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عن الجامعة
يــة المبهــرة  إنَّ إمــارة رأس الخيمــة ال تشــتهر فقــط بمعالمهــا األثر
وتاريخهــا الثقافــي الغنــي وجبالهــا الشــاهقة وشــواطئها الســاحلية 
 بكونهــا بيئــة تعليميــة 

ً
الخالبــة وأشــجار المانغــروف الخضــراء، بــل أيضــا

متميزة.

حكوميــة  مؤسســة  الخيمــة  رأس  فــي  يكيــة  األمر الجامعــة  تعــّد 
مســتقلة ذات تعليــم مختلــط، وغيــر ربحيــة. ُتقــدم الجامعــة الممتــدة 
علــى مســاحة 1.3 مليــون قــدم مربــع برامــج أكاديميــة فــي درجتــي 
يكــي   نمــوذج التعليــم األمر

ً
يــوس والدراســات العليــا، ُمعتمــدة البكالور

الشامل مع التركيز القوي على الثقافة اإلماراتية المحلية.

 مــن وزارة التربيــة والتعليــم بدولــة اإلمــارات 
ً
الجامعــة ُمرخصــة رســميا

العربية المتحدة لمنح مؤهالت في التعليم العالي.

تــمَّ إعتمــاد الجامعــة مــن ِقبــل الرابطــة الجنوبيــة للكليــات والجامعــات 
يكيــة (ســاكس او ســي) لتقديــم درجتــي  فــي الواليــات المتحــدة األمر
الجامعــة،  إعتمــاد  حــول  لإلستفســار  والماجســتير.  يــوس  البكالور
يمكنــك طــرح تســاؤالتك مباشــرة بالكتابــة للرابطــة الجنوبيــة للكليــات 

والجامعات على العنوان التالي 
1866Southern Lane, Decatur, GA 30033-4097

أو باإلتصال على 679-4500-(404) 
يارة الموقع اإللكتروني للرابطة أو من خالل ز

ضمــان  وكالــة  قبــل  مــن  دولــي  إعتمــاد  علــى  الجامعــة  حصلــت 
الجودة، هيئة الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة.

ــة  ــن مفوضيــ ــاد مــ يكيــة فــي رأس الخيمــة إعتمــ ــت الجامعــة األمر نالــ
يــوس  اإلعتمــــاد األكاديمــــي لــــوزارة التربيــة والتعليــم لدرجتــي البكالور

والدراسات العليا التي ُتقدم في الجامعة.

.(www.sacscoc.org)

يــوس الهندســة لدينــا علــى اعتمــاد مــن  ُمنحــت معظــم برامــج بكالور
مجلــس اإلعتمــاد للهندســة والتكنولوجيــا. باالضافــة، أصبحــت كليــة 
ــر كليــات إدارة األعمــال   فــي جمعيــة تطوي

ً
إدارة األعمــال لدينــا عضــوا

يــوس  الدوليــة، ونــال طلبــة الجامعــة الحاصليــن علــى شــهادة بكالور
جمعيــة  مــن  ُمعتمــد  إعفــاء  علــى  األعمــال  إدارة  فــي  العلــوم 
تخصــص  طلبــة  يخــول  الــذي  المعتمديــن،  القانونييــن  المحاســبين 
ثالثــة عشــر دورة  أصــل  مــن  أربــع دورات  علــى  الحصــول  المحاســبة 
يجــي  مطلوبــة ليصبحــوا محاســبين قانونييــن معتمديــن، بينمــا يحتــاج خر

المالية فقط إلى ثالث دورات.

ــن إتفاقيــات الشــراكة القويــة مــع المنظمــات الدوليــة والمحليــة 
ّ
ُتمك

المطلوبــة  العمليــة  الخبــرة  اكتســاب  مــن  يجينــا  وخر طلبتنــا  الرائــدة 
والمعرفــة والمــؤهالت التــي تســاهم فــي جعلهــم محترفيــن فــي 

مجاالتهم على مستوى عالمي.

يكيــة فــي رأس الخيمــة باحتضانــه أكثــر مــن 45  يتميــز حــرم الجامعــة األمر
جنســية، ممــا يتيــح للجميــع فرصــة تعلــم الكفــاءات الثقافيــة، التــي 

 .
ً
تضع أساس للحياة والعمل في عالم متنوع دوليا

يكيــة فــي رأس الخيمــة ســيزودك  إنَّ انضمامــك إلــى الجامعــة األمر
المجــال  فــي  النجــاح  علــى  تســاعدك  أكاديميــة ومهنيــة  بمهــارات 
بنــاء  لــك فرصــة  الــذي تختــاره. عالوة علــى ذلــك، ســتتاح  المهنــي 
صداقــات جديــدة، وحضــور فعاليــات الجامعــة، واإلنضمــام إلــى أنديــة 
الفــرق  مختلــف  مــع  ياضيــة  الر األنشــطة  فــي  والمشــاركة  الطلبــة 

لتحافظ على صحتك ولياقتك البدنية.   
 

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي
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1,315

1951.3

Valid  12/2021 – 12/2026

Accredited by
The Quality Assurance Agency

نبذة عن الجامعة
اإلعتمادات المؤسسية

اعتمادات و عضويات البرامج

1,200
الطلبة المسجلين

24
شهادة معتمدة

كادر تعليميالخريجين
3 90  أكثر من 45 جنسية

كليات

برنامج بكالوريوس 
أكثر من 50 مختبر حديث

برامج ماجستير 

#11
RATING
5 تصنيف كيو أس 2020 2020

تصنيف عام للتميز

100%
للطلبة وأعضاء هيئة

التدريس الدوليين
(تصنيف كيو أس 2023)

مصنفة مصنفة

(تصنيف كيو أس 2023)

في االمارات العربية المتحدة

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

مليون قدم مربع 
مساحة الحرم الجامعي
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? لماذا الدراسة في
الجامعة ا�مريكية في رأس الخيمة

خيار اإلنتقال إلى
الواليات المتحدة األامريكية إلكمال دراستك

ياضية حديثة  مرافق ر

رسوم دراسية بأسعار تنافسية

منح دراسية

تحتوي جميع برامج البكالوريوس
على برامج تدريب عملي

ًبرامج معتمدة 
 ودوليا

ً
محليا

%100 للطلبة وأعضاء
هيئة التدريس الدوليين 

(تصنيف كيو أس 2023)

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

تبادل طالبي 
برامج متوفرة 
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برامجنا ا�كاديمية

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

برامج البكالوريوس

كلية ا�داب والعلوم

كلية إدارة ا�عمال 

التكنولوجيا الحيوية
بكالوريوس العلوم
مدة البرنامج: 4 سنوات

إدارة األعمال
بكالوريوس العلوم
مدة البرنامج: 4 سنوات

إدارة األعمال
(تخصص في المحاسبة)

بكالوريوس العلوم
مدة البرنامج: 4 سنوات

إدارة األعمال 
(تخصص في تحليل األعمال) 

بكالوريوس العلوم 
مدة البرنامج: 4 سنوات

إدارة األعمال 
(تخصص في المالية) 

بكالوريوس العلوم 
مدة البرنامج: 4 سنوات

إدارة األعمال 
(تخصص في إدارة السياحة والضيافة)  

بكالوريوس العلوم 
مدة البرنامج: 4 سنوات

إدارة األعمال 
ية)   (تخصص في إدارة الموارد البشر

بكالوريوس العلوم 
مدة البرنامج: 4 سنوات

إدارة األعمال 
(تخصص في التسويق)   

بكالوريوس العلوم 
مدة البرنامج: 4 سنوات

اإلتصال الجماهيري
بكالوريوس اآلداب
مدة البرنامج: 4 سنوات

عضو في جمعية تطوير كليات إدارة األعمال الدولية

ACCA معتمدة من قبل

ACCA معتمدة من قبل
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برامج الدراسات العليا

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

كلية ا�داب والعلوم

كلية إدارة ا�عمال

كلية الهندسة

كلية الهندسة 

الهندسة المعمارية
بكالوريوس العمارة 

مدة البرنامج: 5 سنوات

الذكاء اإلصطناعي
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

الهندسة الكيميائية
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

الهندسة المدنية والبنية التحتية
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

هندسة الحاسوب
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

علم الحاسوب
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

هندسة اإللكترونيات والكهرباء
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

التصميم الداخلي
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

الهندسة الميكانيكية
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

هندسة البترول
بكالوريوس العلوم 

مدة البرنامج: 4 سنوات

ماجستير التربية: القيادة التربوية
مدة البرنامج: 18 شهر

ماجستير إدارة األعمال 
مدة البرنامج: سنتين

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال 
مدة البرنامج: سنتين

ماجستير العلوم في إدارة المشاريع الهندسية 
مدة البرنامج: سنتين

ماجستير العلوم في 
الطاقة المتجددة والمستدامة 

مدة البرنامج: سنتين

ABET معتمدة من قبل

ABET معتمدة من قبل

ABET معتمدة من قبل

ABET معتمدة من قبل

ABET معتمدة من قبل

ABET معتمدة من قبل

ABET معتمدة من قبل

يد من المعلومات عن برامجنا لمز

إمسح رمز كيو آر 
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شروطنا ا�كاديمية

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

ينقسم العام ا�كاديمي
إلى فصلين دراسيين رئيسيين و الفصل الصيفي الثالث إختياري

برنامج التدريب

أغسطس - ديسمبر  : الخريف 

يناير - مايو  : الربيع 

مايو – يوليو (إختياري)  : الصيف 

تحتوي جميع برامج البكالوريوس لدينا على برنامج تدريب ميدانية.                                                                             

تستغرق مدة التدريب من 8 إلى 16 أسبوع.
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برنامج 3+2

التبادل الط¡بي

studentaffairs@aurak.ac.ae

برامج الدراسة في الخارج والتبادل الط¡بي

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

يكيــة فــي رأس الخيمــة إلــى تزويــد طلبتهــا بالخبــرات الدوليــة والمتطــورة التــي تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى حياتهــم الشــخصية  تطمــح الجامعــة األمر
والمهنية.

يــوس  البكالور درجــة  فــي  تخصصــك  مــن  ثالث ســنوات  أول  أدرس 
يكيــة فــي رأس الخيمــة، واكمــل آخــر ســنتين فــي  فــي الجامعــة األمر

يكية لتتخرج بدرجتي بكالوريوس وماجستير. الواليات المتحدة األمر

المبتكــر،   3+2 الخيمــة  رأس  فــي  يكيــة  األمر الجامعــة  برنامــج  مــع 
ســيصبح لديــك القــدرة علــى تطويــر معرفتــك األكاديميــة واكتشــاف 
فرصــك  ويعــزز  التقنيــة  مهاراتــك  مــن  ســيطور  ممــا  شــغفك، 

الوظيفية. 

يــدون الحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن  يجــب علــى الطلبــة الذيــن ير
الواليــات المتحــدة أن يســتوفوا شــروط القبــول للبرنامــج األكاديمــي 

يكة لنا. في الجامعة الشر

مشــاركتك فــي برنامــج التبــادل الطالبــي ســيثري تجربتــك األكاديميــة 
على مستوى عالمي.

الدراسة في الخارج سوف:  
يد من فرصك الوظيفية تز

تمكنك من بناء صداقات جديدة
تعزز نموك الشخصي والمهني

تمكنك من تعلم لغة جديدة
تجعلك تقدر قيم التعاون الدولي

توفر لك فرصة تجربة ثقافات مختلفة

برنامج 3+1

يــوس  الباكالور أدرس أول ثالث ســنوات مــن تخصصــك فــي درجــة 
يكيــة فــي رأس الخيمــة، واكمــل الســنة األخيــرة  فــي الجامعــة األمر

يكية. في الواليات المتحدة األمر

يكيــة فــي رأس الخيمــة 1+3 آفــاق  ســيفتح لــك برنامــج الجامعــة األمر
فــي  تختــاره  أنــت  مــكان  أي  فــي  عمــل  وفــرص  والتطــور  التعلــم 

العالم.

الدراسة األكاديمية القصيرة المدى في الخارج
توفــر برامــج الدراســة القصيــرة المــدى فــي الخــارج فرصــة للــطالب 
أثنــاء تلقيهــم الدراســة األكاديميــة  الكتســاب خبــرة دوليــة قيمــة 
فــي جامعــة فــي الخــارج. تســتغرق هــذه الدراســة أســبوعين وتــزود 

الطلبة بتجربة تعليمية دولية بأسعار تنافسية.

يكة لنا للبرامج المذكورة أعاله هي الجامعات الشر
جامعة تكساس في أرلينغتون وجامعة واين ستيت وجامعة وايومنغ

يد من المعلومات، تواصل مع مكتب شؤون الطلبة لدينا لمز
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القبول 

المنح
ا�كاديمية 

الرسوم الدراسية

يكيــة فــي رأس الخيمــة طلبــات مــن مختلــف  نســتقبل فــي الجامعــة األمر
المناهــج الدراســية ونتطلــع إلــى انضمامــك إلــى الحــرم الجامعــي، حيــث 

يمكنك تحقيق أهدافك التعليمية معنا.

يــارة قســم إدارة التســجيل  إذا كان لديــك أيــة أســئلة، فال تتــردد فــي ز
لدينا في مبنى د في حرم الجامعة.

حان وقت أن تجني ثمار عملك الدؤوب!

يكيــة فــي رأس الخيمــة بــكل فخــر مجموعــة متنوعــة  تمنــح الجامعــة األمر
مــن المنــح الدراســية المتميــزة لطلبــة الــدوام الكامــل المتفوقيــن مــن 
جميــع الجنســيات. تهــدف هــذه المنــح لتمييــز الطلبــة المتفوقيــن الذيــن 
رأس  فــي  يــن  المميز للطلبــة  الحافــز  ويكونــوا  النجــاح  حــدود  يتخطــون 
الخيمــة والمنطقــة وخارجهــا لينضمــوا إلــى برامــج الجامعــة األكاديميــة. 
تتوفــر هــذه المنــح األكاديميــة للطلبــة الجــدد الذيــن يســعون للحصــول 

على درجة البكالوريوس. 

أو يمكنك اإلتصال بنا على
يد اإللكتروني  أو مراسلتنا عبر البر +971 7 246 8888

admissions@aurak.ac.ae

يد  من المعلومات عن المنح الدراسية لمز

يد من المعلومات لمز
عن رسومنا الدراسية

إمسح رمز كيو آر

إمسح رمز كيو آر

أهــم  هــو  عالــي  تعليــم  علــى  الحصــول 
حياتــك.  فــي  ســتصنعها  التــي  اإلســتثمارات 
هــي  الخيمــة  رأس  فــي  يكيــة  األمر الجامعــة 
تهــدف  ربحيــة  غيــر  رائــدة  حكوميــة  مؤسســة 

خالل  مــن  المســتوى  عالــي  تعليــم  تقديــم  إلــى  باســتمرار   وتطمــح 
رســوم دراســية بأســعار تنافســية ومنــح أكاديميــة لدعــم الطلبــة فــي 
اإلســتمرار فــي رحلتهــم األكاديميــة التعليميــة وإعدادهــم لمســتقبل 
مهنــي ناجــح. تعتمــد الرســوم الدراســية فــي الجامعــة علــى البرنامــج 
األكاديمــي الــذي تختــار دراســته ومــدة الــدورة الدراســية والرســوم 

اإلضافية كالسكن الجامعي. 

 بخطط دفع مرنة لدعم مسيرتك التعليمية. 
ً
تزودك الجامعة أيضا

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي
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كيفية التقديم
س الخيمة 2023-2022

ي رأ
ب الجامعة ا�مريكية ف

كتي

لــك  لنضمــن  بخطــوة  خطــوة  سنرشــدك  ســهلة!  التقديــم  عمليــة 
سهولة التقديم وتجنب أي تأخير.

يــق القبــول طلبــك بمجــرد إســتالمه، ومــن ثــم إخبــارك  ســيراجع فر
بالنتيجــة. يرجــى التأكــد مــن أن بيانــات اإلتصــال بــك صحيحــة عنــد 

التقديم. 

القبــول  بعــرض  قبولــك  بمجــرد  الدراســية.  الرســوم  إدفــع 
تحديــد  إختبــار  تحديــد  ســيتم  الشــروط،  جميــع  واســتيفائك 

المستوى عند دفعك للرسوم المتبقية.

 !
ً
 موفقا

ً
أنت اآلن جاهز لتبدأ دراستك – حظا

فــي  عليهــا  المنصــوص  الشــروط  لجميــع  إســتيفائك  مــن  تأكــد 
رسالة القبول حتى تستطيع البدأ في دراستك.

ية عند تقديم طلبك:  لتجنب أي تأخير، أرفق المستندات التالية باللغة اإلنكليز

يكية في رأس الخيمة. يارة أو التواصل مع قسم إدارة التسجيل في مبنى د في حرم الجامعة األمر إذا كان لديك أية أسئلة، ال تتردد في ز
أو يمكنك التواصل مع الفريق على الرقم

نسخ ُمصدقة من سجل الدرجات األكاديمي الذي يوضح جميع المواد التي تم دراستها والدرجات التي تم الحصول عليها
منهاج كل مادة تم إكمالها بنجاح، متضمنة معلومات عن محتوى المادة وشرح لنظام الدرجات

شهادة الثانوية 
العامة الرسمية

شهادة الجامعة 
الرسمية

سجل الدرجات 
بيان شخصيخطاب توصية (عدد 2)األكاديمي الرسمي

ية إختبار إتقان اللغة اإلنكليز
(آيلتس، توفل، امسات أو أي شهادة معادلة) 

ية إختبار إتقان اللغة اإلنكليز
(آيلتس، توفل،

أو أي شهادة معادلة) 

صورة شخصية

صورة شخصية

 صورة عن جواز السفر
صورة عن تأشيرة اإلقامة 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة) 
ً
(إذا كنت مقيما

صورة عن جواز السفر  
صورة عن تأشيرة اإلقامة

 في دولة اإلمارات 
ً
(إذا كنت مقيما

العربية المتحدة) 

نسخة عن بطاقة الهوية اإلماراتية الخاصة بك
(في حالة التقديم من دولة اإلمارات العربية المتحدة)

نسخة عن بطاقة
الهوية اإلماراتية الخاصة بك

(في حالة التقديم
من دولة اإلمارات العربية المتحدة)

 ومــن ثــم إدفــع 
ً
إمأل طلــب التقديــم وقدمــه عبــر اإلنترنــت أو شــخصيا

رسوم الطلب.

يكيــة فــي رأس الخيمــة،  يــد التحويــل إلــى الجامعــة األمر  إلــى ذلــك، إذا كنــت طالــب فــي مؤسســة أكاديميــة معتمــدة وتر
ً
إضافــة

كر أعاله:
ُ

يجب عليك تقديم التالي مع ما ذ

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 4

الخطوة 3

الخطوة 5

برامج البكالوريوس

برامج الدراسات العليا

*يتم دفع رسوم القبول عند استالمك لرسالة القبول

يد اإللكتروني8888 246 7 971+ .admissions@aurak.ac.aeأو عبر البر
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حياتك في الحرم الجامعي
س الخيمة 2023-2022

ي رأ
ب الجامعة ا�مريكية ف

كتي
يكيــة فــي إمــارة راس الخيمــة والتــي تبعــد 45 دقيقــة فقــط عــن إمــارة  يقــع حــرم الجامعــة األمر
دبــي. يوفــر الحــرم الجامعــي الممتــد علــى مســاحة 1.3 مليــون قــدم مربــع للطلبــة مســاحات خضــراء 
مفعمــة بالهــدوء والجمــال ومرافــق دراســية متطــورة وحيــاة طالبيــة نابضــة بالحيــاة، ممــا يجعــل كل 

شيء تحتاجه للدراسة والسكن في إمارة رأس الخيمة مريح وممتع ومميز.

التعليــم  لدعــم  الخدميــة  البرامــج  مــن  متنوعــة  بمجموعــة  يــزودك  الجامعــة  حــرم  مجتمــع  إنَّ 
والمشاركة والقيادة والمشاركة المجتمعية والتعبير اإلبداعي خارج فصول الدراسة.

مــن  وغيرهــا  واألنديــة  ياضيــة  الر األلعــاب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إلــى  اإلنضمــام  للطلبــة  يمكــن 
والتنظيــم  والتواصــل  القيــادة  مهــارات  تطويــر  علــى  تســاعدهم  التــي  الالمنهجيــة  األنشــطة 

وتهيئهم لمهنتهم المستقبلية. 

إلــى جانــب اإلنضمــام إلــى النــوادي، تســتضيف الجامعــة عــدد مــن الفعاليــات الطالبيــة داخــل الحــرم 
وعــرض  يجيــن،  الخر وفعاليــات  المواهــب،  وعــرض  العالمــي،  اليــوم  منهــا  وخارجــه،  الجامعــي 

ياضية، والرحالت الميدانية.  والفعاليات الر
ً
مشاهدة فيلم ليال
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ا�ندية في الجامعة 

الرياضة في الجامعة

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

 علــى تطويــر مهاراتــك فــي القيــادة 
ً
النــوادي ليســت للعــب واإلســتمتاع فحســب، بــل تعمــل أيضــا

والعمل الجماعي التي تهم أصحاب العمل.

ُنــك مــن اإللتقــاء بأصدقــاء تتشــارك معهــم نفــس 
ِّ
نــوادي الجامعــة ُيمك إلــى إحــدى  إنضمامــك 

.
ً

اإلهتمامات، مما يساعدك على اإلسترخاء والعودة إلى المذاكرة بعقلية أكثر صفاًء وراحة

 بإلقــاء الخطابــة العامــة أو األلعــاب أو التطــوع، يوجــد لدينــا مــا تهــواه. وإذا لــم 
ً
ســواء كنــت مهتمــا

تجد ما تبحث عنه وترغب به، يمكنك البدء في إنشاء نادي لهوايتك الخاصة.

نادي
الموسيقى

كرة السلةالريشة الطائرة

الكرة الطائرةالتنسكرة (تنس) الطاولة

كرة قدم الطاولة (فوسبول)كرة القدم

نادي
 الثقافات

نادي
التصوير

نادي
اإلستدامة 

نادي
األلعاب

نادي
الخطابة العامة 

ياضــة فــي الحــرم الجامعــي متــاح للجميــع. ســواء كنــت مبتــدأا أو العبــا محترفــا، يوجــد  إنَّ ممارســة الر
ياضية التي يمكنك اإلنضمام إليها. لدينا مجموعة متنوعة من األلعاب الر

ياضيــة مجهــزة بالكامــل  ياضيــة قاعــة متعــددة األغــراض وصالــة ألعــاب ر تتضمــن مرافــق الجامعــة الر
ياضيــة خارجيــة.  ياضيــة ومضمــار للجــري ومالعــب ر يــن الر مــع  مجموعــة متنوعــة مــن أجهــزة التمار
ياضيــة التــي تشــارك فــي مســابقات داخــل وخــارج الجامعــة  يوجــد فــي الجامعــة عــدد مــن الفــرق الر

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ياضية المتوفرة: الفرق الر
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إكتشف إمارة رأس الخيمة

أنشطة في رأس الخيمة

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

ُتعــد إمــارة رأس الخيمــة أكبــر رابــع إمــارة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بعــد أبوظبــي 
ودبي والشارقة.

تشــتهر إمــارة رأس الخيمــة، والتــي تبعــد 45 دقيقــة فقــط بالســيارة عــن إمــارة دبــي، بطبيعتهــا 
أكثــر  مــن  جعلهــا  ممــا  المغامــرة،  بحــس  المفعمــة  المميــزة  الترفيهيــة  وعروضهــا  الخالبــة، 

 في الشرق األوسط. 
ً
الوجهات السياحية رواجا

مســار جبــل جيــس اإلنزالقــي –  أطــول مســار إنزالقــي فــي العالــم بســرعة تصــل حتــى 150 
كــم فــي الســاعة. يأخــذك هــذا المســار فــي مغامــرة تحبــس االنفــاس فــوق الجبــال المســننة 

والوديان العميقة.  
 آللئ السويدي – احتفل بتاريخ صيد اللؤلؤ في رأس الخيمة. 

القائمــة  فــي  ُمدرجــة  جعلهــا  ممــا  المذهــل  ببنائهــا  المتميــزة  القلعــة   – ضايــة  قلعــة 
اإلرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو.

 للخيــول العربيــة الجميلــة 
ً
مركــز الــوادي للفروســية والمغامــرات – ُيعــد هــذا المركــز موطنــا

والمها النادر والجمال والثعالب الصحراوية وقطط الصحراء.
 إستقل عبرة (قارب تقليدي) واستكشف خور رأس الخيمة. 

 أتبحــــث عــــن وجهــة مشــــمسة؟ احــــزم حقيبتــــك وتوجــــه نحــــو أحــــد شــواطئ رأس الخيمــة 
الخالبــة، حيــث ســتجد وجهــة مائيــة مشمســة مثاليــة ســواء علــى شــــواطئ المنتجعــــات 

الخاصــة أوالشــواطئ العامــة.
رحلــة مفعمــة  التقليــدي فــي  الســاخن  الهــواء  يأخــذك منطــاد  الخيمــة –  رأس  أيرفينشــر 

باإلثارة والمغامرة الشيقة  فوق المناظر الطبيعية الخالبة إلمارة رأس الخيمة.  
والتقنيــات  األساســية  الحيــاة  بمهــارات  نفســك  جهــز   – للمستكشــفين  يلــز  جر بيــر  مخّيــم 
واألســاليب الالزمــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي بــراري الجبــال واألراضــي الصحراويــة مــع 

يلز. مدربي بير جر

مطعم 1484 من بورو
يو أم آي

يل ليكسينغتون جر
ميزي

ثاندر رود بيتزا اند جريل
بياسيري دا غوستاري

رأس الخيمة مول
الحمراء مول

المنار مول
النعيم سيتي سنتر 

 من بين الكثير من األنشطة التي يمكنك ممارستها:
ً
فيما يلي بعضا

تسوقمطاعم
تشــعر بالجــوع؟ نقــدم لــك قائمــة بأفضــل 

المطاعم لدينا.
يــد  تر ربمــا  أو  أتبحــث عــن مالبــس جديــدة؟ 
تنــاول وجبــة مــا مــع  أو  مشــاهدة فيلــم 

يارة أحد مراكزنا التجارية. أصدقائك. قم بز

رحالت السفاري الصحراوية

لآللئ السويدي 

قلعة ضاية 
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السكن الط¡بي في حرم
الجامعة ا�مريكية في

رأس الخيمة 

يد من المعلومات عن سكن الحرم الجامعي لدينا لمز
  residential.life@aurak.ac.ae يد اإللكتروني  تواصل مع قسم الحياة السكنية الطالبية لدينا عبر البر

س الخيمة 2023-2022
ي رأ

ب الجامعة ا�مريكية ف
كتي

ُيــدار مــن ِقبــل الجامعــة نفســها، بيئــة  يوفــر الســكن الجامعــي فــي حــرم الجامعــة، والــذي 
.
ً
 واجتماعيا

ً
سكنية آمنة ومريحة تساعدك على اإلرتقاء أكاديميا

خالل إقامتــك فــي ســكن الحــرم الجامعــي لدينــا، ســتلتقي بــطالب مــن جميــع أنحــاء العالــم 
وتتعــرف علــى ثقافاتهــم المختلفــة عــن عاداتــك وتقاليــدك وســتبني صداقــات جديــدة طويلــة 

األمد.

تتميــز غــرف النــوم فــي الســكن الجامعــي بأنهــا مجهــزة بالكامــل وآمنــة وبســعر مناســب. ومــن 
غرفــة  إختيــار  يــة  حر وللطالــب  البنــات.  مبنــى  عــن  منفصــل  الشــباب  ســكن  مبنــى  راحتــك،  أجــل 

مشتركة أو منفردة على حسب ميزانيته.





+971 7 246 8888
inquiry@aurak.ac.ae

 800 AURAK (28725)

admissions@aurak.ac.ae
aurak.ac.ae

أين تقع
 ?الجامعة ا�مريكية في رأس الخيمة

الجامعة ا�مريكية
في رأس الخيمة

45 دقيقة
من دبي

رأس الخيمة

ا»مارات العربية المتحدة

أبو ظبي

دبي

الشارقة

الشرق ا�وسط

تواصل معنا

تابعنا 

الرقم المجاني


