


تمثل جامعة الجميـع الذكيـة كيـاًنـا تعليمًيـا يعمـل بنمـوذج عمــل فـ��ــد
FZE2011- 21 مقـرها دولـة اإلمـا�ات العـربـيـة المـتـحـدة برقــم سجــل
ورخصة رقم 4248، وتقـدم الجامعـة كافـة الب�امـج التعليميـة عـن بعــد، 
باعتمادات دوليــة ومهنيـة. كمـا أن الجـامعـة مسجلـة كعـالمـة تجـا��ــة
عالمية، وتعمل على تأسيس كيانات تعليمية أخرى، أو االستحواذ عليهـــا

Everyone's Smart University (ESU) is an educational
entity with a unique business model. It is located in
the United Arab Emirates (UAE) under a registration
No.FZE-2011- 21, license No. 4248. ESU provides all
its courses remotely with professional and international
accreditations. In addition, it is registered as a global
brand. The university aspires to establish or acquire
other educational entities.

من نحن
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أن نكون الكيان األول الذي يتبنى
مبدأ المجتمع التعليمي التعاونـي

فيقدم العلم مقابل العمل لتنمية وبناء المجتمعات.

نقل المعارف وتشجيع االبتكار وتقديم ب�امج التعليم العالي
بمـحـتـوى عـالي الجـودة وبتكلفـة رم��ـة �نـاسـب الجمـيـع. 

To promote knowledge, encourage innovation, and provide higher
education programs with high-quality content at nominal prices
that suit everyone.

To be the first educational institution based on cooperative 
learning principles, thus providing science and knowledge to
build and develop communities.

Our VISSION
 ال�ؤية

Our Mission
الرسالة



To enable all members of Arab societies everywhere in the world
to complete their university education

جامعــة الجميــع الذكية

تـمـكـيــن كـافــة أفــ�اد المجتمـعـات العـربـيـة فــي
كل مكان بالعالـم من إكمـال تعليمـهـم الجـامـعــي
��ادة المحتوى وإ��اء المكتبة العر�ية بالبحوث والترجمـات
نـقــل الـمـعــارف مــن خــالل الـتـعـ��ـب والـتـرجـمـة
تشجـيـع التشـاركيـة والتكـافـل �يـن أفـ�اد المجتـمـع 
توجيه األنشـطـة الـتـعـلـيـمـيـة لـتـكـون مـمـارسـات

�نموية على أرض الواقع

To transfer knowledge through Arabization and translation
To encourage cooperation and solidarity among society members

To increase educational content and enrich Arabic libraries with
research and translations

To transfer knowledge from the educational activities to the real world

Our Goalsاهدافنا



Knowledge and learning are rights for everyone, and all 
members of society are responsible for preserving that right

أن العلم والتعلم حق الجميع وأن على أف�اد المجتمعات
مسؤولية حفظ ذلك الحق.

Our Philosophy

Not to prevent anyone from his right to learn
أال نمنع أي إنسان من الحصول على حقه في التعلم

Our Promise
 وعودنا

 فلسفتنا



Scientific honesty in research, knowledge transfer, in addition
to providing open sources

األمانة العلمية في البحث والنقل لكافة المعارف,
وعدم االحتكار، وتح��ر المصادر المعرفية المفتوحة.

تقديم التعليم للجميع دون قيود، أو أعباء مالية مبالغ فيها.

Any individual can't pay the fees is the one who is more
deserving to be learned

Our Values قيمنا
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ماجستير إدارة المشا��ع 
ماجستير إدارة المخاطـر

ماجستير اإلعالم الرقمي
ماجستير األمن الس�ب�اني

ماجستير اإلدارة
ب�امج الماجستير وتشمل:

برنامج الدكتو�اه ويشمل:
دكتو�اه في إدارة المشا��ع 

Academic programs
الب�امج الد�اسية

برنامج البكالو��وس في تخصصات
توفر جامعة الجميع الذكية

اإلعـالم الرقـمـي

تقنية المعلومات
إدارة مــشــا��ـــع

اإلدارة
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Cybersecurity

Master Program in
 the following Specialties:

Ph.D program in:
Project management

Digital Media

Digital Media

Information Technology
Project Management

Management

Project Management
Risk Management
Management

Everyone’s Smart University provides
Bachelor Program in

 the following specialties:



Study System النظام التعليمي

مؤسسة تعليمية خاصة تسعى لتمكين أف�اد
المجتمعات من إكمال تعليمهم الجامعي عن بعد.

Everyone’s Smart University
Private educational institution enables society 
members to complete their learning remotely.



 

 How to register in the courses for each term?

programs, the student shall get the details of his 
account on the Student Information System (SIS) by 
which he can register in the courses after paying the 
fees of the term.

 

 Educational system: 
Following-up and evaluating the students during the 
educational process shall be remotely through the 
educational platform (Moodle).

 

ُ (quizzes)
ً



 Attendance system and electronic platform  
The attendance of students will be considered through 
solving quizzes associated with each lecture. The student 
shall be obliged to provide such quizzes. In addition, 
a weekly panel discussion between the lecturer and the 
students shall be held for each course. The student shall 
not be obliged to attend such panels.

 

 https://sis.esu.ac.ae/login.php

 How to pay the fees of the Term?
The fees of the term shall be paid before the beginning 
of each term through the electronic payment platform. An 
email of the procedures of payment shall be sent to the 
new students. The enrolled student shall pay the fees of 
registration before the beginning of each term through 
his account on SIS via the following link: 

https://sis.esu.ac.ae/login.php
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ً

 Withdrawal or apology for the Term

The student has the right to apologize for not completing 

calendar, taking into consideration that the trimester fees 
shall not be refundable.

 

 •

 •

 •
 

( )

 •



 Evaluation mechanism tests and marks distribution 

The distribution of marks depends on the nature of 
the course. The students shall be evaluated remotely 
through the methods described below: 

• 
• Midterm exam – depending on the nature of the 

subject. 
• Other assignments such as discussion, assignments, 

virtual lab, research and “Quizzes”. 
• Attending and interacting through the virtual lectures  

of the course and completing the accompanying tasks. 
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All programs are accredited by

Master of Risk 
Management 
(HRV-E-125)

Bachelor of 
Management 
(HRV-E-127)

Bachelor of Project 
Management 
(HRV-E-119)

Master of 
Management 
(HRV-E-115)

Master 
of Project Management 

(HRV-E-121)

 70 IPMA
1964 ً ً

ً
ً IPMA

1.International Project Management Association (IPMA)



ASIC

ً ASIC ً

 CHEA
BQF

EDEN

2. ACCREDITAION SERVICE for INTERNATIONAL SCHOOLS, 
COLLEGES & UNIVERSITIES

(AACSB) 3

1916 ُ



وقـع سـعـادة الـدكـتـور عبـد الـرحمـن بـن عبــداهلل المحيمـيـد رئـيــس الجــامـعـة
ا�فاقية ش�اكة أكاديمية مع الدكتور صالوحا محمودا رئيس

ُيذكر أن جامـعـة             �تمتع بتجربة ف��دة وناجحة في مجال التعليـم عـن بعـد
والمساهمة في تقديم منح مجانية ألكثر من عشـرة آالف طـالـب حـول العـالـم.

Jagora 
jagora University 

4.ش�اكة أكاديمية �ين جامعة الجميع الذكية وجامعة جاجو�ا 

تعد أكاديمية ��د هات مؤسسة عالميـة للتـد��ب وإصدار الشهـادات، وتعمـل مع
مجمـوعـة متنـوعـة مـن المؤسسـات التعليميـة مـن أجـل مساعـدة الطالب على

معرفة تقنيات وحلول ��د هات.

STARS حصلت الجامعة على عضوية من منظمة
Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE)
وذلك تقديً�ا لتميز الجامعة في تط�يق أعلى معا�ير االستدامة في التعلـيم العالـي.

ا�فاقية تعاون مع مؤسسة ��د هات أكاديمي .5





Number of Graduates

Number of Graduates for every major
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First batch

Second batch

Third batch320

275

 580

Master of
 Management

Master of
 Project Management

Master
 of Risk Management

76

47
1027



Number of current
 Bachelor’s students
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782
1919
428

6687

158

639

2761

Master of Management
Master of

 Project Management

Bachelor of
 Management 

Students

Bachelor of
 Project Management

Master
 of Risk Management

Master of Cybersecurity

 Total number of
 current students

Number of current Master’s students



Scholarships
provided

2827Scholarships



The top ten countries related
 to gainning the schoolarships

Total number of the scholarships:

Number of the insolvent students
whose debts have been waived

2216

48%Male

1064

Female

Yemen

Syria 
Nigeria 

Sudan 
Mali 
Eritrea 
Egypt 
Jordan

959
523
172

63

insolvent
138

67

58
54
48
41
35

 Saudi Arabia

Palastine

Students
Students

Students

Students

Students

Students

Students

Students
Students

Students

Scholarships

52%1152
Scholarships

Free scholarships provided by Everyone’s Smart University
 from 2020 until the final third of 2022



إذا حصل الطالب على منحة من خا�ج الجامعة لتغطية فصل معين أو أكثر,
أو لتغطية قيمة الساعات المطلوبة لتخرجه، يتم اعتماد المنحة الجديدة وُتلغى

المنح السابقة التي حصل عليها لنفس الفصول التي غطيت بمنحة أو منح أخرى.

يكون التقديم من خالل فتح تذكرة موجهة لإلدارة القبول والتسجيل
مع إرفاق المستندات الالزمة.

Master of Project Management

Bachelor of
 Management 

Master of
 Management

Bachelor of
 Project Management

Master of
 Project Management

Master of
 Risk Management

Master of Risk Management

يلزم للتقديم على المنح أن يكون الطالب منتظم د�اسًيا في جامعة الجميع الذكية,
أو حاصل على إشعار قبول مبدئي على أقل تقد�ر.

تكون المنح على أساس عدد المقاعد المتاحة المقدمة من إدارة جامعة الجميع الذكية

يجب على الطالب أن يكون قادً�ا على استخدام حاسة االستماع والتحدث كوضع
تواصل أساسي �ينه و�ين اآلخ��ن

ش�وط الحصول على المنح :

Number of the students benefiting
 from the scholarships

يجب على الطالب أن يكون قادً�ا على استخدام التكنولوجيا بدرجة مقبولة, كون
الد�اسة عن بعد بالكامل و�تطلب بعض المها�ات في استخدام أجهزة الحاسب اآللي

إذا حصل الطالب على أكثر من منحة من الجامعة يتم اعتماد المنحة األعلى فقط,
وُتلغى المنح األخرى

Current
 Students

Graduates
2

3

18
29
12

212

1354



One Course 

Seminar5

Seminars21

One Workshop

One Summer Camp 

Student Activities
Mutual Activities 
for both colleges 20

Activities and free events held by
 Everyone’s Smart University during 2022

Faculty of Informatics

Management college



 ضمت الجامعة طالًبا من
42دولة مختلفة جامعــة الجميــع الذكية

السعودية

اإلما�ات

السودان

الع�اقافغانستانا��ت��ا

نيجي��ا

السويد الج�ائر

باكستان

صر�يا تركمانستان

تونس

مالي

مالي��ا

المغرب

تشاد

البح��ن

تركيا

المانيا

مو��تانيا

ثايالند الصوماللبنانا�يو�يا

ُعمان

سو��ا

مصر األردناليمنفلسطين

سنغال قبرص

است�اليا

انجوالالمملكة المتحدة

اندو�ا

كردستان

الكويتالمكسيك

قطر

اندونيسيا



قالوا عن الجامعة

ً

 الجامعة األولى من نوعها والتي تمّيزت بما تقدمه
من فكر تعليمي متطور وبجوده وم�ونة واحت�افية عالية. 
عبد الهادي العمري         خ��� ماجستير إدارة المشا��ع

سبب سمعتها السباقة وسهولة إج�اءات القبول والتسجيل

ندى خالد الطيب         ماجستير األمن الس�ب�اني

بحكم ارتباطي بالعمل وعدم التف�غ إلكمال الد�اسة حضو�ً�ا
اخترت جامعة الجميع الذكية ألنها وفرت وأ�احت  لي فرصة

إكمال شهادا�ي العليا عن بعد 
عبد اهلل ناصر الجوهر         ماجستير األمن الس�ب�اني

ناصر بن صالح اللحيدان       خ��� ماجستير إدارة المشا��ع

 سبب اختياري للد�اسة في جامعة الجميـع الذكيـة هـو عـدة
 أسباب، أوًال ط��قة التعليـم وتوصيـل المعلومـة بكـل  أ��حـيـة
 التخاذها التعليم عن بعد وسيلة لتم��ر العلم والمعـرفة كون
 البعض ال يجد وقتًا للحضور. ثانيًا الرسوم  الد�اسية جًدا بسيطة

مقابل الغاية ولكم ج��ل الشكر واالمتنان. 
علي شاهر البقامي            ماجستير إدارة مشا��ع

Actually, ESU covered all the challenges that we are
facing in other institutions. Like the  attendance and 
flexibility and price and conditions as well. 

عبد اهلل حسن الس�ار                    ماجستير إدارة
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ً

تعليم جميل وسهل على الجميع، ما يحتاج إجا�ات وال
أي شي يسبب مشاكل في عملي 

شك�ًا لجامعة الجميع الذكية 

 جامعة الجميع الذكية أفضل مثال حي للتحول الرقمي
 �نافس أرقي الجامعات بأحدث الط�ق والتقنيات

  وقوة  مخرجا�ها
 

 تقدم أحدث المناهج المعتمدة من أقوى المعاهد العالمية
 في مجال اإلدارة            عن ط��ق خب�ات علميه وعمليه

بط�ق إليكت�ونية حديثة

 بسبب االعتمادات القوية التي أخذتها الجامعة
مثل مركز             والتعليم عن بعد والم�ن. 

IPMA  

IPMA  

عبدالع��ز الفهيد         الفصل األول ماجستير إدارة المشا��ع

Famous university in my community with
 high recommendation by others how tried university

  before. Also, easy to combine between work and study

Online and cost effective . 

مها اب�اهيم اليحيا         ماجستير إدارة المشا��ع

نايف محمد القحطاني         ماجستير إدارة المخاطر

علي الد�يسي       ماجستير إدارة المخاطر

أحمد بالخيور             الفصل الثاني ماجستير اإلدارة

حمد�ن بشارة                   الفصل الثاني ماجستير اإلدارة
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رسالة مؤسس جامعة الجميع الذكية

محبكم . .. ناصر بن اب�اهيم سعد المحيميد

فـي كـل مكـان بالعالم.. لكم مني كـل الحـب ..
كل التقد�ر.. كل األمل أن تساهموا في نهضـة..

أوطانكم ورخـاء مجتمعا�كـم ..استق�ارها
جامعة الجميـع الذكـيـة هـي وقـف المعرفـة ومبـادرة التنمـيـة
ومعنى التكافل والتعاون �ين الشعوب.. وهي أ�من زهور بستاني

وأصدق ما احتـواه ضميـري.. ارجوكـم احفظـوهـا وأحيوهـا بالعلـم 
والعمل وال تبخلوا علينا وعلى والدينـا ومملكتنـا وملكنـا .. بالدعاء.

إلى أبنائي وبنا�ي .. إخواني وأخوا�ي..


