل التراكمي ويتم استبداله بالتقدير النهائي الذي يقدمه المعلم بعد أن يكمل الطالب العمل المتبقي. I" درجةؤثر التال 

سيتم تصنيفها بناًء على العمل الذي قدموه خالل اليوم  " بحلول اليوم األخير من الدورة ، المتعلمIإذا لم يتم استالم طلب الدرجة " .1
 مسار.  األخير من

 نهاية المصطلح. الموعد النهائي إلكمال أي عمل متبٍق في الدورة هو أربعة أسابيع من .2

 عمل المتعلم المقدم حتى الموعد النهائي. يقوم المدرس بإرسال طلب تغيير درجة الكلية إلصدار تقدير ألي منها .3

 بالعالمات الطعن  

ادلة الطعن في العالمات النهائية لمساقاتهم. ويجب على من يمكن للطالب الذين يعتقدون أنهم حصلوا على عالمات غير ع
يقدمون التماسا بخصوص العالمات االنتباه إلى أن عبء تقديم إثبات عند االعتراض على العالمة ملقى على عاتق الطالب.  

األصل بشكل مجحف أو فحتى تتم التوصية بتغيير العالمة، يجب على الطالب أن يقدم حجة مقنعة بأنه قد تم منح العالمة في 
 غير عادل. 

لتقديم طعن بخصوص العالمة، يجب على الطالب االتصال بمحاضر المساق عبر اإلنترنت خالل أربعة  .1
عشر يوما من اليوم األخير في الفصل الدراسي. تهدف هذه المناقشة إلى إعطاء محاضر المساق فرصة  

لإلشارة إلى األخطاء المحتملة أو سوء التقدير في لشرح أساس احتساب العالمة ومنح الطالب فرصة 
 مهمة تحديد العالمة. في كثير من األحيان، تؤدي المناقشة مع محاضر المساق إلى حل المشكلة. 

ينبغي على محاضري المساقات الذين يقررون تغيير عالمة الطالب إبالغ مكتب الشؤون األكاديمية وتقديم  .2
المساق بسلطة تقديرية لزيادة أو تخفيض أو ترك العالمة النهائية العالمة المصححة. يتمتع محاضر 

للطالب كما هي استجابة لطلب الطعن الخاص بالعالمة. سيقوم مكتب خدمات الطلبة بتحديث السجل 
 األكاديمي للطالب وإعادة حساب معدل نقاطه التراكمي وفقا لذلك.

مكن للطالب طلب نموذج التماس خاص إن لم يستطع الطالب ومحاضر المساق التوصل إلى حل في .3
إلى مكتب الشؤون األكاديمية عبر البريد  . يجب تقديم النموذج المكتملمرشده األكاديميبالعالمة من 
و لبرامج اللغة اإلنجليزية  academic.affairs@uopeople.eduاإللكتروني 

 academic.affairs@ar.uopeople.edu  يوما من اليوم  30في موعد ال يتجاوز للقسم العربي
 األخير من الفصل الدراسي. لن يتم قبول طلبات االلتماس المتأخرة.

 بات من قِبل مكتب الشؤون األكاديمية وتتم معالجتها من قِبل مكتب خدمات الطلبة..  سيتم استعراض هذه الطل4

.  ثم تجري مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة شؤون الطلبة ويقوم مكتب خدمات الطلبة بإبالغ الطالب بقرار 5
ر النهائي وجميع  اللجنة خطيا. إن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية وملِزمة. سيصبح سجل القرا

 المواد ذات الصلة جزءا من السجل األكاديمي الرسمي للطالب.

 

mailto:academic.affairs@ar.uopeople.edu
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 تقدير الطالب 

إن إعالنات تسمية طلبة دراسة الدرجة العلمية ضمن قائمة الرئيس، قائمة العميد، وقائمة الشرف يتم نشرها عموما في 
 حوالي األسبوع الخامس من الفصل الدراسي. 

 

 قائمة الرئيس

 تسمية طلبة دراسة الدرجة العلمية ضمن قائمة الرئيس في كل فصل دراسي من االلتحاق الفعليستتم 

 4.00 -  3.85يحافظون فيه على معدل نقاط تراكمي يبلغ 
 

 قائمة العميد

ستتم تسمية طلبة دراسة الدرجة العلمية ضمن قائمة العميد في كل فصل دراسي من االلتحاق الفعلي 
 3.84 -  3.50ل نقاط تراكمي يبلغ يحافظون فيه على معد

 

 قائمة الشرف 

ستتم تسمية طلبة دراسة الدرجة العلمية ضمن قائمة الشرف في كل فصل دراسي من االلتحاق الفعلي 
 3.49 -  3.00يحافظون فيه على معدل نقاط تراكمي يبلغ 
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 المقبول   األكاديمي   لتقدم ا   اض ستعر ا   : 16  الفصل 

 

 ( SAPالمقبول )التقدم األكاديمي 
 

لحصول على درجة علمية، حيث يتوجب على لاألداء األكاديمي للطالب لضمان تقدم مرٍض  UoPeopleتراقب جامعة 
( على طلبة SAPكحد أدنى. تنطبق مراجعة التقدم األكاديمي المقبول ) 2.00جميع الطالب الحفاظ على معدل نقاط تراكمي 

 دراسة الدرجة العلمية فقط 

تقييم التقدم األكاديمي المقبول في نهاية كل فصل دراسي، وإن الطالب النشطين الذين يحصلون على عالمة ممثلة  يتم 
" في مساق واحد على األقل، سيبلَغون خطيا من قِبل مكتب شؤون الطلبة بوضعهم األكاديمي خالل Wبحرف باستثناء "

بون من المؤسسة أثناء الفصل الدراسي عند إصدار عالمة ممثلة شهر واحد من كل تاريخ للتقييم. أما الطالب الذين ينسح
لهم فسيتلقون رسالة من عميد شؤون الطلبة يؤكد وضعهم األكاديمي النهائي غداة انسحابهم من  Fإلى  Aبحرف من 

UoPeople.؛ وسيحتفظ بذلك في ملف دائم لدى الجامعة 

المراقبة األكاديمية، المراقبة المستمرة وتعليق الدراسة األكاديمية، يحق للجامعة وضع الطلبة في حالة اإلنذار األكاديمي، 
وتحتفظ بحق إلغاء أي من الحاالت المذكورة حسب أدائهم األكاديمي وبرنامج الدرجة العلمية الذي يدرسونه بالرغم من 

 .المعايير األكاديمية المتبعة
 

د   الوضع الجي

 .)وهو الحد األدنى المقبول( 2.00معدل نقاط تراكمي ال يقل عن   يعتبر الطلبة في وضع جيد طيلة محافظتهم على
 

 اإلنذار األكاديمي 

الحد األدنى لمعدل نقاطهم التراكمي عن الحد  الطالب الذين كانوا في وضع جيد في الفصل الدراسي السابق وانخفض 
األكاديمي. وإذا حصل هؤالء على معدل تراكمي ال يقل  األدنى في نهاية الفصل الدراسي الحالي سيدرجون في حالة اإلنذار 

 عن الحد األدنى فإنهم سيعودون إلى الوضع الجيد. 

 الخاص بهم.  المرشد األكاديمييُنصح الطلبة في وضع اإلنذار األكاديمي باالتصال ب
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قبة األكاديمية    تحت المرا

األكاديمي في الفصل الدراسي السابق وال يزال معدل نقاطهم التراكمي تحت  يتم وضع الطالب الذين كانوا في وضع اإلنذار 
 الحد األدنى في نهاية الفصل الدراسي الحالي تحت المراقبة األكاديمية.

 
إن الطالب المدرجين في هذه الحالة الذين يحصلون على معدل نقاط تراكمي ال يقل عن الحد األدنى خالل الفصل الدراسي  

 يعودون إلى الوضع الجيد.الالحق 

 الخاص بهم.  المرشد األكاديمييُنصح الطلبة الموضوعون تحت المراقبة األكاديمية باالتصال ب

قبة المستمرة   تحت المرا

يتم وضع الطالب الذين هم تحت المراقبة األكاديمية وفشلوا في تحقيق معدل نقاط تراكمي ال يقل عن الحد األدنى في نهاية 
ي السابق تحت المراقبة المستمرة. وسيظلون في هذا الوضع طيلة محافظتهم على معدل محقق لشرط الحد  الفصل الدراس

أو أعلى. وإذا فشل الطالب  2.00األدنى المقبول في كل فصل دراسي الحق حتى يصل معدل نقاطهم التراكمي إلى 
 م من الجامعة.الموضوعون تحت المراقبة المستمرة في تحقيق ما سبق تبيانه، فسيتم فصله

 الخاص بهم.  المرشد األكاديمييُنصح طلبة دراسة الدرجة العلمية والموضوعون تحت المراقبة المستمرة باالتصال ب
 

 الفصل األكاديمي 

سيستبعد الطالب الذين كانوا تحت المراقبة األكاديمية أو المراقبة المستمرة في الفصل الدراسي السابق وال يزال معدل 
اكمي أقل من الحد األدنى المطلوب في نهاية الفصل الدراسي الحالي من الجامعة. ويجوز في بعض الحاالت، نقاطهم التر

وضع طلبة دراسة الدرجات العلمية تحت المراقبة المستمرة أو تعليق دراساتهم األكاديمية وفقا لتقدير عميد ولجنة شؤون 
 الطلبة فقط. 

الجامعة، ويعني أنه ال يجوز للطالب التسجيل في أي فصل الحق ما لم يحصل على  إن الفصل األكاديمي هو فصل دائم من 
 إذن من لجنة شؤون الطالب استنادا إلى عملية االستئناف. 

 

 استئنافات الفصل األكاديمي 

 إن استئنافات قرارات الفصل من الجامعة متاحة فقط لطلبة دراسة الدرجة العلمية.

إن الطالب الذين واجهوا ظروفا غير متوقعة أو مخِففة منعتهم بشكل كبير من إكمال متطلباتهم األكاديمية، يحق لهم طلب  
إعادة النظر في قرار الفصل عن طريق تقديم التماس خطي إلى لجنة شؤون الطلبة في موعد ال يتجاوز ثالثين يوما من  

 لتماسا خالل المهلة المذكورة فيفقدون حقهم في االستئناف. إشعار الفصل. أما الطلبة الذين ال يقدمون ا
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يجب أن يتضمن االلتماس وصفا واضحا ألساس االلتماس، وأفكار الطلبة حول الصعوبات األكاديمية الخاصة بهم في  
ائق تؤكد الظروف الجامعة، وإثبات احتمال نجاحهم األكاديمي فيما لو سمح لهم بالعودة إلى الجامعة. إضافة إلى تقديم أية وث

يجب أن يتضمن االستئناف خطة عمل الطالب مع وصف واضح لكيفية  المخِففة التي أسهمت في ضعف أدائهم األكاديمي.
 التغلب على الصعوبات في المضي قدًما.

 
البريد   الخاص بالطالب، والذي سيرسلها بدوره إلى مكتب خدمات الطلبة عبر المرشد األكاديميترسل طلبات االلتماس إلى 

  student.services@ar.uopeople.eduو للبرامج اإلنجليزية  student.services@uopeople.eduاإللكتروني 
ليتم بعد ذلك توجيهها إلى لجنة شؤون الطلبة. بمجرد تقديم االلتماس، سيتلقى الطالب رسالة تأكيد بالبريد  للقسم العربي 

في غضون أسبوع واحد وقرارا نهائيا بشأن االلتماس خالل ستة أسابيع من تاريخ تقديمه.   المرشد األكاديمياإللكتروني من 
 وملِزمة. وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية

عند الموافقة على االستئناف، سيُطلب من الطالب توقيع عقد لتحسين األداء األكاديمي مع مكتب المشورة الخاصة بالبرنامج 
في غضون أسبوع وإال لن يُسمح له بالعودة إلى دراسته. حالما يوقّع الطالب العقد، فسيقوم مكتب خدمات الطلبة بعملية 

ظة أنه بمجرد إعادة تسجيل الطالب بنجاح بعدما تم فصله، فإن أي فصل أكاديمي الحق من  إعادة الطالب. يرجى المالح
 الجامعة يكون نهائيا وال يمكن الطعن فيه واستئنافه.

التقدم بطلب   UoPeopleيُطلب من الطلبة المفصولين الذين رفضت التماساتهم ويرغبون في العودة إلى دراستهم في 
  ولفص 5كطالب دراسة الدرجة العلمية بعد بقائهم خارج اإلقامة الجامعية لمدة ال تقل عن  للحصول على تجديد أكاديمي

 –. يشير مصطلح "خارج اإلقامة" إلى عدد الفصول الدراسية التي كان الطالب غير ناشط فيها في الجامعة ةمتتالي ةدراسي
أي مقرر دراسي في الفصول الدراسية  دون إكمال  UoPeopleلكونه إما غير مسجل في المؤسسة و / أو مسجل في 

 . أدناه 14الفاصلة )أي المسجل وغير الناشط(. لمزيد من المعلومات حول اإلعادة، راجع "سياسات االلتحاق" في الفصل 

 
 

mailto:student.services@ar.uopeople.edu
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 التخرج   : 17 الفصل 

 

فيه في   الدراسي المسجلينالفصل  خالللمتطلبات التخرج الموضحة في دليل الجامعة المعمول به  كافة الطالبع خضي
، ويجب عليهم استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بمصدر وزمن الحصول على الساعات المعتمدة المبين  UoPeopleجامعة 

 . 5في الفصل 

 

 مراتب الشرف األكاديمية 

 

في السجل الدراسي والشهادة الرسميين لخريجي   UoPeopleيتم تسجيل مراتب الشرف األكاديمية لإلنجاز العام في 
 الجامعة.

 لدرجة البكالوريوس:
 

 )أعلى مرتبة شرف( امتياز مع مرتبة الشرف 4.00 - 3.85 •

 )مرتبة شرف عالية(  امتياز 3.84 - 3.70 •

 )مرتبة شرف(  تفوق 3.69 - 3.50 •
 

 للدرجة الجامعية المتوسطة:
 

 مرتبة شرف عالية 4.0 - 3.80 •

 مرتبة شرف   3.79 -3.50 •
 

 شرف. الرابطة للحاصلين على مراتب  UoPeopleليس لدى 

 

 عملية التخرج
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لتحديد مدى استيفائهم  اإللكترونية UoPeopleيحتاج الطالب أوال إلى إصدار تقرير مراجعة الدرجة العلمية في بوابة  .1
 لمتطلبات التخرج. 

، والسماح بتقديم هذا اإللكترونية UoPeopleبعد إصدار تقرير مراجعة الدرجة العلمية، سيتم تفعيل طلب التخرج في بوابة  .2
 الطالب لهذه المتطلبات. الطلب في حال استيفاء 

يمكن تقديم طلبات التخرج خالل األسابيع األربعة األولى من الفصل الدراسي، وستتم معالجتها بين األسبوعين الخامس  .3
 والثامن منه، ولن تتم معالجة الطلبات الواردة بعد األسبوع الرابع منه حتى الفصل التالي. 

يجب أن يكون اسم الطالب في طلب التخرج مطابقا للطريقة التي يظهر بها في نظام معلومات الطالب الخاص  •
بالجامعة. ويتوجب أن تكون طلبات تغيير االسم مرفقة بوثائق قانونية وترسل إلى 

student.services@uopeople.edu اإلنجليزية و اللغة لبرامج  student.services@ar.uopeople.edu
 للقسم العربي

ي. إذا كان الطالب يرغب في إرسال وثائقه عبر يتم إرسال السجالت الدراسية والشهادات الرسمية عن طريق البريد العاد .4
البريد المسجل، فيجب تقديم طلب بهذا الخصوص قبل أو في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب التخرج، وسوف يتحمل 

 الطالب رسما إضافيا.

 سيتم إرسال وثائق التخرج تلقائيا إلى العنوان الذي يذكره الطالب في طلب التخرج. .5

ن الطالب المسجلين في برنامج درجة البكالوريوس قد يطلبون أوال الحصول على شهادة جامعية  يرجى العلم أ •
متوسطة وإصدار تقرير مراجعة الدرجة العلمية لكل من مستويي الدرجة المتوسطة والبكالوريوس. لكن لن يكونوا 

 على درجة البكالوريوس. قادرين على طلب الحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة بأثر رجعي بعد حصولهم 
 

 الشخصي الخاص بالطالب. المرشد األكاديمييجب توجيه جميع االستفسارات المتعلقة بعملية التخرج إلى 
 

 طلب السجالت الدراسية 

تقديم هذا الطلب   تاريخهيمكن للطالب الراغبين في الحصول على نسخة من السجل الدراسي توضح التقدم األكاديمي حتى 
 15السجل بقيمة  معالجة. بمجرد استالم النموذج المعبأ ودفع رسوم السجل معالجةودفع رسوم  بوابة الخدمات الذاتيةعبر 

  يوم عمل. 21السجل وإرسالها في غضون هذا دوالر، سيتم نسخة رسمية من 

دون أي تكلفة عند إتمامه برنامج الدرجة العلمية. يتوجب على بسيتم منح الطالب نسخة رسمية واحدة من السجل الدراسي 
دوالر، لكل نسخة  15السجل بقيمة  عالجةمبعد التخرج دفع رسوم  هالطلبة الراغبين في الحصول على نسخ إضافية من

 إضافية. 

أما الطلبة الراغبون في أن يتم إرسال سجالتهم الدراسية الرسمية بالبريد إلى مؤسسة أخرى فيتوجب عليهم التأكد من تعبئة 
 15من هذا النوع برسم معالجة السجل بقيمة الجزء الخاص بطلب الجهة الخارجية من النموذج. يجب إرفاق كل طلب 

 .دوالر

mailto:student.services@uopeople.edu
mailto:student.services@ar.uopeople.edu
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 .دوالر 25 بقيمة دفع مبلغمعا شهادة والسجل الدراسي الرسمي للية الراغبين باستالم نسخة ثان يتوجب على

 .االلكترونية UoPeopleفي بوابة األكاديمية غير الرسمية  ة سجالتهمجعيمكن للطلبة مرا
 

 UoPeopleخدمات خريجي  

اللغة  برامجل alumni@uopeople.eduاإللكتروني نشجع خريجي الجامعة بالبقاء على تواصل مع خدمات الخريجين عبر البريد 
 العربي. للقسم lumni@ar.uopeople.edua و اإلنجليزية

 
 

mailto:alumni@uopeople.edu
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   األكاديمية   السياسات   : 18  الفصل 

 العامة للسلوك   قواعد ال 

 

قواعد عامة للسلوك من أجل الحفاظ على جودة تجربة التعلم والمعايير التعاونية للرسالة التعليمية   UoPeopleتبنت جامعة 
القواعد والتصرف وفقا لها في كل األوقات، بما في ذلك االمتثال لطلبات مسؤولي  هذه للجامعة. يُطلب من الطالب اتباع 

جميع أعضاء مجتمع الجامعة االنخراط في سلوك مسؤول الجامعة الذين يعملون في نطاق مسؤوليات عملهم. يتوقع من 
 اجتماعيا، ودعم هذه المبادئ في جميع مجاالت الحياة األكاديمية، بما في ذلك االتصاالت اإللكترونية وغيرها.

تقدر الجامعة بشكل كبير حرية التعبير، وتشجع وجهات النظر المتنوعة في بيئة يتم فيها معاملة كل فرد بتحضر واحترام. من  
التصرف بطريقة يمكن اعتبارها مضايقة أو مسيئة أو عدائية؛ حيث  UoPeopleغير المسموح ألي عضو في مجتمع 

ضاء هيئة التدريس، الموظفين، المتطوعين واإلداريين في كل يتوجب على جميع األعضاء إظهار احترام للطالب، أع
لقواعد العامة لعتبر انتهاكا تُ األوقات. لن يتم التسامح مع المضايقة أو السلوك التهديدي أو اإلحراج المتعمد لآلخرين وس

عة بشكل عام. يحظر صراحة  للسلوك وأسبابا لراءات تأديبية، والتي قد تشمل اإلبعاد الفوري من المساق أو الفصل من الجام
 طالب آخرين أو مؤسسات أعمال. من لحصول على مساعدة مالية اطلب 

 

 قواعد النزاهة األكاديمية 

 

ا أكاديميا  عوالنزاهة وهي جوهرية لمجتمع الجامعة. ونظرا لكون الجامعة مجتم  االستقامةروح   UoPeopleتشجع جامعة 
مسؤوال عن اتباع المعايير المقبولة للنزاهة   ها يعتبركل شخص في فإنهدفه األساسي هو التعلم والسعي إلى المعرفة،  

 األكاديمية ومشاركة االلتزام بدعم هذه القيم في جميع المساعي األكاديمية. 
 

  األخرى بات أو االمتحانات أو األعمالبجد للتأكد من أن جميع الواج UoPeopleمن المتوقع أن يعمل طالب جامعة 
الخاصة بالمساق المقدمة من الطالب تمثل عمله األصلي وتتبع الممارسات األكاديمية المقبولة. تشجع الجامعة الطلبة على  

المساق. ومع   العمل معا، حيث تعد جهود المجموعة ومجموعات الدراسة أداة رائعة لتسهيل التعلم وتعزيز فهم أعمق لمادة
ذلك، يجب على الطالب تقديم عملهم الفردي دائما ما لم يُطلب منهم المشاركة في العمل الجماعي كجزء من متطلبات مساق  

 .ما
 

  توثيق المصادر من خالل مراجع واقتباسات علمية مقبولة، ويجب أن يكون نطاق استخدام المصادر واضحا للقارئ. ينبغي
فريدة من نوعها. يتحمل الطالب مسؤولية التأكد من أن كل مهمة يتم  UoPeopleيجب أن تكون كل مهمة فردية في 

 إرسالها جديدة ، بغض النظر عما إذا كانت المعلومات مأخوذة من مهامهم السابقة.
لن يتم التسامح مع االنتحال في أي وقت؛ يتعين على الطالب أن يتعلموا ويكونوا مسؤولين شخصيا عن تثقيف أنفسهم حول   

اإلحالة المرجعية للمصادر. يجب على الطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة و / وألدبية واألشكال المناسبة لالقتباس السرقة ا
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مراجعة المواد أو لديهم أسئلة بخصوص استخدام المصادر الخارجية أو التعاون في المهام، االتصال بمحاضري المساقات 
لقسم اللغة   Academ.affairs@ar.uopeople.eduإلنجليزية و الموجودة في مركز مصادر التعلم لبرامج اللغة ا

 العربية.
ال يُسمح للطلبة تحت أي ظرف من الظروف بمشاركة الجمهور )على سبيل المثال على المدونات والمواقع على شبكة  

أو من أجلها حتى مرور   UoPeopleوقواعد البيانات( أعمالهم المنجزة في جامعة  االجتماعياإلنترنت ووسائل التواصل 
 لطالب المساق مواد أو أعمال مشاركة أيًضا الطالب على يُحظر لب.عامين تقويميين من نهاية الفصل الدراسي األخير للطا

 .علنًا آخر
تقع على عاتق الطالب مسؤولية اتباع هذه المعايير ومشاركة االلتزام بدعم هذه القيم في جميع المساعي األكاديمية. إذا لم  

 ونقاط الخصم ، حسبما يرونه مناسبًا. يتم اتباعها ، فإن المدرسين لديهم الصالحية لتخصيص صفر للتخصيص 

 يجب أن تكون جميع أعمال الطالب والمنح الدراسية خالية من الغش والخداع بما في ذلك: 

التمثيل غير المقصود أو المتعمد لكلمات أو أفكار أشخاص آخرين على أنها من عمل  -السرقة األدبية •
 الطالب نفسه في أي تمرين أكاديمي

تزوير المستندات، تغيير البيانات أو اختراعها، واالستشهاد بالمصادر التي لم يتم استخدامها،  -التلفيق •
 وتحريف االستشهادات. 

إكمال تمرين أو اختبار أكاديمي من قبل شخص آخر غير الطالب، استخدام  -المساعدة غير المصرح بها  •
ن مع شخص دون االعتراف ، أو تعاوUoPeople فيأو تلقي نسخ من عمل شخص سبق له أن درس 

جامعة، إال أنه من األهمية  الإليجابية في ا بذلك. على الرغم من أن التعاون عنصر أساسي في تجربة التعلم 
 بمكان أن يعترف الطلبة بأي تعاون ومدى هذا التعاون في جميع األعمال المقدمة في المساق. 

أعضاء الجامعة في محاولة للحصول على    الكذب أو تشويه الوضع الخاص للطالب أمام أحد -التحريف  •
 مراعاة ظروف خاصة، تصاريح، تحديد مواعيد جديدة الختبار و / أو امتحان، أو تمديد.

 
مساعدة طالب آخر في ارتكاب عمل خادع أكاديمي، بما في ذلك توفير معلومات أو نسخ من  -التواطؤ  •

 . UoPeopleأعمال الشخص نفسه من مساق درسه مسبقا في 

من المتوقع أن يساعد جميع أعضاء المجتمع األكاديمي، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والطلبة ومسؤولو الجامعة في الحفاظ على 
يات النزاهة واإلبالغ عن جميع الوقائع التي تنتهك األمانة األكاديمية. يتوجب على الطالب الذين يواجهون حاالت يشتبه فيها  أعلى مستو

على وجه التحديد، في حالة االشتباه في سوء السلوك األكاديمي في منشورات منتدى   عن المخالف. بتكتمبالغش إبالغ محاضر المساق 
عالمة كجزء من عملية تقييم المرتكب المناقشة أو أي عمل آخر، يجب على الطالب االتصال بمحاضر مساقهم وعدم منح الطالب 

 األقران. 

 

 التأديبية العملية  
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يقوم مكتب الشؤون األكاديمية بإبالغ مكتب خدمات الطلبة عن كل االنتهاكات )المخالفات(. تعد انتهاكات قواعد النزاهة  
األكاديمية وقواعد السلوك العامة سببا موجبا التخاذ إجراءات تأديبية ويتم تسجيلها بشكل دائم في السجل األكاديمي للطالب. 

، بغض النظر عن المساق الذي تحدث UoPeopleراكمية وقد تتراكم خالل دراسة الطالب في جامعة إن جميع المخالفات ت
فيه.  تعتبر جميع مخالفات القواعد العامة للسلوك جسيمة )انظر أدناه(، ما لم يقرر مكتب الشؤون األكاديمية خالف ذلك. 

ى للطالب تطبق عادة على مخالفات قانون النزاهة  عملية الموضحة أدناه بخصوص المخالفات الثالثة األولاللذلك فإن  
 األكاديمية فقط. 

 عادة ما تخضع المخالفات للعقوبات التالية من قِبل الجامعة: 

يصدر محاضر المساق تحذيرا، ويتم منح الطالب عالمة صفر على الواجب من قبل  المخالفة األولى:
 الطالب.مكتب الشؤون األكاديمية، وتضاف مالحظة دائمة إلى سجل  

يعطى الطالب صفرا في الواجب أو االمتحان المعني.  كما قد يحصل الطالب أيضا  المخالفة الثانية:
 على عالمة رسوب في المساق وفقا لما يحدده مكتب الشؤون األكاديمية.

 يعطى الطالب عالمة رسوب في المساق.  المخالفة الثالثة:

 على أنها انتهاكات جسيمة )انظر أدناه(. فما فوقالمخالفة الرابعة سيتم التعامل مع 

كذلك، قد تختلف العقوبات بناء على السجالت التأديبية السابقة، وتحتفظ الجامعة بتقديرها المطلق لتحديد العقوبة المناسبة 
فليس ضروريا استنفاد أية عقوبة . قد تكون العقوبات تراكمية أيضا، تهالفرضها على أية مخالفة، وهذا يتوقف على جسام

 قبل فرض أخرى. 

في الحاالت التي ال يكتشف فيها سوء السلوك األكاديمي إال بعد إصدار العالمات أو منح الشهادة، تحتفظ جامعة  
UoPeople المسائل األكاديمية منها،   صبحقها في إلغاء أية عالمات أو درجة علمية استنادا إلى كشف أمور جديدة تخ

أو المشاريع النهائية    األطروحاتبيل المثال ال الحصر، وثائق القبول أو األعمال الخاصة بالمساقات أو البحث أو على س
 األخرى.

لذلك ( W( بدالً من االنسحاب )Fفإن مكتب الشؤون األكاديمية لديه السلطة لمنح درجة رسوب ) أكاديمي،إذا تم اكتشاف سوء سلوك 
 .المساق

ى الطالب أكثر من ثالث مخالفات، أو عندما يصنف أحدها على أنه جسيم وفقا لتقدير مكتب الشؤون  بمجرد أن يتراكم لد
 األكاديمية، ستكون جميع المخالفات الالحقة جسيمة.

 إذا ما تم تحديد ان الطالب قد ارتكب مخالفة جسيمة:

، Yammerو Moodleالطالب إلى الخدمات الجامعية مثل  دخولقد يقرر مكتب الشؤون األكاديمية تعليق 
 حتى إذا كان هذا التعليق يؤثر على قدرة الطالب على إكمال مساقاته.

سيتم االتصال بالطالب من قبل مسؤول بالجامعة لتقديم المشورة له بشأن المخالفة المنسوبة له ووصف  
لعملية التأديبية، بما في ذلك العقوبات المحتملة التي قد يتم فرضها. يُمنح الطالب سبعة أيام تقويمية  التحقيق وا

يقدم خاللها ردا مكتوبا إلى مكتب خدمات الطالب عبر البريد 
 و اإلنجليزية  للبرامج student.services@uopeople.eduاإللكتروني

student.services@ar.uopeople.edu العربي للقسم. 

mailto:student.services@uopeople.edu
mailto:student.services@ar.uopeople.edu
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إذا لم يستجب الطالب لالدعاءات الموجهة ضده فإنه يفقد الحق في اتخاذ لجنة شؤون الطلبة قرارا بشأنه 
ويمكن أن يحصل على عالمة الرسوب في المساق ويكون عرضة للفصل من الجامعة، وهذا يتوقف على  

 صية مكتب الشؤون األكاديمية.جسامة المخالفة بناء على تو

لكن إذا قدم الطالب ردا، تحال قضيته إلى لجنة شؤون الطلبة. بعد استالم الرد الخطي للطالب، ستتوصل لجنة 
شؤون الطلبة إلى قرار فيما إذا كان الطالب قد خالف القواعد العامة للسلوك أو قواعد النزاهة األكاديمية، وإذا 

 العقوبات التأديبية التي ستفرض على الطالب فيما يتعلق بهذه المخالفة. ستقرركان األمر كذلك، 

في المستقبل، أو اإلبعاد الفوري  مخالفاتيمكن أن تشمل هذه العقوبات التوبيخ واإلنذار لتجنب حدوث 
ع للطالب عن مساقاته أو تعليق التحاقه في الجامعة أو الفصل الدائم منها. سيتواصل مكتب خدمات الطلبة م

 الطالب فيما يتعلق بالتحقيقات وقرارات لجنة شؤون الطلبة. 
 

في القرارات أمام لجنة االستئناف، التي ستقرر فقط ما إذا كان اإلجراء  الطعنيرجى العلم أنه يمكن للطالب 
األصلي للقرار قد التزم بشكل صحيح بسياسات الجامعة وإجراءاتها، وليس نتيجة القرار. يجب إرسال أية  

 يوما من استالم القرار. 30ضون  ب في غ الخاص بالطال المرشد األكاديميإلى  لطعنلت طلبا
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  ق االلتحا   وسياسات   الغياب   إذن   الطالب،   نشاط   : 19  الفصل 
 لجامعة با 

( التسجيل في  1بخططه/ خططها األكاديمية لكل فصل دراسي من خالل إما ) UoPeopleتقع على عاتق الطالب مسؤولية إبالغ جامعة 
 ( االنسحاب من الجامعة.3أو ) ،الغياب(LOA( التقدم بطلب للحصول على إذن )2الصفوف الدراسية، أو )

 

 عدم النشاط 

في ظل ظروف خاصة مثل   .فصول دراسية متتالية خمسةللطالب أن يكونوا غير نشطين لمدة تصل إلى   UoPeopleتتيح 
االنتباه إلى أنه حتى تتم الموافقة على  يمكن تمديد عدم نشاط الطالب لمدة أقصاها خمس سنوات.  يرجى  الخدمة العسكرية،

 هذا الطلب، يجب إرسال الوثائق الداعمة. 
 

يتوجب على الطلبة تقديم طلب للحصول على إذن غياب عندما يخططون ليكونوا خارج اإلقامة في فصل دراسي قادم. يشير  
غير مسجل  وذلك لكونه  -في الجامعة مصطلح "خارج اإلقامة" إلى عدد الفصول الدراسية التي كان الطالب غير نشط فيها 

 دون إكمال أي مقرر دراسي )مسجل وغير نشط(.   UoPeopleفي المؤسسة و / أو مسجل في 
 

 في التفكير في االنسحاب من الجامعة. UoPeopleقد يرغب الطالب الذين يحتاجون إلى فترة طويلة من عدم النشاط في 
 

 سي في الحاالت التالية:خالل الفصل الدرا غير نشطينيعتبر الطالب 

   (LOAحصلوا على الموافقة على طلب إذن الغياب ) •

 من جميع المساقات عند إسقاط و / أو سحب و / أو منحهم سحبا إداريا •

 لن يتم احتساب الوقت الممنوح لعدم نشاط الطالب مقابل إجمالي الوقت المسموح به إلكمال الدرجة العلمية.
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 ( LOAإذن الغياب ) 

  عبر   (LOA)يتعين على الطالب الذين ال يخططون للتسجيل في الصفوف خالل الفصل الدراسي القادم طلب إذن غياب  
باستخدام النموذج عبر اإلنترنت. لدى   (  https://students.uopeople.edu/login.aspx) االلكترونية    UoPeopleبوابة  

 22الطالب مهلة حتى ما قبل أسبوع واحد من بداية الفصل الدراسي لتقديم هذا الطلب. 

ال يمكن للطالب التقدم بطلب للحصول على إذن غياب بعد بداية الفصل الدراسي، وال يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول  
سحب و / أو منحهم سحبا إداريا من المساقات خالل الفصل الدراسي؛ سيتم احتساب هذا الفصل عليها في حالة إسقاط و / أو 

 غير نشط بالنسبة للطالب.

نحث الطلبة على التعلم واالمتثال لجميع إجراءات إذن الغياب؛ يعد عدم االمتثال لسياسة إذن الغياب سببا التخاذ الجامعة 
 .UoPeopleداري من إلجراءات إدارية بما في ذلك السحب اإل

يمكن منح الطالب إجازة إدارية إذا لم يسجلوا في المساقات ولم يتقدموا بطلب للحصول على إذن غياب، لكن ال يزال يحق  
 لهم الحصول على إجازات إضافية بموجب سياسة عدم النشاط المبينة أعاله.

 

لغياب   مالحظات حول إذن ا

 الخاص بالطالب. المرشد األكاديميإذن غياب إلى ى  علسئلة حول التقدم بطلب للحصول األتوجه  •

 أي إذن غياب موافق عليه من الجامعة للطالب الذين يتم فصلهم أو تعليق دراساتهم.  يلغى •

وضع اإلنذار األكاديمي أو تحت   إحدى حاالت الطالب الذين يمنحون إذن غياب أثناء كونهم في •
 المراقبة األكاديمي أو المراقبة المستمرة سيعودون إلى دراساتهم بنفس الحالة. 

الطالب العائدين من تعليق دراسة أكاديمي أو تأديبي مؤهلون لطلب إذن غياب قبل العودة إلى   •
 دراساتهم.

 

تقدم بطلب إذن غياب:  ل ا لمتخرجين بخصوص   مالحظة خاصة للطالب ا

 يتوجب على الطلبة الذين يتممون جميع متطلبات الدرجة العلمية خالل الفصل الدراسي التقدم بطلب للحصول على إذن غياب  

 

 

 . وملزما نهائيا سيكون الغياب  إذن  طلب رفض أو بمنح الجامعة قرار إن.  غياب  إذن  ألي الداعمة الوثائق طلب  في بحقها  تحتفظ الجامعة  22 

https://students.uopeople.edu/login.aspx
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  بالجامعة   االلتحاق   سياسات   : 20  الفصل 

ستتم مراجعة   .االلكترونية UoPeopleبوابة  يتوجب على الطلبة الراغبين في االنسحاب من الجامعة تقديم طلبهم عبر
 الطلب ومعالجته من قِبل مكتب خدمات الطلبة.

يُطلب من الطالب الذين تركوا المؤسسة وسعوا في وقت الحق للعودة إلى الدراسة إعادة التقدم للقبول ودفع رسوم الطلب، و /  
. يشير مصطلح "خارج اإلقامة"  فصال دراسيا خارج اإلقامة 15، إذا كانوا قد مكثوا ألكثر من المطبقة حينهاأو رسوم التقييم 

إما غير مسجل في المؤسسة و / أو مسجل في   -إلى عدد الفصول الدراسية التي كان الطالب غير نشط فيها في الجامعة 
UoPeople  .)دون إكمال أي مقرر دراسي في الفصول الدراسية الفاصلة )أي المسجل وغير الفعال 

 

 حاالت السحب اإلداري  

إذا فشلوا في االمتثال لسياسات الجامعة وإجراءاتها. سيطبق السحب اإلداري من    UoPeopleسيتم سحب الطالب إداريا من  
الجامعة على الطلبة الذين يفشلون في التقدم للحصول على إذن غياب وال يسجلون في الصفوف و / أو يتجاوزون الحد األقصى 

 . واحدة إما بشكل متتابع أو في سنة أكاديمية النشطة،لعدد الفصول الدراسية غير 

طلب إلعادة التسجيل أو اإلعادة إلى الجامعة أو التجديد األكاديمي،    يتوجب على الطلبة الذين تم سحبهم إداريا تقديم •
بوابة اعتمادا على عدد الفصول الدراسية المتتالية التي كان فيها الطالب خارج اإلقامة. يجب تقديم الطلب عبر  

UoPeople وستتم مراجعته ومعالجته من قِبل مكتب خدمات الطلبة. االلكترونية 
لن يُسمح للطلبة الذين تم سحبهم إداريا في أكثر من مناسبتين بالعودة إلى دراساتهم إال بعد خمس فصول دراسية على   •

يد ما إذا كان سيسمح لهم باستئناف  األقل. سيتم إرسال طلبات العودة من هؤالء الطالب إلى لجنة شؤون الطلبة لتحد
 دراساتهم أم ال.

 

لتسجيل   إعادة ا

كحد    2.00الطالب الذين توقفوا عن التسجيل المستمر في الجامعة؛ والذين، وقت مغادرتهم للمؤسسة، حصلوا على معدل نقاط تراكمي  
دراسية متتالية أو أقل، يمكنهم االتصال بمكتب خدمات الطلبة  أدنى أو كانوا في وضع جيد؛ والذين ظلوا خارج اإلقامة لمدة خمسة فصول  

، أو أي سبب آخر الرجوع إلى فصول متتالية 5ألكثر من  ظلوا خارج اإلقامةيجب على الطالب الذين تم فصلهم أو  لطلب إعادة التسجيل.
مصطلح "خارج اإلقامة" إلى عدد الفصول الدراسية   يشير.  قسمي إعادة التعيين والتجديد األكاديمي أدناه للحصول على مزيد من المعلومات

دون إكمال أي مقرر دراسي في    UoPeopleإما غير مسجل في المؤسسة و / أو مسجل في    -التي كان الطالب غير نشط فيها في الجامعة  
 (.  نشطالفصول الدراسية الفاصلة )أي المسجل وغير ال

 سجيل في المساقات في الفصل التالي. بمجرد إعادة التسجيل، سيكون الطالب مؤهلين للت

 



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            176 

يتوجب أن يكون الطالب المتقدمين بطلب إعادة التسجيل في وضع جيد. ومع ذلك، ستقوم لجنة شؤون  .1
. في ظل ظروف 2.00الطلبة بمراجعة طلبات إعادة التسجيل للطالب الحاصلين على معدل نقاط أقل من 

معدل نقاط تراكمي أقل الحد األدنى المقبول إلعادة استثنائية جدا، سيتم قبول الطالب الحاصلين على 
التسجيل تحت إشراف مكتب تقديم المشورة للبرنامج. سيسمح لهؤالء الطلبة بالتسجيل في مساق واحد في  
كل فصل دراسي حتى العودة إلى وضع أكاديمي جيد.  سيقوم مكتب خدمات الطلبة بإبالغهم بقبول طلبهم 

التسجيل في المساقات خالل فترة تسجيل المساقات بعد الموافقة على إعادة   أو رفضه، ويمكن للطالب بدء
 التسجيل فقط.

يمكن للطالب الذين كانوا في إذن غياب موافق عليه، وكان لديهم الحد األدنى فما فوق من معدل النقاط  .2
اإلقامة لمدة خمس التراكمي في وقت بدء الغياب، وكانوا في وضع جيد مع الجامعة بعد خروجهم من 

فصول دراسية متتالية أو أقل، التسجيل في الصفوف الدراسية في المدة التي تلي انتهاء غيابهم مباشرة، 
والعمل بنشاط إلعادة تسجيل أنفسهم في الجامعة. ال يُطلب من هؤالء الطالب االتصال بمكتب خدمات 

 الطلبة من أجل إعادة التسجيل في الجامعة.

بة المهتمين بطلب إعادة التسجيل االتصال بمكتب خدمات الطلبة عبر البريد اإللكتروني  يتوجب على الطل
student.services@uopeople.edu   اإلنجليزية و اللغة لبرامجstudent.services@ar.uopeople.edu   للقسم

يجب أن تبدأ طلبات إعادة التسجيل قبل خمسين يوما على األقل من اليوم األول من الفصل الدراسي الذي يُطلب فيه   ،العربي
 حة الفرصة الكافية للطالب للتسجيل في الصفوف الدراسية للفصل التالي. إعادة التسجيل إلتا

 

 اإلعادة إلى الجامعة 

 اإلعادة هي إجراء يتيح للطالب السابقين الفرصة للعودة إلى الجامعة.

ألسباب أكاديمية أو تأديبية لمدة خمس    UoPeopleيجب على الطالب الذين تم تعليق دراستهم في جامعة   •
فصول دراسية أو أقل التقدم بطلب إلعادتهم إلى الجامعة والعودة إلى دراساتهم في الفصل التالي لنهاية 

 فترة التعليق مباشرة. 

أو الذين فصلوا بسبب التقدم األكاديمي  ،  يمكن للطالب الذين انسحبوا رسميا أو تم سحبهم إداريا من الجامعة •
والذين قضوا فترة خارج اإلقامة ألكثر من    األكاديمية،  تأسيسيةمتطلبات الالر المرضي أو عدم استيفاء  غي

عشر فصال دراسيا متتاليا، التقدم بطلب إلعادتهم إلى الجامعة.  يشير مصطلح    ستةخمسة ولكن أقل من  
إما غير مسجل   -ي الجامعة  "خارج اإلقامة" إلى عدد الفصول الدراسية التي كان الطالب غير نشط فيها ف

  نشط(.دون إكمال أي مقرر دراسي )أي مسجل وغير  UoPeopleفي المؤسسة و / أو مسجل في 

يجب أن يكون الطالب المتقدمون لإلعادة في وضع جيد. ومع ذلك، يمكن للطالب الحاصلين على معدل  •
الطلب من لجنة شؤون الطلبة مراجعة طلباتهم في ظل ظروف استثنائية جدا،    2.00نقاط تراكمي أقل من  

الطل لهؤالء  الطلبة. سيسمح  إشراف عميد شؤون  الجامعة تحت  إلى  لإلعادة  قبولهم  في  سيتم  بالتسجيل  بة 
 مساق واحد في كل فصل دراسي حتى العودة إلى وضع أكاديمي جيد. 

سيقوم مكتب خدمات الطلبة بإبالغهم بقبول طلبهم أو رفضه، ويمكن للطالب التسجيل في المساقات  •
 خالل الفترة المفتوحة بالتسجيل بعد الموافقة على إعادتهم إلى الجامعة.
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 الخاص بهم.  المرشد األكاديميعليهم المحافظة على وضع جيد وننصحهم باالتصال ببعد عودتهم، يتوجب  •

القبول أية مصادر متوفرة، بما في ذلك أية  • النظر في فرصة إعادة هؤالء الطالب، سيستخدم مكتب  عند 
مخالفات سابقة تم اإلبالغ عنها ضد الطالب، أو إنذارات صادرة عن أي عضو من موظفي الجامعة، أو 

 ضاء هيئة التدريس، أو محاضري المساقات، أو السجالت المتاحة للعلن. أع

 

يتوجب على الطلبة المهتمين بطلب اإلعادة إلى الجامعة االتصال بمكتب خدمات الطلبة عبر البريد اإللكتروني  
student.services@uopeople.edu  و للبرامج اإلنجليزيةstudent.services@ar.uopeople.edu للقسم العربي ،

يجب أن تبدأ طلبات اإلعادة إلى الجامعة قبل خمسين يوما على األقل من اليوم األول من الفصل الدراسي الذي تُطلب 
 اإلعادة فيه إلتاحة الفرصة الكافية للطالب للتسجيل في الصفوف الدراسية للفصل التالي. 

 

 التجديد األكاديمي 

ألي سبب   متتاليا،دراسيا  عشر فصاليمكن للطالب السابقين الذين كانوا خارج اإلقامة من الجامعة لمدة ال تقل عن خمسة 
، التقدم بطلب للتجديد األكاديمي عن طريق االتصال )بما في ذلك انسحابهم رسميًا أو فصلهم أو أي شيء آخر( من الجامعة

للبرامج اإلنجليزية و  student.services@uopeople.eduروني اإللكتبمكتب خدمات الطلبة عبر البريد 
student.services@ar.uopeople.edu .للقسم العربي 

 يصبحواقبل أن  كامال فصال( 15) عشرللتجديد األكاديمي االنتظار خمسة الذين يرغبون بالتقدم جب على الطالب توي
 بعد آخر فصل نشط.  عشر من الفصل السادسبدءا التقديم فقط  البللطمؤهلين للتقديم. يمكن 

إما غير مسجل    -يشير مصطلح "خارج اإلقامة" إلى عدد الفصول الدراسية التي كان الطالب غير نشط فيها في الجامعة  
دون إكمال أي مقرر دراسي في الفصول الدراسية الفاصلة )أي المسجل    UoPeopleفي المؤسسة و / أو مسجل في  

 وغير النشط(. 

على األقل من اليوم األول من الفصل الدراسي الذي يُطلب التجديد   خمسين يومايجب أن تبدأ طلبات التجديد األكاديمي قبل 
كمال طلب جديد للقبول ودفع رسوم الطلب ورسوم التقييم  ت فيه. سيُطلب من الطالب السابقين المتقدمين للتجديد األكاديمي اس

سيتم إبالغ الطالب السابق بذلك من قِبل مكتب القبول وسيُطلب منه التوقيع على اتفاقية  . في حالة القبول، السارية حينئذ
 الجامعة.التسجيل وتقديمها إلى 

و / أو منحهم التجديد األكاديمي تلبية جميع متطلبات التخرج واتباع جميع قواعد  قبولهم إعادة يجب على الطالب الذين تم 
 خالل العام الدراسي الذي يستأنفون فيه دراساتهم. وأنظمة الجامعة المدرجة في الدليل

فقط، والجامعة هي الوحيدة التي تمتلك السلطة التقديرية وقت التجديد األكاديمي لتحديد   اواحد  اأكاديمي امنح األفراد تجديدي
 والتي سيتم احتسابها للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة. وجدت،الساعات المعتمدة سابقا، إن 
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فيها حالة التجديد   تبينفي بداية التجديد األكاديمي، تتم إضافة مالحظة إلى السجل الدراسي السابق للطالب في الجامعة 
تساب جديد لمعدل النقاط التراكمي والساعات المعتمدة التراكمية مع عودة الطالب إلى  حاألكاديمي.  باإلضافة إلى ذلك، يبدأ ا

 الجامعة.

سجيل في المساقات خالل فترة تسجيل المساقات بعد الموافقة على التجديد األكاديمي فقط. نحث الطالب  يمكن للطلبة بدء الت
الخاص بهم، ويطلب منهم الحفاظ   المرشد األكاديميعلى التسجيل في مساق واحد فقط بإشراف  الموافقةالحاصلين على 

 . على وضع جيد في الجامعة

 

 المتوسطة العائدين للحصول على درجة البكالوريوس خريجو الدرجة الجامعية  

وحصلوا على الدرجة الجامعية المتوسطة وأمضوا وقتا بعيدا عن الجامعة،   UoPeopleإن الطلبة الذين تخرجوا من 
ويرغبون اآلن في الحصول على درجة البكالوريوس، فيمكنهم ذلك في ظروف معينة. حيث ينبغي أن يكونوا في وضع جيد 

امعة أكاديميا وسلوكيا ويمكنهم استكمال الدراسة في نفس برنامج االختصاص الذي حصلوا فيه على الدرجة الجامعية  مع الج
أو أقل  متتالياعشر فصال دراسيا  خمسةالمتوسطة فقط. يمكن لهؤالء الخريجين المبينين أعاله والذين مضى على تخرجهم 

كتب خدمات الطلبة عبر البريد اإللكتروني  استكمال طلب االستمرارية األكاديمية من خالل م
student.services@uopeople.edu  و للبرامج اإلنجليزيةple.edustudent.services@ar.uopeo  للقسم العربي

فيتوجب عليهم إعادة تقديم طلب لاللتحاق بالجامعة ودفع  عشر فصال دراسيا متتاليا  خمسةتجاوزوا أما الخريجين الذين 
 رسومه.

 

يجب على الطالب الذين حصلوا على دعم للمنح الدراسية أثناء التسجيل للحصول على الدرجة الجامعية المتوسطة، ويرغبون 
في الحصول على مزيد من الدعم المالي، تقديم طلب جديد للحصول على المساعدة المالية من خالل االتصال بمكتب الدعم  

للبرامج اإلنجليزية و  financial.aid@uopeople.eduالمالي عبر البريد اإللكتروني 
financial.aid@ar.uopeople.edu  حيث سيُنظر إليها كطلبات جديدة والتعامل معها على هذا األساس.للقسم العربي 

 حاليا هذا اإلجراء غير متوفر لطالب القسم العربي.
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  الجامعة   ومكاتب   وخدمات  المكتبة   التقانة،   : 21  الفصل 
 األخرى 

جميع الطالب المقبولين والمحتملين على االتصال بمكتب الجامعة ذي الصلة للحصول على أية   UoPeopleتشجع جامعة 
 مساعدة وتوضيح السياسات واإلجراءات.

 التقانة 

Yammer 

وأعضاء هيئة التدريس،  UoPeopleلتوفير بيئة تعاونية افتراضية لطالب  UoPeople Yammerأُنشئت شبكة 
ن من جميع أنحاء العالم للتواصل وتبادل المعلومات، األسئلة واألفكار المفيدة مع بعضهم  الخريجين، الموظفين، والمتطوعي

 .Moodleالبعض. إنها فرصة لمقابلة الطالب اآلخرين وأعضاء مجتمع الجامعة خارج الغرفة الصفية في نظام 

الموافقة  UoPeople Yammerاختيارية؛ ويجب على من ينضمون إلى شبكة مستخدمي  Yammerإن المشاركة في 
إلى البريد اإللكتروني  Yammer. يتوجب توجيه كافة االستفسارات بخصوص هعلى شروط استخدام

outreach@uopeople.edu  للبرامج اإلنجليزية وu@ar.uopeople.edoutreach للقسم العربي. 
 

 خدمات ومتطلبات الحوسبة والربط الشبكي 

أن هذه  االنتباهإال أنه يجب على الطالب  لدخول العامة،والصفوف ليست مفتوحة  Moodleعلى الرغم من أن منتديات 
المساحات عبر اإلنترنت ليست خاصة أو سرية. ينبغي أال يفترض الطالب أو أعضاء هيئة التدريس وجود الخصوصية عند  

الوصول إلى المراسالت التي تتم في بيئة التعليم االفتراضية ومراقبتها  التواصل في بيئة التعلم االفتراضية. يجوز للجامعة 
، االعتماد، واألبحاث وغيرها من األغراض اإلدارية مثل إنفاذ قواعد السلوك العامة، بما في ذلك التحقيق االنتظامألغراض 

إلى ذلك، قد توفر جامعة  في مزاعم سوء السلوك أو سوء السلوك المشتبه به أو غير ذلك من الشكاوى. باإلضافة
UoPeople  إمكانية وصول محدودة إلى مصادر التعلم ألشخاص بخالف الطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس
 والموظفين. 

 

بة  للطل  معلومات االتصال 

هو عبر البريد اإللكتروني. يُطلب من الطالب إدخال    UoPeopleإن األسلوب األساسي لالتصال الرسمي من جامعة 
ناوين بريدهم اإللكتروني الفعالة الرئيسية وهم مسؤولون عن الحفاظ على معلومات االتصال الخاصة بهم دقيقة وحديثة. ع

هو   UoPeopleيجب على الطالب االنتباه إلى أن عنوان البريد اإللكتروني الذي استخدموه لتقديم طلب للقبول في جامعة 
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ما لم يقدموا بعد ذلك طلبا لتغييره. وينبغي على الطلبة الراغبين في تغيير العنوان الذي يحتفظ به مكتب خدمات الطلبة 
 باستخدام نموذج "تغيير المعلومات الشخصية".  االلكترونية UoPeopleبوابة   المعلومات القيام بذلك عبر

 

  على صفحة  Moodleكما يجب على الطلبة االنتباه إلى أن أي تغيير في معلومات االتصال على 
http://my.uopeople.edu  يجب على   الجامعة،. أخيرا، لضمان استالم اإلعالنات المهمة من لهاال يعتبر تغييرا رسميا

 . UoPeopleيد اإللكتروني من جامعة الطالب التحقق من وضع إعدادات مرشحات البريد المزعج لتسمح بتلقي البر
 

الحاسوب  بات   متطل

يجب على الطالب الوصول إلى جهاز حاسوب مع اتصال موثوق بشبكة اإلنترنت من أجل استكمال جميع متطلبات مساق  
 ما.

متوفرة   UoPeopleكما ينبغي أن يكونوا قادرين على حفظ المستندات والملفات. عادة، تكون المواد التعليمية في جامعة  
. لذا يحتاج الطلبة أن يكونوا قادرين على فتح وحفظ الملفات بتلك  Microsoft Officeأو Adobe PDFبصيغ متوافقة مع 

 الصيغ كذلك. 

 Chromeو  Operaو  Safariو  IEأحدث إصدار من متصفحات  على الرغم من أنه يمكن استخدام  .1
للتعلم عبر اإلنترنت، توصي الجامعة الطالب باستخدام أحدث إصدار من   UoPeopleللوصول إلى منصة 

مع العلم بأن   ) ox/new/US/firef-http://www.mozilla.org/enMozilla Firefox(متصفح 
الطلبة الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، وخاصة النماذج القديمة، قد يجدون صعوبة في الوصول إلى  

 الموقع واستخدامه.

مجانا على الرابط التالي:   Adobe PDF Readerيتوفر برنامج  .2
http://get.adobe.com/reader/ 

هو مجموعة برامج مكتب تجارية غير متاح مجانا. إذا لم يكن لديك بالفعل أو ال  Microsoft Officeإن  .3
، Excelو Power Pointو Wordالتالية  Microsoft Officeيمكنك الحصول على نسخة من برامج 

 فيرجى استخدام أحد الخيارات المجانية التالية: 
وتثبيته، وهو مجموعة مكتب حرة ومفتوحة المصدر تتوافق معظمها   LibreOfficeقم بتنزيل  •

عند الحفظ، يرجى التأكد  http://www.libreoffice.org/download/( MS Office(مع 
المبدئية، وهو   LibreOffice، وليس صيغة PDFأو  MS Officeمن حفظ مستنداتك بصيغة 

 الخيار المجاني المفضل. 
 Googleأو  Microsoftمن   Office Onlineاستخدم مجموعة مكتب على اإلنترنت مثل  •

Apps  منGoogle  لعرض وتحرير ملفاتWord  وPowerPoint  وExcel  األساسية في
، يرجى االنتقال إلى Office Onlineمتصفح شبكة اإلنترنت. إلنشاء حساب 

www.outlook.com  أوwww.hotmail.com  وإنشاء حساب لك. إلنشاء حسابGoogle 
Apps يرجى االنتقال إلى ،ww.gmail.com   وإنشاء حساب لك. من المهم األخذ باالعتبار أنه

مهما كان النظام الذي يختار الطالب استخدامه، يجب حفظ جميع الملفات التي تتم مشاركتها مع  
 .PDFأو صيغة  Microsoftمحاضري المساق وزمالء الدراسة إما بصيغ تتوافق مع 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://get.adobe.com/reader/
http://www.libreoffice.org/download/
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ساقات علوم الحاسوب، قد تتطلب تثبيت برامج أخرى: من الجدير بالمالحظة أن مساقات معينة مثل م  .4
 واستخدام برامج متخصصة أخرى. سيتم إدراج هذه المعلومات في مخطط المنهج الدراسي ذي الصلة. 

 
 

الطالب  لمرور لتسجيل دخول  ا المستخدم وكلمة   اسم 

(  UoPeople Moodle)يعطى كل طالب اسم مستخدم وكلمة مرور خاصين به للدخول إلى منصة التعلم الخاصة بجامعة 
االتصال بالدعم الخاص بهذا النظام  Moodleوالمساقات. يتوجب على الطلبة الذين يواجهون مشكالت تقنية متعلقة بنظام 

للقسم    ar.uopeople.edusupport@للبرامج اإلنجليزية و  support@uopeople.edu اإللكترونيعبر البريد 
 للمساعدة بخصوص مشاكل تسجيل الدخول.العربي 

النشاطات التي تتم تعد أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالطلبة مهمة جدا لحماية عمل الطالب. إن مسؤولية جميع 
  بالشخص وحده. الرجاء ضمان الحفاظ على سرية كلمة السر الخاصةه تحت اسم المستخدم الخاص بالطالب تقع على عاتق

 آخر.  طرفإعطائها ألي  موعد
 

 Moodleالدعم الخاص بنظام  

للبرامج  support@uopeople.eduللطلبة المسجلين عبر البريد اإللكتروني ويرسل إلى  Moodleيتوفر دعم نظام 
يُطلب من الطلبة تضمين ومن أجل تشخيص المشكلة للقسم العربي  ar.uopeople.eduupports@اإلنجليزية و 

 المعلومات التالية في البريد اإللكتروني:

 رقم هوية الطالب واسمه األول واألخير .1

 االقتصاد الجزئي(.  BUS 1103رقم واسم المساق )مثال:  .2

 تقديم وصف موجز لما حدث عند ظهور الخطأ. .3

تضمين أية رسائل خطأ وردت. هناك خيار آخر هو أن يقوم الطلبة بالضغط على زر "طباعة   .4
الشاشة" )الموجود في الركن األيمن العلوي لمعظم لوحات المفاتيح( ونسخ الصورة ولصقها في نص 

 لبريد اإللكتروني. ا

 (.UoPeopleتسجيل الوقت الذي حدث فيه الخطأ بدقة )توقيت جامعة يرجى 
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 المكتبة مصادر وخدمات  

(، وهي ائتالف من المؤسسات التي تتيح ألعضائها  LIRNإلى شبكة مصادر المكتبات والمعلومات ) UoPeopleتنتمي 
كتب، موسوعات، صحف، مجالت  مليون مقالة صحفية، 60مجموعة غنية وقوية من المصادر بما في ذلك أكثر من 

 ومقاطع الصوت والفيديو. 

 . LIRNمن خالل   GALEعلى اإلنترنت وقواعد بيانات   ProQuestيستطيع الطلبة الوصول إلى قواعد بيانات 

مما يتيح للطالب الوصول عبر اإلنترنت إلى مجموعة واسعة من المجالت لدعم   JSTORفي  UoPeopleكما تشترك 
وتشمل الوصول إلى أكثر  Moodleمباشرة من خالل  JSTORنشاطات البحث والكتابة والتعلم. كما يمكن الوصول إلى 

 مليون صفحة رقمية. 50مجلة أكاديمية وأكثر من  2300من 
 

استخدام هذه المصادر مجانا. إضافة إلى   UoPeopleلطالب المسجلين في جامعة يمكن لجميع أعضاء هيئة التدريس وا
 ذلك، يتم تزويد الطلبة مجانا بمصادر تعليمية مفتوحة أخرى بما في ذلك الكتب الدراسية ومواد المساقات.

المصادر التعليمية  أو LIRNوالمصادر في الجامعة، بما في ذلك  لطرح األسئلة أو االقتراحات المتعلقة بمركز المكتبة
عبر البريد اإللكتروني   UoPeopleالمفتوحة، يمكن للطالب االتصال بمدير خدمات المكتبة في 

 library@uopeople.edu  للبرامج اإلنجليزية و@ar.uopeople.edurarylib  للقسم العربي. 

 
 

لتعلم )   صادر مركز م   ( LRCا

تتضمن الموارد المتاحة في مركز موارد  .للطلبة مركزي هو مركز مصادر UoPeople (LRC)مركز مصادر تعلم  إن
تتضمن هذه المجاالت التعلم موارد مهارات الكتابة العامة واألكاديمية واستراتيجيات التعلم والمواد الموجهة للبحث. كما 

 APAو ESL( واألدلة حول عملية الكتابة وأساليب البحث وتنسيق PAOالوصول إلى موارد مكتب تقييم األقران )
وأفضل الممارسات لتجنب انتحال الشخصية، ويساعد مركز موارد التعلم الطالب على تطوير مهاراتهم في الكتابة 

 والتحرير وزيادة تطويرها. 

 .UoPeopleهو مصدر اختياري للطلبة في جامعة  التعلم مركز مصادر إن 

 خدمات الجامعة األخرى 
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لمهنية   مركز الخدمة ا

التوجيه المهني والمشورة لالكتشاف المهني والنجاح أثناء وبعد االنتهاء   UoPeopleيقدم مركز الخدمة المهنية في جامعة 
من الحصول على درجة علمية من الجامعة. كما يقدم المركز للطلبة إرشادات شاملة ومتخصصة باإلضافة إلى أدوات بالغة  

 : االحترافية، وتشملاألهمية متعلقة بعالم األعمال لتحسين المهارات 

 تية وكتابة رسالة التغطية بناء السيرة الذا •

 مهارات البحث عن وظيفة  •

 تقنيات المقابلة •

 مهارات إقامة الشبكات المهنية •

 التخطيط الوظيفي في مجال اختصاص الطالب  •

سواء كان الطالب يفكرون في  يمكن للطلبة الوصول إلى مركز الخدمة المهنية طوال فترة دراستهم، وكذلك بعد تخرجهم.
كان العمل، أو يرغبون في تحسين مهاراتهم في مجالهم الحالي، أو يفكرون في تغيير مهنتهم، فإن وظيفتهم األولى في م

مركز الخدمة المهنية يقدم أدوات هامة لمساعدتهم على النجاح. يمكن للطلبة المسجلين في برامج الدرجات العلمية 
 . االلكترونية UoPeopleبوابة والخريجين الوصول إلى خدمات التطوير المهني في الجامعة من خالل 

 مالحظة أن مبادرات "مركز الخدمة المهنية" ما زالت قيد التصميم ولم تتوفر بعد. ىيرج
 

تدريب  ل ا  فرص 

إمكانية الوصول إلى عدد من فرص التدريب المختلفة التي تقدمها شركات ومؤسسات معترف بها   UoPeopleتوفر جامعة 
دوليا. من خالل المشاركة في التدريب عبر اإلنترنت في مجموعة متنوعة من القطاعات، يكتسب الطالب خبرة في العمل  

 وفرصا للتواصل. 

مضيفة، مما يخلق فرصا تعليمية قيّمة للطالب. تتوفر فرص تتكون كل فرص التدريب من مشاريع محددة داخل المنظمة ال
ويتم اإلعالن عنها عبر البريد اإللكتروني خالل فترة   UoPeopleالتدريب لجميع طالب دراسة الدرجة العلمية الحاليين في 

 دراستهم.

 
 

د   اإلرشا

الطلبة بنظام دعم طوال فترة وجودهم في المؤسسة. يعد موجهو الجامعة من  UoPeopleيزود برنامج اإلرشاد في جامعة  
العالمي الذين يساعدون في دعم طالبنا أثناء   UoPeopleفي مجاالتهم وأعضاء قيمين في مجتمع   المتقدمينالمتخصصين 

طالب التوجيه والتشجيع  عملهم لتحقيق أهدافهم الشخصية واألكاديمية والمهنية. من خالل برنامج اإلرشاد، يتلقى ال
 . الصف الدراسيوالمهارات الالزمة للنجاح في دراستهم وما بعد 
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العالمية  لتوظيف  ا  شبكة 

. يوفر مجتمعنا الدولي في التخصصإن التواصل أمر حيوي في السعي لبناء مستقبل مهني ناجح، بغض النظر عن 
UoPeople  الميا للتواصل. ونظرا لكون أعضاء هيئة التدريس من أعضاء هيئة التدريس والطالب مجتمعًا عوالمؤلف

دولة، فإن   180من القادمون من أكثر والطالب  العالم،ينتمون إلى بعض من أفضل الجامعات والشركات والمؤسسات حول 
 هائلة. تساعد شبكة التوظيف العالمية الخاصة بنا في توسيع الفرص الوظيفية باإلضافة UoPeopleإمكانات التواصل في 

إلى تعزيز الخيارات الوظيفية لطالبنا، وتزويد كل طالب بغرفة صفية من المتعلمين واألقران الدوليين إلنشاء شبكة مهنية 
شراكات مع شركات عالمية مشهورة تقدم فرصا ممتازة لطالبنا إلنشاء شبكة  UoPeopleموسعة. خارج الصفوف، تقيم 

م بالعمل. تطور الجامعة قدرات الطالب على إنشاء شبكة عالقات عالقات، مما يؤدي بدوره إلى توسيع نطاق فرصه
هذه   ستثماركمشاركين في مجتمع عالمي مزدهر. باإلضافة إلى برامج التدريب واإلرشاد، يكتسب الطلبة المهارات الالزمة ال

 العالقات، في تجربة عمل حقيقية.

 

 مكاتب الجامعة 

المالي   مكتب الدعم 

يقوم مكتب الدعم المالي بمراجعة ومعالجة الطلبات المقدمة من المتقدمين الذين يبحثون عن منح للمساعدة في رسوم تقديم 
الطلب ومن المتقدمين والملتحقين الذين يسعون للحصول على دعم منحة دراسية للمساعدة في رسوم التقييم. يمكن االتصال 

للبرامج اإلنجليزية و  financial.aid@uopeople.eduكتروني مع مكتب الدعم المالي عبر البريد اإلل
financial.aid@ar.uopeople.edu .للقسم العربي 

 مكتب الشؤون األكاديمية 

يشرف مكتب الشؤون األكاديمية على جميع جوانب المناهج الدراسية مع االلتزام األساسي بخلق جو حيوي نشيط لتعلم  
الطالب ونجاحهم. من خالل مساعدة الطالب بتقديم المشورة فيما يتعلق بدراساتهم األكاديمية والمعلومات المتعلقة  

اإلرشاد والقيادة لمساعدة الطلبة في حل المشكالت المتعلقة بالمسائل   يوفر هذا المكتبواإلجراءات األكاديمية، بالسياسات 
األكاديمية ضمن مساقاتهم، بما في ذلك امورا مثل مشكالت تقييم األقران والتواصل مع محاضري المساقات، وغيرها من 

 القضايا العامة المتعلقة بالمساقات.
 

  الدراسي،متاحين ليقوم الطلبة باالتصال بهم عبر البريد اإللكتروني على مدار العام  UoPeopleو مساقات محاضر يبقى
كاديمية االتصال بمحاضر المساق أوال. يقوم المحاضرون ويجب على الطالب ممن لديهم استفسارات متعلقة باألمور األ

بغي على الطلبة الذين لم يتلقوا ردا من محاضر المساق في  ساعة وعادة أبكر من ذلك. ين 72بالرد على الطلبة في غضون 
 الخاص بهم للحصول على دعم إضافي.  المرشد األكاديميساعة االتصال ب 48غضون 
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 مكتب تقييم النظراء 

مخصص لدعمهم أثناء تنقلهم في عمليات   Moodle( هو مركز موارد لطالب الجامعة في PAOإن مكتب تقييم النظراء )
تقييم األقران لمساعدتهم على أن يصبحوا  الطالب لالتعلم والتقييم من األقران. يتوفر مستشارو تقييم النظراء ومستشارو 

 أكثر كفاءة في هذه العمليات في الجامعة.

لمشاركون ملزمون باتباع جميع القواعد إن طلبة دراسة الدرجة العلمية مدعوون للمشاركة في مكتب تقييم النظراء، وا
. سيتم حذف المنشورات غير الالئقة والتي تخالف  PAOواألنظمة المبينة في الدليل والمنشورة في مكتب تقييم النظراء 

، وسيمنع الطلبة الذين يكررون هذه المخالفات من الدخول  POAالقواعد العامة للسلوك و / أو قواعد النزاهة األكاديمية من 
 إلى المركز. إن جميع المخالفات تشكل سببا التخاذ إجراء تأديبي. 

وهو مدرج كمساق؛ لكن المشاركة فيه اختيارية على   مركز مصادر التعلممن خالل  مركز تقييم النظراءيمكن الوصول إلى 
إرسال طلب بهذا الخصوص إلى مكتب الشؤون األكاديمية عبر  المركزالدوام. يمكن للطلبة غير الراغبين في الدخول إلى 

للبرامج اإلنجليزية و   academic.affairs@uopeople.eduاإللكتروني البريد 
academic.affairs@ar.uopeople.edu  .للقسم العربي 

 مكتب شؤون الطلبة 

 للبرامج اإلنجليزية و student.affairs@uopeople.eduيشرف مكتب شؤون الطلبة 
student.affairs@ar.uopeople.edu وتسمية الطالب ضمن قائمة المقنععلى مراجعة التقدم األكاديمي  للقسم العربي ،

، ويدعم الطالب الذين قد يواجهون أو يتوقعون صعوبات   UoPeopleالرئيس والعميد والشرف، وترشيحات شراكة 
 أكاديمية، أو يحتاجون مساعدة خاصة في إكمال متطلبات التخرج. 

 مكتب خدمات الطلبة 

 للبرامج اإلنجليزية و student.services@uopeople.eduيشكل مكتب خدمات الطلبة  
ar.uopeople.eduservices@student.  جزءا من شبكة خدمات شاملة في الجامعة تهدف إلى دعم   للقسم العربي

دعمهم في كل من الخدمات اإلدارية واألكاديمية  يبجميع سجالت الطالب و يحتفظ المكتبومساعدة الطلبة خالل دراستهم. 
، ومنح نفذ بصورة مسؤولة سياسات الجامعة وإجراءاتها، وتدقيق الشهاداتيبالتشاور مع المكاتب األخرى في الجامعة، و

 الشهادات الجامعية.
 

 مكتب القبول 

يشرف مكتب القبول على عملية القبول للمتقدمين المحتملين والحاليين في الجامعة، بما في ذلك معالجة جميع طلبات القبول  
 .UoPeopleفي برامج الدرجات العلمية في  
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حتملين  يقدم المكتب المساعدة واإلرشاد فيما يتعلق بجميع متطلبات القبول، ويجيب عن األسئلة المتعلقة بطلبات الطالب الم
؛ يمكن 3ويوفر تحديثات عن حالة المتقدمين. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول عملية القبول في الفصل 

 اإلنجليزيةللبرامج  admissions@uopeople.edu لألطراف المعنية التواصل مع مكتب القبول عبر البريد اإللكتروني 
 .لقسم العربيل    admissions@ar.uopeople.eduو

 مكتب التواصل 

لدراسة   UoPeopleتعمل إدارة التواصل بجد لضمان قدرة المتقدمين في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى الفرص التي تقدمها 
معتمدة شبه مجانية بدون رسوم فصلية عبر اإلنترنت. يمكن االتصال مع مكتب التواصل عبر البريد اإللكتروني  

edu.outreach@uopeople للبرامج  اإلنجليزية و @ar.uopeople.edu outreach للقسم العربي . 

 مكتب المدفوعات 

. وبتعاونه مع مكتب  UoPeopleوم تقديم الطلبات والتقييم في يشرف مكتب المدفوعات على معالجة المدفوعات لكل من رس
 مكتب بمعالجة وتسوية مدفوعات المنح الدراسية للطالب غير القادرين على دفع رسوم التقييم.هذا الالدعم المالي، يقوم 

لالستفسارات المتعلقة بالمدفوعات بما في ذلك طرق الدفع والمبالغ المستحقة والمواعيد النهائية للدفع، يمكن للمتقدمين 
  للبرامج اإلنجليزية و  payments@uopeople.eduاإللكتروني والطالب االتصال بمكتب المدفوعات عبر البريد 

 payments@ar.uopeople.edu للقسم العربي. 

 امج ن مكتب المشورة الخاصة بالبر 

خاص  مرشدتم تصميم مكتب المشورة الخاصة بالبرنامج ليكون شراكة بين مستشاري البرنامج والطالب حيث يتم تعيين 
لكل طالب يلتحق بالجامعة يبقى نقطة اتصالهم الوحيدة للحصول على الدعم األكاديمي واإلداري خالل دراستهم في  

UoPeopleة لإلجابة على األسئلة والرد على االهتمامات المتعلقة بالتقدم . يعمل مستشارو البرنامج مع الطالب في الجامع
األكاديمي، واألهداف في الحصول على شهاداتهم من الجامعة، والتحديات والقرارات الواجب اتخاذها خالل دراستهم 

 األكاديمية. 

الخاص كلما دعت الحاجة، ولكن يُنصح باالتصال مرة واحدة على األقل   المرشد األكاديمييمكن للطالب التواصل مع 
سنويا لمراقبة تقدمهم نحو الحصول على الدرجات العلمية؛ يمكن الوصول إلى مستشاري البرنامج على عنوان بريدهم  

للبرامج اإلنجليزية و   ing@uopeople.eduadvis: اإللكتروني الشخصي أو على العنوان التالي
advising@ar.uopeople.edu   للقسم العربي. 

 

  خدمات أخرى 

 حاليا الخدمات التالية: بطاقات هوية الطالب أو حفل التخرج أو الخدمات االستشارية.  UoPeopleال تقدم جامعة 

mailto:admissions@uopeople.edu
mailto:admissions@ar.uopeople.edu
mailto:payments@uopeople.edu
mailto:payments@ar.uopeople.edu
mailto:advising@uopeople.edu
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  الجامعة   قيادة   : 22  الفصل 

 UoPeopleقيادة  

 

 الرئيس 

 السيد شاي ريشيف، ماجستير 

 رئيس مجلس الجامعة

 كوهين، دكتوراه. هدايفيد 

 العميد، قسم الفنون والعلوم 

 دالتون كونلي، دكتوراه

 العميد، قسم علوم الحاسوب 

 ألكسندر توزيلين، دكتوراه 

 العميد، قسم إدارة األعمال

 راسل س. واينر، دكتوراه 

 التعليم  قسم العميد،

 د. أودرا واتسون 

 رئيس خدمات المكتبة 

 علوم المكتبات والمعلومات  ، ماجستيرماردين كار
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 باللغة اإلنجليزية   UoPeople  مساقات مدرسو  

 

 آرون ماركس 

 ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير

 علوم الكمبيوتر 

  

 عبدهللا عارف 

 ماجستير علوم حاسب 

 األردن  -عمان -الجامعة األردنية

 علوم الكمبيوتر 

  

 آدا أجونوا 

 دكتوراه إدارة األعمال في نظم المعلومات اإلدارية 

 المركزية جامعة الشمال 

 علوم الكمبيوتر 

  

 

 

 كوم  -أدا كوفاسي

 ميد ، التربية الخاصة 

 جامعة هارتفورد 
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 اآلداب والعلوم 

  

 آدم جاردينا 

 دكتوراه اإلدارة التعليمية والقيادة 

 جامعة روبرت موريس

 اآلداب والعلوم 

  

 آدم بوتر

 دكتوراه الطب الحيوي والصحة 

 جامعة روتجرز 

 العلوم الصحية 

  

 أدريانا باتيستا 

MPH  تعزيز الصحة والوقاية من األمراض ، 

 جامعة والية كاليفورنيا فوليرتون 

 العلوم الصحية 

  

 احمد الربابة 

 دكتوراه علوم الحاسب 

 جامعة الفال 

 علوم الكمبيوتر 

  

 احمد فرحات 

 دكتوراه علم النفس الصناعي والتنظيمي

 جامعة المدينة 

 اآلداب والعلوم 
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 كاتشا احمد 

 دكتوراه العلوم الطبية 

 سينداي -جامعة توهوكو

 العلوم الصحية 

  

 آيتور جارسيس مانزانيرا

 ماجستير النظرية واللغوية 

 يونيفرسيداد دي مورسيا ؛

 جامعة كاتوليكا ، سان أنطونيو دي مورسيا  -TESOLماجستير ،  

 اآلداب والعلوم 

  

 آالن وودز 

 دكتوراه ، علم النفس البشري والتنظيمي

 جامعة تورو العالمية 

 اآلداب والعلوم 

  

 

 أليخاندرو الرا 

 ماجستير الهندسة في أمن المعلومات 

 المعهد الوطني للفنون التطبيقية في المكسيك

 آدا أجونوا  علوم الكمبيوتر

 دكتوراه إدارة األعمال في نظم المعلومات اإلدارية 

 جامعة الشمال المركزية 

 علوم الكمبيوتر 
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 كوم  -كوفاسيأدا 

 ميد ، التربية الخاصة 

 جامعة هارتفورد 

 اآلداب والعلوم 

  

 آدم جاردينا 

 دكتوراه اإلدارة التعليمية والقيادة 

 جامعة روبرت موريس

 اآلداب والعلوم 

  

 آدم بوتر

 دكتوراه الطب الحيوي والصحة 

 جامعة روتجرز 

 العلوم الصحية 

  

 أدريانا باتيستا 

MPH  تعزيز الصحة والوقاية من األمراض ، 

 جامعة والية كاليفورنيا فوليرتون 

 العلوم الصحية 

  

 احمد الربابة 

 دكتوراه علوم الحاسب 

 جامعة الفال 

 علوم الكمبيوتر 

  

 احمد فرحات 

 دكتوراه علم النفس الصناعي والتنظيمي
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 جامعة المدينة 

 اآلداب والعلوم 

  

 احمد كاتشا 

 الطبية دكتوراه العلوم 

 سينداي -جامعة توهوكو

 العلوم الصحية 

  

 آيتور جارسيس مانزانيرا

 ماجستير النظرية واللغوية 

 يونيفرسيداد دي مورسيا ؛

 جامعة كاتوليكا ، سان أنطونيو دي مورسيا  -TESOLماجستير ،  

 اآلداب والعلوم 

  

 آالن وودز 

 دكتوراه ، علم النفس البشري والتنظيمي

 العالمية جامعة تورو 

 اآلداب والعلوم 

  

 

 أليخاندرو الرا 

 ماجستير الهندسة في أمن المعلومات 

 المعهد الوطني للفنون التطبيقية في المكسيك

 أماندا كاسويل  علوم الكمبيوتر

MS.PSY   الطفل والنمو ، 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير

 العلوم الصحية 
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 أماندا ليديسما 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة والية كولورادو 

 إدارة األعمال 

  

 تقدم أماندا 

 ماجستير ، اإلدارة والسلوك التنظيمي 

 جامعة البينديكتين 

 إدارة األعمال 

  

 أماندا سميث

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة شرق كارولينا

 اآلداب والعلوم 

  

 أندريا برونو 

 ماجستير ، دراسة الطفل / علم النفس / التربية

 جامعة كونكورديا مونتريال ، كيبيك

 اآلداب والعلوم 

  

 أندريا هنشال 

 اآلنسة. علوم الكمبيوتر 

 أوبورن ، أل  -جامعة أوبورن 

 اآلنسة. مالحة الجوية والفضائية 

 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، بوسطن 

 اآلداب والعلوم 
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 أندريا بيرودي

 دكتوراه تصميم الهوائي 

 تورينو بوليتكنيك 

 لكمبيوتر علوم ا 

  

 أندريا سومينسترادو 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة جرانثام 

 إدارة األعمال 

  

 أندرو أبرو 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة فلوريدا الدولية ، ميامي ، فلوريدا ،

 إدارة األعمال 

  

 أندرو دايموند 

 دكتوراه في التربية والتعليم العالي 

 مونتريال ، كيبيك -جامعة كونكورديا 

 اآلداب والعلوم 

  

 أنجيل ريفيرا

 دكتوراه في تعليم الكبار 

 مينيسوتا -جامعة كابيال 

 اآلداب والعلوم 

  

 أنجيال ريسيجي 
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 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة سبرينج أربور 

 إدارة األعمال 

  

 أنجيال رايت

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة كولورادو التقنية

 مال إدارة األع

  

 أنجيلين ألين

 ماجستير اللغة اإلنجليزية والكتابة اإلبداعية

 جامعة جنوب نيو هامبشاير

 اآلداب والعلوم 

  

 آنه فان 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 Pepperdlineجامعة 

 إدارة األعمال 

  

 أنيسة رايفورد فورد 

MLA 

 جامعة والية هندرسون 

 اآلداب والعلوم 

  

 أنيتا مور 

 عالى إد. تعليم 

 جامعة نوفا ، فلوريدا ، الواليات المتحدة 
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 اآلداب والعلوم 

  

 أنيترا ريفيرا 

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة الموارد البشرية 

 كولورادو سبرينغز ، كولورادو  -جامعة كولورادو التقنية 

 اآلداب والعلوم 

   

 آن روزر 

 ماجستير علم الحيوان 

 ويسكونسن ، الواليات المتحدة  -جامعة ويسكونسن 

 العلوم الصحية 

  

 آنا إف براون

 دكتوراه في التربية والتعليم 

 كاليفورنيا  -جامعة بيبردين 

 اآلداب والعلوم 

  

 آنا غيرتزين 

 ماجستير في تدريس اآلداب 

 ماريالند  -جامعة جونز هوبكنز

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 أنيت تانوري 

 واالقتصاد ماجستير في اآلداب 

 جامعة نيفادا ، نيفادا ، الواليات المتحدة 
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 إدارة األعمال 

  

 أنمورين نوابوزور 

 دكتوراه ، تحليل النزاعات وحلها 

 فلوريدا  -جامعة نوفا الجنوبية الشرقية 

 اآلداب والعلوم 

  

 أنتوني باتاغليا 

MAFM 

 كلية كيلر للدراسات العليا لإلدارة ؛

 ماجستير في إدارة األعمال 

 كيلر للدراسات العليا لإلدارة  كلية

 إدارة األعمال 

  

 أنتوني سيلفا 

 ماجستير ، علم النفس الشرعي 

 جامعة والدن 

 العلوم الصحية 

  

 أنطونيو جيلونيز نيتو

 دكتوراه الرياضيات 

 جامعة براون 

 اآلداب والعلوم 

  

 انطونيو جونزاليس 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة وطنية 
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 والعلوم اآلداب 

  

 أبريل كوان 

 ماجستير إدارة األعمال واإلدارة 

 الواليات المتحدة  -ماجستير  -جامعة بوسطن 

 اآلداب والعلوم 

  

 ارييل الدوم 

 دكتوراه. علم النفس االجتماعي 

 جامعة والدن 

 اآلداب والعلوم 

  

 أريستيدس كاردوسو 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة فينيكس 

 المالية ماجستير ، 

 جامعة بوردو العالمية 

 إدارة األعمال 

  

 ارمين شاهينيان

 ماجستير في إدارة األعمال ، المالية 

 الجامعة األمريكية في أرمينيا

 إدارة األعمال 

  

 آرثر سالمون 

 ماجستير في إدارة الشبكات واالتصاالت

 كلية كيلر للدراسات العليا لإلدارة 
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 علوم الكمبيوتر 

 Asanga Edirisinghe 

 ماجستير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

 إنجلترا ؛  -جامعة ليفربول

 علوم الكمبيوتر 

  

 أسماء وسيم 

MPH  الصحة العامة ، التثقيف الصحي 

 جامعة لوما ليندا ، كاليفورنيا 

 الآنسة. دراسات بيئية 

 جامعة ولاية كاليفورنيا في فولرتون

 العلوم الصحية 

  

 باتون أودرا 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 كاليفورنيا ، الولايات المتحدة  -جامعة نورث سينترال   -أمن المعلومات والحاسوب 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 أريزونا ، الولايات المتحدة  -جامعة فينيكس   -إدارة التكنولوجيا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 أوديم هندرسون 

 ماجستير في التعليم العالي 

 مينيابوليس  -والدن  جامعة 

 الآداب والعلوم 

  

 باراك شيمب 
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 ماجستير العلوم في إدارة الأعمال 

 ، الولايات المتحدة   MI -جامعة كورنرستون

 إدارة الأعمال

  

 بن فيسوب 

 ماجستير في علوم السلامة العامة 

 مينيسوتا  -جامعة كابيلا 

 الآداب والعلوم 

  

 

 بنيامين بيريز

 المعلومات ماجستير نظم 

 جامعة وطنية 

 علوم الكمبيوتر 

  

 بنسون كياري

 ماجستير في إدارة الأعمال ، الإدارة الإستراتيجية 

 جامعة كينياتا 

 إدارة الأعمال

  

 بوب تشامبرز

 ث. في أدب العهد القديم 

 تكساس ، الولايات المتحدة  - مدرسة دالاس اللاهوتية

 الآداب والعلوم 

  

 برادلي ديبرت 
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 التربية والمناهج وطرق التدريس ماجستير في 

 كلية التربية الأمريكية 

 الآداب والعلوم 

  

 برادلي جيرهاردت 

 دكتوراه الأدب المقارن

 جامعة واشنطن 

 الآداب والعلوم 

  

 بريندا بينيت 

 ماجستير في الاتصال التطبيقي 

 فلينت ؛   -جامعة ميشيغان 

 ماجستير الدراسات الليبرالية 

 جامعة ميشيغان فلينت 

 برينا روبنسون  الآداب والعلوم

M إد ، التدريس والتعلم . 

 مينيسوتا ؛  -جامعة كابيلا 

 ماجستير ، ممارسة العلوم وتعزيز الصحة

 بنسلفانيا  - جامعة كاليفورنيا 

 العلوم الصحية 

  

 بريان كوفيلي 

 ماجستير العلوم في علم النفس 

 ، الولايات المتحدة   AZ -جامعة جراند كانيون

 وم الآداب والعل 
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 بريان ليج 

 دكتوراه في التربية والتعليم 

 المدرسة اللاهوتية المعمدانية الجنوبية 

 الآداب والعلوم 

  

 بريان بلش 

 م.

 جامعة كابريني ، رادنور ، بنسلفانيا 

 الآداب والعلوم 

  

 بريانا دويل 

 ماجستير البلاغة والكتابة 

 جامعة فيندلاي 

 الآداب والعلوم 

  

 بريتاني شيرمان 

 ماجستير اللغة الإنجليزية 

 جامعة أبيلين كريستيان ، تكساس ، الولايات المتحدة 

 الآداب والعلوم 

  

 بريتاني ستريلوف 

 درجة الماجستير في التربية 

 ميزوري ، الولايات المتحدة  -جامعة أفيلا 
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 الآداب والعلوم 

  

 بروس جونز

 الماجستير والإدارة والقيادة 

 ميسوري. -جامعة ويبستر

 ر في إدارة الأعمال ، أسس الأعمال ، التسويق ، المحاسبة ماجستي

 ميسوري  - جامعة ويبستر 

 إدارة الأعمال

  

 كيتلين هيمفيل 

 - ماجستير اللغة الإنجليزية

 جامعة جنوب نيو هامبشاير ؛ 

 ماجستير التاريخ 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 

 الآداب والعلوم 

  

 كاميكا جيريدو 

 النزاعات وحلها دكتوراه تحليل 

 جامعة نوفا الجنوبية الشرقية 

 إدارة الأعمال

  

  

  

  

 كميل شيبرد 

 ماجستير دراسات الأسرة 
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 جامعة تكساس للمرأة. 

 ماجستير التاريخ وعلم الآثار 

 المملكة المتحدة   -جامعة وينشستر

 الآداب والعلوم 

  

 كارلوس ويتمان 

MLA ليبرتي آرتس ، - 

 جامعة تولين 

 والعلوم الآداب 

  

 كارولين ماكنتاير 

 ماجستير عبر الإنترنت والتعليم عن بعد 

 ماجستير في علم النفس الشرعي وعلم الجريمة 

 ماجستير اللغة الإنجليزية 

 جامعة مفتوحة، إنجلترا؛ 

 الآداب والعلوم 

  

 كاري هوليسكي 

 درجة الماجستير في العلوم 

 أوبورن ، أل  -جامعة أوبورن 

 الآداب والعلوم 

  

 كاري بريتمان 

 دكتوراه الأدب المقارن

 جامعة برينستون ، برينستون ، نيوجيرسي

 الآداب والعلوم 
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 كيسي ألين

 ماجستير في التربية 

 جامعة أثاباسكا ، كندا 

 الآداب والعلوم 

  

 كيسي ريفز 

 ماجستير القيادة التنظيمية 

 كلية كراون 

 الآداب والعلوم 

  

Casmir Onyeneke 

 لعلوم درجة الماجستير في ا

 جامعة كالابار ، كالابار 

 الآداب والعلوم 

  

 كاساندرا ماكاندليس 

 ماجستير ، علوم الكمبيوتر

 جامعة لويس 

 علوم الكمبيوتر 

  

 كاترينا براون 

 ماجستير علم النفس 

 جامعة ماريوود 

 العلوم الصحية 
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 سيسيل بلونت 

 مينيابوليس  -جامعة والدن  -دكتوراه الإدارة العامة 

 الكمبيوتر علوم 

  

 سيسيليا نينو 

 ماجستير ، الاستشارة والتوجيه 

 جامعة تكساس ايه اند ام كينجسفيل

 الآداب والعلوم 

  

 سيزار كاستوب 

 ماجستير في الاقتصاد 

 هنتر كوليدج نيويورك ؛ 

 - ماجستير ، محاسبة

 جامعة بيس نيويورك 

 إدارة الأعمال

  

 شارلين غارنر 

 اإلبداعيماجستير في الخيال العلمي 

 جامعة تامبا 

 اآلداب والعلوم 

  

 شارلين كونين 

 ماجستير ، تعليم 

 نيويورك ، الواليات المتحدة  -جامعة مدينة نيويورك 

 اآلداب والعلوم 
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 تشارلز بالدوين 

 دكتوراه األدب اإلنجليزي واألمريكي

 جامعة نيويورك 

 اآلداب والعلوم 

  

 تشارلز شيري 

 الكمبيوتر ماجستير ، علوم 

 معهد ستيفنز للتكنولوجيا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 تشارلز سيتون 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة ؛  -جامعة ستانفورد 

 ماجستير ، علوم المواد 

 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

 إدارة األعمال

  

 تشيلسي لونج 

 ماجستير علم االجتماع 

 نورث كاروالينا ، الواليات المتحدة   -فايتفيل جامعة والية 

 اآلداب والعلوم 

  

 تشيلسي فيلتزين 
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 ماجستير في اإلدارة ، التركيز في القيادة 

 ، الواليات المتحدة  AZ -جامعة شمال أريزونا

 اآلداب والعلوم 

  

Cherize Vessup 

 ماجستير ، الخدمات البشرية

 مينيسوتا  -جامعة كابيال 

 اآلداب والعلوم 

  

 شيريل بيلي 

 دكتوراه العلوم اإلنسانية

 ري ، الواليات المتحدة  -جامعة سالفي ريجينا  

 اآلداب والعلوم 

  

 شيريل كاميرون 

 ماجستير موارد الحاسوب وإدارة المعلومات

 جامعة ويبستر 

 علوم الكمبيوتر 

  

 شيريل مازسيو 

 الواليات المتحدة ؛ نيويورك ،  -جامعة بيس  -ماجستير في تعليم العلوم  

 ماجستير ، العلوم الطبية الحيوية

 نيويورك ، الواليات المتحدة  -كلية ألبرت أينشتاين للطب بجامعة يشيفا

 العلوم الصحية
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 تشاينايميزي أوكورو 

 ماجستير ، علم النفس 

 جامعة فينيكس 

 اآلداب والعلوم 

  

 تشيناسا إيكي مكلين 

 ماجستير ، علم النفس المعرفي 

 جامعة فينيكس 

 اآلداب والعلوم 

  

 كريستينا هنتر 

 - ماجستير ، استشارات الصحة العقلية السريرية

 

 

 جامعة ميرسر

 اآلداب والعلوم 

  

 كريستينا جونسون  

 دكتوراه، علم النبات 

 جامعة ميامي 

 اآلداب والعلوم 

  

 كريستينا ريدجواي 
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 ماجستير في التربية

 الواليات المتحدة أالباما ،  -جامعة ويست أالباما

 اآلداب والعلوم 

  

 كريستين غوترو 

 ماجستير المناهج وطرق التدريس

 جامعة تكساس ايه اند ام 

 اآلداب والعلوم 

  

 كريستين الم

 ماجستير إدارة التعليم العالي 

 نيويورك ، الواليات المتحدة  -جامعة والية نيويورك في جامعة ستوني بروك 

 اآلداب والعلوم 

  

 ز كريستين روجر

 ماجستير ، تعليم العلوم 

 جامعة نوفا الجنوبية الشرقية 

 اآلداب والعلوم 

  

 كريستوفر إكسبوسيتو إزكويردو 

 دكتوراه علوم الحاسب 

 أسبانيا  -جامعة ال الغونا 

 علوم الكمبيوتر 
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 كريستال كوبل 

 م. تعليم الكبار وتدريبهم وتطويرهم

 جامعة والية نورث كارولينا 

 اآلداب والعلوم 

  

 كلودين هيوستن 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 معهد نيويورك للتكنولوجيا 

 إدارة األعمال

  

 كولين فولي 

 TESOLماجستير ، 

 

 جامعة والية ساكرامنتو 

 اآلداب والعلوم 

  

 كوريتا نيلسون 

 ماجستير علم النفس التجريبي 

 جامعة جورجيا الجنوبية ستاتسبورو ، جورجيا 

 كوري هوتارد  العلوم الصحية

 كتوراه الجغرافيا واألنثروبولوجيا د

 لوس أنجلوس ، الواليات المتحدة  -جامعة والية لويزيانا  

 العلوم الصحية
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 كوري برونسون 

MPA اإلدارة العامة ، 

 جامعة والية تينيسي ، ناشفيل ، تينيسي

 إدارة األعمال

  

 كوستون دوجيرتي

 التعليميماجستير ، التدريس عبر اإلنترنت والتصميم 

 جامعة لينوار راين ، هيكوري ، نورث كاروالينا 

 اآلداب والعلوم 

  

 كورتني كريجان 

 ماجستير علم النفس 

 فيرجينيا الغربية -الجامعة األمريكية العامة 

 العلوم الصحية

  

 كريج إليوت 

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة المشاريع 

 جامعة جراتام 

 إدارة األعمال

  

 كريستال كامينغز 

 ماجستير علوم الحاسوب التطبيقية

 جامعة والية كولومبوس

 علوم الكمبيوتر 
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 كريستال فيالزكويز 

 اآلنسة. القيادة التنظيمية

 جامعة روبرت موريس 

 إدارة األعمال

  

 كيرتس فانس 

 ماجستير إدارة التعليم العالي 

 جامعة ويست كارولينا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 دونيلي سينثيا 

 ماجستير ، االستشارة 

 نيويورك ، الواليات المتحدة  -كلية الرحمة 

 اآلداب والعلوم 

  

 داميان كرافيتس 

 ماجستير علوم المعلومات اإلدارية

 جامعة بيتسبرغ؛ 

MSIR العالقات الصناعية ، 

 جامعة وست فيرجينيا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 داميون لويس 
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 د.

 جامعة ليبرتي لينشبورغ ، فيرجينيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 دان جودمان 

 ماجستير في اإلدارة 

 تكساس ، الواليات المتحدة ؛  -جامعة تكساس إيه آند إم التجارة 

 ماجستير نظم المعلومات 

 نيويورك ، الواليات المتحدة  -جامعة بيس

 علوم الكمبيوتر 

  

 دانا هويل 

 الماجستير والقانون والسياسة العامة 

 بنسلفانيا  -كاليفورنيا جامعة 

 اآلداب والعلوم 

  

 دانا موريس 

 القيادة التربوية  K-12دكتوراه في العلوم ، 

 جامعة ريجنت 

 اآلداب والعلوم 

  

 دانا بيري 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 تينيسي ، الواليات المتحدة  -جامعة بلمونت 
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 اآلداب والعلوم 

  

 دانيال شتاين 

 ة كلغة ثانيةماجستير تدريس اللغة اإلنجليزي 

 جامعة أديلفي نيويورك 

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 دانييل بيمون 

 ماجستير المناهج وطرق التدريس

 جامعة ويسترن جوفيرنرز 

 اآلداب والعلوم 

  

 ديفيد كالج 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة نورث كارولينا 

 إدارة األعمال

  

 ديفيد جاسبار 

 - ماجستير العالقات الدولية

 الجامعة األمريكية بواشنطن  

 اآلداب والعلوم 
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 ديفيد هيل 

 - دكتوراه علم النفس الصناعي / التنظيمي واألداء البشري

 جامعة نورث سينترال  

 إدارة األعمال

  

 ديفيد هايز 

 - م. المناهج وطرق التدريس

 وينفيلد ، الواليات المتحدة ؛  -كلية ساوث وسترن  

 كانساس الواليات المتحدة  -والية ويتشيتا جامعة  -ماجستير رياضيات  

 اآلداب والعلوم 

  

 ديفيد ستونج

 - ماجستير في إدارة األعمال

 جامعة ويسكونسن ، وايت ووتر 

 إدارة األعمال

  

 داود إنسيباكاك 

 دكتوراه علم المعلومات 

 تركيا   -أنقرة  -جامعة الشرق األوسط التقنية 

 علوم الكمبيوتر 

  

 موريسونديبي آن 

 - دكتوراة اللغة اإلنجليزية

 جامعة ميامي 
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 اآلداب والعلوم 

  

 ديبورا بست 

 - ماجستير في علم المعلومات

 ، الواليات المتحدة  AZ -جامعة فينيكس

 علوم الكمبيوتر 

  

  

 ديبورا بفونتنر 

 دكتوراه اللغة اإلنجليزية

 جامعة تكساس ايه اند ام 

 اآلداب والعلوم 

  

 ديني ستاركس 

 - ي إدارة األعمالماجستير ف 

 جامعة فينيكس 

 إدارة األعمال

  

 دينيس ماري ماري دكتوراه 

 - دكتوراه علم النفس العيادي

 نيويورك ، الواليات المتحدة  -جامعة فوردهام   

 يوم ديريك  العلوم الصحية

 - ماجستير في إدارة األعمال واألعمال والتسويق

 كلية ليكالند أون الين  
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 إدارة األعمال

  

 أجيس دريا 

 - دكتوراه األنثروبولوجيا

 اسطنبول ، تركيا -جامعة يديتيب 

 اآلداب والعلوم 

  

 ديزيريه باركس 

 - ماجستير ، علم النفس

 جامعة جراند كانيون 

 العلوم الصحية

  

 ديانا بومان 

 - ماجستير ، التركيز في قضية الفقر

 كامبريدج ، ماساتشوستس ؛ -جامعة هارفارد 

 - اإلنجليزية ماجستير تدريس مادة اللغة

 أكرون ، أوهايو ؛ -جامعة أكرون

 هنتنغتون ، فيرجينيا  - جامعة مارشال -ماجستير فنون

 اآلداب والعلوم 

 

 ديانا فيغيروا

 -ماجستير في اإلدارة التنظيمية

 كاليفورنيا ، الواليات المتحدة  -جامعة أشفورد  

 إدارة األعمال
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 ديان ستيالسيو 

 تعليم الكبار ماجستير تخصص تربوي في 

 جامعة كابيال ، مينيسوتا 

 اآلداب والعلوم 

  

 ديدون دورامباري 

 - دكتوراه علم النفس العام

 جامعة بولتون ، المملكة المتحدة 

 العلوم الصحية

  

 دينا بوروز 

 ماجستير في العلوم اإلنسانية ، أدب توكيد 

 جامعة والية كاليفورنيا دومينغيز هيلز 

 اآلداب والعلوم 

  

 دون لي 

 توراه في اإلدارة دك

 مينيابوليس  -جامعة والدن 

 إدارة األعمال

  

 دونا جودجر 

 إد. د

 جامعة أرجوسي
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 اآلداب والعلوم 

  

 دونا جريجس 

 ماجستير لغة انجليزية

 جامعة غرب نيو مكسيكو

 اآلداب والعلوم 

  

 دونا إمريسك  

 -ماجستير ، المحاسبة اإلدارية

 دكتوراه في الطب أديلفي ،  -جامعة ماريالند 

 إدارة األعمال

  

 دونا ميلز 

 ماجستير االتصاالت

 إلينوي ، الواليات المتحدة  -جامعة حاكم الوالية 

 إدارة األعمال

  

 دوروثيا نيلسون           

 - دكتوراه التربية والتعليم وتكنولوجيا التعليم

 كندا  -جامعة كالجاري 

 اآلداب والعلوم 

  

 دوروثي حسن 

 -TESOLاب ماجستير في اآلد



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            222 

 ميشيغان  -سبرينج أربور سبرينج أربور

 اآلداب والعلوم 

  

 

 دوغ كيلدسيج 

 - ماجستير ، اإلدارة

 جامعة بوردو 

 إدارة األعمال

  

 دوغالس أندرسون 

 - دكتوراه األنثروبولوجيا والفلسفة والدين والالهوت

 مؤسسة الدراسات العليا الالهوتية ، ميشاواكا ، إنديانا 

 والعلوم اآلداب 

  

 دولسي جارسيا 

 - دكتوراه الدراسات التحويلية

 معهد كاليفورنيا للدراسات المتكاملة ، سان فرانسيسكو

 إدارة األعمال

  

 داستن تيودور  

 -م. تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي

 بنسلفانيا ، الواليات المتحدة  -جامعة كالريون

 علوم الكمبيوتر 
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 ديالن ارندت 

 - ماجستير في االقتصاد

 ميزوري ، الواليات المتحدة  -جامعة ميسوري 

 إدارة األعمال

  

 إيدي فوتسينج 

 ماجستير مزدوج في الرياضيات التطبيقية واالقتصاد المالي 

 أوهايو ، الواليات المتحدة  -جامعة أوهايو

 إدارة األعمال

  

 إديث كوبمانز 

 االستشارات والتوجيه اإللكتروني عبر اإلنترنتدراسة ماجستير إدارة األعمال مع 

NCOI Business School  هولندا ، 

 إدارة األعمال

  

 إدوارد ديلينشنايدر 

DM  اإلدارة ،- 

 جامعة فينيكس  

 إدارة األعمال

  

 إدوارد ويلز 

 -ماجستير ، كتابة الدراسات العليا 

 كلية أوتيس للفنون والتصميم ، لوس أنجلوس 

 اآلداب والعلوم 
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 إيشا ويليامسون 

 -ماجستير في إدارة الموارد البشرية

 كلية كيلر للدراسات العليا لإلدارة 

 إدارة األعمال

  

 إيكويل إيبالي توماس مارشال  

 - منغ ، تكنولوجيا الحاسوب 

 الصين ؛ -جامعة تشجيانغ نورمال   

 - ماجستير في علوم الكمبيوتر

 الكاميرون ؛  -جامعة ياوندي 

 - الحاسوب ماجستير علوم 

 الكاميرون  -جامعة ياوندي 

 علوم الكمبيوتر 

  

 إيال لين 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 تكساس ، الواليات المتحدة ؛  -جامعة سول روس الحكومية 

 م

 جامعة تروي ، أل ، الواليات المتحدة 

 اآلداب والعلوم 
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 ايلينا الزاريفا 

 - دينار 

 موسكو الحكومية للقانون  Kutafinجامعة 

 األعمالإدارة 

  

 إليسا ميرفي 

 - ماجستير في التربية والتعليم 

 حرم جامعة أريزونا العالمي

 اآلداب والعلوم 

  

 إليزابيث إنج

 ماجستير التمريض 

 جامعة والية سان فرانسيسكو ، كلية التمريض 

 العلوم الصحية

  

 إليزابيث فرانكس 

 - ماجستير ، قيادة التعليم العالي وتطوير الطالب

 كاليفورنيا المعمدانية جامعة 

 - ماجستير ، تاريخ الفن

 جامعة كاليفورنيا ، ريفرسايد 

 اآلداب والعلوم 

 إليزابيث فيل 

 - دكتوراه الحثل العضلي

 إنجلترا  -جامعة ليفربول
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 العلوم الصحية

  

 إلين سوربرج 

 - دكتوراه في التعليم العالي

 مينيابوليس  -جامعة والدن 

 إدارة األعمال

  

 ايمان عمر

 - دكتوراه علوم الحاسوب 

 كندا -جامعة أوتاوا

 علوم الكمبيوتر 

  

 إميليجا يوفانوفسكا 

 جامعة أيداهو -ماجستير تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

 اآلداب والعلوم 

  

 إميلي نولز

 - دكتوراه العلوم الجيولوجية

 جامعة كولورادو 

 اآلداب والعلوم 

  

 إميلي شيدل

 -اإلنجليزي والكتابة اإلبداعية والخيالماجستير األدب 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 
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 اآلداب والعلوم 

  

 إميلي ووريل

 - ماجستير اللغة اإلنجليزية والكتابة اإلبداعية

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 

 اآلداب والعلوم 

  

 إيما أووكو سواه 

 ماجستير في التغيير واإلدارة البيئية

 جامعة أكسفورد

 ةالعلوم الصحي

  

 إنيد راسل

 ماجستير في التربية

 لوس أنجلوس ، الواليات المتحدة   -جامعة لويزيانا للتكنولوجيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 اينوك بامبور 

 دكتوراه علوم صحة المجتمع والسكان

 كندا  -جامعة ساسكاتشوان

 إينوس راسل إدارة األعمال

 دكتوراه التربية والبحث والمناهج وطرق التدريس 

 جامعة شمال تكساس

 اآلداب والعلوم 
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 اريك براون 

 ماجستير في الصحة العامة

 مينيابوليس  -جامعة والدن 

 العلوم الصحية

  

 إريك جوه 

 ماجستير التكنولوجيا في هندسة المعرفة

 سنغافورة ؛  -جامعة سنغافورة الوطنية 

 IGNOUو  Universitas 21 Global -ماجستير في إدارة األعمال وإدارة تكنولوجيا المعلومات 

 علوم الكمبيوتر 

  

 إريك فيتاتو 

 - ماجستير في إدارة األعمال

 جامعة ليبرتي 

 إدارة األعمال

  

 إيريكا تشارلز لينش  

 دكتوراه السياسة العامة واإلدارة

 مينيابوليس  -جامعة والدن 

 إدارة األعمال

  

 إريكا أباركا ميالن

 دكتوراه لغة ومحو األمية والثقافة
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 الواليات المتحدة األمريكية  -جامعة بيتسبرغ 

 اآلداب والعلوم 

  

 ايرين ماكغراث

 ماجستير في الفن 

 نيويورك ، الواليات المتحدة  -جامعة نيويورك 

 اآلداب والعلوم 

  

 ايرين موريس

Ed.Dالتعليم العالي وما بعد الثانوي ، . - 

 أتالنتا ، الواليات المتحدة  -جامعة أرجوسي 

 والعلوم اآلداب 

  

 إرنست أمبادو

 - دكتوراه الرياضيات

 المملكة المتحدة  -جامعة أنجليا روسكين

 اآلداب والعلوم 

  

 استير بيرسون 

ED.D الرياضيات والعلوم . 

 ماجستير ، الواليات المتحدة  -جامعة ماساتشوستس

 العلوم الصحية

  

 إيفا إرسكين 
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 دكتوراه علم النفس 

 مينيابوليس  -جامعة والدن 

 اآلداب والعلوم 

  

 إيفريم أربيلجين  

 دكتوراه تعليم الرياضيات 

 تاالهاسي ، فلوريدا -جامعة والية فلوريدا 

 اآلداب والعلوم 

  

 فايم موسوي 

 ماجستير اقتصاد 

 نيس ، فرنسا  -جامعة نيس 

 إدارة األعمال

  

 فراز زيدي 

 دكتوراه علوم الحاسب 

 جامعة بوردو ، فرنسا 

 ر علوم الكمبيوت

  

 فرهاد مالك أصغر 

 ماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية

 الواليات المتحدة  -جامعة جولدن جيت 

 علوم الكمبيوتر 
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 فيليسيا توماس 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 فيرجينيا ، الواليات المتحدة  -جامعة افيريت 

 إدارة األعمال

  

 فيراه سميث

 العام ماجستير ، علم النفس ، علم النفس 

 مينيابوليس ، مينيسوتا  -جامعة كابيال 

 - ماجستير في التدريس والتعليم الثانوي 

 IAدافنبورت ،  -جامعة كابالن 

 اآلداب والعلوم 

  

 فرناندو جاليغو أوسونا 

 ماجستير في إدارة األعمال الدولية

 أسبانيا  -جامعة مينينديز بياليو الدولية

 إدارة األعمال

  

 فلورا بيدنجر 

 ، إدارة الرعاية الصحية ماجستير

 كلية ماونت إيدا ، نيوتن 

 اآلداب والعلوم 

  

 فلويد أوجل 

 ماجستير ، خريج االتصال االستراتيجي
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 جامعة وطنية

 إدارة األعمال

  

 فورست فلين 

 ماجستير في إدارة األعمال والتسويق واألعمال الدولية 

 سان أنطون -جامعة تكساس إيه آند إم

 إدارة األعمال

  

 فرانكلين أوريانا 

 ديسيبل 

 جامعة نورث سينترال 

 علوم الكمبيوتر 

  

 فريدريك بروكينغتون 

 دكتوراه ، كلية اإلرشاد والخدمات اإلنسانية

 مينيسوتا ، الواليات المتحدة  -جامعة كابيال 

 اآلداب والعلوم 

  

 فريدريك فروليش 

 ماجستير علم النفس التربوي 

 لمتحدة بنسلفانيا ، الواليات ا -جامعة تمبل

 العلوم الصحية

  

 فورمان ليوبارد 
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 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة سانت ليو ، سانت ليو ، فلوريدا 

 إدارة األعمال

  

 جالين تودوروف

 دكتوراه في االقتصاد 

 جامعة فلوريدا الدولية 

 إدارة األعمال

  

 جورج جاري كاالفاكتور 

 ديسيبل 

 جامعة الجنوب 

 إدارة األعمال

  

 هانشو جورج 

 دكتوراه علم نفس الرياضة واألداء

 كولورادو ، الواليات المتحدة  -جامعة روكيز

 العلوم الصحية

  

 

 جورج فيجيل 

 إد. د

 جامعة ببردين 

 إدارة األعمال
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 غيتاشيو ولدي 

 دكتوراه اختيار قناة السوق الزراعية

 المانيا  -جامعة جيسن

 إدارة األعمال

  

 جيزيل مينوتشي 

 تدكتوراه الرياضيا

 جامعة براون

 اآلداب والعلوم 

  

 غلوريا أوكيريك 

MPH 

 جامعة والدن ، مينيابوليس 

 العلوم الصحية

  

 جودسون تشوكوما 

 تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بعد  - OLدكتوراه في التربية ، 

 جامعة نوفا الجنوبية الشرقية 

  اآلداب والعلوم

 جريج مونسولينو 

 ماجستير التربية

 ديكنسون جامعة فيرلي 

 اآلداب والعلوم 
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 جريجوري لينابورج

 ماجستير ، األسبانية

 جامعة بولينج جرين ستيت 

 اآلداب والعلوم 

  

 جريجوري لينون 

 ماجستير دراسات اللغة اإلنجليزية

 جامعة والية أريزونا

 اآلداب والعلوم 

  

 جوستافو زافاال 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 تشارلز تاون  -األمريكية الجامعة العسكرية 

 إدارة األعمال

  

 

 

 حاجي كاراسانوغلو 

 ماجستير علوم الحاسب والمعلومات

 أوهايو ، الواليات المتحدة  -جامعة والية كليفالند 

 علوم الكمبيوتر 

  

 هانا هانت 
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 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة وايالند بابتيست ، بالينفيو ؛

 اإلنجليزيةماجستير تدريس اللغة 

 جامعة كريستوفر نيوبورت ، نيوبورت نيوز فيرجينيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 هاري نجاد 

 دكتوراه التربية / علم النفس التربوي 

 استراليا  -جامعة سيدني 

 اآلداب والعلوم 

  

 حسن جميلو 

 ماجستير في التكنولوجيا ، تعليم تقنيات الكهرباء واإللكترونيات 

 الفيدرالية للتكنولوجيا مينا ، والية النيجر الجامعة 

 اآلداب والعلوم 

  

 هايلي جينام 

 م. التصميم التعليمي والتكنولوجيا

 كلية التربية األمريكية 

 اآلداب والعلوم 

  

 هيذر مور

 دكتوراه في إدارة الصحة

 في. ال تزال جامعة



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            237 

 العلوم الصحية

  

 هيلين جوتيريز 

 د.

 جامعة لوجا ، اإلكوادور 

 ب والعلوم اآلدا

  

 هيلين جوتيريز 

 دكتوراة التحقيق التربوي 

 جامعة لوجا ، اإلكوادور 

 اآلداب والعلوم 

  

 هيمانت شارما 

 ام تك

 معهد مالفيا الوطني للتكنولوجيا ، راجستان ، الهند 

 علوم الكمبيوتر 

  

  

  

 هيسستون جونسون 

DBA السلوك التنظيمي ، 

 جامعة الجنوب 

 إدارة األعمال
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 الدين حسام بدر 

 دكتوراه األمن السيبراني والحرب

 جامعة والية داكوتا

 علوم الكمبيوتر 

  

 هوي لينج وو 

 دكتوراه برنامج تكنولوجيا التعليم

 جامعة تكساس ايه اند ام 

 اآلداب والعلوم 

  

 إيبي أكينجوبي

 ماجستير في تكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات

 مينيابوليس  -جامعة والدن 

 تر علوم الكمبيو

  

Ikechukwu Igbokwe 

 - ماجستير لغة انجليزية

 جامعة والية أبيا

 اآلداب والعلوم 

  

 إليثا ميلر 

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة األعمال

 فلوريدا ، الواليات المتحدة  -جامعة ايفرست

 إدارة األعمال
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 إنجريد سبيد 

 - ماجستير علم النفس الرياضي

 جامعة أرجوسي

 الصحيةالعلوم 

  

 ايرفين مور 

 ماجستير في العمل االجتماعي

 جامعة بنسلفانيا 

 إدارة األعمال

  

 إسحاق أيتوما 

 ماجستير ، علوم الكمبيوتر 

 إبادان ، نيجيريا  -جامعة إبادان 

 علوم الكمبيوتر 

  

 إيزابيل كينر 

 ماجستير ، علم النفس 

 جامعة أكسفورد بروكس ، إنجلترا ؛

 الجهازي لألسرةماجستير العالج 

 جامعة أوتونوما دي برشلونة ، إسبانيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 إيتوما إيتوما
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 دكتوراه. التصميم التعليمي والتكنولوجيا 

 فلوريدا ، الواليات المتحدة  -جامعة كيزر

 علوم الكمبيوتر 

  

 آيفي أندرسون 

 ماجستير في إدارة األعمال والتسويق

 أريزونا جامعة فينيكس ، فينكس ، 

 إدارة األعمال

  

 جاكلين بارنيت 

 دكتوراه إدارة الصحة النفسية

 جامعة أشفورد ، سان دييغو 

 اآلداب والعلوم 

  

 جاسي كارول 

 جامعة والية بنسلفانيا ، ميدلتاون ، بنسلفانيا  -ماجستير في إدارة األعمال 

 إدارة األعمال

 خايمي ماروالندا

 ماجستير نظم المعلومات 

 جامعة فينيكس 

 علوم الكمبيوتر 

  

 جيمس بتلر 

DMA القيادة التنظيمية ، 
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 جامعة فينيكس 

 إدارة األعمال

  

 جيمس كازير 

 دكتوراه ، قيادة المعلم 

 جامعة والدن

 اآلداب والعلوم 

  

 جيمس ديفلين 

 ماجستير إدارة التعليم العالي 

 جامعة جورجيا الجنوبية

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 جيمس سيلز 

MFA  خيال ، 

 جنوب نيو هامبشاير جامعة 

 اآلداب والعلوم 

  

 جيمس طومسون

 ماجستير دراسات متعددة التخصصات 

 جامعة غرب نيو مكسيكو ؛

 - ماجستير في العلوم اإلنسانية
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 دومينغيز هيل  -جامعة والية كاليفورنيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 جيمس وايت

 دكتوراه علوم الحاسب 

 جامعة تينيسي

 علوم الكمبيوتر 

  

 هوبنر جامين 

Th.dعلم الالهوت النظامي ، . 

 بريتوريا  -جامعة جنوب إفريقيا 

 إدارة األعمال

  

 جامونيك هاريسون 

 دكتوراه قيادة التعليم العالي 

 فلوريدا ، الواليات المتحدة   -جامعة فلوريدا أتالنتيك 

 اآلداب والعلوم 

  

 جان سلون 

 ماجستير في العمل االجتماعي

 جامعة والية أريزونا

 والعلوم  اآلداب

  

 جين بورمان هولتوم 
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 دكتوراه في اإلدارة 

 حسنًا ، الواليات المتحدة  -جامعة أوكالهوما

 إدارة األعمال

  

 جانيا سنايدر 

 دكتوراه ، دراسات صحية تركز على صحة المجتمع

 دينتون  -جامعة تكساس للمرأة 

 العلوم الصحية

  

 جانيت مارتن إيزاك

 السلوك البشري دكتوراه دراسات متقدمة في 

 مينيسوتا  -جامعة كابيال 

 اآلداب والعلوم 

  

 جايسون بتلر 

 دكتور فى الفلسفة 

 جامعة الرؤية الدولية 

 اآلداب والعلوم 

  

 جايسون كاهلر 

 دكتوراه التأليف والبالغة

 جامعة واين ستيت

 اآلداب والعلوم 
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 جايسون ميمو

 اآلنسة. األمن السيبراني وضمان المعلومات

 موريس  جامعة روبرت

 علوم الكمبيوتر 

  

 جيسون نورمان 

 درجة الماجستير ، الكتابة المهنية

 جامعة أولد دومينيون 

 اآلداب والعلوم 

  

 جايسون روبرتس 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة جنوب نيو هامبشاير  

 جينان روك  اآلداب والعلوم

 ماجستير ، علم الحركة

 جامعة كاليفورنيا المعمدانية 

 اآلداب والعلوم 

  

 جيفري جيبهاردت 

 ماجستير المحاسبة 

 جامعة فينيكس 

 إدارة األعمال

  

 جيفري جوردون 
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 ماجستير في اإلدارة التنظيمية

 جامعة فينيكس 

 اآلداب والعلوم 

  

 جيليني ماركيز 

MPA 

 جامعة بلفيو 

 اآلنسة 

 -إدارة العدالة الجنائية

 جامعة فلوريدا الدولية 

 إدارة األعمال

  

 جينيفر كوبين 

 ماجستير في إدارة األعمال واإلدارة العامة وإدارة الموارد البشرية

 جامعة تيفين 

 إدارة األعمال

  

 جينابيث وارد 

 دكتوراه العلوم اإلنسانية

 معهد كاليفورنيا للدراسات المتكاملة 

 اآلداب والعلوم 

  

 جينابيث وارد 

 دكتوراه التربية والقيادة للتعليم العالي 
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 مينيسوتا  -بيال جامعة كا

 اآلداب والعلوم 

  

 جينيفر بريتينجهام 

M.Ed  تكنولوجيا التعليم ، 

 جامعة جنوب فلوريدا 

 اآلداب والعلوم 

  

 جينيفر كياريلو 

 ماجستير في دراسات االتصال والقيادة 

 جامعة جونزاغا 

 اآلداب والعلوم 

  

 جينيفر دوسيت 

 دكتوراه علم النفس العيادي 

 ، كينغستون( URIجامعة رود آيالند ) 

 العلوم الصحية

  

 جينيفر هاريس 

 دكتوراه ، تعليم ، تصميم تعليمي عبر اإلنترنت 

 مينيسوتا  -جامعة كابيال 

 إدارة األعمال

  

 جينيفر هيل 
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 دكتوراه ، تطوير نظام توصيل متعدد اللقاحات ألمراض المناطق المدارية

 جامعة نيوكاسل 

 العلوم الصحية

  

 جينيفر هوجان 

 اآلنسة. الرياضيات 

 كانساس ، الواليات المتحدة ؛  -جامعة إمبوريا ستيت 

 ماجستير ، المناهج وطرق التدريس ، التركيز على الرياضيات 

 جامعة تكساس أرلينغتون 

 اآلداب والعلوم 

  

 جينيفر باتريك 

 - ماجستير في اإلرشاد المهني

 جامعة جراند كانيون 

 العلوم الصحية

  

 جينيفر تروجيلو 

 ماجستير في العلوم اإلنسانية مع التركيز على اللغة اإلنجليزية

 جامعة داالس 

 اآلداب والعلوم 

  

 جيري ويلسون 

 -ماجستير في اإلدارة التنظيمية

 جامعة فينيكس 
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 إدارة األعمال

  

 ارميا شيمب 

 - دكتوراه علم النفس تخصص علم النفس الصحي

 مينيابوليس  -جامعة والدن 

 العلوم الصحية

  

 مي فايس جيري

 ماس

 جامعة بنسلفانيا؛ 

 ماجستير 

 سمو ليمان من مدينة نيويورك

 اآلداب والعلوم 

  

 جيروم رايلي 

M.Ed  تعليم الكبار 

 جامعة والية بنسلفانيا 

 إدارة األعمال

  

 جيريل بويكين 

 ماجستير ، ضمان معلومات األمن السيبراني

 جامعة جنوب فلوريدا 

 علوم الكمبيوتر 
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 جيرود توماس 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 كلية كيلر للدراسات العليا لإلدارة 

 إدارة األعمال

  

 جيسيكا بينيت 

 ماجستير السلوك البشري 

 جامعة وطنية

 اآلداب والعلوم 

  

 جيسيكا لوفتون 

M.Ed  تكنولوجيا التعليم ، 

 جامعة جراند كانيون  

 علوم الكمبيوتر 

  

 جيسيكا روان 

 ماجستير اإلحصاء 

 ميسوريجامعة سنترال 

 اآلداب والعلوم 

  

 جيم كاسال 

 ماجستير نظم المعلومات 

 جامعة فينيكس 

 علوم الكمبيوتر 
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 جو خواريز 

Psy.D 

 كلية ريوكان 

 اآلداب والعلوم 

  

 جويل المنذر 

 درجة الدكتوراه في االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة التعاون الدولي ، المكسيك

 إدارة األعمال

  

 ليفينجستون جويل 

 ماجستير التربية

 جامعة القديس يوسف. 

 ماجستير ، أخصائي اجتماعي 

 جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك

 اآلداب والعلوم 

  

 جوانا لوبورتو 

 -دكتوراه السياسة العامة واإلدارة

 جامعة والدن

 إدارة األعمال

  

 جون افرام 
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 ماجستير في تكنولوجيا المعلومات

 األمريكية جامعة انتركونتيننتال

 علوم الكمبيوتر 

  

 جون كونكلين 

 دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات

 جامعة كابيال 

 علوم الكمبيوتر 

  

 جون ديلوزير 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 كلية وادي لبنان ، آنفيل ، بنسلفانيا 

 إدارة األعمال

  

 جون لينتون 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة جونز هوبكنز 

 األعمالإدارة 

   

 جون رامسبوتوم

 دكتوراه 

 جامعة ييل

 اآلداب والعلوم 
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 جون راسل

 - ماجستير في علوم المعلومات الحاسوبية

 جامعة والية فلوريدا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 جوني جونسون 

 دكتوراة القيادة التربوية 

 جامعة نيو انجالند 

 إدارة األعمال

  

 جوناثان نايلز جيل 

 -الكتابة اإلبداعيةماجستير في 

 جامعة هيوستن

 اآلداب والعلوم 

  

 جوناثان ويليامز 

 -ماجستير ، التصميم االستراتيجي واإلدارة

 مدرسة بارسونز للتصميم ، نيويورك ، نيويورك 

 علوم الكمبيوتر 

  

 جونوي لويس 

 ماجستير في إدارة األعمال ، محاسبة

 جامعة روزفلت ، شاومبورغ ، إلينوي 

 إدارة األعمال
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 جوردان سيدل 

 دكتور فى الفلسفة 

 جامعة جاجيلونيان ، بولندا

 اآلداب والعلوم 

  

 خورخي سكاال 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة فينيكس 

 إدارة األعمال

  

 خوسيه ألفارادو 

 ماجستير 

 جامعة سري ، المملكة المتحدة

 علوم الكمبيوتر 

  

 جوزيف بيانكي

 إدارة األعمالماجستير في إدارة األعمال ، 

 جامعة العائلة المقدسة

 إدارة األعمال

  

 جوزيف سي رييلي 

MPH  تعزيز الصحة والتعليم ، 

 جامعة والية كاليفورنيا سان ماركوس ، سان ماركوس ، كاليفورنيا 
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 العلوم الصحية

  

 جوزيف كاتالين 

 ماجستير علوم سياسية

 الجامعة األمريكية العامة 

 اآلداب والعلوم 

  

 تشان جوزيف 

 دكتوراه القيادة التربوية في التعليم العالي 

 السرو ، كاليفورنيا  -جامعة ترايدنت الدولية 

 اآلداب والعلوم 

  

 جوزيف تشوي 

 دكتور في الوزارة ، إشراك العقل والثقافة

 ال ميرادا ، كاليفورنيا  -جامعة بيوال 

 اآلداب والعلوم 

  

 جوزيف لوسيرو 

 -القيادة التنظيمية

 أتالنتا ، كاليفورنيا  -أرجوسي جامعة 

 إدارة األعمال

  

 جوزيف مانكوسو 

 ماجستير لغة انجليزية
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 كانساس ، الواليات المتحدة  -جامعة والية فورت هايز

 اآلداب والعلوم 

  

 جوزيف فيري 

 ماجستير اقتصاديات التنمية والنمو االقتصادي 

 

 

 جامعة مرمرة ، اسطنبول ، تركيا

 إدارة األعمال

  

 جوزيف توريس 

 دكتوراه اإلرشاد والدراسات النفسية

 فيرجينيا بيتش ، فيرجينيا  -جامعة ريجنت 

 اآلداب والعلوم 

  

 جوشوا عزريل 

 دكتوراه الصحافة واالتصال الجماهيري 

 جامعة فلوريدا

 اآلداب والعلوم 

  

 جوشوا ريبي

 ماجستير هندسة النظم 

 جامعة ريجيس ، دنفر ، كولورادو

 الكمبيوتر علوم 
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 جواتي ديبناث 

 - دكتوراه الرياضيات التطبيقية

 جامعة والية لوا 

 اآلداب والعلوم 

  

 جودي شولت 

 ماجستير في تعليم الرياضيات 

 شيكاغو ، إلينوي  -جامعة ديبول 

 اآلداب والعلوم 

  

 جوليانا بايوا 

 دكتوراه الصحة العامة

 جامعة والدن

 العلوم الصحية

  

 جولي لورانس 

 الفنون أستاذ فى 

 جامعة فلوريدا

 اآلداب والعلوم 

  

 جولي رايت 

 ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

 جامعة كابيال 
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 علوم الكمبيوتر 

  

 جوليو سوسا 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة الشمال المركزية

 اآلداب والعلوم 

  

 جون تاي كيم 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة والية أوريغون

 ماجستير في القانون 

 جامعة كوريا؛ 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة سيول الوطنية ، سيول 

 إدارة األعمال

  

  

 كاماال دورسنر 

 دكتوراه الطاقة والبيئة 

 جامعة ديالوير ، الواليات المتحدة األمريكية 

 اآلداب والعلوم 

  

 كانديس توماس 

 ماجستير ، مستشار التعليم 
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 جامعة شرق كارولينا 

 والعلوم اآلداب 

  

 كارا دورسي 

 ماجستير في القيادة التربوية

 جامعة كونكورديا ، بورتالند 

 اآلداب والعلوم 

  

 كارين كاربنتر 

 دكتوراه صحة المجتمع

 جامعة والدن للصحة العامة

 العلوم الصحية

  

 كارين سيرل 

 ماجستير ، إدارة األعمال

 مدرسة كيلر للدراسات العليا؛ 

 ماجستير المحاسبة 

 نيكس جامعة في

 إدارة األعمال

  

 كارين ستانسيل 

 دكتوراه البيولوجيا الجزيئية والخلوية النباتية

 جامعة فلوريدا ، غينزفيل ، فلوريدا

 العلوم الصحية
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 كارين أوالنسكي

 جامعة والية كانساس ، مانهاتن ، كانساس  -درجة الماجستير في تعليم الكبار والمهني والتعليم المستمر 

 والعلوم اآلداب 

 كارين ويلسون 

 تعليم الكبار والتعليم اإلرشادي -د

 جامعة تكساس ايه اند ام 

 اآلداب والعلوم 

  

 كارين ميليغان 

 دكتوراه قيادة السالمة العامة 

 جامعة كابيال 

 إدارة األعمال

  

 كيسي بروباكر 

 ماجستير ، علم األحياء 

 جامعة سانت جوزيف ، ويست هارتفورد 

 العلوم الصحية

  

 كيت كانالي

MPH 

 جامعة نيو إنجالند ، أستراليا 

 العلوم الصحية
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 كاثرين بيرتون 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة وطنية

 اآلداب والعلوم 

  

 كاثرين هنسون ماك 

 دكتوراه. علوم الكمبيوتر 

 جامعة االباما

 علوم الكمبيوتر 

  

 كاثرين ديالرد 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 كاليفورنيا ، ديفيس جامعة 

 اآلداب والعلوم 

  

 كوثر عباس 

 ماجستير في األدب اإلنجليزي واللغة

 جامعة شمال ميشيغان

 ماجستير في األدب اإلنجليزي واألمريكي 

 األدب اإلنجليزي واألمريكي -كلية اآلداب جامعة بغداد 

 اآلداب والعلوم 

  

 كيدريك روبرسون 

 ماجستير في إدارة المشاريع 
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 للدراسات العليا لإلدارة ، ديكاتور ، جورجيا كلية كيلر 

 ماجستير في إدارة األعمال ، المالية

 كلية كيلر للدراسات العليا لإلدارة ، دولوث ، جورجيا 

 إدارة األعمال

  

 كيلي آن بيريس 

 د. العلوم الصحية مع تركيز مزدوج في التغذية السريرية والتعليم

 جامعة بريدجبورت 

 والعلوم اآلداب 

  

 كيلي بلومكويست 

 ماجستير اإلدارة التربوية 

 جامعة ساوث داكوتا 

 اآلداب والعلوم 

  

 كيلي فاي 

 ماجستير المناهج وطرق التدريس

 كلية التربية األمريكية 

 اآلداب والعلوم 

  

 كيلي هارمون 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة ليهاي ، بيت لحم ، بنسلفانيا 

 اآلداب والعلوم 
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 كافانا سالموند  كيلي

 ماجستير في تخصص الصحة والشيخوخة والمجتمع

 جامعة ماكماستر

 العلوم الصحية

  

 كيلي باتريك 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية والكتابة اإلبداعية 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 

 اآلداب والعلوم 

  

 كلفن راشيل 

 دكتوراه ادارة التعليم العالي 

 جامعة كابيال 

 األعمالإدارة 

  

 كينيث تشابمان 

 دكتوراه إدارة التعليم العالي 

 جامعة أوكالهوما ، نورمان ، أوكالهوما

 اآلداب والعلوم 

  

 كيري نوتنغهام 

 دكتوراه. 

 كلية هارولد أبيل للعلوم االجتماعية والسلوكية بجامعة كابيال ؛ 
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 دينار 

 كلية الحقوق بجامعة كامبل نورمان أدريان ويجينز 

 الصحيةالعلوم 

  

 كيري شافرت 

 - ماجستير إدارة أعمال

 جامعة نوفا الجنوبية الشرقية ، فورت لودرديل ، فلوريدا

 إدارة األعمال

  

 كيفن كيلروي 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة روتجرز ، نيوارك ، نيوجيرسي ؛

 ماجستير في الفنون الجميلة ، الكتابة اإلبداعية 

 نيوجيرسيجامعة روتجرز ، نيوارك ، 

 اآلداب والعلوم 

  

 كيفين نجوين 

 ماجستير التربية

 جامعة فينيكس 

 اآلداب والعلوم 

  

 كيا ويليامز 

 ماجستير علم النفس التطبيقي 

 جامعة بالتيمور 



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            264 

 اآلداب والعلوم 

  

 خالد مبروك 

 ماجستير ، القيادة التربوية واإلدارة

 جامعة ديربي ، المملكة المتحدة

 اآلداب والعلوم 

  

 مبرليرقص كي 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة ويسترن غفرنرز 

 إدارة األعمال

  

 كيمبرلي جرين 

 ماجستير في إدارة األعمال ، اإلدارة

 جامعة ستراير كولومبيا ، ساوث كارولينا 

 اآلداب والعلوم 

  

 كيمبرلي جريجوروفيتش 

 ماجستير تكنولوجيا التعليم 

 جامعة أوتاوا ، كانساس 

 والعلوم اآلداب 

  

 كيمبرلي هاتشينجز 

 ماجستير ، تدريب وتطوير الموارد البشرية 
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 جامعة أمبرتون ، جارالند ، تكساس

 ماجستير العلوم اإلدارية 

 ، جارالند ، تكساسامبرتونجامعة 

 إدارة األعمال 

  

 كيمبرلي جونز 

 دكتوراه في التربية والتعليم 

 في. ال تزال جامعة

 اآلداب والعلوم

  

 كيمبرلي باليرمو كيلب 

 ماجستير ، علم النفس

 جامعة والدن 

 ماجستير ، علم نفس المجتمع المدرسي

 كلية نيو روشيل

 كيريل كريوتشكوف اآلداب والعلوم

 ماجستير ، علم النفس الإرشادي 

 جامعة موسكو الحكومية لعلم النفس والتعليم 

 علوم الآداب 

  

 كيرك لايتون 

 العلوم الإنسانيةماجستير الآداب في 

 جامعة ولاية كاليفورنيا ، دومينغيز هيلز 

 الآداب والعلوم 
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 كريج ستريهورن 

 دكتوراه علم النفس الإرشادي

 جامعة ماساتشوستس ، أمهيرست 

 الآداب والعلوم 

  

 كريستل غيمارا 

 الآنسة. الدراسات البيئية ، بيولوجيا الحفظ 

 كلية جرين ماونتن ، بولتني ، فاتو 

 الآداب والعلوم 

  

 كريستيان ماكرون 

 ماجستير فنون جميلة كتابة إبداعية 

 كلية إيمرسون ، بوسطن ، ماساتشوستس 

 الآداب والعلوم 

  

 كريستينا فيريرا 

 ماجستير ، تمريض ، ممرضة تخدير 

 كلية العلوم الصحية بجامعة الغرب الأوسط ، جلينديل ، أريزونا 

 الآداب والعلوم 

  

 

 هوشنبرغركريستيلي 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 جامعة فينيكس 

 إدارة الأعمال
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 كوري كلينجيل 

 ماجستير في إدارة الأعمال ، عقارات

 جامعة ماريلهرست ، أوريغون ، الولايات المتحدة الأمريكية 

 إدارة الأعمال

  

 لانس فيغرين 

 ماجستير في إدارة الأعمال ، تكنولوجيا المعلومات 

 و ، كاليفورنيا ، السر  TUIجامعة 

 إدارة الأعمال

  

 لاري كاردر 

 ماجستير ، القيادة التنظيمية 

 جامعة نورويتش 

 إدارة الأعمال

  

 لاري جونسون

 ماجستير الصحافة 

 جامعة ايوا 

 الآداب والعلوم 

  

 لاتاشا بورني 

M.H.R.M  إدارة الموارد البشرية ، 

 فيرجينيا ؛ كلية كيلر للدراسات العليا للإدارة ، أرلينغتون ، 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 كلية كيلر للدراسات العليا للإدارة ، أرلينغتون ، فيرجينيا ؛ 

 ماجستير ، تعليم الكبار والتعليم المستمر



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            268 

 جامعة ولاية فلوريدا تالاهاسي ، فلوريدا 

 إدارة الأعمال

  

 لاتيشا كامينغز 

 ماجستير إدارة الصحة 

 جامعة أشفورد 

 الآداب والعلوم 

  

 ورا سميث ل

 الآنسة. نظم المعلومات الحاسوبية ، إدارة البرمجيات 

 جامعة ديترويت ميرسي ، ديترويت ، ميتشيغن 

 علوم الكمبيوتر 

  

 لورين بروباكر 

 ماجستير الرياضيات التطبيقية 

 

 أكرون ، أوهايو   -جامعة أكرون 

 ماجستير في إدارة الأعمال ، المالية 

 أوهايو تيفين ،  - جامعة تيفين 

 الآداب والعلوم 

  

 لاوال إدريس باجيوا 

 ماجستير ، علوم الكمبيوتر

Universiti Teknologi Malaysia  ماليزيا ، 

 علوم الكمبيوتر 
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 لورانس وايت 

 ماجستير في التعليم عن بعد 

 جامعة أثاباسكا ، أثاباسكا ، ألبرتا 

 الآداب والعلوم 

  

 لينا مابي 

M. S لوجيا ، التصميم التعليمي والتكنو 

 جامعة إمبوريا ستيت ، إمبوريا ، كانساس ؛ 

M أ ، علم النفس . 

 جامعة نورث سنترال ، سان دييغو ، كاليفورنيا ؛ 

M. S  التخطيط المالي الشخصي 

 جامعة ولاية كانساس ، مانهاتن ، كانساس 

 العلوم الصحية 

  

 ليا رامبولا 

 ماجستير اللغة الإنجليزية 

 كوتزتاون ، بنسلفانياجامعة كوتزتاون ، 

 الآداب والعلوم 

  

 ليا شيلتون 

 ماجستير اللغة الإنجليزية 

 نوتنغهام ، إنجلترا ، المملكة المتحدة  - جامعة نوتنغهام 

 الآداب والعلوم 

  

 ليا سيلفرمان

 دكتوراه السياسة العامة والإدارة 
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 جامعة والدن

 الآداب والعلوم 

  

 ليني كينت 

 - العياديدكتوراه علم النفس 

 جامعة والدن ، مينيابوليس ، مينيسوتا 

 العلوم الصحية 

  

 ليون كيلي 

 ماجستير في إدارة الأعمال ، إدارة المعلومات 

 جامعة نورث وسترن: كلية كيلوج للدراسات العليا للإدارة ، إيفانستون ، 

 إدارة الأعمال

  

 ليونيداس بابولاكيس 

 ماجستير في تكنولوجيا المعلومات 

 ربول ، المملكة المتحدة جامعة ليف

 علوم الكمبيوتر 

  

 ليوبولدو شهرياري 

 جامعة نيكاراغوا المركزية ، كوادراس آل ، نيكاراغوا  -دكتوراه في العلوم البيئية 

 إدارة الأعمال

  

 ليشون روبرتس 

 ماجستير تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية 

 جامعة ريجيس ، دنفر ، كولورادو 

 علوم الكمبيوتر 
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 ليزلي ليندبلاد 

 يركز ماجستير اللاهوت على العدل وبناء السلام 

 المدرسة اللاهوتية المعمدانية في ريتشموند هنريكو ، فيرجينيا 

 ماجستير تربية خاصة 

 جامعة ولاية فرجينيا بطرسبورغ ، فيرجينيا الولايات المتحدة 

 الآداب والعلوم 

  

 لويلين أندرادا 

 ية ماجستير فنون جميلة كتابة إبداع

 جامعة جنوب مين 

 الآداب والعلوم 

  

 ليزلي جايلز 

 ماجستير وتدقيق تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني 

 جامعة تيمبل

 علوم الكمبيوتر 

  

 ليشا بتروفيتش 

 ماجستير في إدارة الأعمال والتسويق

 جامعة كولورادو التقنية ، كولورادو سبرينغز ، كولورادو ؛ 

 العالي ماجستير في التعليم 

 جامعة كابلان ، دافنبورت ، آيوا 

 إدارة الأعمال

  

 ليندا هاو 
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 ديسيبل ، القيادة 

 كلية بيكر ، فلينت ، ميتشيغن 

 إدارة الأعمال

  

 

 

 لينيت وونغ 

 دكتوراه السلوك الصحي 

 جامعة إنديانا ، بلومنجتون ، إن 

 العلوم الصحية 

  

 ليزا بيل

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 جامعة فينيكس 

 رة الأعمالإدا

  

 لوري ويندت 

 جامعة إلينوي الشرقية  - ماجستير في إدارة الأعمال 

 إدارة الأعمال

 لويس بايونت روبلز 

 دكتوراه. في هندسة الحاسوب 

 إسبانيا  - جامعة سالامانكا البابوية ، مدريد 

 علوم الكمبيوتر 

  

 لويس تيكسيرا 

 دكتوراه الدراسات البرتغالية 
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Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

 الآداب والعلوم 

  

 لوك كونراث 

 ماجستير علوم الحاسب ونظم المعلومات الحاسوبية 

 جامعة سانت سكولاستيكا ، دولوث ، مينيسوتا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 لوسيا بيريرا 

 ماجستير القيادة التربوية 

 ييغو ، كاليفورنيا جامعة ولاية سان دييغو ، سان د

 الآداب والعلوم 

  

 لينيتا ماكالوم 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 جامعة فينيكس 

 إدارة الأعمال

  

Machunwangliu Kamei 

 دكتوراه. تواصل

 جامعة حيدر أباد المركزية ، الهند 

 الآداب والعلوم 

  

 مادلين سميث 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 الجنوبية جامعة كولومبيا  
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 إدارة الأعمال

  

 ماهر غلاييني 

 إد. د 

 جامعة نورث إيسترن ، بوسطن ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة الأمريكية 

 إدارة الأعمال

  

 محمود علي 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 جامعة فلوريدا متروبوليتان ، فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية 

  إدارة الأعمال

 مايا سميث 

 ماجستير إدارة التعليم العالي 

 جامعة ولاية لويزيانا 

 الآداب والعلوم 

  

 ماجد القميني 

 ماجستير هندسة حاسبات 

 طهران   -جامعة آزاد 

 منال عبد للا  علوم الكمبيوتر

DBA  برنامج ريادة الأعمال وإدارة الأعمال ، 

 جامعة كاليفورنيا انتركونتيننتال 

 الآداب والعلوم 

  

 ميشرا مانيش كومار 

 دكتوراه علوم الحاسب 
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 جامعة ساي ناث ، رانتشي ، الهند  

 الآداب والعلوم 

  

 ماردين كار

 إد ، القيادة التنظيمية 

 جامعة جراند كانيون.

 الآداب والعلوم 

  

 ماريا ستافورد 

 ماجستير في الفنون الجميلة ، الكتابة الإبداعية 

 جامعة أركنساس  

 الآداب والعلوم 

  

 مارلين أوينز

 ير تكنولوجيا المعلومات ماجست

 الجامعة العسكرية الأمريكية 

 علوم الكمبيوتر 

  

 ماريو بيرتون 

MPS  )في القيادة والمنظمات )الابتكار الاستراتيجي 

 جامعة دنفر 

 الآداب والعلوم 

  

 ماريسا ميدمان

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 جامعة فينيكس 
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 إدارة الأعمال

  

 مارك دوموه 

 الأعمال ، المالية ماجستير في إدارة 

 جامعة هاملين ، سانت بول ، مينيسوتا ، الولايات المتحدة الأمريكية 

 إدارة الأعمال

  

 مارك تارالو 

 ماجستير تدريس ثانوي 

 كلية نيو جيرسي 

 ماجستير في إدارة الأعمال ، تمويل الشركات 

 جامعة فيرلي ديكنسون 

 إدارة الأعمال

  

 مارلا بهلر 

Ed.D جامعة نورث سينترال  - . القيادة التنظيمية 

 إدارة الأعمال

 مارسيا بيلبي 

 دكتوراه في الكلاسيكيات والتاريخ القديم وعلم الآثار 

 جامعة برمنغهام ، المملكة المتحدة 

 الآداب والعلوم 

  

 مارتا رودريغيز ريفيرا 

 ماجستير في الإدارة والإشراف

 كلية الرحمة 

 الآداب والعلوم 
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 مارتي موراليس إنساين 

 دكتوراه علم الأحياء

 جامعة ولاية نيو مكسيكو ، لاس كروسيس ، نيو مكسيكو 

 العلوم الصحية 

  

 Arredondoمارتن 

M.Ed  تكنولوجيا التعليم ، 

 الجامعة الأمريكية إنتركونتيننتال 

 الآداب والعلوم 

  

 ماري أ. هيرنانديز 

 ماجستير في الإدارة العامة تخصص دراسات السياسات 

 ينغستون كندا ؛ جامعة كوينز ، ك

 ماجستير في التربية تخصص إرشاد

 جامعة أوتاوا 

 العلوم الصحية 

  

 ماري ديسب 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 مدرسة هولت للأعمال الدولية ، كامبريدج ، ماساتشوستس 

 إدارة الأعمال

  

 ماري روس 

 جامعة والدن ؛  - دكتوراه في الصحة العامة 

 العلوم الصحية 
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 تشامبرز ماري لين 

 خطاب دكتوراه تقني ومهني 

 جامعة شرق كارولينا ، نورث كارولاينا

 الآداب والعلوم 

  

 ماثيو بادتك 

 دكتوراه علم الأحياء الدقيقة والمناعة 

 جامعة سانت لويس 

 العلوم الصحية 

  

 ماثيو بوث 

 ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

 جامعة نوفا الجنوبية الشرقية 

 علوم الكمبيوتر 

  

 ونسفورد ماثيو ل

M.Ed  التربية الخاصة 

 جامعة ماري واشنطن ، فريدريكسبيرغ ، فيرجينيا 

 الآداب والعلوم 

  

 ماثيو بريسي 

 ماجستير محاسبة 

 جامعة كونيتيكت ، ستورز ، كونيتيكت

 إدارة الأعمال

  

 ماكس دنكرلي 
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 ماجستير ، علوم الكمبيوتر

 جامعة الكابيتول للتكنولوجيا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 ميغان ميهان

 ماجستير في الاتصال

 كلية ماريست 

 الآداب والعلوم 

  

 ميليسا سارتور 

 جامعة ويسكونسن  -دكتوراه في التاريخ 

 ماديسون ، ماديسون ، ويستر

 الآداب والعلوم 

  

 مايكل ايرفين

M.Edالتعلم مدى الحياة وتعليم الكبار ، . 

 جامعة ولاية بنسلفانيا ؛ 

 العسكري ماجستير التاريخ 

 الجامعة العسكرية الأمريكية ؛ 

 ماجستير دراسات القيادة 

 جامعة تكساس في إل باسو 

 إدارة الأعمال

  

 مايكل جاريت 

 د

 جامعة ليبرتي ، لينشبورغ ، فيرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية 
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 الآداب والعلوم 

  

 مايكل مارسليك 

MSBA Accountancy 

 كاليفورنيا ساكرامنتو جامعة ولاية 

 إدارة الأعمال

  

 مايكل باترسون 

 د ـ القيادة التربوية والتغيير 

 جامعة فيلدنج ، سانتا باربرا ، كاليفورنيا ؛ 

 إدارة الأعمال

  

 مايكل فويتينسكي 

 ماجستير فلسفة 

 جامعة ويلز ترينيتي سانت ديفيد ، لامبيتر ، ويلز ، المملكة المتحدة 

 الآداب والعلوم 

  

 ل انغواندا ميشي

 دكتوراه في الإدارة 

 جامعة والدن ، مينيسوتا 

 إدارة الأعمال

  

 ميشيل ساندون 

 ماجستير لغة انجليزية 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير: مانشستر ، نيو هامبشاير

 الآداب والعلوم 
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 ميشيل جيامارتينو سميث 

 ماجستير في إدارة الأعمال ، إدارة الموارد البشرية 

 ستراير ، هنريكو ، فيرجينيا جامعة 

 إدارة الأعمال

  

 ميشيل كناب 

 ماجستير اللغة الإنجليزية 

 جامعة تشابمان ، أورانج ، 

MFA  الكتابة الإبداعية ، 

 جامعة كاليفورنيا تشابمان ، أورانج ، كاليفورنيا 

 الآداب والعلوم 

  

 ميشيل روبرتس 

 ماجستير في الصحة العامة ، التغذية

 جامعة ليبرتي 

 وم الصحية العل

  

 ميشيل ويلر

 دكتوراه علم النفس العام 

 جامعة جراند كانيون 

 الآداب والعلوم 
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 ميغيل سواريز 

 ماجستير ، علم المكتبات والمعلومات

 جامعة ولاية فلوريدا 

 الآداب والعلوم 

  

 مايك جيمس 

 ماجستير في المحاسبة والإدارة المالية 

 كانساس سيتي ، ميزوري ؛ كلية كيلر للدراسات العليا للإدارة 

 ماجستير في إدارة الأعمال 

 جامعة سنترال ميسوري ، كلية هارمون للأعمال ، وارنسبرج ، ميزوري

 إدارة الأعمال

  

 ميكيلي كيتشيم 

 ماجستير في إدارة الأعمال ، إدارة الموارد البشرية 

 كلية كولومبيا 

 إدارة الأعمال

  

 ميترا فرخاني 

 ماجستير محاسبة 

 جامعة لافيرن 

 إدارة الأعمال

  

 مم فرهاد باري 

 ماجستير ، علوم الكمبيوتر

 جامعة إلينوي ، سبرينغفيلد ، إلينوي

 علوم الكمبيوتر 
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 محمد راشد 

 ماجستير ، علوم الكمبيوتر

 جامعة بيس 

 ماجستير في الفيزياء التطبيقية والإلكترونيات 

 جامعة دكا 

 علوم الكمبيوتر 

    

 محمد موسى

 ماجستير في الهندسة الطبية الحيوية 

 هايدلبرغ ، ألمانيا - جامعة هايدلبرغ 

 الآداب والعلوم 

  

 مونيك برانسكومب 

 ماجستير أدب إنجليزي 

 جامعة إلينوي الشرقية 

 الآداب والعلوم 

  

 موبيلولا أكينيمي 

 ماجستير علوم الحاسوب 

 جامعة إبادان ، ولاية إبادان أويو 

 علوم الكمبيوتر 

  

 دانسفيلد مورغان 

 ماجستير أدب إنجليزي 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 
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 اآلداب والعلوم 

  

 مقوندسي بحبه

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة نيقوسيا ، قبرص 

 إدارة األعمال

  

 معاد أبو عطا 

 دكتوراه علوم الحاسب 

 جامعة والية كينت ، كينت ، أوهايو

 علوم الكمبيوتر 

  

 محمد طارق 

 تكنولوجيا المعلومات التطبيقية وهندسة البرمجيات واإلدارةماجستير 

 جامعة جوتبرج السويد؛ 

 جامعة الزراعة فيصل آباد باكستان   -ماجستير علوم الحاسب اآللي 

 علوم الكمبيوتر 

 مختار رنا 

 دكتوراه علوم الحاسب وتصميم واجهة المستخدم

 جامعة أنجليا روسكين ، المملكة المتحدة 

 علوم الكمبيوتر 

  

 مراد ياغي

 ماجستير هندسة الحاسب اآللي 
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 جامعة اليرموك ، األردن

 علوم الكمبيوتر 

  

 ناديا كوفاشيفيتش 

 ، ما بعد الثانوي وتعليم الكبار  EDاآلنسة. 

 مينيابوليس ، مينيسوتا  -جامعة كابيال 

 اآلداب والعلوم 

  

 نام تران نجوين 

 واالتصاالتدكتوراه كلية الهندسة الكهربائية 

 جامعة نيو ساوث ويلز 

 علوم الكمبيوتر 

  

 نانسي دن 

 ماجستير في اللغة اإلنجليزية واللغويات التطبيقية

 جامعة والية أريزونا؛

 اآلداب والعلوم 

  

 ناتالي سميث

M.Ed  علم النفس التربوي 

 جامعة إدينبورو 

 اآلداب والعلوم 

  

 ناثان روندو 
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 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة نوفا الجنوبية الشرقية 

 إدارة األعمال

  

 نفرتيتي مورانت 

 ماجستير ، علم النفس التنظيمي الصناعي / إدارة الموارد البشرية

 جامعة والدن

 اآلداب والعلوم 

  

 نهلين احمد 

 ماجستير التغذية البشرية 

 جامعة ميشيغان الشرقية ، يبسيالنتي ، ميتشيغن

 العلوم الصحية

  

 نيل مي

 ماجستير ، علم النفس العام 

 جامعة جراند كانيون. 

 ماجستير االتصاالت

 جامعة ليندينوود ، سانت تشارلز ، ميزوري 

 اآلداب والعلوم 

  

 نيل مورتي

MPH اإلحصاء الحيوي التطبيقي ، 

 جامعة كليرمونت للدراسات العليا
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 العلوم الصحية

  

 نيل واكويتز 

 دكتوراه الرياضيات

 جامعة والية تكساس؛

 اآلداب والعلوم 

  

 نيكوالس النكستر

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة الشعب

 اآلداب والعلوم 

  

 نيكانور امواتا 

 جامعة كاليكوت ، الهند  -ماجستير في إدارة األعمال 

 إدارة األعمال

 نيكوال بولد 

 دكتوراه األنثروبولوجيا 

 جامعة كونيتيكت؛

 العلوم الصحية

  

 نيكول ادامز

EdM . االقتصاد والتعليم ، التخصص في أسواق العمل والتعليم العالي 

 جامعة كولومبيا 

 إدارة األعمال
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 نيكول إليوت 

 ماجستير لغة انجليزية تخصص الكتابة

 جامعة جنوب إلينوي ، إدواردسفيل ، إلينوي 

 اآلداب والعلوم 

  

 نيكول خوري 

 ماجستير التربية

 جامعة والية كاليفورنيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 نيكول ماسون 

 د

 جامعة لينشبورغ ، لينشبورغ ، فيرجينيا 

 العلوم الصحية

  

 

 

 نيكول فيااير 

 ماجستير ، علم النفس العيادي 

 جامعة ال فيرن؛

 ماجستير علم النفس العيادي 

 جامعة أزوسا باسيفيك 

 اآلداب والعلوم 
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 نيكوليتا أفغوستي 

 جامعة ميدلسكس ، لندن ، المملكة المتحدة  -البصرية والتعليمدكتوراه في الدراسات المهنية والفنون 

 اآلداب والعلوم 

 نيالنكو مالك 

 دكتوراه لغة انجليزية

 جامعة سيلينوس للعلوم واآلداب بإيطاليا 

 اآلداب والعلوم 

  

 نيمناث ويثاناتشي 

 دكتوراه في االقتصاد 

 جامعة كوبي

 اآلداب والعلوم 

  

 نيروشا سوفيس 

 إدارة األعمال ماجستير في 

 جامعة جنوب كاليفورنيا 

 إدارة األعمال

  

 نجواسي إيفو فورغيما 

 دكتوراه اللغويات العامة

 جامعة بايرو كانو 

 اآلداب والعلوم 
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 نامدي نوسو 

 ماجستير في إدارة نظم المعلومات

 جامعة روهامبتون المملكة المتحدة 

 اآلداب والعلوم 

  

 نوال ستاير 

 األعمال ، إدارة نظم المعلومات ماجستير في إدارة 

 الواليات المتحدة األمريكية ؛ -جامعة جونز هوبكنز ، بالتيمور ، ماريالند 

 ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

 الواليات المتحدة األمريكية -جامعة جونز هوبكنز ، بالتيمور ، ماريالند 

 إدارة األعمال

  

 نعمان شحادة 

 معة ويسترن أونتاريو ، لندن ، أونتاريو ، كندا جا  -ماجستير في علوم الكمبيوتر 

 علوم الكمبيوتر 

 نوري بكريم 

 دكتوراه علوم اللغة 

 جامعة ليموج ، فرنسا 

 اآلداب والعلوم 

  

Ogechi Adeola 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 كلية مانشستر لألعمال ، المملكة المتحدة 

 إدارة األعمال
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Olufunke Ogundimu 

 الفنون الجميلة الدولية ، كتابة إبداعيةماجستير في 

 جامعة نيفادا ، الس فيغاس ؛

 ماجستير في علم النفس اإلداري 

 يابا ، الغوس ، نيجيريا  -جامعة الغوس ، أكوكا 

 اآلداب والعلوم 

  

Onyekwere Oluoha 

 ماجستير إدارة نظم المعلومات 

 جامعة ليفربول ، المملكة المتحدة.

 الكمبيوتر علوم 

  

 أوبييمي أوالديجي 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة إيلورين ، إيلورين 

 إدارة األعمال

  

 بابلو ماركين 

 دكتوراه اللغات الحديثة والدراسات الثقافية

 جامعة ألبرتا ، إدمونتون ، كندا 

 اآلداب والعلوم 

  

 باميال كالرك 
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 جامعة والدن   -ماجستير في اإلدارة غير الهادفة للربح واإلدارة 

 اآلداب والعلوم 

 باناجيوتيس دوروس 

 ماجستير علم النفس المهني 

 جامعة هيرتفوردشاير ، المملكة المتحدة ؛ 

 ماجستير علم نفس الصحة 

 جامعة ميدلسكس ، لندن 

 بانكاج ميهروترا العلوم الصحية

 دكتوراه العلوم الطبية 

 اسكتلندامعهد العلوم الطبية ، جامعة أبردين ، 

 العلوم الصحية

  

 

 

 

 باوال زاراما

 ماجستير في إدارة األعمال 

 كلية الرحمة

 إدارة األعمال

  

 باتريشيا بومروي 

 ماجستير الرياضيات المهنية واإلحصاء

 جامعة جنوب كوينزالند ، أستراليا 

 اآلداب والعلوم 
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 باتريشيا في كافالكانتي ماروتا 

 العالقات الدولية والمنهجية دورات الدكتوراه في تاريخ 

 جامعة سلفادور 

 اآلداب والعلوم 

  

 باتريك ماكي 

 ماجستير في اإلدارة 

 الجامعة العسكرية األمريكية 

 إدارة األعمال

  

 بيجي روسكيتي 

 جامعة كابيال   -ماجستير في التربية والتعليم  

 اآلداب والعلوم 

 بيير ويليامز 

 ماجستير التربية

 ميلدجفيل ، جورجيا  -الوالية كلية جورجيا وجامعة 

 اآلداب والعلوم 

  

 راشيل ستانفورد 

 ماجستير الكتابة والبالغة

 جامعة والية إلينوي

 اآلداب والعلوم 
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 راشيل يونغرين 

 ماجستير علم النفس التطبيقي 

 جامعة ويسكونسن

 اآلداب والعلوم 

  

 راشيل الكسندر 

 ت ، لوس أنجلوس ؛ جامعة فينيكس ، الفايي -ماجستير في إدارة األعمال 

 إدارة األعمال

  

 راشيل جرامان

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة األعمال العامة

 جامعة كابيال ، مينيابوليس ، مينيسوتا 

 إدارة األعمال

  

 رضوى بندرة 

 ماجستير علوم حاسب 

 جامعة هيرتفوردشاير ، المملكة المتحدة 

 علوم الكمبيوتر 

  

 رايون نيفيل إليوت 

 ماجستير التربية الخاصة 

 جامعة والية الغرب األوسط؛ 

 ماجستير تكنولوجيا المعلومات 

 معهد فلوريدا للتكنولوجيا 
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 اآلداب والعلوم 

 

 راينا كيلي بيالمي 

 الدكتوراه واإلدارة والقيادة التنظيمية 

 جامعة فينيكس ، أوكالند ، كاليفورنيا 

 إدارة األعمال

  

 رجا أبهيالش بوناغوتي 

 في العلوم الصيدالنية دكتوراه. 

 جامعة أشاريا ناجارجونا ، جونتور ، الهند 

 العلوم الصحية

  

 رند الفارس 

 دكتوراه الرياضيات

 جامعة بوترا ، ماليزيا  -معهد البحوث الرياضية 

 اآلداب والعلوم 

  

 راندي ماكوين 

M إد ، التعلم مدى الحياة وتعليم الكبار . 

 جامعة والية بنسلفانيا ؛ 

 ماجستير في اإلدارة العامة

 جامعة تكساس في إل باسو 

 إدارة األعمال
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 رشاد عبدهللا 

 ماجستير المحاسبة المهنية

 جامعة ستراير

 إدارة األعمال

  

 ريبيكا فاسكيز جوميز 

 دكتوراه 

 جامعة آكورونيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 ريبيكا بيرتوتشيو 

 لفانيا جامعة والية بنس -ماجستير ، علم النفس المدرسي 

 اآلداب والعلوم 

   

 ريبيكا ماكجيلواي 

 ماجستير في الفنون الجميلة ، الكتابة اإلبداعية 

 جامعة جنوب مين

 اآلداب والعلوم 

  

 ريجينا مارتن 

 ديسيبل ، اإلدارة

 جامعة أرجوسي ، فلوريدا 
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 إدارة األعمال

  

 ريجنالد كالرك 

 ماجستير في التعليم العالي 

 العالمية ، إنديانابوليس ، إنجامعة بوردو 

 اآلداب والعلوم 

  

 رينيه نيلسون 

 درجة الماجستير ، التربية في المناهج وطرق التدريس في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

 QCجامعة كونكورديا ، مونتريال ،  

 العلوم الصحية

  

 رضا حسنبور  

 دكتوراه هندسة الكمبيوتر 

 جامعة الشرق األوسط التقنية

 لكمبيوتر علوم ا

  

 ريا سانشيز 

 قيادة المنظمة

 للدراسات العليا ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا  Pepperdineجامعة 

 اآلداب والعلوم 

   

 ريانون بارتليت 

 ماجستير في اإلرشاد المجتمعي
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 جامعة نبراسكا ، أوماها

 اآلداب والعلوم 

  

 ريتش هوو 

 ماجستير نظم المعلومات الحاسوبية

 جامعة فينيكس 

 علوم الكمبيوتر 

  

 ريتشارد بيل 

 ماجستير ، اإلدارة

 جامعة كابالن ، بيتسبرغ ، بنسلفانيا 

 إدارة األعمال

  

 ريتشارد كالين 

MS ،LIB 

 جامعة دالهوزي ، هاليفاكس ، نوفا سكوشا ، كندا ؛

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة الموارد البشرية 

 كاليفورنيا جامعة فينيكس ، ساكرامنتو ، 

 علوم الكمبيوتر 

  

 ريتشارد روبنسون 

 ميغا بايت 

 جامعة تكساس تايلر 

 إدارة األعمال
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 ريتشارد سمات 

 ماجستير التربية / المناهج والتدريس

 جامعة فينيكس 

 اآلداب والعلوم 

  

 ريتا موريا 

 جامعة بهاجوانت ، أجمر ، راجستان الهند  -دكتوراه الصيدلة 

 العلوم الصحية

 

 اوجبيما ريتا 

 ماجستير في إدارة األعمال ، الموارد البشرية

 شارع جامعة جورجيفوكس ، نيوبيرج ، أوريغون ؛ 

M.Ed  تعليم الكبار / تنمية القوى العاملة ، 

 جامعة نورث سينترال 

 إدارة األعمال

  

 روبرت جيمس 

 ماجستير في علم األحياء 

 جامعة والية كاليفورنيا ، لونج بيتش

 اآلداب والعلوم 

  

 روبرت بريسلي

 ماجستير ، علم األحياء 
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 جامعة والية ميسيسيبي ، ستاركفيل ، ماجستير 

 العلوم الصحية

  

 روبرت ريتمان 

 ماجستير في الرياضة وعلوم الصحة

 الجامعة األمريكية العامة ، تشارلز تاون ، فيرجينيا الغربية 

 العلوم الصحية

  

 

 

 روبرتا والكر 

 واإلدارةماجستير في تعليم الكبار 

 جامعة جونز الدولية ، كولورادو 

 اآلداب والعلوم 

  

 روبن بيرلي سبيدج 

 ماجستير في االستشارة 

 جامعة نيو جيرسي سيتي

 اآلداب والعلوم 

  

 روبن كينج 

 جامعة كابيال  -دكتوراه العدالة الجنائية 

 اآلداب والعلوم 

 روليريا ويست ديدويلر 
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 ماجستير ، علم األحياء 

 ربية ، بولينج جرين ، كنتاكيجامعة كنتاكي الغ

 العلوم الصحية

  

 روزماري جوي ألونزو شولت 

 ماجستير علم النفس تخصص في األزمات والتدخل في حاالت الطوارئ 

 الجامعة العسكرية األمريكية 

 اآلداب والعلوم 

  

 روث العلبي 

 ماجستير هندسة نظم المعلومات 

 جامعة قبرص الدولية ، هاسبوالت يفكوسا 

 الكمبيوتر علوم 

  

 ريان بتلر 

 ماجستير علم النفس التربوي تخصص التنمية البشرية

 جامعة بول ستيت ، مونسي ، إن 

 اآلداب والعلوم 

  

 صفية هيراري 

 ماجستير في الهندسة وعلوم الكمبيوتر

 جامعة االتصاالت الكهربائية

 علوم الكمبيوتر 
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 ساجدة كلثوم 

 علوم الكمبيوتر ماجستير 

 كومساتس لتكنولوجيا المعلومات ، إسالم أباد ، باكستان ؛ معهد 

 ماجستير في علوم الحاسوب

 جامعة الزراعة القاحلة ، روالبندي ، باكستان 

 علوم الكمبيوتر 

  

 

 

 

 سام ارونجوا 

 جامعة برايري فيو إيه آند إم  -دكتوراه ، قضاء األحداث 

 اآلداب والعلوم 

 

 سامانثا أفينينجو 

 استشارات الصحة العقلية السريرية ماجستير في 

 جامعة المار ، بومونت ، تكساس ؛

 ماجستير في الصحة العامة الصحة العالمية

 جامعة ليبرتي لينشبورغ ، فيرجينيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 سامانثا كامبل 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة شرق والية تينيسي ؛
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M.Ed تكنولوجيا الوسائط التعليمية ، 

 شرق والية تينيسي جامعة

 اآلداب والعلوم 

  

 سامانثا لورين 

 دكتوراه تاريخ الفن والعمارة 

 جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا

 اآلداب والعلوم 

  

 سامانثا يان 

 ماجستير ، اإلرشاد المدرسي

 جامعة كونكورديا ، ميكون ، ويسكونسن

 اآلداب والعلوم 

  

 سمارة راسموسن

 وتدريس علم النفس اإلرشادي ماجستير مناهج 

 جامعة دنفر ، ماجستير 

 العلوم الصحية

  

 ساندرا شيبارد 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 كلية كيلر للدراسات العليا لإلدارة ، ديكاتور 

 إدارة األعمال

   



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            304 

 سارة ماير 

M.Ed خدمات طالب التعليم العالي 

 جامعة جورجيا الجنوبية ، ستاتسبورو ، جورجيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 

 سارة ماكدونالد 

 دكتوراه. المؤلفات 

 جامعة والية كينت ، أوهايو

 اآلداب والعلوم 

  

 سارة مالك 

 ماجستير العلوم البيولوجية 

 جامعة كليمسون

 العلوم الصحية

  

 سكوت مجدالسكي

 المناهج وطرق التدريس 

 جامعة ليبرتي ، لينشبورغ ، فيرجينيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 سكوت شو
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 دكتوراه علم نفس الصحة / السلوك

 جامعة نورث سينترال ، بريسكوت ، أريزونا 

 العلوم الصحية

  

 سكوت وود

 ديسيبل 

 كلية بيكر 

 علوم الكمبيوتر 

  

 سكوتي ماكلين 

 ماجستير الفلسفة في علم النفس 

 جامعة والدن ، مينيابوليس ، مينيسوتا ؛ 

 ليندسي ويلسون ، كولومبيا ، كنتاكي كلية -ماجستير التربية في اإلرشاد المهني

 اآلداب والعلوم 

 شون ريتش 

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة تكنولوجيا المعلومات 

 جامعة والية كاليفورنيا 

 إدارة األعمال

  

 سيرجي بيتروف 

 دكتوراه. في الدراسات الدينية 

 جامعة كالجاري ، ألبرتا ، كندا

 اآلداب والعلوم 
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 شارون كوكس 

M.Ed  التركيز في القراءة ، 

 جامعة ريجيس دنفر، كولورادو؛ 

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 شيلي واتكينز 

 دكتوراه العالج الطبيعي

 جامعة إيلون ، إيلون ، نورث كارولينا 

 العلوم الصحية

  

 شيري بيردويل 

 ماجستير في تكنولوجيا التعليم 

 تيكساركانا  -جامعة تكساس ايه اند ام 

 اآلداب والعلوم 

  

 سالفيسا تاسيتش 

 دكتوراه في االقتصاد والقانون والمؤسسات

 كوليجيو كارلو ألبرتو ، جامعة تورين ، إيطاليا 

 اآلداب والعلوم 

  

 صوفيا كارتر 

Psy.D علم نفس األعمال ، . 
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 مدرسة شيكاغو لعلم النفس المهني

 اآلداب والعلوم 

  

 سوفرونيا نوت 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 كارولينا جامعة شرق 

 اآلداب والعلوم 

  

 سب تشان

 دكتوراه محلل قرار 

 جامعة سنغافورة الوطنية؛ 

 اآلداب والعلوم 

  

 ستيفي بيلي 

 ماجستير في االستشارة 

 جامعة داكوتا الشمالية 

 العلوم الصحية

  

 ستايسي أنديل 

 ماجستير في التربية ثنائية اللغة والدولية 

 المتحدة األمريكية ؛جامعة والية أوريغون ، الواليات 

 ماجستير في اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 جامعة نيويورك ، الواليات المتحدة األمريكية 

MIL 
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 جامعة والية سان خوسيه

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 

 

 ستيال ساخون 

 دكتوراه علم النفس 

 جامعة أريزونا 

 اآلداب والعلوم 

  

 ستيفاني تشامبرلين 

 دكتوراه 

 الفاييت ، إنديانا جامعة بوردو ، غرب 

 اآلداب والعلوم 

  

 ستيفاني ماكالوم 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة ويبستر 

 إدارة األعمال

  

 ستيفاني أوكولو 

 ماجستير في إدارة األعمال 
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 جامعة الناس ، باسادينا ، كاليفورنيا ؛ 

 ماجستير في الخدمات اإلنسانية / استشارات الزواج واألسرة 

 لينشبورغ ، فيرجينيا ؛ جامعة ليبرتي ، 

 اآلنسة. الحاسب ونظم المعلومات

 جامعة تكساس إيه آند إم ، كيلين ، تكساس

 اآلداب والعلوم 

  

 ستيفاني ستافي 

 ماجستير التاريخ األوروبي

 كلية بروفيدنس ، بروفيدنس ري 

 اآلداب والعلوم 

  

 ستيفن ديماركو 

 ماجستير في إدارة األعمال ، اإلدارة

 مارشالجامعة 

 ماجستير ، المالية 

 جامعة والية بنسلفانيا 

 إدارة األعمال

  

 ستيفن فانت 

 ماجستير في اإلدارة 

 جامعة ويبستر 

 اآلداب والعلوم 
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 ستيفن جونز 

 دكتوراه أدب إنجليزي 

 جامعة بول ستيت ، مونسي ، إن 

 اآلداب والعلوم 

 

 ستيفن مولتشان 

MS  الضرائب ، 

 جامعة فلوريدا أتالنتيك 

 إدارة األعمال

  

 ستيفن كو 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة إلينوي ، أوربانا شامبين ، إلينوي ؛ 

 ماجستير في االقتصاد 

 جامعة إلينوي ، أوربانا شامبين ، إلينوي 

 إدارة األعمال

  

 ستيفن ويلسون 

 ماجستير في العلوم الصحية الخاصة

 جامعة كارولينا الغربية

 العلوم الصحية

  

 ت أولمانستيوار

 د. علوم الكمبيوتر 



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            311 

 جامعة جورج واشنطن 

 دكتوراه. اقتصاديات 

 جامعة جورج تاون ، واشنطن العاصمة

 إدارة األعمال

  

 جروس الصيف 

 ماجستير دراسات الشرق األدنى 

 ديترويت ، م -جامعة واين ستيت 

 اآلداب والعلوم 

  

 سوريش ناير 

 ماجستير العلوم في أمن نظم المعلومات

 كمبرالندز ، ويليامزبرج ، كنتاكي ؛جامعة 

 ماجستير في تكنولوجيا المعلومات

 جامعة تشارلز ستورت ، سيدني ، أستراليا 

 علوم الكمبيوتر 

 سوزان سامبسون

EDد . 

 جامعة أرغوسي ، أرلينغتون ، فيرجينيا ؛ 

 العلوم الصحية

  

 سيلندا براون 

 ديسيبل 

 مركزية ، بريسكوت فالي ، أريزونا ؛ جامعة الشمال ال  -التركيز على الرعاية الصحية 
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 إدارة األعمال

  

 

 

 سيلفيا لويد 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة إنديانا ويسليان ، ماريون ، إنديانا ؛ 

  إدارة األعمال

  

 تاال غزالة

 ماجستير في نظم المعلومات 

 جامعة ماريالند مقاطعة بالتيمور 

 علوم الكمبيوتر 

  

 تامي كايت

 ماجستير في اإلدارة العامة

 واتربري ، كونيتيكت -جامعة ما بعد 

 إدارة األعمال

  

 تانيا توماس

 ماجستير في التربية والتعليم 

 تامبا ، فلوريدا  -جامعة تامبا 

 اآلداب والعلوم 
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 تارا جمبتى 

 ماجستير ، استشارات الصحة العقلية 

 جامعة والدن ، مينيسوتا 

 اآلداب والعلوم 

  

 طاشانا نوريل 

 ماجستير ، تعليم الطفولة المبكرة

 جامعة والدن

 ماجستير تربية الطفولة المبكرة 

 جامعة أشفورد

 اآلداب والعلوم 

  

 تاتيانا بيسل 

 ماجستير نظم المعلومات 

 جامعة فينيكس 

 درجة الماجستير في العلوم 

 قيرغيزستان   -جامعة قيرغيزستان الحكومية 

 علوم الكمبيوتر 

  

 عليتيفين 

 ماجستير في مشاريع التكنولوجيا الحيوية وريادة األعمال 

 جامعة جونز هوبكنز ، بالتيمور ، دكتوراه في الطب 

 اآلداب والعلوم 
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 ثيلما سيد عبد 

 ماجستير في اآلداب وتعليم الكبار

 جامعة والية نورث وسترن

 اآلداب والعلوم 

  

 تيريزا فوتوالتو

 عاليماجستير في العلوم والتعليم ال

 جامعة والدن ، مينيسوتا 

 اآلداب والعلوم 

  

 توماس جيليسبي 

 دكتوراه دراسات المعلومات

 جامعة كاليفورنيا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 توماس سكوف

MS- العمليات اإللكترونية التطبيقية 

 مدرسة الدراسات العليا البحرية؛ 

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة نظم المعلومات 

 ليو جامعة سانت 
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 علوم الكمبيوتر 

  

 تيبيبي مينجيستو 

 ماجستير في إدارة األعمال ، تمويل الشركات 

 جامعة داالس 

 إدارة األعمال

  

 تيفاني نايت 

 ماجستير في إدارة المحفوظات والسجالت

 جامعة والية سان خوسيه ؛

 ماجستير العلوم في تعليم الكبار 

 مينيسوتا  -جامعة والدن 

 اآلداب والعلوم 

  

 تيفاني لوبكين 

 ماجستير ، علم النفس 

 جامعة والدن

 اآلداب والعلوم 

  

 تيفاني ميالتشي 

 ماجستير تدريس 

 كلية ماريجروف 

 اآلداب والعلوم 
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 تيفاني برايس 

 الماجستير والتقنية والمهنية االتصاالت

 جامعة شرق كارولينا 

 اآلداب والعلوم 

   

 تيزيانو ماروفينو 

MPH  اإلحصاء الحيوي ، 

 بالتيمور ، دكتوراه في الطب  -جامعة جونز هوبكنز  

 العلوم الصحية

  

 توبي ماجواير 

 ماجستير اللغة اإلنجليزية

 جامعة والية كاليفورنيا؛ 

 ماجستير ، علم النفس 

 جامعة فينيكس 

 اآلداب والعلوم 

  

 توم تشارلزورث 

 ماجستير التنمية البشرية والتنظيمية 

 فيلدنج؛ معهد 

 ماجستير في إدارة األعمال الدولية

  جامعة سييرا
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 اآلداب والعلوم 

 

  

 تومونيكا كالرك 

 ماجستير في التربية

 داونرز جروف ، إلينوي  -كلية تشامبرلين للتمريض  

 اآلداب والعلوم 

  

 توني شراج

 ماجستير ، تعليم 

 فالجستاف ،  -جامعة شمال أريزونا 

 اآلداب والعلوم 

  

 ن تونيا فيرجسو

 ماجستير علم النفس العيادي 

 جامعة أزوسا باسيفيك 

 العلوم الصحية

  

 توني رينا 

 ماجستير علم النفس 

 جامعة الشمال المركزية

 اآلداب والعلوم 
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 تونيا روبنسون 

 ماجستير في الدراسات الليبرالية

 جامعة والية فورت هايز؛ 

 ماجستير في الدراسات الليبرالية

 أريزوناجامعة والية 

 اآلداب والعلوم 

  

 تونيا تيت 

 دكتوراه التنمية البشرية

 جامعة فيلدينغ للدراسات العليا 

 العلوم الصحية

  

 تورشيسا ويست جاكسون 

 درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية

 جامعة ساوث كارولينا؛ 

 ماجستير في إدارة الخدمات الصحية

 جامعة ميشيغان المركزية

 العلوم الصحية

  

 توشا ديكرسون 

 ديسيبل ، إدارة األعمال
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 جامعة كابيال 

 إدارة األعمال

  

 ترافيس سفينسون 

 دكتوراه فلسفة التربية والتعليم 

 جامعة ويلز سوانزي ؛ المملكة المتحدة 

 دكتور في الطب

 جامعة جورج واشنطن 

 العلوم الصحية

 ترافيس وركمان 

 ماجستير التاريخ 

 الجامعة األمريكية العامة 

 اآلداب والعلوم 

  

 تريميكا كليري 

 ماجستير العلوم وعلم النفس 

 جامعة والدن

 اآلداب والعلوم 

  

 تريكو لوتكينز 

 ماجستير التاريخ 

 ليفونيا ، ميتشيغن  -جامعة مادونا 

 اآلداب والعلوم 
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 تروي سبير 

 دكتوراه لغوي 

 جامعة تولين 

 اآلداب والعلوم 

  

 تايلر دوغالس 

 األعمال واالقتصاد ماجستير في إدارة 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 

 إدارة األعمال

  

 تيليشيا بيني

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة أرجوسي

 إدارة األعمال

  

 أورسوال مارتن

 المناهج وطرق التدريس د 

 جامعة ليبرتي 

 اآلداب والعلوم 

  

 فاالمير ميكلر 

 ماجستير في الخدمات البشرية 

 لينشبورغ ، فيرجينيا جامعة ليبرتي ، 

 إدارة األعمال
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 فالنسيا جاباي 

 ماجستير في التربية

 جامعة فلوريدا

 اآلداب والعلوم 

  

 فاليري مارتن 

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة الضيافة

 جامعة جونسون وويلز 

 إدارة األعمال

  

 فانيسا كيتل 

 دينار 

 ، ويلمنجتون  Widenerكلية الحقوق 

 والعلوم اآلداب 

  

 فانيسيا ويلكينز 

 ماجستير ، تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم 

 جامعة في ألباني 

 ماجستير التاريخ 

 جامعة غرب كنتاكي 

 اآلداب والعلوم 
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 فيرونيكا كيفيال 

 ماجستير ، علم النفس 

 جامعة كابيال 

 ماجستير المناهج وطرق التدريس

 جامعة فلوريدا أتالنتيك 

 العلوم الصحية

   

 رونيكا بوينتي فيرا في

 ماجستير الرياضيات 

 جامعة ميشيغان التكنولوجية

 اآلداب والعلوم 

  

 فيرونيكا روهرر 

 ماجستير ، استشارات الخدمات اإلنسانية واالستجابة لألزمات والصدمات

 جامعة ليبرتي 

 العلوم الصحية

  

 فيرونيكا سيمينوفا 

 دكتوراه علم نفس الصحة

 جامعة والدن

 والعلوم اآلداب 

  

 فيكي تاون 

 ماجستير ، دراسات التربية والموارد البشرية
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 جامعة والية كولورادو

 اآلداب والعلوم 

  

 فيكي نيكسون 

 إد. القيادة التنظيمية

 جامعة أرغوسي ، أونتاريو ، كاليفورنيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 فيكتور برود 

 ماجستير علوم الحاسوب التطبيقية

 جامعة والية كولومبوس

 الكمبيوتر  علوم

  

 فيكتور كوينونيس 

 ماجستير أدب إنجليزي 

 جامعة بورتوريكو ؛ 

 جامعة كولومبيا  -ماجستير في تطوير التعليم الدولي 

 اآلداب والعلوم 

 

 

 

 

 

 فيدا مارتن 
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 دكتوراه تكنولوجيا التعليم 

 جامعة والدن

 اآلداب والعلوم 

  

 فيكرام راجندرا

 ماجستير في إدارة األعمال 

 ليستر ، المملكة المتحدةجامعة 

 إدارة األعمال

  

 فنسنت جيدو كاروتينوتو 

 ماجستير في إدارة األعمال ، إدارة األعمال

 جامعة الناس 

 إدارة األعمال

  

 ويتشنغ شوان

 ماجستير رياضيات 

 جامعة والية أريزونا؛

 ماجستير الرياضيات التطبيقية

 جامعة صن يات سين ، الصين 

 اآلداب والعلوم 

  

 ويندي كارفر 

 دكتوراه علم نفس األداء

 جامعة جراند كانيون 
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 العلوم الصحية

  

 ويتني اوبرندورف 

 اآلنسة. العلوم البيولوجية

 جامعة كليمسون

 Mإد. المناهج وطرق التدريس . 

 جامعة فينيكس 

 العلوم الصحية

  

 وليام رينجر 

 إد ، القيادة التنظيمية 

 ؛  جامعة نوفا الجنوبية الشرقية ، فلوريدا

 اآلداب والعلوم 

  

 وليام سبير 

 دكتوراه الهندسة الطبية الحيوية 

 جامعة كاليفورنيا 

 العلوم الصحية

  

 

 

 

Yeghsapet Zartarian 

 ماجستير في إدارة األعمال 
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 جامعة ويسترن جوفيرنرز 

 إدارة األعمال

  

Yih-Woei فريدل 

 دكتوراه البيولوجيا الجزيئية 

 هيل ، نورث كاروالينا جامعة نورث كارولينا ، تشابل 

 العلوم الصحية

  

 يولندا هولواي 

 ماجستير علم النفس التربوي 

 جامعة شمال كولورادو 

 اآلداب والعلوم 

  

 إيفونا سركيس 

 بولندا  -جامعة جاجيلونيان -ماجستير في اآلداب 

 اآلداب والعلوم 

  

 زاليا اسرائيل 

 جوفيرنرز ؛ جامعة ويسترن  -ماجستير في إدارة األعمال 

 ماجستير ، اإلدارة والقيادة 

 جامعة ويسترن جوفيرنرز 

 إدارة األعمال

  

 زاليا اسرائيل 
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 جامعة ويسترن جوفيرنرز ؛  -ماجستير في إدارة األعمال 

 ماجستير ، اإلدارة والقيادة 

 جامعة ويسترن جوفيرنرز 

 إدارة األعمال

  

 زمان ساجد 

 العمليات المستدامة ماجستير الهندسة الكيميائية وهندسة 

 اسكتلندا  -جامعة ستراثكاليد

 اآلداب والعلوم 

  

 زين جي ايم

 ماجستير ، علم االجتماع السياسي المقارن 

 باريس  -معهد الدراسات السياسية بباريس 

 اآلداب والعلوم 

  

 تشو فانغ 

 دكتوراه في االقتصاد 

 جامعة ميسوري كولومبيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 

Adedayo Adetayo 

 جامعة جزيرة فانكوفر ؛  -ستير في إدارة األعمال ماج

 ماجستير في اإلدارة الدولية
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 جامعة هيرتفوردشاير 

 إدارة األعمال

  

 أليس تشو

 ماجستير في التعليم عن بعد 

 جامعة أثاباسكا 

 اآلداب والعلوم 

  

 أندريا ريتشاردسون 

 ماجستير علم النفس 

 جامعة نورث كارولينا المركزية

 الصحيةالعلوم 

  

 بنيامين آرثر 

 دكتوراه. في علم نفس الصحة

 جامعة والدن ، مينيابوليس مينيسوتا 

 العلوم الصحية

  

 بروس إدواردز 

 دكتوراه في الرياضيات 

 كلية دارتموث

 اآلداب والعلوم 

  

 كايتالن سميث
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MPhil  في التاريخ القديم 

 جامعة سانت اندروز ؛ 

 ماجستير في العالم الهيليني 

 رة جامعة ادنب

 اآلداب والعلوم 

  

 كايتلين سميث 

 اآلنسة. في علم األحياء

 جامعة نبراسكا في كيرني 

 العلوم الصحية

  

 سيليست فري 

 ماجستير العلوم في إدارة األعمال

 جامعة كولومبيا الجنوبية ، أورانج بيتش ، أالباما ؛

 ماجستير في القيادة التنظيمية

 بيتش ، ألجامعة كولومبيا الجنوبية ، أورانج 

 إدارة األعمال

  

 

 

 دان جونسون 

 دكتوراه دراسات متقدمة في السلوك البشري 

 جامعة كابيال 

 إدارة األعمال
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 دينيس تورلي

 اآلنسة. محاسبة 

 الجامعة األمريكية العامة؛ 

 ماجستير 

 كلية جامعة ميريالند ؛

 ماجستير التجارة اإللكترونية

 كلية جامعة جامعة ميريالند

 األعمالإدارة 

  

 ديانا مور 

 MAEتعليم الكبار والتعليم عن بعد 

 جامعة فينيكس 

 اآلداب والعلوم 

  

 حسام عاشور 

 دكتوراه. في علم المناعة

 جامعة تكساس

 العلوم الصحية

  

 جيمس فولين 

 ديسيبل 

 جامعة نورث سينترال 

 إدارة األعمال
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 جاريد ديكسون 

 ماجستير رياضيات 

 جامعة نبراسكا

 والعلوم اآلداب 

  

 القدس براون 

 ماجستير ، االستشارة المهنية

 جامعة جراند كانيون  

 العلوم الصحية

  

  

 جودي هاري 

 ماجستير اآلداب في التدريس 

 كلية سييرا نيفادا

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 

 جون كوباروليس 

 ماجستير إدارة العدل 

 جامعة نورويتش 

 اآلداب والعلوم 
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 خوسيه بيريز 

 التنظيميةالقيادة 

 جامعة نوفا الجنوبية الشرقية 

 إدارة األعمال

  

 جوليا ماسترز 

MPH 

 جامعة والية كونيتيكت الجنوبية 

 العلوم الصحية

  

 كيت مولر

M.Edاللغات والثقافات الثانية . 

 جامعة مينيسوتا ، مينيابوليس

 اآلداب والعلوم 

  

 كيفن إرب 

 االبتدائيةماجستير التربية في التربية 

 جامعة جراند كانيون. 

 ماجستير المناهج وطرق التدريس

 جامعة جراند كانيون 

 اآلداب والعلوم 

  

 كريسي ويب

 ماجستير في اللغة اإلنجليزية
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 جامعة شمال أالباما

 اآلداب والعلوم 

  

 اليين الو

 ماجستير اآلداب في اللغويات التطبيقية 

 كلية المعلمين ، جامعة كولومبيا 

 العلوم اآلداب و

  

 ليزا فاندربليمين 

 دكتوراه علم المحيطات 

 جامعة جنوب فلوريدا 

 اآلداب والعلوم 

  

 ماريا لينش

M.Ed اللغة اإلنجليزية ، 

 جامعة ميلرسفيل 

 اآلداب والعلوم 

  

 ماري مارتن 

 ماجستير في علم النفس 

 جامعة والدن مينيابوليس ، مينيسوتا 

 اآلداب والعلوم 

  

 مات كونيل
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 ماجستير العلوم في التربية الموحدة للطفولة المبكرة 

 جامعة والية إمبوريا 

 اآلداب والعلوم 

  

 ماثيو هاتشولسكي 

 ماجستير تاريخ العالم 

 جامعة لندن؛ 

 ماجستير 

 تاريخ العالم جامعة كولومبيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 ماثيو فاولر  

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة فينيكس 

 إدارة األعمال

  

 مورا هوبسون

 دكتوراه في اإلدارة التربوية

 جامعة كاليفورنيا بنسلفانيا 

 اآلداب والعلوم 

  

 مهرناز سيافوشي

 ماجستير ، محلل بيانات 

 جامعة ويسترن غفرنرز 
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 علوم الكمبيوتر 

  

 مايكل جونسون 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 جامعة سامفورد 

 اآلداب والعلوم 

  

 مايك جرين 

 اآلداب في التاريخ ماجستير 

 جامعة ويسترن ميشيغان؛ 

 ماجستير اآلداب في األدب اإلنجليزي 

 جامعة جنوب نيو هامبشاير ؛

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 

 مونيكا كورنيل 

 ماجستير العلوم في السياسة البيئية واإلدارة

 الجامعة العسكرية األمريكية 

 اآلداب والعلوم 

  

 نيكول إتيان 

 اعية وبحوث العمليات ماجستير في الهندسة الصن
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 جامعة ماساتشوستس

 ماجستير ، علوم الكمبيوتر 

 جامعة ورسستر للفنون التطبيقية

 علوم الكمبيوتر 

  

 باتريس أودي 

 ماجستير اآلداب في اللغة اإلنجليزية والكتابة اإلبداعية

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 

 اآلداب والعلوم 

  

 باتريك هاريس 

 التاريخ دكتوراه الفلسفة في 

 جامعة ويسترن ميشيغان 

 اآلداب والعلوم 

  

 ريبيكا ناتالي 

 ماجستير ، التعليم العالي ، تعليم الكبار 

 جامعة كابيال 

 ماجستير القيادة التنظيمية

 جامعة جونزاغا 

 إدارة األعمال

  

 ريتشارد ليرمان 

 ماجستير في إدارة األعمال 
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 جامعة بوسطن

 إدارة األعمال

  

 ريتا يبواه 

 دكتوراه التربية الفنية 

 جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا ، كوماسي

 اآلداب والعلوم 

 

 روبرتو بيانكو 

 دكتوراه في الهندسة الحيوية

 جامعة بيزا

 اآلداب والعلوم 

  

 

 

 

 سعدية العبادي 

 دكتوراه في االقتصاد التطبيقي 

 جامعة ليدا

 اآلداب والعلوم 

  

 ويكراماراتني سيري 

 دكتوراه علم الغابات 

 كلية الدراسات العليا المتحدة للعلوم الزراعية ، جامعة جيفو 
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 اآلداب والعلوم 

  

 ستيفاني كانون 

 ماجيستير 

 كلية جامعة جامعة ميريالند

 اآلداب والعلوم 

  

 تابيثا لورانس 

 -ماجستير في الكتابة اإلبداعية

 جامعة المحيط الهادئ اللوثرية

 اآلداب والعلوم 

  

 فيكي كناب ماكجينيس 

 ماجستير في اآلداب اإلنجليزية والكتابة اإلبداعية

 جامعة جنوب نيو هامبشاير 

 اآلداب والعلوم 

  

 وسيم عليم 

 اآلنسة. الهندسة الكهربائية

 جامعة والية كاليفورنيا 

 علوم الكمبيوتر 

  

 وليام كروزر 

 دكتوراه من جامعة الكاردينال ستريتش 
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 محو األمية اللغة و

 اآلداب والعلوم 

 يوالندا توماس

 ماجستير في إدارة األعمال في إدارة المشاريع

 جامعة كولومبيا الجنوبية

 ماجستير اآلداب في التربية المسيحية

   معهد المثلث للكتاب المقدس

 إدارة األعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 202 آب، 31 -   2021 أيلول، 1 من  |  UoPeople جامعة دليل

2                                                            340 

 

 الدليل 
 UOPEOPLE جامعة

 2022 آب، 31 - 2021 أيلول، 1

 

 : UoPeopleاالتصال بجامعة   معلومات           
 

 alumni@uopeople.edu مكتب الخريجين 

alumni@ar.uopeople.edu 
 career.services@uopeople.edu الخدمة المهنية مركز 

.uopeople.educareer.services@ar 
 financial.aid@uopeople.edu مكتب الدعم المالي

ar.uopeople.edufinancial.aid@ 
 ps@uopeople.eduinternshi مكتب التدريب  

nships@ar.uopeople.eduinter 
 library@uopeople.edu خدمات المكتبة

ar.uopeople.edulibrary@ 

 @uopeople.eduacademic.affairs مكتب الشؤون األكاديمية 

academic.affairs@ar.uopeople.edu 

 admissions@uopeople.edu مكتب القبول 

admissions@ar.uopeople.edu 

 student.affairs@uopeople.edu مكتب شؤون الطلبة

student.affairs@ar.uopeople.edu 

 student.services@uopeople.edu مكتب خدمات الطلبة 

.edunt.services@ar.uopeoplestude 

 outreach@uopeople.edu مكتب التواصل

outreach@ar.uopeople.edu 

 payments@uopeople.edu مكتب المدفوعات 

payments@ar.uopeople.edu 

 advising@uopeople.edu كتب المشورة الخاصة بالبرامجم

advising@ar.uopeople.edu 

 Moodle support@uopeople.eduالدعم الخاص بنظام 
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mailto:student.affairs@uopeople.edu
mailto:student.services@uopeople.edu
mailto:outreach@uopeople.edu
mailto:outreach@ar.uopeople.edu
mailto:payments@uopeople.edu
mailto:payments@ar.uopeople.edu
mailto:advising@uopeople.edu
mailto:advising@ar.uopeople.edu
mailto:support@uopeople.edu
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