www.sharjahtourism.ae

www.sharjahtourism.ae

منبر العلم

Educational Beacon

my city
my encounter
my destination
Educational Landscape

2

University City
& Campuses

4

Educational Events
& Initiatives

8

Contents

Under the guidance of His Highness Sheikh
Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi,
Member of the Supreme Council and Ruler
of Sharjah, this emirate has become one of
the most important learning centres in the
Middle East.

Sharjah is rightly renowned
as being at the heart of the
region’s educational landscape.
Celebrated as the cultural
capital of the Arab World, the
emirate is also an ideal for some
of the region’s top universities
and a world-class educational
infrastructure.
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A Landscape Built for Learning
Education is central to Sharjah’s very
character. The emirate was home to
one of the region’s first schools, Al Eslah
School, and has now established one
of the largest and most comprehensive
higher education campuses anywhere,
Sharjah’s University City.

Famed for its unrivalled collection of
museums and educational attractions,
Sharjah is expert at enthusiastically
encouraging learning; a celebration that
is carried right through from youthful
interests to world-leading academic
research.

Educational Landscape
University City, Sharjah

University City

In its short history, Sharjah University City
has achieved academic accreditation for a
wealth of programs at both the Bachelors
and Masters levels.

Sharjah University City was established
as a non-profit institution for higher
education in 1997. It is a magnificent
6.5 square kilometer landscape of lush
gardens and impressive classical buildings.
Set to the southeast of Sharjah city, just
beyond Sharjah International Airport,
the complex is renowned as the region’s
largest centre of educational excellence.
This multifaceted educational system is
home to a varied network of colleges and
further education institutions. It is this
array of institutions that has put Sharjah
at the forefront of regional educational
development.

University City consists of three main
universities in addition to a host of other
educational institutions. The principle
establishments, with over 15,000 students
between them, are the University
of Sharjah (with men’s and women’s
colleges), the American University of
Sharjah and the Sharjah Higher Colleges
of Technology (also with separate men’s
and women’s colleges).

A Culture of Educational Development
As well as a great diversity of specialist
colleges within these universities,
University City also hosts the Sharjah
Academy of Police Sciences, the Institute
of Training and Judicial Studies, the
Regional Centre of Planning and Training
and the Sharjah Institute of Technology.

Shared by all the institutions, the
University City Hall is a magnificent
building with a vast auditorium.
In addition to the comprehensive
educational facilities, University City also
contains complete leisure and lifestyle
amenities.

Dr. Sultan Al Qasimi Centre Of Gulf
Studies is an unrivalled, world-leading
institution that showcases a unique
historical collection and celebrates the
study and analysis of the region’s history.

University City & Campuses
Sharjah American University Campus
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The American
University of Sharjah

University of Sharjah

The American University of Sharjah (AUS)
is renowned as one of the top independent
universities in the region. Since its
establishment in 1997 the university has a
proud record of international associations
and accreditations, as well as a strong line
of notable alumni for the current 5,000
students to aspire to emulate.

Founded in 1997 by His Highness Sheikh
Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler
of Sharjah, the University of Sharjah
(UOS) has become one of the region’s
leading academic institutions. With a
diverse curriculum and comprehensive
amenities, the university enrolls some
9,000 students across its separate men’s
and women’s campuses.

6

A Multicultural Perspective
Sharjah Higher Colleges
of Technology
Part of the UAE’s largest institute of
higher education, the Sharjah Higher
Colleges of Technology (HCT) are two
of the sixteen spread across the UAE. The
Sharjah Women’s College, established in
1997 and holding 1,900 students, and the
Sharjah Men’s College, established in 1998
and holding 800 students, have a prolific
range of educational programmes of high
quality and state-of-the-art facilities.

The American University of Sharjah

A busy calendar of educational events and
initiatives keeps Sharjah at the forefront
of higher learning in the region. From
research programmes and specialised
conferences to cultural festivals, the
emirate’s educational landscape is always
active and interesting. The International
Education Show, the UAE’s premier and
most comprehensive higher education
platform, is held every October at the
Sharjah Expo Centre.

This internationally acclaimed event
attracts over one hundred higher level
educational institutions from Australia,
Canada, Germany, Hungary, India,
Malaysia, the United Kingdom, the
United States and the UAE, to name but
a few.

Progressive Education for an Engaged Society
The exhibition encompasses stands from
an array of establishments including
universities, colleges, IT institutes,
business schools, technical management
training centres, medical schools, hotel
management institutes, management
training centres, fine arts schools,
language centres, aviation colleges and
distance-learning institutes.

In addition, as there are over 10,000 school
graduates considering higher education
annually, the exhibition showcases
publications,
financial
institutions
offering students’ loans and professional
examination bodies. In conclusion, the
International Education Show is one of
the most comprehensive exhibitions for
higher education opportunities in the
United Arab Emirates.

Educational Events and Initiatives
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تشهد الشارقة حراكا إيجابيا على صعيد التعليم
العالي يضمن لها الحفاظ على موقعها في
المقدمة ،حيث تنظم سنويا جملة من الفعاليات
والمبادرات التعليمية المتنوعة منها برامج
البحوث والمؤتمرات المتخصصة واالحتفاالت
الثقافية .يقام معرض التعليم الدولي بمركز
اكسبو الشارقة في شهر أكتوبر من كل عام.
ويعتبر المعرض المكان األمثل لإلطالع على
العديد من الفرص التعليمية سواء داخل دولة
اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها.

ويستقطب هذا الحدث الذي يشاد به عالميا ما
يزيد عن مائة من مؤسسات التعليم العالي من
أستراليا وكندا وألمانيا والمجر والهند وماليزيا
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة واإلمارات
وغيرها.
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تعليم متطور لمجتمع طموح
ويشارك في المعرض ممثلون عن مختلف
المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات
ومعاهد تقنية المعلومات ومدارس التجارة
ومراكز تدريب اإلدارة التقنية ومدارس الطب
ومعاهد إدارة الفنادق ومراكز التدريب اإلداري
ومدارس الفنون الجميلة ومراكز اللغات وكليات
الطيران ومعاهد التعليم عن بعد.

كما ويقدم المعرض نشرات ومطبوعات تشمل
معلومات وافية عن الجامعات والمؤسسات
المالية المانحة للقروض الدراسية والهيئات
المختصة باإلمتحانات المهنية ألكثر من
10.000طالب ممن يتخرجون سنوي ًا ويرغبون
في إتمام دراستهم .ويعد المعرض الدولي هذا
واحدا ً من أكثر المعارض شمولية في اإلمارات
على صعيد التعليم العالي.

الفعاليات والمبادرات التعليمية

الجامعة األمريكية في الشارقة

جامعة الشارقة

تصنف الجامعة األمريكية التي تأسست عام 1997
على أنها واحدة من أفضل الجامعات المستقلة
في المنطقة .وتفتخر الجامعة بسجل مشرف
من االعتمادات واالتفاقيات الدولية  ،وأفواج من
الخريجين المميزين ،كما أنها تسعى دوم ًا إلى
تحفيز طالبها ،والبالغ عددهم حالي ًا  5000طالب،
على االقتداء بسابقيهم.

قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم
الشارقة ،بتأسيس جامعة الشارقة في عام ،1997
لتصبح إحدى المؤسسات األكاديمية الرائدة
في المنطقة .وتتميز الجامعة بتقديم مناهج
متنوعة وخدمات شاملة  ،ويلتحق بكلياتها غير
المختلطة ما يقارب  9000طالب وطالبة.
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موئل للثقافات المتعددة
كليات التقنية العليا في الشارقة
تقع كليات التقنية العليا للطالب والطالبات في
قلب المدينة الجامعية بالشارقة ،وهي جزء من
منظومة التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة .وقد تم افتتاح كلية التقنية العليا
للبنات في العام  ،1997ويلتحق بها  1900طالبة،
أما كلية التقنية العليا للبنين فتم افتتاحها
في العام  1998ويلتحق بها  800طالب ًا .وتقدم
الكليتان عددا من البرامج األكاديمية ذات الجودة
العالية والموجهة لتلبية احتياجات سوق العمل،
وتؤهل الملتحقين بها للحصول على الدبلوم
العالي والبكالوريوس والماجيستير.

الجامعة األمريكية في الشارقة

المدينة الجامعية

ساهم تميز برامج المدينة الجامعية في
حصولها على اإلعتماد األكاديمي لمستويي
البكالوريس والماجستير خالل فترة وجيزة.

أنشئت المدينة الجامعية في الشارقة
كمؤسسة غير ربحية للتعليم العالي في عام
 .1997وتعد المدينة الجامعية الواقعة جنوب
شرق مدينة الشارقة على مقربة من مطار
اإلمارة الدولي ،وتعد أكبر مركز تعليمي متميز
في المنطقة إذ تغطي مساحة  6.5كيلو مترا ً
مربع ًا،كما تضم عددا من المباني الرائعة وسط
حدائق غاية في الجمال .وقد تمكنت الشارقة
بفضل نظامها التعليمي المتعدد من استقطاب
عدد من الكليات والمؤسسات التعليمية األخرى
مما جعلها تحتل موقع الطليعة في مسيرة
التطور التعليمي في المنطقة.

تتألف المدينة الجامعية من ثالث جامعات
رئيسية باإلضافة إلى عدد من المؤسسات
التعليمية األخرى .ويفوق عدد طالبها 15000
طالب موزعين ما بين جامعة الشارقة ،والجامعة
األمريكية ،وكليات التقنية العليا.
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ثقافة تطوير التعليم
وفضال عن التنوع الكبير في الكليات المتخصصة
داخل هذه الجامعات  ،تستضيف المدينة
الجامعية كذلك كال من أكاديمية العلوم
الشرطية بالشارقة  ،ومعهد التدريب والدراسات
القضائية  ،والمركز اإلقليمي للتخطيط التربوي
والتدريب  ،ومعهد الشارقة للتكنولوجيا  ،وكلية
األفق .

تتألف قاعة المدينة الجامعية المشتركة بين
جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية من
مبنى فاخر وقاعة واسعة .هذا باإلضافة إلى
المرافق التعليمية والترفيهية الشاملة ،التي
تواكب متطلبات العصر.

أما دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات
الخليجية فهي مؤسسة رائدة وفريدة على
مستوى العالم تحتفظ بمقتنيات تاريخية نادرة
وتقدم دراسات وتحليالت لتاريخ المنطقة.

حرم الجامعة األمريكية في الشارقة

المدينة الجامعية والحرم الجامعي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس
األعلى حاكم الشارقة ،أصبحت إمارة الشارقة
واحدة من أهم المراكز التي تعنى بالتعليم
في الشرق األوسط.

تحتل الشارقة مكانة مرموقة في
اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها
واحة التعليم وعاصمة الثقافة ،كما
تعد الخيار األمثل ألفضل الجامعات
في المنطقة وذلك بفضل المستوى
العالي للتعليم ،والذي يضاهي
المستويات العالمية.
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صرح تعليمي حضاري
تمتاز الشارقة بتوجهها التعليمي الذي بدأ مع
تأسيس واحدة من أولى المدارس في المنطقة
وهي مدرسة اإلصالح .ولترتقي اإلمارة بدورها
الريادي تم تشييد المدينة الجامعية ،أحد أكبر
وأشمل المراكز التعليمية في المنطقة على
اإلطالق.

المدينة الجامعية في الشارقة

وتزخر الشارقة بمجموعة ال نظير لها من
المتاحف والمعارض والمراكز التعليمية التي
تساهم في دفع عجلة التعليم من خالل دعم
المسيرة التعليمية بدءا من المراحل األولى
لإلهتمامات الشبابية ووصو ًال إلى مراكز البحوث
األكاديمية الرائدة على مستوى العالم.

الشارقة منبر العلم

مدينتي
اكتشافاتي
وجهتي
الشارقة منبر العلم
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المدينة الجامعية
والحرم الجامعي
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االفعاليات و المبادرات
التعليمية
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المحتوى

