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Faculty of Education
Overview
The Faculty of Education’s programmes are
developed specifically for the UAE’s teaching
needs, thus providing students with opportunities
in one of the most rewarding careers and the
ability to shape the future of their country. The
Master of Science in Educational Management
and Policy (MSEMaP) and Master of Education/
Master of Special Educational Needs (M.Ed)
Dual Degree programme are accredited by
the Australian Tertiary Education Quality and
Standards Agency (TEQSA) in partnership with
Deakin University, Australia. The Bachelor of
Education degree was developed in collaboration
with one of the world’s leading tertiary education
schools - the Melbourne Graduate School of
Education (University of Melbourne, Australia),

which continues to benchmark and certify the
HCT degree programme to its rigorous standards.
Prepared with up-to-date educational theory, HCT
Education students practise the knowledge and
skills in actual classroom situations with intensive
practicum placements each semester. This
hands-on approach to learning gives students the
teaching skills they need to excel in their future
careers as educators, and ensures they are “ready
to teach” as graduates.
Education graduates work in a wide range of
educational settings across the UAE. With a
willingness to embrace change, they are making
strong contributions to continuous quality
improvement in education, and are helping lead in
the development of the nation.

HCT offers the following Master, Bachelor of Education (B.Ed) and Applied Diploma Education programmes in
2013/2014:

Programmes
Master of Science in Education Management and Policy (MSEMaP)/Special Education Needs (SEN)
B.Ed in Early Childhood Education
B.Ed in Educational Technology
B.Ed in English Language Teaching in Schools
B.Ed in Primary Education
Diploma in Classroom Assistant

Faculty of General Studies
Overview
The Faculty of General Studies courses are
designed to prepare students for future success
through curricular extensions to the Bachelor
programmes, allowing them to: communicate
effectively in Arabic and English; increase their
critical understanding of society; and thrive
in a world marked by diversity, change, and
complexity.

The General Studies courses cover Art and
Humanities, Communication, Emirati Studies,
Mathematics, Physical and Biological Sciences and
Social and Behavioural Studies to offer students
a broad base of knowledge which they can draw
upon throughout their lives. The General Studies
Programme courses form a set that all Bachelorseeking students must complete.

Faculty Contact Information
Please visit the Faculty of Education & General Studies Programme information at 					
http://www.hct.ac.ae/programs/education/
and http://www.hct.ac.ae/programs/general-studies/

كــلّــيــــات الـتـقـنـيـــة الـعـلـيـــا

كلية التربية
لمحة عامة
ً
خصيصا لتلبية احتياجات التعليم
تم تصميم برامج التربية

طلبة برنامج التربية أحدث النظريات الدراسية والمعارف

المجزية والمساهمة في تشكيل مستقبل دولتهم .وقد حصلت

العملي الميداني المكثف في كل فصل دراسي ،مما ُيكسب

والماجستير في التربية  /الماجستير في االحتياجات

التربوية المستقبلية.

بالدولة وتوفير الفرص الق ّيمة للطلبة لمزاولة مهنة التعليم

برامج الماجستير في العلوم في اإلدارة والسياسة التربوية

والمهارات المتقدمة ويعملون على تطبيقها من خالل التدريب

الطلبة مهارات التدريس الالزمة لتحقيق التميز في مهنهم

التعليمية الخاصة على االعتماد األكاديمي الدولي من هيئة

تتاح الفرصة للخريجين للعمل في العديد من البيئات
ً
نظرا لقدرتهم على التكيف
والمؤسسات التعليمة في الدولة

برنامج البكالوريوس في التربية بالتعاون مع جامعة ميلبورن،

في التعليم بصورة مستمرة ولعب دور محوري في مسيرة

جودة ومعايير التعليم العالي األسترالية ( ،)TEQSAويتم

تقديمها بالشراكة مع جامعة ديكن في أستراليا .تم إعداد

إحدى الجامعات العالمية الرائدة في أستراليا .ويكتسب

مع التغيير ،ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق الجودة والتطور
التنمية والتطوير بالدولة.

توفر كليات التقنية العليا في العام الدراسي  2014/2013برامج التربية التالية على مستوى الماجستير ،والبكالوريوس في

التربية ،والدبلوم التطبيقي:

البرامج
الماجستير في العلوم في اإلدارة والسياسة التربوية  /االحتياجات التعليمية الخاصة

البكالوريوس في التربية في التعليم للمرحلة التمهيدية

البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم

البكالوريوس في التربية في تدريس اإلنجليزية في المدارس
البكالوريوس في التربية في التعليم للمرحلة االبتدائية

الدبلوم ـ مدرس مساعد في الفصل الدراسي

كلية الدراسات العامة
لمحة عامة
تهدف مساقات الدراسات العامة إلى إعداد الطلبة للنجاح

تغطي مساقات الدراسات العامة اآلداب والعلوم اإلنسانية،

في برامج البكالوريوس وإكسابهم مهارات التواصل باللغتين

واالتصال ،والدراسات اإلماراتية ،والرياضيات ،والعلوم

لتحقيق النجاح في عالم يتسم بالتنوع والتغيير.

مما ُيكسب الطلبة المعارف التي يحتاجونها مدى الحياة.

العربية واإلنجليزية ،وتعميق فهمهم الناقد للمجتمع ،وإعدادهم

الفيزيائية واألحيائية ،والدراسات االجتماعية والسلوكية،

و ًيشترط على جميع الطلبة الراغبين في االلتحاق ببرامج
البكالوريوس إتمام مساقات الدراسات العامة.

معلومات االتصال

لإلطالع على معلومات كلية التربية والدراسات العامة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
http://ww.hct.ac.ae/programs/education/
و http://www.hct.ac.ae/programs/general-studies/
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