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»إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناها املتعلمون وإن تقدم الشعوب 

واألمم إمنا يقاس مبستوى التعليم وانتشاره«.

زايد بن سلطان آل نهيان،
مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة



أتقدم إىل السادة أولياء أمور ُطالب جامعة زايد ببالغ التحية 

والتقدير، ويرسنا أن نقدم لكم وأن نضع بني أيديكم هذا 

الدليل املبسط لتعريفكم بجامعة زايد، وذلك من منطلق 

التعاون الوثيق بني إدارة الجامعة وبينكم ملا لهذا التعاون 

من أهمية بالغة يف العملية الرتبوية والتعليمية.

معايل  توجيهات  إطار  زايد، ويف  أن جامعة  لكم  أؤكد  أن  الصدد،  ويهمني يف هذا 

الشيخ حمدان مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي ومعايل الشيخة 

زايد  جامعة  ورئيسة  الدويل  والتعاون  التنمية  وزيرة  القاسمي،  خالد  بنت  لبنى 

تحرص عىل أن تكون يف طليعة الجامعات املرموقة، وذلك من خالل نهج أكادميي 

يواكب التقدم العلمي الذي يشهده العامل يف جميع التخصصات العلمية ويلبي كافة 

إىل  دامئًا  سموه  يوجه  كام  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  التنموية  االحتياجات 

رضورة أن تكون الجامعة عند آمال املجتمع وطموحاته، وتؤهل طالبها وفق أحدث 

املستويات املرموقة لألداء واإلنجاز، وتحرص يف الوقت ذاته عىل أن توفر لهم كل 

فرص التفوق والنجاح.

وإنني إذ أشكر لكم دعمكم ومساندتكم، فإنني أرجو الله سبحانه وتعاىل أن يكون 

التوفيق حليفنا وأن يحيط جامعة زايد دامئاً بفضله ورعايته، وأن تواصل الجامعة 

الخري  مسرية  يف  نساهم  وأهدافها،  رسالتها  تحقيق  نحو  األمام  إىل  قدماً  مسريتها 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  الوطن  يف  والتطور 

الدولة حفظه الله.

د. أسامء عبيد
    مديرة شؤون الطالبات

جامعة زايد - ديب

تــقـــديــــــم  



إن منّسق التواصل األرسي عىل استعداد تام لإلجابة عىل استفساراتكم كونكم أولياء أمور طلبة 

لديكم  ملا  واالستامع  معكم  الرأي  تبادل  األرسي  التواصل  منّسق  مسؤوليـات  ومن  زايد.  جامعة 

فيام يتعلق مبختلف القضايا الجامعية التي تحظى باهتاممكم، يك نتوّصل معاً إىل أفضل الحلول 

واالرتقاء بأبنائنا الطلبة.

 ما هي وسائل االتصال بـمنسق التواصل األسـري ؟  
ميكن التواصل مع »منسق التواصل األرسي« من خالل الهاتف أو الرسائل النصية أو الفاكس أو 

التواصل األرسي« حلقة  الشخصية. ويعترب »منّسـق  للمقابلة  بتحديد موعد  أو  اإللكرتوين  الربيد 

الوصل بينكم وبني جامعة زايد، فال ترتددوا يف التواصل مع الجامعة من خالله، وذلك حرصاً عىل 

وقتكم وجهدكم، ماّم  يحقق لكم االتصال بالشخص املناسب يف الوقت املناســب.  

ما اسم وعنوان »منسق التواصل األسري«؟ 
رسيعة الكتبي

مكتب شؤون الطالبات

هاتف مكتب مبارش: 04-4021195

sareea.alktbee@zu.ac.ae :الربيد اإللكرتوين 

منسق التواصل األسري 



البناء األرسي والشبكات االجتامعية ... الواقع والتحديات

استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني
يعد االعتامد عىل التقنيات الحديثة جزءاً هاماً من النظام التعليمي يف جامعة زايد، حيث أن أبناءنا وبناتنا يف هذه األيام يستطيعون دخول العامل 
الرقمي مبجرد النقر عىل أزرار الهواتف النقالة وأجهزة الحواسيب وأجهزة اآلي باد. حيث أن هذه التقنيات تتيح لهم  الفرصة الستكشاف معارف 

جديدة والتعرف عىل أناس من أماكن متفرقة يف العامل. 

ولذلك يجب التأكد من استخدام هذه التقنيات واإلفادة منها عىل نحو سليم، ويف إطار نظم الجامعة وإجراءاتها يف هذا الشأن. ويتعرف الطلبة عىل 
هذه النظم واإلجراءات ويطبقونها يف مامرساتهم التعليمية واألكادميية بالجامعة.  

قواعد لألمهات واآلباء:
اقنعوا ابناءكم بأن ال يقبلوا طلبات الغرباء لالنضامم إىل قامئتهم الشخصية.	 

علموا ابناءكم بأهمية االحتفاظ دامئاً بكلمة الرس الخاصة بهم وعدم مشاركة أصدقائهم.	 

ارشدوا ابناءكم بعدم استخدام الرسائل أو الصور التي تؤذي أو تضايق أحدا.	 

 ارشحوا ألبناءكم الفرق بني الصداقة والتعارف حيث أن العالقات عىل الشبكات االلكرتونية سطحية اجتامعية.	 

علموا ابناءكم بأن أال يقابلوا أشخصاً تعرفوا عليهم يف الشبكات أو أي موقع أخر مبفرده. 	 



استشارات

س: تغيبت ابنتي عن االمتحان النهايئ، ما العمل؟

مراجعة مكتب عميد الكلية التابعة لها لتقديم الشهادة املرضية الخاصة بهذا اليوم يف مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الغياب وستكون الطالبة  ج: 
مسؤولة عن مراجعة املدرس وترتيب موعد آخر لالمتحان. )يرجى العلم بأن موعد اعادة االمتحانات النهائية لبعض املواد تحدد يف األسبوع األول 

من الفصل الدرايس التايل(.

س: هل هناك اجازة خاصة بالحج/العمرة/ او الزواج؟

ال. عىل الطالبة التي تخطط للسفر بغاية الحج أو الزواج عدم استعامل نسبة الغياب املسموح بها قبل السفر واستعامل هذه النسبة لفرتة الحج  ج: 
أو الزواج نفسها. حيث ميكن للطالب / الطالبة التغيب عن املساقات بنسبة %15 كحد اقىص يف الحاالت االضطرارية أو املرضية لحد أقىص بنسبة 

15 % عىل الطالبة أال تتعدى هذه النسبة بعد رجوعها من السفر.

س: ابنتي ضعيفة بالرياضيات فام الحل؟

عىل الطالبة مراجعة مركز الرياضيات املوجود يف املكتبة والتحدث مع الشخص املسؤول لتحديد مواعيد دروس اضافية مع أحد مدريس املادة  ج: 
يف املركز. وينصح بهذا األمر من بداية الفصل الدرايس ليك يساعد الطالبة عىل اجتياز املادة بنجاح. ويوجد أيضا مركزاً للكتابة باللغة االنجليزية 

ويقدم الدعم للطالبات اللوايت يحتجن اىل املساعدة.

س: تريد ابنتي سحب مادة هذا الفصل فامذا تفعل؟

يحق للطالبة سحب مادة يف حال بقائها مسجلة يف 15 ساعة معتمدة وهو الحد األدىن للتسجيل يف كل فصل. ولكن إذا وجد سبب مقنع لسحب  ج: 
مادة والتسجيل بأقل من 15 ساعة، فعىل الطالبة تقديم طلب مع األوراق املرفقة  اىل الكلية التابعة لها حسب املوعد املحدد لذلك يف التقويم 

األكادميي املحدد من قبل  الجامعة كل سنة. اذا تعدت الطالبة التاريخ املحدد بالتقويم األكادميي فتسحب WF/WU برسوب املادة

س: ما هي الفرتة املسموح فيها التوقف عن الدراسة؟

يسمح للطالبة التوقف عن الدراسة ملدة اقصاها سنة واحدة خالل دراستها وحتى التخرج.  ج: 

س: ما هو اإلنذار األكادميي، وماذا تستطيع ابنتي أن تفعل لتتخلص من هذا اإلنذار؟

اإلنذار األكادميي يضع للطالبة يف حال عدم حصولها عىل معدل تراكمي 2.0 أو أعىل ويف حال وضع الطالبة عىل قامئة اإلنذار األكادميي يتوجب  ج: 
عليها بذل مجهود أكرث بالدراسة وتنظيم وقتها بحيث تعطي كل مادة ما تستحقها من الوقت للدراسة ويجب عىل الطالبة مراجعة دروسها دامئاً 

وليس فقط وقت االمتحان. وتنصح الطالبة مبراجعة مرشدها األكادميي باستمرار من أجل النصح واإلرشاد.



س: هل تستطيع ابنتي أن تعيد املستوى الواحد يف برنامج اللغة اإلنجليزية أكرث من مرة؟

ج: تستطيع الطالبة ان تعيد املستوى الواحد مرة واحدة فقط ويف حال رسوبها يف املستوى الواحد بعد اإلعادة تفصل من الجامعة. يرجى العلم بأن 
عىل الطالبة املسجلة يف الربنامج األكادميي للغة اإلنجليزية أن تنهي بنجاح كافة املستويات يف مدة أقصاها سنتني من تاريخ دخول الطالبة لهذا 

الربنامج.

س: ما هي النصائح التي تضع الطالبات الجدد يف طريق النجاح؟

ج: 

• حضور جميع الحصص وعدم التأخري.	

• تشجيع الطالبة عىل السؤال عن أي موضوع يهمها والتحقق من سؤال الشخص املعني باملوضوع.	

• تشجيع الطالبة عىل التواصل مع املدرس أو املدرسة ومعرفة الوقت املحدد لتفرغ املدرس أو املدرسة للجواب عىل أي سؤال للطالبة.	

• فتح الربيد االلكرتوين بشكل دائم وقراءة الرسائل االلكرتونية ملا لها من أهمية يف معرفة أي معلومة هامة ترسل من املدرس او الجامعة.	

• تشجيع الطالبة عىل معرفة كل املوارد املتاحة يف الجامعة لدعمها من الناحية األكادميية مثل املكتبة، مركز الرياضيات، مركز الكتابة باللغة 	
اإلنجليزية، و ال PALS  ، ومن الناحية النفسية مبراجعة مركز االستشارات النفسية يف قسم شؤون الطلبة.

• االجتامع بشكل منتظم مع املرشد األكادميي ملعرفة سري الطالبة عىل خطى النجاح.	

• تنظيم الوقت واستعامل التقويم اليومي / االسبوعي / الشهري لتنظيم أوقات االمتحانات وتسليم املشاريع املطلوبة دون أي تضارب بني 	
املواد / الدراسة والحياة العائلية.

• أن تكون الطالبة مسؤولة عن وضعها األكادميي وملمة بكافة نواحي املتطلبات الدراسية.	

• تشجيع الطالبة عىل أن تكون نشيطة وتشرتك بشكل مستمر يف النشاطات واملناقشات الصفية .	

• تشجيع الطالبة عىل االشرتاك بالنشاطات الجامعية املختلفة ملا لها من اثر كبري يف تطوير شخصيتها القيادية وتعزيز ثقتها بنفسها.	

س: كيف يل أن أعرف مدى التقدم الذي تحرزه ابنتي؟ 

ج: يتم تنسيق ذلك عن طريق اتصالكم مبنسق التواصل األرسي، وهي عىل استعداد لتوفري وقتكم ومجهودكم وذلك  بتسهيل  االتصال بالشخص 
املناسب يف الوقت املناســب. ويتم ذلك بواسطة الهاتف أو الرسائل أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين، أو بتحديد موعد للمقابلة الشخصية. 

س: بصفتي ويل أمر إحدى الطالبات -  كيف  ميكنني متابعة تواصيل بالجامعة ؟ 

ج: من دواعي رسور منّسق التواصل األرسي دعوتكم للعمل ضمن مجتمع جامعة 
زايد من خالل مساهمتكم يف مختلف الفعاليات كاالحتفال بيوم األرسة أو االلتقاء 

يف أمسيات التواصل األرسي الفنية أو الثقافية أو االجتامعية مع أعضاء الهيئة 
التدريسية واملرشدين األكادمييني أو العيد الوطني. وستتعرفون من خالله عىل 

أية معلومات إضافية بخصوص الفعاليات الطالبية وأنشطة الحرم الجامعي 
من خالل ورش العمل ذات العالقة، واملناسبات الخاصة، وصحيفة أخبار 

أولياء األمور، فضال  عن الشبكة اإللكرتونية ألولياء األمور.  



س: هل ميكن أن اطلب درجات ابنتي وترسل يل عن طريق الفاكس أو الربيد االلكرتوين؟

ج: جامعة زايد ال ترسل بواسطة الفاكس أو الربيد أية درجات يحصل عليها الطالبات اللوايت يدرسن يف مرحلة ما قبل التخّرج، إمنا ميكن للطالبات 
الحصول عليها مبارشة عرب بريد الشبكة اإللكرتونية بواسطة الرقم الجامعي والتعريف الشخيص للبطاقة الجامعية. وتشّجع الجامعة طالباتها 

وأولياء أمورهم عىل مناقشة جميع األمور ذات العالقة مبدى التقّدم الذي يحرزه الطالبة مبا يف ذلك تقارير العالمات والدرجات.  

س: يقلقني أن تكون لدى ابنتي أية مشاكل ناجمة عن ضغط أعباء الدراسة. كيف ميكنني ملساعدتها للتغلّب عىل ذلك؟

ج:  قبل كل يشء يجب أن تدرك الطالبة أنها ليست وحيدة، حيث أن الكثري من الطالبات يعتربن االنتقال  إىل مرحلة الدراسة الجامعية تحدياً لهم. 
ولكن لدى جامعة زايد وسائل أكادميية فّعالة وحلقات توجيهية وورش تأهيل ملساعدة الطالبات عىل سهولة االنتقال من مرحلة الدراسة الثانوية 
إىل املرحلة الجامعية، مبا يف ذلك تعريفهن بقوانني وسياسة الجامعة وتدريب وإرشادهن عىل االنخراط يف املسار الجامعي، ومراقبة وتقييم ذلك.

س: لقد تم وقف رصف املساعدة املالية البنتي فام السبب؟

ج: يجب عىل الطالبة مراجعة مكتب دعم ومساندة الطلبة ملعرفة سبب توقف رصف املساعدة املالية حيث من بعض األسباب التي تؤدي لوقف 
املساعدة املالية هي:

• توقف الطالبة عن الدراسة ألي سبب كان	

• يقل معدلها الرتاكمي عن 2	

• تعدت  الفرتة املحددة يف برنامج اللغة االنجليزية )سنتني(	

• تكرار عدم التزامها  بالحضور الستالم الراتب الشهري دون أي عذر مقنع 	

• مل تقم بتجديد أوراقهام سنويا يف الوقت املحدد من قبل مكتب دعم ومساندة الطلبة	



إرشادات حول الموقع االلكتروني ـ الدرجات 
والجداول:

موقع أولياء األمور اإللكتروني 
أنشئ هذا املوقع اإللكرتوين الخاص بكم يك يجعلكم تشعرون مبزيد من 

الصلة والتقارب مع أبنائكم، ومتابعة رحلتهم الجامعية، إضافة إىل االطالع 

عىل مجريات االمور يف الجامعة واملعلومات املتعلّقة بأبنائكم الطلبة.

إرشادات للموقع لمعرفة الدرجات والجداول:

www.zu.ac.ae   تفضلوا بزيارة املوقع الرئييس للجامعة

 Students Login إضغط عىل

أدخل عىل املوقع الرئييس 

www.zu.ac.ae   للجامعة

إضغط عىل

 Students Login 



موقع أولياء األمور اإللكتروني 
أنشئ هذا املوقع اإللكرتوين الخاص بكم يك يجعلكم تشعرون مبزيد من 

الصلة والتقارب مع أبنائكم، ومتابعة رحلتهم الجامعية، إضافة إىل االطالع 

عىل مجريات االمور يف الجامعة واملعلومات املتعلّقة بأبنائكم الطلبة.

www.zu.ac.ae   تفضلوا بزيارة املوقع الرئييس للجامعة

 Students Login إضغط عىل

Parent Access Program إضغط عىل

PARENT ACCESS PROGRAM ستفتح صفحة

أدخل الرقم الجامعي املكون من 9 خانات واملوجود عىل البطاقة الجامعية للطالب أو الطالبة.

أدخل رقم التعريف )PIN( وهو الرقم املكون من 5 خانات واملوجود عىل ظهر البطاقة الجامعية.

Login إضغط عىل زر

اضغط عىل

Parent Access Program 

إضغط عىل زر 
Login

الرجاء ادخال 
الكلمة الرسية 

للطالب

200605382
Alya Yousif Abdalla Yousif AlYassi

 أدخل رقم التعريف )PIN( وهو الرقم املكون 
من 5 خانات واملوجود عىل ظهر البطاقة الجامعية.



ميكن رؤية درجات الطالب أو الطالبة يف الصفحة األوىل.

Attendance الستعراض معلومات الحضور والغياب للطالب أو الطالبة إضغط عىل الزر

Attendance الستعراض الجدول للفصل اضغط عىل الزر 

الستعراض معلومات الحضور 

والغياب للطالب أو الطالبة اضغط 

Attendance عىل الزر

 الستعراض الجدول 

للفصل اضغط عىل الزر 

Attendance

 

Current Term إخرت

إخرت POTA للفصل الدرايس األول و POTB للفصل الدرايس الثاين 

Schedule إضغط عىل زر

Current Term إخرت

إخرت POTA للفصل الدرايس 

االول و POTB للفصل 

الدرايس الثاين 
إضغط عىل زر 

Schedule






