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كلمة ترحيبية 

طلبتنا األعزاء،

يسرني أن أرحب بكم في  جامعتكم، جامعة زايد، ونحن نبدأ عامًا جامعيًا جديدًا نتطلع 
فيه إلى المزيد من التميز واإلبداع. كما يطيب لي أن أعبر لكم عن سعادتي بالتحاقكم 
بهذا الصرح العلمي الشامخ، متمنية لكم التفوق في مسيرتكم العلمية التي تحرص 

الجامعة على توفير كافة مستلزماتها ومستجداتها التعليمية.

إن المكانة العلمية المرموقة التي تتبوؤها جامعة زايد هي مبعث فخرنا واعتزازنا لما 
المعايير  أفضل  مواكبة  على  الجامعة  تحرص  حيث  متميز،  أكاديمي  أداء  من  بلغته 
العلمية والتعليمية في الجامعات العالمية العريقة، لالرتقاء دومًا بالمخرجات التعليمية 
التي تشهدها  المتسارعة  التنمية  وأساسيًا في مسيرة  رافدًا مهمًا  تعد  والتي  لديها، 
دولتنا الغالية، من خالل الكوادر الشابة المؤهلة علميًا والتي تفخر جامعة زايد بإعدادها 
تجسيدًا لرؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز ركائز نهضتنا بالتدفق السنوي للخريجين في 
والدراسات  البكالوريوس  مرحلتي  المتجددة في  المعرفة  وفروع  االختصاصات  شتى 

العليا. 

السبيل  الالزمة هو  العلمية  المهارات  واكتساب  الدراسي  التحصيل  مثابرتكم في  إن 
أتطلع إلبداعاتكم  وأنا  بكفاءة واقتدار،  المختلفة  العمل  لممارسة دوركم في ميادين 

وطموحاتكم، أنتم الجيل الواعد المعطاء، في ظل قيادتنا الحكيمة ووطننا المزدهر.

بجامعتكم  الجديد  الدراسي  عامكم  في  بالنجاح  لكم  وتمنياتي  أخرى،  مرة  بكم  أرحب 
الرائدة.

لبنى بنت خالد القاسمي
رئيسة جامعة زايد
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كلمة ترحيبية

قطاع شؤون الطلبة

أعزاءنا الطلبة،

يسّرنا أن نرحب بكم في جامعة زايد، هذا الصرح التعليمي المتميز، والشريك الفاعل 
إليه  لالنضمام  اختياركم  وقع  أن  بعد  الوطن،  في  العالي  التعليم  مؤسسات  بين 
د  بالجِّ مليئة  جامعية  حياة  لكم  متمّنين  األكاديمية،  دراستكم  مسيرة  في  لالنطالق 

واالجتهاد، واإلنجازات، والتمكن من استكشاف قدراتكم الذاتية، وصقلها.

تنطلقون اليوم، أبناء وبنات زايد، نحو آفاق  مليئة باآلمال والوعود، في التزامكم الكبير 
تجاه باني األمة ومؤسس دولتنا الحديثة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
الذي سّخر  لكم،  الوالد  تركة  هي  هام،  وتعليمي  ثقافي  موروث  عهدتكم  وفي  ثراه، 
حدود  داخل  سواء  العالي،  التعليم  بمؤسسات  للنهضة  والطاقات  اإلمكانات  جميع 

الوطن، أو خارجه.

الوالد  لنهج  الحسنة  واألسوة  المشّرفة  الصورة  األعزاء،  طلبتنا  تكونوا،  أن  نتمّنى 
بحور  من  تنهلون  المشرق،  المستقبل  بناء  طريق  في  بمبادئه  االستنارة  في  الكبير 
العلم والمعرفة، وكذلك في حرصكم الدائم على االلتزام بمبادىء النزاهة األكاديمية، 
الجامعة ملتزمة  إن  الجامعية.  باألخالقيات  االحترام واإلنصاف، وتّمسككم  وصفات 
تجاهكم بأن توفر لكم أرقى مستويات التعليم، والخدمات الطالبية، في سبيل تحقيق 
التعليمية  والبرامج  المناهج  أفضل  طرح  خالل  من  والمهنية،  المستقبلية  أهدافكم 
المعتمدة، وأيضًا في تنّوع األنشطة الالصفّية الموازية، التي تعيرها الجامعة اهتمامًا 
المعرفي،  االطالع  شمولية  في  الفكرية،  مدارككم  وتوسيع  مواهبكم،  لتنمية  كبيرًا 

واإللمام بالمواضيع العالمية.

سوف تتاح لكم الفرصة في جامعة زايد لمعايشة ثقافات متنوعة بينكم كطلبة، في 
مساحة أكاديمية متفاعلة من العاملين اإلداريين وكوكبة من األساتذة الذين اختارتهم 
بالتحديد موظفي  ونخّص  متنوعة،  وحضارات  ثقافات  من  والقادمين  الجامعة،  لكم 
قطاع شؤون الطلبة بأقسامه وإداراته المختلفة، الذين ال يألون جهدا في سبيل دعمكم 
ومساعدتكم في تخطي أي عقبات، وتجاوز أي صعوبات قد تعترضكم في مشواركم 
الجامعي، وبما يحقق رسالة الجامعة الّسامية. ومن هذا المنطلق، ندعوكم لالستفادة 
تنظيمها  الطلبة على  الكليات وقطاع شؤون  تتعاون  الّتعلم، حيث  من جميع فرص 

لكم، داخل أسوار الجامعة أو خارجها. 

المتعّلقة  المعلومات  نمّدكم بجميع  أن  التعريفي  الطلبة  دليل  لقد سعينا من خالل 
بحياتكم الجامعية، وأن نقّدم لكم مجموعة الخدمات وباقة األنشطة التي تطرحها لكم 
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الجامعة والمواكبة الحتياجاتكم التعليمية، متمّنين أن تجدوا في صفحاته كل اإلجابات 
إننا نتمّنى منكم التواصل مع مكتب الحياة الطالبية، ومكتب  على تساؤالتكم. كما 
مسّجل الجامعة، ومركز اإلرشاد الطالبي، أو مكتب الشؤون المهنية للطلبة، ألي من 

أنواع المساعدة التي تحتاجون إليها. 

ولمزيد من االستفسارات يرجى التواصل مع اإلدارات التابعة لقطاع شؤون الطلبة على 
studentaffairs@zu.ac.ae :العنوان البريدي التالي

تمنياتنا لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق وإلى ذويهم بكل اإلحترام والتقدير.

مكتب مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة

نود التنويه بأننا نحرص دائمًا على تحديث الدليل التعريفي الخاص سنويا،  ملحوظة: 
توخيًا للّدقة في نقل المعلومات الصحيحة للطلبة وأولياء أمورهم. كما تتّم مراجعة 
التي  والتشغيلية  والتعليمية  التنظيمية  المتغيرات  مع  يتوافق  بما  الدليل  مضمون 
تشهدها الجامعة في مسيرة تطّورها، متمّنين منكم اإلطالع على أحدث نسخة من 

.)www.zu.ac.ae( الدليل من خالل تصّفحكم لموقع الجامعة اإللكتروني
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كلمة مجلس ميثاق الشرف

أعزاءنا الطلبة،

تعتبر النزاهة األكاديمية من الركائز األساسية التي تقوم عليها الجامعات المرموقة في 
العالم. وأسوًة بهذه الجامعات، تسعى جامعة زايد ألن تكون في مصاف المؤسسات 
التعليمية الرائدة الملتزمة بتطبيق أعلى معايير النزاهة األكاديمية بين طلبتها. وتحقيقًا 
لهذا الهدف، نهيب بكم، أعزاءنا الطلبة، بأال تألوا جهدا في تعاونكم، واإلسهام في نشر 

مبادىء الصدق والنزاهة بكل أشكالها ومستوياتها في جامعة زايد.

يتضمن ميثاق الشرف بجامعة زايد المعايير األكاديمية والفكرية واألخالقية التي ينبغي 
أن يتمتع بها، على حد سواء، كل من الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية واإلدارية. ولقد 
وضع ميثاق الشرف من أجل تيسير تطبيق السلوكيات الحميدة بين الطلبة، والمنبثقة 
من القيم والمثل العليا التي غرسها في نفوسنا، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان طيب الله ثراه، ومن التزامنا ومسؤوليتنا تجاه اسم هذه المؤسسة الكبيرة. إن 
أعمالنا وسلوكياتنا إنما هي مرآة عاكسة لسمعة الجامعة، ومن ثم، ال بد من أن نكون 
على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن نتصرف برشد وإدراك، كسفراء يمثلون 

الجامعة أفضل تمثيل.

وفي سبيل تحقيق مبادىء ميثاق الشرف، سوف يتولى مجلس ميثاق الشرف، الذي 
وشرحها   المبادىء  هذه  نشر  الطلبة،  من  األشخاص، معظمهم  من  مجموعة  يضم 

للطلبة من أجل العمل على أساسها، واإلرتقاء بها، والتشجيع على اتباعها.

إن تعهدكم بااللتزام بميثاق الشرف  يعني تحملكم مسؤولية أعمالكم وتصرفاتكم 
الجامعة  في  األكاديمية   النزاهة  تطبيق  عن  االبتعاد  أن  كما  الجامعة.  تشريفًا السم 
سوف يعكس لألسف صورة سلبية عن طلبتنا، ومن ثم يضعف من قيمة الشهادة 
الكامل، والسعي جديًا لتكريس  الجامعة. لذلك، فإننا نطالبكم بااللتزام  التي تمنحها 
قيم ميثاق الشرف في حياتنا اليومية، والسير في هذا العمل على النهج الذي اختطه 

لنا الوالد الراحل.

أي  لديكم  كانت  أو  الشرف،  ميثاق  مجلس  عضوية  إلى  االنضمام  في  رغبتم  وإذا 
البريد  عبر  معنا  التواصل  منكم  يرجى  توصيات،  أي  أو  مالحظات،  أو  استفسارات 

honorcouncil@zu.ac.ae :اإللكتروني

مجلس ميثاق الشرف 
بفرعي الجامعة بدبي وأبوظبي
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بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق الشرف لطلبة جامعة زايد

نتعهد نحن طلبة جامعة زايد، بااللتزام بميثاق الشرف هذا، والتقيد بكل بند من 
بنوده التالية: 

تطبيق فضائل الصدق، واالحترام، والعدل.  ◆  

االلتزام بأقصى معايير السلوك الحسن.  ◆  

االمتناع عن، وتجنب جميع صور خيانة األمانة األكاديمية، وضروبها.  ◆  

إبراز أفضل المظاهر اإليجابية لشخصيتي، والتعامل مع اآلخرين بكل   ◆  
نضٍج.

ـل المسؤولية عن كافة أعمالي و تصرفاتي، واإلسهام شخصيًا  تحمُّ  ◆  
بالحفاظ على أرفع مستويات الثقة ضمن المجتمع.

بذل كل الجهد لدعم المستوى الراقي لجامعة زايد في التفوق واإلمتياز.  ◆  

وانطالقا من التعّهد بااللتزام بميثاق الشرف، فإنه يشّرفني أن أسهم في الحفاظ 
على قيمنا األصيلة التي غرسها في نفوسنا المغفور له بإذن الله تعالى مؤسس 

الدولة، وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأن أواصل 
السير على نهج صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله.
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جامعة زايد: الرؤية والرسالة والقيم 
أن تكون جامعة زايد هي الجامعة الرائدة، من خالل اإلسهام في مسيرة  الرؤية: 
دولة  في  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  والثقافي،  العلمي  الّتقدم 

اإلمارات العربية المتحدة.

على  القادرين  الخريجين  من  مؤهلة  كوادر  إعداد  في  اإليجابي  اإلسهام  الرسالة: 
المعايير  برامج دراسية، وفق  الوطن من خالل تقديم  بناء  المشاركة في 
بوصفها  الجامعة  دور  وتعزيز  متطورة،  تعليمية  بيئة  وتوفير  العالمية، 

مؤسسة رائدة في تقدم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

قيم جامعة زايد
التدريس، 	  هيئة  وأعضاء  الطلبة،  فيه  يتعاون  تعٌلمي  مجتمع  بإنشاء  االلتزام 

والعاملون، في سبيل تحري المعرفة، وتداولها فيما بينهم.
السلوك 	  بأعلى مستويات  االلتزام  المهنية، من خالل  باألخالقيات  التمسك 

الشخصي القائمة على االحترام واألمانة والموضوعية والشفافية في التعامل 
واالنضباط وتدعيم مبدأ المساءلة وممارسته.

تشجيع وتدعيم االبتكار من خالل تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم 	 
للطلبة،  الخدمة  أعلى مستويات  لتقديم  البحوث  وإجراء  والتعلم، وتطويرها، 

ومجتمع دولة اإلمارات.
رسالة 	  تحقيق  يضمن  بما  المشترك،  والتعاون  الجماعي،  بالعمل  االلتزام 

الجامعة، وأهدافها االستراتيجية بأقصى قدر من الفاعلية.
والّتواصل 	  العمل،  في  الّتميز  على  القائمة  القيادة  مبدأ  وممارسة  تأكيد، 

وخارج  داخل  المختلفة  الثقافات  على  واالنفتاح  العاملين،  مع  المستمر 
المجتمع الجامعي، والتعامل بوعي وإدراك معها.

مخرجات الّتعليم بجامعة زايد: 

تعتبر مخرجات التعليم بجامعة زايد محورًا أساسيًا لعملية التعليم فيها وتوفير أسس 
النجاح األكاديمي للطلبة، وإعداد كوادر العمل القيادية لإلسهام في نهضة الوطن. 

تنقسم هذه المخرجات إلى ستة عناصر، هي:
اللغة	 
المعارف التقنية	 
التفكير النقدي والمنطق الكّمي	 
 المعارف العامة	 
الوعي واإلدراك العالمي	 
القيادة والريادة 	 
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التـقــويم األكاديــمـي لجــامــعة زايـد
للسنة الدراسية 2015 – 2016
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دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد8 أغسطس 2015السبت
دوام المسؤولين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس16 أغسطس 2015األحد 

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس 16 - 20 أغسطس 2015األحد – الخميس
القدرات- التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
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بدء عطلة الربيع للطلبة 27 مارس - 7 أبريل 2016األحد – الخميس
بدء عطلة أعضاء هيئة التدريس 27 مارس - 7 أبريل 2016األحد – الخميس 
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بدء الدراسة23 أغسطس 2015األحد
أخر موعد لسحب وإضافة المساقات الدراسية 27 أغسطس 2015الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل3 سبتمبر 2015الخميس

اليوم االول لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد5 أكتوبر 2015األثنين
آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب8 أكتوبر 2015الخميس
انتهاء الفترة الدراسية األولى )Term A(15 أكتوبر 2015الخميس

بدء الفترة الدراسية الثانية )Term B(18 أكتوبر 2015األحد
اليوم الثاني لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد4 نوفمبر 2015األربعاء

أخر يوم للمحاضرات10 ديسمبر 2015الخميس 
االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول12 - 19 ديسمبر 2015السبت – السبت
إعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي األول15 - 22 ديسمبر 2015الثالثاء – الثالثاء
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دوام  أعضاء هيئة التدريس10 يناير 2016األحد

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس 10 - 14 يناير 2016األحد – الخميس
القدرات- التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

بدء المحاضرات17 يناير 2016األحد
أخر موعد للسحب واإلضافة21 يناير 2016الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل28 يناير 2016الخميس

اليوم الثالث لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد23 فبراير 2016الثالثاء
آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسو10 مارس 2016الخميس
انتهاء الفترة الدراسية األولى )Term A(10 مارس 2016الخميس

بدء الفترة الدراسية الثانية )Term B(13 مارس 2016األحد 
امتحانات منتصف الفصل الدراسي13 - 24 مارس 2016األحد – الخميس
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دوام أعضاء هيئة التدريس 10 أبريل 2016األحد
دوام الطلبة10 أبريل 2016األحد

اليوم الرابع لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد25 أبريل 2016األثنين
آخر يوم للمحاضرات12 مايو 2016الخميس

امتحانات نهاية الفصل الدراسي 14 - 21 مايو 2016السبت  – السبت 
إعالن نتائج الفصل17 - 24 مايو 2016الثالثاء – الثالثاء 

بداية اإلجازة الصيفية25 مايو  2016 األربعاء

www.zu.ac.ae

مواعيد اإلجازات
• الثالثاء 22 سبتمبر 2015     وقفة عرفة

• األربعاء-الجمعة 25-23 سبتمبر 2015   عيد األضحى
• األربعاء 14 أكتوبر 2015     السنة الهجرية الجديدة

• األربعاء-الخميس 3-2 ديسمبر 2015     اليوم الوطني

• الخميس 24 ديسمبر 2015    المولد النبوي
• األربعاء 4 مايو 2016          اإلسراء والمعراج

• األربعاء- الخميس7-6 يوليو 2016    عيد الفطر
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بدء المحاضرات29 مايو 2016األحد
أخر موعد للسحب واإلضافة31 مايو 2016الثالثاء

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب2 يونيو 2016الخميس
آخر يوم للمحاضرات 27 يونيو 2016األثنين

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الصيفي28 - 29 يونيو 2016الثالثاء – األربعاء
إعالن نتائج نهاية الفصل الدراسي الصيفي 3 يوليو 2016األحد

البيانالتاريخاليوم

إجازة منتصف العام الدراسي للطلبة20 ديسمبر 2015 - 7 يناير 2016األحد – الخميس
إجازة منتصف العام الدراسي ألعضاء الهيئة التدريسية 22 ديسمبر 2015 - 7 يناير 2016الثالثاء – الخميس ف 

ص
منت
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مالحظة: كافة مواعيد اإلجازات الدينية والوطنية خاضعة للتغيير

التـقــويم األكاديــمـي لجــامــعة زايـد
للسنة الدراسية 2016 – 2017

ل 
ص

لف
ا

ي
س

درا
ال

البيانالتاريخاليوم

دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد6 أغسطس 2016السبت
دوام المسؤولين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس14 أغسطس 2016األحد 

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس 14 - 18 أغسطس 2016األحد – الخميس
القدرات- التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
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بدء عطلة الربيع للطلبة 26 مارس - 6 أبريل 2017األحد – الخميس
بدء عطلة أعضاء هيئة التدريس 26 مارس - 6 أبريل 2017األحد – الخميس 
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بدء الدراسة21 أغسطس 2016األحد
أخر موعد لسحب وإضافة المساقات الدراسية 25 أغسطس 2016الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل1 سبتمبر 2016الخميس

اليوم االول لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد28 سبتمبر 2016األربعاء
آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب6 أكتوبر 2016الخميس
انتهاء الفترة الدراسية األولى )Term A(13 أكتوبر 2016الخميس

بدء الفترة الدراسية الثانية )Term B(16 أكتوبر 2016األحد
اليوم الثاني لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد1 نوفمبر 2016الثالثاء

أخر يوم للمحاضرات7 ديسمبر 2016األربعاء 
االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول8 - 15 ديسمبر 2016الخميس – الخميس

إعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي األول11 - 18 ديسمبر 2016األحد – األحد
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دوام  أعضاء هيئة التدريس8 يناير 2017األحد

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس 8 - 12 يناير 2017األحد – الخميس
القدرات- التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

بدء المحاضرات15 يناير 2017األحد
أخر موعد للسحب واإلضافة19 يناير 2017الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل26 يناير 2017الخميس

اليوم الثالث لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد20 فبراير 2017األثنين
آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب9 مارس 2017الخميس
انتهاء الفترة الدراسية األولى )Term A(9 مارس 2017الخميس

بدء الفترة الدراسية الثانية )Term B(12 مارس 2017األحد 
امتحانات منتصف الفصل الدراسي12 - 23 مارس 2017األحد – الخميس
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دوام أعضاء هيئة التدريس 9 أبريل 2017األحد
دوام الطلبة9 أبريل 2017األحد

اليوم الرابع لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد17 أبريل2017الثالثاء
آخر يوم للمحاضرات11 مايو 2017الخميس

امتحانات نهاية الفصل الدراسي 13 - 20 مايو 2017السبت  – السبت 
إعالن نتائج الفصل16 - 23 مايو 2017الثالثاء – الثالثاء 

بداية اإلجازة الصيفية24 مايو 2017األربعاء

www.zu.ac.ae

مواعيد اإلجازات
• السبت 10 سبتمبر 2016     وقفة عرفة

• األحد-الثالثاء 11-13 سبتمبر 2016      عيد األضحى
• األحد 2 أكتوبر 2016      السنة الهجرية الجديدة

• الخميس-الجمعة 1-2 ديسمبر 2016    اليوم الوطني

• األحد 11 ديسمبر 2016    المولد النبوي
• األثنين 24 أبريل 2017         اإلسراء والمعراج

• األحد  25 - 27 يونيو 2017       عيد الفطر
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بدء المحاضرات24 مايو 2017األربعاء
أخر موعد للسحب واإلضافة25 مايو 2017الخميس

آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب29 مايو 2017األثنين
آخر يوم للمحاضرات 21 يونيو 2017األربعاء

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الصيفي22 - 24 يونيو 2017الخميس – السبت
إعالن نتائج نهاية الفصل الدراسي الصيفي 28 يونيو 2017 األربعاء

البيانالتاريخاليوم

إجازة منتصف العام الدراسي للطلبة18 ديسمبر 2016 - 5 يناير 2017األحد – الخميس
إجازة منتصف العام الدراسي ألعضاء الهيئة التدريسية 18 ديسمبر 2016 - 5 يناير 2017األحد – الخميس ف 
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التـقــويم األكاديــمـي لجــامــعة زايـد
للسنة الدراسية 2016 – 2017

ل 
ص

لف
ا

ي
س

درا
ال

البيانالتاريخاليوم

دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد6 أغسطس 2016السبت
دوام المسؤولين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس14 أغسطس 2016األحد 

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس 14 - 18 أغسطس 2016األحد – الخميس
القدرات- التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
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بدء عطلة الربيع للطلبة 26 مارس - 6 أبريل 2017األحد – الخميس
بدء عطلة أعضاء هيئة التدريس 26 مارس - 6 أبريل 2017األحد – الخميس 
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بدء الدراسة21 أغسطس 2016األحد
أخر موعد لسحب وإضافة المساقات الدراسية 25 أغسطس 2016الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل1 سبتمبر 2016الخميس

اليوم االول لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد28 سبتمبر 2016األربعاء
آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب6 أكتوبر 2016الخميس
انتهاء الفترة الدراسية األولى )Term A(13 أكتوبر 2016الخميس

بدء الفترة الدراسية الثانية )Term B(16 أكتوبر 2016األحد
اليوم الثاني لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد1 نوفمبر 2016الثالثاء

أخر يوم للمحاضرات7 ديسمبر 2016األربعاء 
االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول8 - 15 ديسمبر 2016الخميس – الخميس

إعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي األول11 - 18 ديسمبر 2016األحد – األحد
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دوام  أعضاء هيئة التدريس8 يناير 2017األحد

استقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم - األنشطة التعريفية واإلرشاد األكاديمي واختبارات قياس 8 - 12 يناير 2017األحد – الخميس
القدرات- التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

بدء المحاضرات15 يناير 2017األحد
أخر موعد للسحب واإلضافة19 يناير 2017الخميس
آخر موعد لقبول طلبات وقف التسجيل26 يناير 2017الخميس

اليوم الثالث لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد20 فبراير 2017األثنين
آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب9 مارس 2017الخميس
انتهاء الفترة الدراسية األولى )Term A(9 مارس 2017الخميس

بدء الفترة الدراسية الثانية )Term B(12 مارس 2017األحد 
امتحانات منتصف الفصل الدراسي12 - 23 مارس 2017األحد – الخميس
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دوام أعضاء هيئة التدريس 9 أبريل 2017األحد
دوام الطلبة9 أبريل 2017األحد

اليوم الرابع لبرنامج األنشطة الطالبية – التدريب واإلعداد17 أبريل2017الثالثاء
آخر يوم للمحاضرات11 مايو 2017الخميس

امتحانات نهاية الفصل الدراسي 13 - 20 مايو 2017السبت  – السبت 
إعالن نتائج الفصل16 - 23 مايو 2017الثالثاء – الثالثاء 

بداية اإلجازة الصيفية24 مايو 2017األربعاء

www.zu.ac.ae

مواعيد اإلجازات
• السبت 10 سبتمبر 2016     وقفة عرفة

• األحد-الثالثاء 11-13 سبتمبر 2016      عيد األضحى
• األحد 2 أكتوبر 2016      السنة الهجرية الجديدة

• الخميس-الجمعة 1-2 ديسمبر 2016    اليوم الوطني

• األحد 11 ديسمبر 2016    المولد النبوي
• األثنين 24 أبريل 2017         اإلسراء والمعراج
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معلومات أكاديمية عامة
الدراسة في برنامج اإلعداد األكاديمي

يتم اختبار جميع الطلبة الجدد عند دخولهم إلى جامعة زايد؛ لتحديد ما إذا كان يجب عليهم 
االلتحاق أواًل ببرنامج اإلعداد األكاديمي )Academic Bridge Program – ABP( )غير 
المعتمد(، أم االلتحاق مباشرًة ببرنامج البكالوريوس )المعتمد(. ويبدأ معظم الطلبة 
دراستهم في برنامج اإلعداد األكاديمي باللغة األساسية للتعليم في جامعة زايد، وهي 
اللغة اإلنجليزية. ويتضّمن برنامج اإلعداد األكاديمي ثالثة مستويات للتعليم مع نتائج 
محددة لكل مستوى؛ حيث يتعين على الطلبة تحقيق النتائج المطلوبة لكل مستوى 

قبل التقدم إلى المستوى التالي. 

وتتوفر للطلبة في كل مستوى فرصة تخطي المستوى الذي يليه، إذا ما أظهروا مهارة 
أكبر خالل دراستهم للبرنامج.

تعّلم  من  الطالبة   / الطالب  يتمكن  األكاديمي،  اإلعداد  برنامج  في  دراستهم  وأثناء 
بعض المهارات األساسية لبرامج تقنية المعلومات، كما يعمل األساتذة كمستشارين 
التوقعات  مع  تكّيفهم  تسهيل  بغرض  وذلك  الفترة،  هذه  خالل  للطلبة  أكاديميين 

والتطورات التي تصادفهم في الدراسة الجامعية.

التقّدم األكاديمي المقبول
ُيعطى الطلبة فرصتين فقط في أي مستوى من مستويات برنامج اإلعداد االكاديمي. 
ثالثة   خالل  األكاديمي  اإلعداد  برنامج  الجتياز  المتطلبات،  كل  إكمال  عليهم  ويتعين 
فصول) أي بما يعادل عام دراسي و نصف(، بما في ذلك المتطلبات الخارجية األساسية 
البرنامج بطلب تمديد  لمدير  التماس  تقديم  للطلبة  )TOEFL(. ويمكن  و   )IELTS(  -
في الحاالت االستثنائية. أما الطلبة الذين يكملون عامًا دراسيًا ونصف دون استيفاء 
المتطلبات الالزمة الجتياز البرنامج، ولهم سجل اكاديمي جيد، فيمكن أن يسمح لهم 
بوقف القيد بما اليتجاوز مدة عام. أما الطلبة الذين يكملون جميع المتطلبات باستثناء 
اختباَرْي اللغة اإلنجليزية: النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية )IELTS(، واختبار اللغة 
اإلنجليزية كلغة أجنبية  )TOEFL(، فُيسمح لهم بدخول برنامج البكالوريوس، في حالة 

إتمامهم المتطلبات األكاديمية خالل تلك السنة.

اإلختبار األكاديمي
ُمْرٍض«،  »غير  وتعني   ،  Unsatisfactory كلمة  من   U عالمة  على  الطلبة  يحصل   
عليهم   مقبولة، وسيكون  بصورة  األكاديمي  اإلعداد  برنامج  في  تقدمًا  يحرزوا  لم  إذا 
اللغة  مساق  في   نجحوا   إذا  أما  التالي،  الفصل  في  نفسه  المستوى  دراسة  إعادة 
الخارجية( )االختبارات  األساسي  المعيار  بمتطلبات  يفوا  أن  دون   040 رقم  االنجليزية 
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)IELTS( و)TOEFL( فلن يتمكنوا من التقدم إلى برنامج البكالوريوس قبل اجتياز تلك 
االختبارات، وبذلك لن يطالبوا بإعادة دراسة مساق اللغة االنجليزية رقم 040 .

الخروج من برنامج اإلعداد األكاديمي
 يتم الخروج من برنامج اإلعداد األكاديمي )ABP( عند النجاح بمساق اللغة االنجليزية 

رقم 040، أو اجتياز االختبار المعادل له، إضافة إلى أحد المتطلبات التالية:

الحصول على مجموع تراكمي قدره )5( درجات أو أكثر في )IELTS( النظام 	 
الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية،

أو أي مؤهل آخر يعتبر موازيًا للبند أعاله، يوافق عليه مدير برنامج اإلعداد 	 
األكاديمي.

إعادة التسجيل في برنامج اإلعداد األكاديمي 
ال يستطيع طلبة برنامج اإلعداد األكاديمي، الذين يتم إيقافهم، االلتحاق بالبرنامج مرة 
أخرى، ولكن يحق لهم طلب االلتحاق مباشرة بالكلية الجامعية، بشرط الحصول على:

 معّدل ال يقل عن )5.5( في )IELTS( النظام الدولي الختبار اللغة اإلنجليزية 	 
عن طريق اإلنترنت

 	 TOEFL(  في اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )معدل ال يقل عن )71 
،)iBT

 أو معدل النجاح المطلوب الختبار )IELTS( أو ))TOEFL في غضون عامين 	 
من االلتحاق األخير بجامعة زايد.

الدراسة في برنامج البكالوريوس
الكلية الجامعية: مركز التعليم العام / المتكامل

يهدف البرنامج الذي يقّدمه مركز التعليم العام / المتكامل بالكلية الجامعية إلى بناء 
النجاح  بالعالم وتجهيزهم بمقّومات  الطلبة، من حيث عالقتهم  إيجابي لدى  مفهوٍم 
األكاديمي والشخصي، وذلك عبر برنامٍج متكامل منضبط وغنّي بالمساقات التعليمية 
على  البرنامج  يساعد  كما  الطالبية.  المهارات  وإطالق  الكفاءات  تمكين  إلى  الهادفة 
وإعدادهم  وعالمي،  وإقليمي  محلي  نطاق  على  الطلبة  لدى  اإليجابي  التفكير  إذكاء 
والمعلوماتي  المنطقي  إدراكهم  تطوير  خالل  من  والمهني  األكاديمي  لتخصصهم 
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باللغتين العربية واإلنجليزية.

بالكلية  األكاديمي  والتطوير  التوجية  بمكتب  االستعانة  للطلبة  البرنامج  ُيتيح  كذلك 
الجامعية، من خالل تخصيص مرشدين أكاديميين يوجهونهم أثناء اتخاذ القرارات المهمة، 
خاصة تلك التي تتعلق باختيار مساقات تخصصاتهم األكاديمية، ويساعدونهم على النجاح 
في انتقالهم من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية، ومن برنامج اإلعداد األكاديمي 

)ABP( إلى الكلية الجامعية وأقسامها، ومنها إلى كليات التخصص في الجامعة.

اختيار التخصص الرئيسي
التسجيل  طلب  عند  يفضلونها  التي  الرئيسي  التخصص  مجاالت  عن  الطلبة  ُيسأل 
أربعة  إلى  ثالثة  بين  ما  إنهاء  قبل  ورسميًا  ملزما  االختيار  هذا  يعد  وال  زايد،  بجامعة 
فصول كاملة من الدراسة، لكنه يضمن أن يتم توجيه النصح للطلبة بشكل صحيح  
قبيل  بتخصصهم  الخاصة  والمساقات  التحضيرية  الدورات  بدراسة  يتعلق  فيما 
أعضاء  وهم  المرشدون،  يقوم  التخصص  مرحلة  بدء  وعند  التخصص.  دخول  مرحلة 
عن  الالزمة  المعلومات  بتوضيح  الطلبة،  يختارها  التي  الكلية  في  التدريسية  الهيئة 
الدليل  في  عليها  االطالع  يمكن  والتي  الجتيازه،  الالزمة  والمتطلبات  تخصص،  كل 
اإلرشادي للتخصصات العلمية بجامعة زايد »كتالوج جامعة زايد« على صفحة اإلنترنت

http://www.zu.ac.ae/main/en/colleges/course_catalog.aspx 

طلب التسجيل في التخصص المرغوب 
بطلب  يتقدموا  أن  الحالي  الدراسي  العام  خالل  الدراسة  في  الراغبين  للطلبة  يحق 
التسجيل في أي كلية من كليات الجامعة الست، بعد نجاحهم في اجتياز فصل دراسي 
ال يقل عن 30 ساعة تدريس معتمدة في مركز التعليم العام / المتكامل بكلية الجامعة، 
أكاديميًا  تقدمًا  يحرزون  الذين  الطلبة  أما  أدناه.  المبّينة  النتائج  على  الحصول  بشرط 
اعتياديًا، فيسمح لهم بدخول برنامج التخصص المرغوب خالل دراستهم في الفصل 
المتطلبات  تحقيق  المتقدمين  على  الكليات  وتشترط  كامل.  بدواٍم  الثالث  الدراسي 

التالية للتسجيل في التخصص المرغوب: 

 إتمام 42 ساعة دراسية معتمدة، أو أكثر، بدرجة مقبول   	 

 الحصول على معدل تراكمي قدره )GPA)2.0، أو أكثر	 

  الحصول على عالمة )C-( أو أعلى في المساقات التالية:  	 
COL 110, COL 111, COL 140, COL 145, COL 240
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  تحقيق درجة نجاح قدرها )D(، أو أعلى في المساقات التالية:	 
 COL105, COL120, COL130, COL 135, COL 150, COL 155,

COL 230, COL250 COL 260, COL 270

كما قد تطلب بعض الكليات أو األقسام العلمية شروطًا إضافية خاصة ُيمكن للطلبة 
االطالع عليها في الدليل اإلرشادي للتخصصات العلمية في “كتالوج جامعة زايد”. 

يتعين على الطلبة ملء نموذج خاص بطلب القبول للتخصص المرغوب، وذلك بالتشاور 
غ الطلبة في حال  مع المرشدين األكاديميين، ثم تقديمه إلى عميد الكلية المحددة. وُيَبلَّ
عدم قبول طلبهم، ويجب عليهم، في تلك الحالة، التشاور مع المرشدين األكاديميين، 
لبحث اإلمكانات البديلة. يتوقف القبول على استيفاء المتطلبات المذكورة أعاله، إال أنه 
في بعض الحاالت الخاصة يمكن للطلبة تقديم »طلب إعادة نظر« إلى العميد المختص، 

مرفقا به بيان، يوضح فيه كيف يمكنه تحسين الوضع خالل أول فصلين دراسيين.

ويتوقف قبول »طلب إعادة نظر« على موافقة كل من العميد المختص، ونائب مدير 
الجامعة. 

تغيير التخصصات المختارة
إذا رغب الطلبة بتغيير التخصص المختار بتخصص آخر فيجب عليهم التقديم عبر الرابط 
التخصص  لتغيير  المحددة  الفترة  التسجيل خالل  قبل مكتب  يرسل من  ُيرسل  الذي 
والمبيّنة في التقويم األكاديمي الجامعي، ويتعين عليهم الحصول على موافقة سابقة 

من مساعد عميد الكلية المختصة. 

سياسات االلتحاق والتسجيل
التسجيل للمساقات الدراسية

ينبغي على جميع الطلبة االجتماع بالمرشدين األكاديميين المعّينين قبيل التسجيل، 
وال ُيعّد التسجيل قائمًا إذا لم تتضّمن الالئحة اسمائهم في المساق المطلوب خالل 
التقويم  في  ما هو موضح  على  أوحذفها،  بها إلضافة مساقات،  المسموح  الفترة 

األكاديمي الجامعي.

البطاقة الجامعية للطلبة
عند اكتمال عملية تسجيل الطلبة، تزّودهم الجامعة ببطاقتهم الجامعية الخاصة، التي 
تبقى ملكًا لجامعة زايد، وُترد للجامعة عند التخّرج. وفي حال ترك الجامعة نهائيًا قبل 
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ُيحظر  أنه  كما  كان،  سبب  ألي  الجامعية  البطاقة  استعمال  للطلبة  يحق  ال  التخّرج، 
عليهم استخدام بطاقة غيرهم أمام األماكن المخصصة )مثل بوابات الدخول والخروج 
من الجامعة وغيرها( للتدقيق في البطاقات على أنها بطاقتهم، علمًا بأن مخالفة هذه 

األنظمة تعّرضهم للمساءلة.

إضافة أو إلغاء أحد المساقات
ذلك في  ن  ُيدوَّ أن  دون  تغييره،  أو  منه،  ُشَعبة  أو  أكثر،  أو  إلغاء مساق  للطلبة  يجوز 
الفصل  بداية  األول  من  األسبوع  التغيير خالل  حال حصول  األكاديمي في  سجّلهم 

الدراسي و المحدد لإلضافة او اإللغاء.

اإلنسحاب من أحد المساقات
الفترة  أو  الدراسي  الفصل  نهاية  قبل  المساقات  أحد  من  االنسحاب  للطلبة  يمكن 
الدراسية، وعليه فإن االنسحاب ألسباب أكاديمية ُيسمح به لغاية نهاية األسبوع السادس 
من الفصل الدراسي بالنسبة للمساقات الموزعة على الفصول الدراسية، و لغاية نهاية 
األسبوع الثالث بالنسبة للفترات الدراسية المحددة، و بذلك يتم وضع عالمة )W( أمام 
جميع المساقات المنسحب منها. أما إذا تم االنسحاب بعد الفترة المسموح بها فُتعطى 
يحق  الرسوب  حالة  وفي  المساق.  ذلك  في  الرسوب  قرار  على  للداللة   )W/F( عالمة 

للطلبة مراجعة القرار شرط موافقة مساعد عميد الكلية المعنية بذلك.

عدد المساقات المطلوبة
ُيلزم الطلبة بدواٍم دراسي كامل، ما لم يكن ذلك خالل الفصل الدراسي األخير، ويتعّين 
15 ساعة دراسية  المطلوبة عن  الدراسية  المساقات  العدد اإلجمالي لساعات  أال يقل 
ساعة   19 من  بأكثر  بالتسجيل  للطلبة  يسمح  ال  و  الدراسي،  الفصل  خالل  معتمدة 
عميد  مساعد  من  كلٍّ  من  خطية  موافقة  على  الحصول  دون  الفصل  خالل  معتمدة 
كلّيتهم مكتب القبول والتسجيل. وفي المقابل، قد ُيطلب من الطلبة المدرجين تحت 

قائمة اإلنذار األكاديمي التسجيل في مساقات دراسية أقل من المعتاد.

التوقف عن الدراسة
أال  زايد، شريطة  بجامعة  دراستهم  أثناء  لمّرتين  الدراسة  عن  يتوقفوا  أن  للطلبة  يمكن 
تتجاوز مدة التوقف فصلين دراسيين. أما إذا بلغ توقف الطلبة عن الدراسة ثالثة فصول 
دراسية، فيكونون عرضة للفصل من الجامعة. ويمكن أن يتقدم الطلبة بطلب التوقف 
عن الدراسة لدى مكتب القبول والتسجيل بعد ملء نموذج التوقف عن الدراسة وذلك 

معلومات أكادميية عامة
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خالل األسبوعين األولين من بدء الدراسة في الفصل أو الفترة المحددة لذلك )على نحو 
ما هو محدد في التقويم األكاديمي الجامعي(. ويجاز طلب الموافقة على التوقف عن 
الدراسة لمدة ثالثة من قبل مكتب القبول والتسجيل، ومساعد عميد الكلية، علمًا بأنه 

يتم تصنيف الطلبة الذين يتوقفون عن الدراسة على أنهم “غير فّعالين”. 

التوقف عن الدراسة في برنامج اإلعداد األكاديمي
سوف  متتاليتين،  دراسيتين  لفترتين  األكاديمي  اإلعداد  برنامج  عن  التوقف  حالة  في 
يطلب من الطلبة إعادة اختبار التقييم للغة اإلنجليزية. واستنادا إلى نتيجة التقييم، يتم 
تحديد مستواهم الدراسي، وعلى ضوئه يسمح لهم بمحاولتين الجتياز االختبار، علمًا بأنه 

ال يمكن االستمرار في برنامج اإلعداد األكاديمي أكثر من سنتيّن. 

التوقف االختياري من الطلبة عن الدراسة
يجب تقديم طلب التوقف عن الدراسة بالجامعة بعد ملء النموذج الخاص بذلك، وقد 
يحصل عليه الطلبة من مكتب القبول والتسجيل. إذا اختار الطلبة التوقف عن الدراسة 
بعد التاريخ المحدد من الجامعة، يحصلون على عالمة )W/F( للداللة على رسوبهم في 
بالجامعة،  التسجيل  إعادة  اختاروا  وإذا  الدراسي.  العام  في  المسّجلة  المساقات  جميع 

فعليهم تقديم الطلب الخاص بذلك لدى مكتب القبول والتسجيل.

التوقف عن الدراسة بقرار من الجامعة 
عن  تأخروا  إذا  متتاليين،  دراسيين  فصلين  من  ألكثر  الطلبة  توقف  أن  للجامعة  يمكن 
التسجيل لمساقات دراسية من دون تقديم طلب بذلك. وقد تقرر الجامعة فصلهم في 

حال عدم التقّيد بقرارات وأنظمة الجامعة. 

الحضور كمستمع
 في حالة طلب أحد الخريجين الحضور كمستمع يتعين عليه أخذ موافقة عميد الكلية، 
وتتوقف موافقة العميد على وجود مقاعد شاغرة في المساق المطلوب، وكذلك على 
المساق  بذلك  المستمع  نجاح  وعند  المستمع،  طلب  على  المعنّي  المدّرس  موافقة 
الخصوص يرجى مراجعة مكتب  المعلومات بهذا  )AU(. لمزيد من  يحصل على عالمة 

alumnae@zu.ac.ae :شؤون الخريجين في بقطاع شؤون الطلبة
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األداء األكاديمي

ا لنيل الشهادة األداء المقبول أكاديميًّ
ُيطلب من جميع الطلبة تحقيق األداء األكاديمي الالزم بكل مرحلة من مراحل التخصص 

لنيل الشهادة، علمًا بأن أقصى مدة محددة لكل مستوى هي كما يلي: 

 ثالثة فترات دراسية )ثالثة فصول دراسة(، إلتمام متطلبات برنامج اإلعداد 	 
األكاديمي بدرجة مقبولة لالنتقال إلى برنامج مرحلة الدراسة الجامعية 

للبكالوريوس ويأخذ في عين االعتبار تمديد المدة للطلبة المسجلين في 
في بعض الحاالت االستثنائية.

 ثالثة فصول دراسية من الدراسة الجامعية للبكالوريوس، للقبول في 	 
التخصص المختار. 

 خمسة فصول دراسية أخرى من الدراسة الجامعية للبكالوريوس، إلتمام 	 
متطلبات التخّرج. 

الفئات األكاديمية المختلفة في برنامج البكالوريوس
الدرجة/المرتبة األكاديمية المقبولة

ف الطلبة في الفئة األكاديمية المقبولة، إذا بلغ معّدل درجاتهم )2.0( على األقل،  ُيصنَّ
كما يجب عليهم الحصول على معّدل )C( على األقل للتخّرج.

اإلنذار األكاديمي
ف الطلبة في قائمة اإلنذار األكاديمي في حالة حصولهم على معدل تراكمي خالل  ُيصنَّ
حالة  أو في  21 ساعة  أقل من  وكانت ساعاتهم   2.0 أقل من  األول  الدراسي  الفصل 
حصولهم على معدل أكثر من 2.0 ومعدل تراكمي أقل من 2.0 خالل الفصل الدراسي.

فترة اإلختبار األكاديمي األول
ف الطلبة تحت االختبار األكاديمي األول في حال يبقى معدلهم التراكمي أقل من  ُيصنَّ

2.0 بعد فصل اإلنذار األكاديمي. 

فترة اإلختبار األكاديمي الثاني
يحصل الطلبة ذوي المعدالت التراكمية أقل من 2.0 بعد فصل االختبار األكاديمي األول 

على فرصة أخيرة ويتم وضعهم تحت اإلختبار األكاديمي الثاني.  

معلومات أكادميية عامة
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فترة اإلختبار األكاديمي النهائي
الكلية/القسم تحت فترة  إلتماسهم األكاديمي من قبل  الذين قبل  الطلبة   يتم وضع 

إختبار أكاديمي نهائي لفصل دراسي واحد. 

الحد األدنى واألقصى المسموح به لدراسة المساقات 
لهم   ُيسمح  ال  وعليه  دائم،  بشكٍل  الدوام  على  المواظبة  الطلبة  من  الجامعة  تتوقع 
بتغيير، أو إنقاص، عدد المساقات إلى ما هو أقل من الحد األدنى المسموح به، إاّل في 

الحاالت االضطرارية القصوى، وبموجب تصريٍح خطي بذلك.

في  األكاديمي  اإلعداد  برنامج  في  المطلوبة  الدراسة  لمساقات  الكامل  العدد  ويكون 
جميع  دراسة  الطلبة  على  ويتعين  الدراسي،  الفصل  خالل  دراسية  ساعة   20 العادة 

المساقات المحددة لكل مستوى، بما فيها اإلرشاد األكاديمي.

 15 عن  الطلبة  مساقات  عدد  تقل  أال  يجب  الجامعي،  البكالوريوس  برنامج  حال  وفي 
ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، أو 6 ساعات دراسية معتمدة أو أكثر للفترة 
الدراسية، كما ال يسمح لهم بحمل أكثر من 19 ساعة معتمدة خالل الفصل أو 9 ساعات 

معتمدة خالل الفترة الدراسية المحددة دون الحصول على موافقة خطية.

زيادة الحد األقصى المسموح به خالل السنة النهائية
يمكن للطلبة في السنة األخيرة التقدم بطلب خطي للموافقة على زيادة عدد المساقات 
المسموح بها بحيث تكون أكثر من 19 ساعة معتمدة، وذلك بهدف التخّرج في الوقت 
المحدد، إن كان المعّدل التراكمي )B = 3.0( أو أكثر. ويجب صدور موافقة مساعد عميد 

الكلية على تلك الزيادة.

تخفيض الحد األق صى المسموح به خالل الفصل الدراسي 
النهائي

يجوز لطلبة السنة األخيرة التسجيل في ما يقل عن 15 ساعة معتمدة، إلكمال متطلبات 
للحصول  الالزمة  المساقات  أن تتضمن جميع  الجامعية، بشرط  الدرجة  الحصول على 

على الدرجة.

حاالت استثنائية
العبء  لتخفيف  خاصة  موافقة  على  االستثنائية  الحاالت  بعض  في  الطلبة  يحصل 
الدراسي، أي عدد الساعات المعتمدة التي يمكن تسجيلها. وال تشمل هذه الموافقة 
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المساقات  عدد  تخفيض  ويكون  األكاديمي.  اإلعداد  برنامج  في  الملتحقين  الطلبة 
الدراسية لفصل دراسي واحد فقط، األمر الذي يسمح للطلبة بتكييف جدولهم الدراسي 

في الفصول، والفترات الدراسية التالية.

ال ُيسمح بتخفيض عدد المساقات الدراسية إال في بعض الحاالت الخاصة والتي تكون 
مرتبطة بوضع صحي طارئ يعاني منه الطلبة، أو في بعض الحاالت االستثنائية )أسرية 
باالستناد  يعانون منها، وذلك  التي قد  المزمنة  المرضية  الحاالت  أو في  / شخصية(، 
إلى شهادة طبية موثقة يبرزها الطلبة، من أجل تخفيض المساقات الدراسية، والعبء 
االدراسي. ويتقدم الطلبة بطلب تخفيض العبء الدراسي إلى مساعد العميد في الكلية، 

ويشترط لتخفيض العبء الدراسي موافقة إدارة القبول والتسجيل. 

إعادة القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس بعد انتهاء مدة 
التوقف عن الدراسة

النتائج  البكالوريوس، إن كانت  يمكن للطلبة تقديم طلب إلعادة التسجيل في برنامج 
السابقة بمعدل )2.0( أو أكثر، ويعتمد قبول الطلب على توفر مقعد دراسي لهم في 
المساق، حيث ُتمنح األولوية للطلبة المستكملين دراستهم بدون توقف، والحصول 
على الموافقة الالزمة إلعادة التسجيل، وأن ال يكون قد مضى على إيقاف دراستهم في 

جامعة زايد أكثر من عام.

التأهل للتخّرج
لَنْيل درجة البكالوريوس في جامعة زايد، يجب أن يحصل الطلبة على معدٍل تراكمي عام 
ال يقل عن )2.0(، مع التمكن من اللغتين اإلنجليزية والعربية من خالل إتمام متطلباتهم 
األكاديمية بدرجة مقبولة. وباإلضافة إلى ذلك، يجب استيفاء جميع متطلبات المناهج 
تخصصهم  لهم  يحدده  ما  بحسب  جيدة  دراسية  نتائج  وتحقيق  األساسية،  الدراسية 
الرئيس بالجامعة، كما يتعين عليهم إكمال جميع متطلبات المناهج الرئيسة بنجاح، بما 

في ذلك التدريب العملي، ومشاريع التخّرج.

يتعين على الطلبة إتمام 120 ساعة دراسية معتمدة كحدٍّ أدنى للتأهل للتخرج. ولما كانت 
برامج التخصص قد ال تتطلب غالبًا أكثر من 134 ساعة معتمدة للتخرج، فعلى الطلبة 
للتخرج وطبيعته،  الذي يؤهله  البرنامج  المرشد األكاديمي لمعرفة متطلبات  استشارة 

خاصة أن بعض الكليات قد يكون لها متطلبات إضافية تختلف عن غيرها.

معلومات أكادميية عامة
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الفصل الدراسي، ونصف الفصل الدراسي
للسنة  المقررة  الدراسية  المساقات  دراسية محددة تشمل  فترة  الدراسي: هو  الفصل 

األكاديمية.

نصف الفصل الدراسي: يتضمن الفصل الدراسي الواحد فترتين دراسيتين، تعرف الفترة 
الواحدة منهما بنصف الفصل الدراسي. ويمكن للجامعة في أي من الفترتين، أن تطرح 

المساقات الدراسية بشكل مكثف.

عملية وضع الدرجات أو النقاط

الدرجات باألحرف واألرقام
يتم وضع الدرجات استنادًا إلى أداء الطلبة في االختبارات، والتقييم، ومدى مشاركتهم 
األولي  التقييم  إعطاء  ويتم  المنزلية.  والواجبات  والمشروعات،  الصفّية،  األعمال  في 
نهائي في  تقييم  الدراسي، وإجراء  الفصل  أو  المدة  األكاديمي في منتصف  لتقدمهم 
نهاية الفصل الدراسي أو مدة الدراسة. كما يتم تصنيف الطلبة باستخدام األحرف  حسب 
مستوى أو )مجموع( درجات التقييم المخصصة الحتساب »متوسط درجات التقييم«، 

بما يعرف بـ )GPA(، كما يلي: 

يتم  بأنه ال  أعلى مستوى ممكن. علمًا  األكاديمية في  الدرجة  عندما تكون   A 4.0 
منح الدرجة تلقائيًا للطلبة عند تحقيق المرتبة األعلى في المساق، ولكن عند 
ز ممكن وواضح. وغالبًا ما يواكب ذلك ما يؤكد  إنجاز أو تحقيق أفضل تميـّ
أخذ زمام المبادرة في البحث عن المزيد من المعرفة خارج متطلبات المساق. 

     -A 3.7
B+ 3.3

جيد  كإتقان  المتوقعة،  المستويات  من  أفضل  نتائج  تحقيق  إلى  تشير   B  3.0
والتفّوق  في اآلداء بما يدل على درجة عالية من اإلبداع والعمل بشكل جيد. 

 B-  2.7
 C+ 2.3

التعليمية  المخرجات  في  الكفاءة  من  معقول  مستوى  تحقيق  إلى  تشير   C  2.0
يكون  أن  يمكن  المستوى  هذ  إن  دراسته.  تتم  الذي  للمساق  األساسية 
مقبواًل و متوقعًا من الطلبة عند إعطائهم قدرًا معقواًل من الوقت والجهد 
المساق،  محتويات  فهم  الى  التقدير  هذا  ويشير  الدراسية.  للمساقات 
والتمكن المعقول من المادة العلمية والمخرجات التعليمية، والوفاء بكافة 
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التكليفات. ويتعين على الطلبة إحراز ما ال يقل عن C( 2.0(، كمعدل تراكمي 
عام من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة زايد. 

    C- 1.7
    D+1.3

من  األدنى  بالحد  والوفاء  الدراسة،  لموضوع  المحدود  الفهم  إلى  تشير   D 1.0
المتوسط  دون  أداء  مستوى  على  وتدل  بنجاح.  المساق  اجتياز  متطلبات 

ا، الجتياز المساق ا ونوعيًّ القياسي المقبول كميًّ
تشير إلى الرسوب بالمساق؛ ألن النتائج ليست كافية أو غير مرضية، مما   F 0.0

يعني عدم فهم المواد الدراسية، أو عدم استكمال متطلبات المساق. 

الدرجات الخاصة
الدرجات التالية ليست لها أية نقاط للتقييم فتتم معاملتها كأنها صفر: 

 W / F   انسحاب / رسوب )انسحاب إداري / رسوب في المساق( 

الدرجات التي ال يتم احتسابها في متوسط الدرجات/النقط: 

غير مستوف لمتطلبات النجاح   I
ناجح  P

انسحاب اختياري   W
انسحاب ألداء غير ُمرض / انسحاب إداري  W / U 

داللة على تحويل الدرجات من مساٍق مأخوذ في معهد تعليمي آَخر   TC
ال تعطى أية عالمة أو درجة )داللة على حضور الطلبة كمستمع(  AU

أداء ُمرض / مقبول  S
أداء غير ُمرض / غير مقبول  U

لم يتم إعطاء أية درجة / عالمة   NG

 تفسير المعاني األكاديمية بالنسبة للدرجات/العالمات    
تدل عالمة ) I ( على أن المتطلبات األكاديمية ناقصة أو غير مكتملة، لعدم تمكن الطلبة 
من اجتياز متطلبات المساق، أو استكمال دراسة ذلك المساق، أو أداء االختبار النهائي 
فيه، إلسباب خارجة عن إرادتهم. ويتعين علي الطلبة إثبات ذلك بالكتابة من قبل إلى 
مدّرسيهم المختصين، لتوضيح األسباب، وتوجيه نسخة لمكتب القبول والتسجيل. وإذا 
)24( ساعة، فيرجى  لم يمكنهم توجيه هذا الكتاب قبل موعد االمتحان بأربٍع وعشرين 
األخذ باالعتبار أن الطلبة لم يؤّدوِا االمتحان ألسباب خارجة عن إرادتهم )مراجعة طلب أداء 

معلومات أكادميية عامة
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االمتحان التعويضي(. فإذا كانوا في برنامج اإلعداد األكاديمي فيتعين مناقشة وضعه 
مع مدّرسيه ومدير برنامج اإلعداد األكاديمي. أما إذا كان في برنامج البكالوريوس؛ فتتم 
مناقشة وضعهم مع مدّرسيهم، ومساعد عميد كلّيتهم ليتم اتخاذ القرار بشأن منحهم 
اختبار لهم، ومن ثم  المدّرس بعمل  الموافقة على ذلك، يقوم  وإذا تمت   .)  I  ( عالمة 
استكمال المتطلبات الالزمة لذلك المساق، ويتعين الوفاء بالتكليفات الناقصة على النحو 
المقبول في نهاية الفترة، والفصل التالي، وإال تتحول عالمة “غير مكتمل” إلى عالمة 

“راسب”.

في  التسجيل  األساسية  المساقات  بأحد   )  I  ( عالمة  على  الحاصلين  للطلبة  يمكن  ال 
مساٍق آخر مطلوب، إاّل بعد حصولهم على عالمة النجاح بنفس الطريقة المذكورة أعاله.

الرسوب في أحد المساقات   
تشير عالمة )F( إلى رسوب الطلبة في المساق، وسيظهر ذلك في سجلـهم الدراسي/
ذلك  إعادة  فعليهم  لتخرجهم  مطلوبًا  المساق  كان  وإذا  عالماتهم.  وورقة  األكاديمي، 
المساق، وإذا كان مطلوبًا ألخذ المساق الذي يليه، فعليهم أواًل اجتياز المساق الذي 
رسبوا فيه، قبل السماح لهم بأخذ المساق التالي المبني عليه. وفي حالة عدم اعتبار كون 
المساق متطلبًا مسبقًا للحصول على مساق آخر، فللطلبة االختيار بين إعادة أو قبول 
عالمة )F( التي تشير إلى رسوبهم. وإذا إجتاز الطلبة المساق في المرة الثانية يتم وضع 
درجة النجاح مكان درجة الرسوب في معدلهم التراكمي، ويجوز لهم إعادة المساق لمرة 
واحدة. أما إن رسبوا في أحد المساقات الرئيسه أكثر من مرة فيكونون عرضة للمراجعة 

من جانب كليتهم، وللفصل من الجامعة. 

معّدل الدرجات للفصل الدراسي أو لنصف الفصل
القيمة  عن طريق جمع  الفصل  لنصف  أو  الدراسي،  للفصل  الدرجات  معّدل  يحتسب 
الناتج على مجموع  المعتمدة، وقسمة  الساعات  لدرجات كل مساق مع عدد  العددية 
عدد الساعات المعتمدة التي تمت دراستها في تلك المدة. ويكون الناتج هو مقياس 

التحصيل الدراسي للفصل أو لنصف الفصل الدراسي.

المعّدل التراكمي للدرجات
يستخدم المعّدل التراكمي لتقييم مكانة الطلبة األكاديمية العامة في الجامعة. وتحسب 
بقسمة مجموع النقاط / الدرجات التي حصلوا عليها في جميع الفصول الدراسية على 
مجموع الساعات المعتمدة، التي استنفدوها للنجاح في جميع الفصول الدراسية. على 
سبيل المثال، إذا كانوا قد أكملوا 30 ساعة معتمدة للتعليم، وحصلوا على 30 ساعة 
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معتمدة بدرجة B )3 نقاط لكل ساعة معتمدة(، فيكون مجموعهم 90 نقطة )أي بواقع 
3 نقاط لكل ساعة معتمدة مضروبًا في ثالثين ساعة معتمدة (. 90 )إجمالي عدد نقاط 
الناتج 3.0 على  30 )إجمالي عدد الساعات المعتمدة( فيكون  الدرجات( مقسومة على 

مقياس التراكمي. 

اإليقاف اإلداري
إذا تأخر الطلبة في دفع تكاليف المعدات والوسائل التعليمية المفقودة أو التالفة التابعة 
لجامعة زايد )أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والكاميرات، وغيرها( أو الكتب الدراسية، فإن 
ذلك سيؤدي إلى إيقافهم إداريًا عن متابعة الدراسة، مع اإلشارة إلى ذلك في سجالتهم 
الجامعية إلى حين دفع قيمة المواد المفقودة أو التالفة. ولن يسمح لهم بالتسجيل في 
المساقات، أو الحصول على العالمات / الدرجات، أو الملف الخاص بهم، إال بعد أن 

يجري تصحيح وضعهم قبل التخّرج.

التكريم األكاديمي 

جائزة التمّيز األكاديمي بجامعة زايد
يحصل الطلبة على مسّمى “الطالب المتميز أكاديميا”ً في حالة حصولهم على معدل 
تراكمي 3.60 أو أكثر خالل فصل دراسي واحد. ويحصلون على مسّمى “الطالب المتميز 

أكاديميًا مع مرتبة الشرف” في حالة حصولهم على معدل تراكمي 3.80 أو أكثر.

التخرج مع مرتبة الشرف
ُيكّرم الخريجون الذين يحصلون على معدل تراكمي 3.6 أو أكثر في حفل التخرج السنوي 

كالتالي:

تخرج بمعدل تراكمي 3.90 إلى 4.00 مرتبة الشرف األولى 	 
تخرج بمعدل تراكمي 3.89 إلى 3.70 مرتبة الشرف الثانية	 
تخرج بمعدل تراكمي 3.60 إلى 3.69 مرتبة الشرف الثالثة	 

حاالت االلتماس األكاديمي
يمكن للطلبة عرض نتيجتهم الدراسية على لجنة االلتماس في حالة حصول خطأ جوهري 
الدرجات، أو إن  واضح )كاحتساب درجة مغلوطة، أو حصول خطأ حسابي في مجموع 
الطارئة  الظروف  أخذ  أو عدم  المعطاة في الصف،  الدرجات  تباين شاسع بين  ُوِجَد أي 
بعين االعتبار كوجود حالة َمَرضية في األسرة، أو في حاالت المشاكل الشخصية التي 

معلومات أكادميية عامة
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قد تكون قد أثرت بشكل كبير على األداء األكاديمي(. ومهما يكن األمر، فيجب أن تكون 
جميع طلبات االلتماس خطّية، وإبراز الوثائق المؤيدة في حال وجودها.

اإللتماس في درجة المساق الدراسي
إعالن قسم  أيام من  ثالثة  الكلية خالل  إلى  أكاديمًا خطيًا  إلتماسًا  تقديم  للطلبة  يحق 

التسجيل للنتائج النهائية.

اإللتماس في حالة الطرد األكاديمي من الجامعة
الكلية  إلى  خطيًا  إلتماسًا  يقدموا  أن  الجامعة  من  أكاديمًا  المفصولين  للطلبة  يحق 

المسجلين فيها خالل ثالثة أيام من إعالن النتائج الدراسية للفصل الدراسي.

جميع اإللتماسات األكاديمية يجب أن تقدم خطيًا مع الوثائق الثبوتية إن وجدت. 

اإللتماس في حالة برنامج اإلعداد األكاديمي
إن أول خطوة يجب أن يقوم بها الطلبة هي بحث الموضوع مع مدّرس المساق. فإذا 
أو مساعد مدير  إلى مدير  ا  التظلم خطيًّ إلى نتيجة ُمرضية، فيجب تقديم  لم يؤد ذلك 
برنامج اإلعداد األكاديمي خالل ثالثة أيام دراسية من تسلم الدرجة المتعلقة بالموضوع، 
فيقوم مدير برنامج اإلعداد األكاديمي، ومساعده، ببحث الموضوع لتقرير الدرجة النهائية 

المستحقة. 

اإللتماس في حالة برنامج البكالوريوس: االلتماس بخصوص 
الدرجة المعطاة للمساق األكاديمي

يمكن للطلبة عرض نتيجتهم الدراسية على لجنة االلتماس في حالة حصول خطأ جوهري 
الدرجات، أو إن  واضح )كاحتساب درجة مغلوطة، أو حصول خطأ حسابي في مجموع 
والخطوة  نفسه(.  الدراسي  المساق  في  المعطاة  الدرجات  بين  شاسع  تباين  أي  ُوِجَد 
األولى التي يجب اّتباعها في هذه الحالة هي بحث الموضوع مع مدّرس المساق. وفي 
حال لم يؤد بحث الموضوع إلى نتيجة ُمرضية، يتعين على الطلبة تقديم طلب خطي في 
خالل ثالثة أيام من إعالن الدرجات، مع توضيح وجه الخطأ في طلبهم )الخطأ في جمع 
الدرجات مثاًل(، فيقوم مساعد العميد ببحث االلتماس لتقرير الدرجة النهائية المستحقة. 
وفي حال رفع التماس بأثر رجعي، فيجب موافقة نائب مدير الجامعة، أو من يكلفه بهذا 

الموضوع.
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اإللتماس في حالة برنامج البكالوريوس: االلتماس بخصوص 
الفصل من الجامعة

ا، تقوم الكلية بإصدار رسالة طرد إلى  إذا تقرر فصل أحد الطلبة بسبب عدم نجاحه أكاديميًّ
البريد الخاص به. وعندها يقوم مكتب التسجيل بإرسال رسالة  ولي األمر عبر صندوق 
إلكترونية للطالب  أو الطالبة تبلغهم بمستواهم األكاديمي والخطوات الواجبة اتباعها 
المعنية  الكلية  إلى  األكاديمي  االلتماس  يسلم  االلتماس.  لتقديم  النهائي  والتوقيت 
بالتاريخ المحدد، حيث تقوم الكلية بمراجعة هذا االتماس. إذا كان هناك حاالت خاصة 
تستدعي تدخل مكتب شؤون الطلبة، فعلى مكتب شؤون الطلبة التواصل مع الكلية. 
سيتم أخذ االلتماس باالعتبار إذا كان هناك أدلة واضحة في حال حصول خطأ جوهري 
واضح )كاحتساب درجة مغلوطة أو حصول خطأ مجموع الدرجات مثاًل(، أو في حاالٍت 

استثنائية كتلك الواردة أدناه:

عدم التقّيد بالمتطلبات التي حددتها الجامعة في »كتالوج جامعة زايد« 	 
االمحدد للسنة األكاديمية التي تتضمن دخول الطلبة إلى الجامعة

وجود تبايٍن جوهري واضح في تقييم االمتحان، أو إجراءاته،لم يجر معالجتها 	 
من جانب عضو الهيئة التدريسية.

عدم أخذ الظروف الطارئة بعين االعتبار كوجود حالة َمَرضية في األسرة، أو 	 
في حاالت المشاكل الشخصية التي قد تكون أثرت بشكل كبير على النتائج 

األكاديمية. 

إعادة القبول والتسجيل بعد الفصل من الجامعة نهائيًا ألسباٍب 
أكاديمية

العودة في بداية جديدة إلى برنامج البكالوريوس 
في  للدراسة  العودة  البكالوريوس  برنامج  من  أكاديميًا  المفصولين  للطلبة  يمكن  ال 
الفصول  بأن  علمًا  الدراسة،  عن  النقطاعهم  التالي  الدراسي  الفصل  خالل  زايد  جامعة 
الصيفية ال يجري احتسابها كفصل دراسي. ولكن بإمكانهم خالل ذلك الفصل الدراسي 
التي  اللغوية،  مهاراتهم  على  للمحافظة  وتقويتها،  اإلنجليزية،  باللغة  دراستهم  متابعة 

يمكن أن تضعف خالل مدة ابتعادهم عن الدراسة األكاديمية. 

ويجب على الطلبة  التقدم بطلب إلى مكتب القبول، والتسجيل بالجامعة، لبدء دراستهم 
في البرنامج الجديد. ويعد التوقيع على نموذج طلب إعادة القبول إقرارا ومواَفَقة على 
الموافقة  على  الحصول  بعد  الضروري،  فمن  عليه  وبناء  الجامعة.  في  القبول  شروط 
على إعادة القبول، أن يلزم الطلبة، وأولياء أمورهم، بالتوقيع على العقد الخاص بإعادة 

معلومات أكادميية عامة



جامعـة زايــد  الدليــل التعريفي للــطلبــــة 2016 - 162015

القبول، والتعهد بااللتزام التام بالشروط المحددة لبداية فصل دراسي جديد، وبتحقيق 
النجاح األكاديمي، سواء أكان في هذا الفصل، أو في كل الفصول الالحقة. 

وبعد فحص نتيجة السجل األكاديمي للطلبة خالل فصل التجربة، ومن ثم الموافقة على 
استئناف دراستهم، قد يجري إدخال متطلبات إضافية جديدة إلى العقد، بهدف تطوير 
خبرتهم األكاديمية المستقبلية. ويتعين على الطلبة اّتباع هذه المتطلبات بدقة لكي ال 

تتم عملية الفصل من الجامعة مجددًا. 

إعادة  تأديبية ال يخضعون لسياسة  الطلبة المفصولين ألسباب  إلى أن  وتجدر اإلشارة 
القبول وفقًا للبنود المتبعة في هذا العقد، حيث إن إعادة النظر لقبول عملية »بدء فصل 
دراسي بداية جديدة« متاحة فقط للطلبة المفصولين لمرة واحدة، وألسباب غير تأديبية.

اإلنتقال/التحويل إلى مؤسسة أكاديمية أخرى
يمكن للطلبة التقدم بطلب تحويل من جامعة زايد إلى أي من كليات التقنية العليا أو 
يكون  أن  على  األكاديمي،  اإلعداد  برنامج  اجتياز  بعد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة 
التحويل إلى برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا في المؤسستين المذكورتين ال إلى 

برامج دراسة اللغة اإلنجليزية. 

طلب اإلنتقال/التحويل إلى مؤسسة أكاديمية أخرى
إلى  الطلب  تقديم  عليه  أخرى  أكاديمية  مؤسسة  إلى  االنتقال  في  الطلبة  رغبة  عند 
المؤسسة المرغوبة مباشرة، ويمكنهم مراجعة متطلبات التسجيل لدى تلك المؤسسة 

بهذا الخصوص.

خالل  ممكنة  تكون  أخرى  أكاديمية  مؤسسة  إلى  االنتقال  إمكانية  أن  مالحظة  ويجب 
ثالثة أعوام فقط من تاريخ ترك الدراسة بجامعة زايد. فإذا جرى قبولهم في المؤسسة 

المعنية، تعين إتمام إجراءات المعاملة الرسمية لالنتقال من جامعة زايد.

طلب االنتقال لجامعة زايد
يتعين على الطلبة الذين تقدموا لالنتقال لجامعة زايد االيفاء بالمتطلبات التالية قبل التخرج:

إتمام متطلبات الكلية الجامعية المتعلقة بمساقات اللغة اإلنجليزية واللغة 	 
العربية. وقد تتخلى الجامعة عن هذا الشرط عند تقديم األدلة على أن 

الطلبة قد أتموا بنجاح مستوى مناظرًا في اللغة اإلنجليزية، وتعليم اللغة 
العربية في مؤسسة أخرى.
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إتمام جميع متطلبات التعليم في الكلية الجامعية باإلضافة إلى جميع 	 
متطلبات التعليم لجامعة زايد.

إتمام جميع متطلبات التعليم للتخصص	 
إتمام عاميين دراسيين في جامعة زايد بمعدل ال يقل 60 ساعة دراسية على 	 

األقل.

أو  الجامعية  الكلية  الجامعة عن متطلبات  تتخلى  الحاالت االستثنائية، قد  وفي بعض 
المتطلبات  أحد  يعد  أعاله  المذكور  الدراسية  الساعات  معدل  إتمام  ولكن  التخصص، 

الرئيسية.

تحويل مساقات فصل صيفي بمؤسسة أكاديمية أخرى لَنيل 
ساعات دراسية معتمدة 

بمعهٍد  بدراسة فصل صيفي  لهم  لُيسمح  جيدًا  أكاديميًا  نجاحًا  الطلبة  يحقق  أن  يجب 
أكاديمٍي آخر، علمًا بأن الجامعة ليست ملَزمة بقبول المساقات المأخوذة دون موافقتها.

مؤسسة  في  مأخوذة  معتمدة  دراسية  ساعات  قبول  بطلب  يتقدم  من  على  ويتعين 
باللغة  قائمة  إرفاق  مع  كلّيتهم  لدى  بذلك  الخاص  النموذج  استكمال  أخرى  أكاديمية 
المستندات  تلك  جميع  تقديم  وعليهم  المقررة،  المساقات  جميع  تتضّمن  اإلنجليزية 
دراستهم  برنامج  على  بالموافقة  تزويدهم  ذلك  بعد  ليتم  بالكلية،  العميد  إلى مساعد 
للمساقات  مناظرة  أكاديمية  مساقات  زايد  جامعة  لدى  يتوفر  أن  ويشترط  الصيفية. 
المطلوبة. ويجب أن تؤخذ شهادة بالمساقات التي تلقوها في المعهد األكاديمي أثناء 

.)C(  الدراسة الصيفية، علمًا بأن أقل عالمة يمكن قبولها لتلك المساقات هي درجة

المحافظة على السرية التامة لسجالت الطلبة 
أن  ألحد  يمكن  وال  السرية  بمنتهى  بالطلبة  الخاصة  المستندات  جميع  معاملة  تتم 
يّطلع عليها سوى الطلبة أنفسهم، وأفراد عائلتهم المقربين والمعنيين بذلك فقط من 
موظفي جامعة زايد، علمًا بأنه من غير المسموح لمسؤول القبول والتسجيل بالجامعة 
إطالع الغير عليها، إاّل بموجب النظام المعمول به بالجامعة، أو بتصريٍح خطي من أولياء 

أمور الطلبة أو الطلبة أنفسهم. 

اإلطالع على سجالت الطلبة 
إن تقديم طلب للقبول والتسجيل بالجامعة يعد موافقة من الطلبة على حق الجامعة 
الذي يجعل  األمر  إدارية،  الخاصة بهم ألغراٍض  األكاديمية  المعلومات  باالّطالع على 

معلومات أكادميية عامة
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هذه المعلومات ملكًا للجامعة، للرجوع إليها في تقييم مستواهم، وتقدمهم في البرامج 
والمساقات األكاديمية، وتعد مرجعًا عند منحهم الشهادات األكاديمية والتقديرية، كما 

أنها تساعد الجامعة في شؤونها اإلدارية والمالية.

ومن ناحية أخرى، فإن المستندات المتعلقة بأداء الطلبة في المعاهد األكاديمية األخرى، 
والتي قد تكون محفوظة بملفهم لدى جامعة زايد، ال يمكن إظهارها أو تحويلها ألية 

ا كانت. جهة، أيًّ

ويحق للطلبة االطالع على ملفهم الجامعي، وطلب تعديل أية معلومات مغلوطة فيه، 
وإشعار من يلزم بهذا التعديل. وسيجري االحتفاظ الدائم بوثائق أداء الطلبة األكاديمية 
في السجالت اإللكترونية للجامعة، فيما يجري إتالف أية مستندات دراسية أخرى، عندما 

تنتهي الحاجة منها.

الشهادات األكاديمية للطلبة
والتسجيل  القبول  مسؤول  من  الدراسية  الشهادات  من  نسخ  تسلم  للطلبة  يحق 

بالجامعة.
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المعلومات المتعلقة بالجامعة
الجامعة  عن  الهامة  المعلومات  بجميع  الطلبة  إخطار  على  زايد  جامعة  تحرص   
الجّوالة،  باستمرار، كما يتم مراسلتهم رسميًا، إما بالبريد اإللكتروني أو عبر الهواتف 
توجيه  حال  في  أو  األكاديمية،  بالقضايا  أو  بدوامهم،  الخاصة  المعلومات  بكافة 
هذه  على  الرد  الطلبة  على  يتوجب  كهذه،  حاالٍت  وفي  ذلك.  أوغير  اإلنذاراألكاديمي، 
إرسال  يمكن  الحاالت  بعض  وفي  إليهم.  الواردة  التوضيحات  بموجب  المراسالت، 
نسخة من هذه المراسالت إلى أولياء األمور. أما الحاالت اإلضطرارية أو وجود مشاكل 
أولياء  إشعار  فيتم  الجامعة،  من  الطرد  أو  بالفصل،  قراٍر  اتخاذ  حال  في  أو  أكاديمية، 

األمور بذلك بخطاٍب رسمي أو بالهاتف.

رف الصالة  غـُ
يتوقع من الطلبة أداء الصالة في الغرف التي تخصصها الجامعة للصالة، وليس داخل 
الغرف الدراسية، والمحافظة على المكان ألداء الفرائض وعدم اتخاذه مكانا للنوم أو 

التجمعات واألكل.

الكتب المدرسية والمعدات أو الممتلكات الخاصة بالجامعة
توفر الجامعة الكتب الدراسية، وغيرها من المعدات، لمساعدة الطلبة في دراستهم. 
ويعيد الطلبة هذه المواد غير تالفة بعد االستعمال. وفي حال فقدان أو إتالف الكتب 
الدراسية الجامعية، والمعدات أو الممتلكات، فسوف تلزم الجامعة الطلبة بدفع الثمن 
الالزم لشراء بدائل لها. فإذا ما تأخروا في دفع المبالغ المستحقة عليهم، فسوف يجري 
التسجيل  القيمة. وإلى أن يتم ذلك، ال يمكن  وضع إشارة على شهادتهم حتى دفع 
لدراسة مساقاٍت أكاديميٍة أخرى، أو لحصول على نسخ من الشهادات الخاصة بهم، أو 

الحصول على درجاتهم، أو التخرج من الجامعة.

الحاسب اآللي المحمول والمحمول اللوحي )آي باد(
يلزم الطلبة شراء حاسوب شخصي، ومحمول لوحي، الستخدامه طوال مدة دراسته 
مفي جامعة زايد. وتحدد الجامعة نوعية الجهاز الالزم مع توفير نوعية برامج الكمبيوتر 
التي يجب شراؤها مع الجهاز اإللكتروني النّقال، علمًا بأن مسؤولية صيانة وحماية جهاز 
الكمبيوتر الخاص تقع على الطلبة. وتقع مسؤولية شراء بديل له حال فقده، أو إصالحه 

حال تلفه، على الطلبة أيضًا.

اإلنترنت والبريد اإللكتروني 
تتاح الفرصة لجميع طلبة جامعة زايد للوصول إلى اإلنترنت أو دخول البريد اإللكتروني. 
ويجب استخدام هذه الميزة في إطار المبادئ التوجيهية المعمول بها في الجامعة، دون 

املعلومات املتعلقة باجلامعة
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انتهاكها. وفي حال حدوث أي انتهاك لقواعد استخدام اإلنترنت، فإن المتسبب بذلك 
يخضع للعقوبة. كما ويعتبر البريد االلكتروني أحد اشكال االتصال الرسمي بين الجامعة 
والطلبة، لذلك فإن جميع طلبة جامعة زايد مسؤولون عن االطالع وقراءة رسائل البريد 

اإللكتروني الخاصة بهم بشكٍل دائٍم ومنتظم.

الخزائن المخصصة الستعمال الطلبة 
في حرم دبي، يكون تعيين الخزائن من ِقَبِل مكتب مدير الحرم الجامعي. ويجب على 
الطلبة إعادة مفتاح الخزانة عند التخرج، أو مغادرتهم الجامعة، و يمكن توفير بدائل ألية 

مفاتيح مفقودة مع دفع الرسوم الالزمة.

أما في حرم أبوظبي، فيتوجب على الطلبة مراجعة مكتب تطوير الحرم الجامعي للحصول 
على الخزانة. وتقع مسؤولية شراء القفل الخاص بالخزانة على الطلبة، كما يجب عليهم 
إفراغ خزانتهم من محتوياتها عند التخرج أو ترك الجامعة، والتأكد من ذلك من قبل مكتب 

شؤون الطلبة بجامعة زايد دبي ومكتب تطوير الحرم الجامعي في أبوظبي. 

خدمات الطعام 
خدمات  ذلك  في  بما  الدراسة،  أيام  جميع  الجامعي خالل  الحرم  في  الكافتيريا  ُتفتح 
اإلفطار والغداء والوجبات الخفيفة. ويمكن للطلبة إحضار وجبة خفيفة / طعام الغداء 
الجامعي،  الحرم  إلى  لآلخرين  غذائية  مواد  أية  إحضار  يمكنهم  ال  ولكن  الجامعة  إلى 
من دون الحصول على إذن سابق، وتصريح من مكتب مدير الحرم الجامعي. ويجب 
أن تؤكل جميع الوجبات في الكافتيريا، وليس في الغرف الدراسية، أو المختبرات، أو 
الطعام في  وجبات  بيع  ويجري  المكتبة.  أو  الكمبيوتر،  غرف  أو في  االستوديوهات، 
األماكن المخصصة لذلك، وعن طريق المسؤولين عن ذلك فقط في الحرم الجامعي. 
وال يسمح بمخالفة ذلك إال بعد الحصول على موافقة خطية من مكتب مدير تطوير 
الحرم الجامعي. ويجب على الطلبة، الذين يرغبون في طلب الطعام من الحرم الجامعي 

والخدمات الغذائية، أن يقدموا طلبًا لمكتب مدير تطوير الحرم الجامعي.

الساعات المكتبية ألعضاء الهيئة التدريسية
بداية  في  التدريسية،  الهيئة  ألعضاء  المكتبية  الساعات  على  التعرف  للطلبة  يمكن 
خارج  الطلبة  مقابلة  فيها  لهم  يمكن  ،والتي  المحاضرات  أثناء  أو  الدراسي  الفصل 
الساعات المحددة ألداء مهام التدريس الخاصة ببرامجهم. على السادة المدرسين اعالم 
مكتب تطوير الحرم الجامعي أو موظفي االمن الجامعي في حال هناك أي اجتماع مع 

الطلبة خارج ساعات اليوم الدراسي أو االجازات. 
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المكتبة 
تتيح مكتبة جامعة زايد الفرصة ومصادر التعلم الالزمة للطلبة لالستكشاف والمشاركة 
م بشكل مستقل أو ضمن مجموعات صغيرة. ويتولى أمناء المكتبة مساعدة  في التعلـّ
البحثية.  وإهتماماتهم  بواجباتهم  للقيام  الالزمة  المعلومات  على  العثور  في  الطلبة 
للدراسة  المكتبة  كمبيوتر  جهاز  أو  المحمول  الكمبيوتر  جهاز  استخدام  للطلبة  يمكن 
بما في  المكتبة،  أن جميع موارد  االنترنت، كما  البيانات وشبكة  والبحث في قواعد 
ذلك الكتب والمجالت وأشرطة الفيديو، متاحة للقراءة وإجراء البحوث وإستقاء مختلف 

المعلومات ذات النفع العام.

المفقودات والموجودات 
المكتبة  ُتتَرك في  التي  اإللكترونية  األجهزة  المحمولة، ومختلف  الكمبيوتر  أجهزة  إن 
لمدة 20 دقيقة تعامل على أنها مفقودة. ففي دبي٬ تحفظ كل المفقودات عند مكتب 
مدير الحرم الجامعي. أما في حرم أبو ظبي الجامعي، فيجب على الطلبة مراجعة مكتب 

المفقودات، وإبراز بطاقتهم الجامعية عند المطالبة بأية مفقودات.

عرض مشروعات الطلبة
ال ُيسمح بعرض مشاريع الطلبة على لوحات اإلعالنات، أو األبواب الزجاجية، أو جدران 
ويمكن  الطلبة.  أعمال  لعرض  لوحات  قد خصصت  الجامعة  إدارة  إن  حيث  المبانى؛ 
لعرض  المخصصة  المواقع  على  للتعّرف  األكاديمي  قسمهم  مع  التنسيق  للطلبة 
حال  في  الجامعي  الحرم  تطوير  مكتب  اخطار  المدرسين  على  يجب  مشاريعهم.كما 

تعليق أو عرض المشاريع. 

إستخدام مرافق الجامعة 
يقتصر استخدام مرافق الجامعة من قبل الطلبة على المشاريع والبرامج التي ترعاها 

ا الجامعة رسميًّ

الدخول إلى الحرم الجامعي والخروج منه

أفراد األمن
ال شك أن االلتحاق بجامعة زايد قد يؤدي إلى تغيير نمط حياتكم وحياة أسرتكم؛ إذ 
يلتقي الطلبة بأنماط مختلفة من أعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين في الجامعة، 
تراعي  أن  الجامعة  لذا كان واجبًا على  والطلبة اآلخرين، والبائعين، والضيوف والزوار. 
أن يكون جميع األفراد  الجامعة، وأن تحرص على  أثناء وجودكم في  السالمة  معايير 

املعلومات املتعلقة باجلامعة
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الذين سوف تلتقون بهم مسموح لهم بالوجود داخل الحرم الجامعي .

البوابات  أفراد األمن على جميع مداخل  الجامعة  أمنكم وسالمتكم، عينت  ولضمان 
المتمركزة في كل مدخل يسمحون بدخول األشخاص المصرح لهم فقط. أفراد األمن 
لديهم السلطة لمنع أي شخص من الدخول إلى الحرم الجامعي دون ترخيص. ويضمن 
تدقيق األمن أيضًا االحتفاظ بسجل بعد إنصراف الطلبة من الحرم الجامعي. ويجب 
اإلحترام  إظهار  الجامعة  ومنسوبي  الجامعي  الحرم  زوار  األمور،  أولياء  الطلبة،  على 
المناسب ألفراد األمن. ويجب على الطلبة إتباع تعليمات أفراد األمن، فأولئك الذين 
يرفضون إتباع التعليمات يقومون بانتهاك مدونة قواعد السلوك  الطالبي ويخضعون 
للمسائلة. وفي حال حدوث ذلك، سيقوم مكتب الدخول والخروج من الحرم الجامعي  
برفع تقرير عن الطلبة إلى لجنة تحقيق االنضباط الطالبي )برئاسة مديرة الحياة الطالبية، 

دبي( للتحقيق ومعالجة هذه المسألة مع الطالب أو الطالبة وُأسرهم )إذا لزم األمر(.

البطاقة الجامعية للطالبات 
 عند التسجيل في جامعة زايد سوف تتلقين بطاقة جامعية ، لتمريرها أمام 	 

جهاز قارئ البطاقة ببوابة الطالبات عند وصولك  للحرم الجامعي.
في  حال نسيان الطالبة بطاقتها الجامعية يتوجب عليها تسجيل الدخول 	 

عند البوابة، وسوف يقوم أفراد األمن بتسجيلها في النظام. وعندما تقوم 
بتسجيل الدخول عند البوابة، سوف يحرص أفراد األمن على تسجيلها 

في النظام والتحقق من االسم والصورة وحالة الطالبة. قد يستغرق ذلك 
بعض الوقت، خصوصًا خالل أوقات دخول وخروج الطالبات  في نفس 

الوقت، لذا فمن المتوقع أن يستغرق ذلك وقتًا ريثما يجري تسجيل 
الدخول على يد أفراد األمن. وال يسمح للطالبة بالدخول قبل االنتهاء من 

التسجيل، حتى وإن أدى ذلك إلى تأخرها عن المحاضرة. 
في حالة نسيان البطاقة الجامعية، يجب إحضارها إلى الحرم الجامعي في 	 

اليوم التالي. 
في حال فقدان البطاقه الجامعية، يرجى التوجه الى قسم المالية ودفع 	 

مبلغ وقدره 50 درهمًا، ثم أخذ موافقة خطية من مكتب الحرم الجامعي، 
ثم يتم تسليم الفاتورة الى مكتب تطوير الحرم الجامعي، وتسلم البطاقة 

في اليوم التالي.
سوف ُتحال الطالبات اللواتي ال يتبعن هذه اإلجراءات إلى لجنة تحقيق 	 

االنضباط الطالبي )برئاسة مديرة الحياة الطالبية، دبي( التخاذ إجراءات 
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تأديبية، أو رفع توصية إلى إدارة الجامعة التخاذ أي من اإلجراءات التأديبية 
األخرى مثل تعليق وقف أو فصل الطالبة من جامعة زايد.

على جميع  طالبات جامعة زايد التسجيل في الرسائل النصية القصيرة 	 
والتي سيتلقاها ولي األمر عند دخول وخروج الطالبة من الحرم الجامعي.

يتعين على ولي أمر الطالبة )األب، األم، الزوج، األخ أو األخت بعمر 25  	 
سنة فما فوق( الحضور شخصيًا للتسجيل في خدمة الرسائل النصية مع 

إبراز نسخة من الوثائق التي توضح صلة القرابة .

تسجيل السيارات
الحرم  إلى  الطلبة  دخول  عملية  تسهيل  أجل  من  لخدمتكم  البرنامج  هذا  إصدار  تم 

الجامعي. 

يسمح للطلبة بتسجيل مركبتين فقط ويلزم ابراز البطاقة الجامعية أثناء التسجيل.

ال يتطلب حضور السائق وولي األمر في الوقت نفسه. 

لتسجيل المركبة الخاصة بأحد أفراد األسرة والتي تتطابق  	Ø 	

بياناتها مع البطاقة الجامعية:
ملء نموذج التسجيل بالبيانات الصحيحة كاملة.  	

إحضار الملكية/الملكيات األصلية ونسخة منها أثناء التسجيل.  	

لتسجيل مركبة ال تتطابق بياناتها مع البطاقة الجامعية:  	Ø 	

إبراز نسخة من الوثائق التي توضح صلة القرابة بين الطلبة   	
وصاحب المركبة . 

للطلبة الذين يستخدمون الحافالت أو سيارات النقل  	Ø 	

العامة )فقط في الحرم الجامعي بأبوظبي( :
يلزم ولي األمر )األب، األم ، الزوج أو األخ( بالحضور شخصيًا   	

لمكتب الحرم الجامعي، وإبراز بطاقة هويته.
يتطلب حضور سائق المركبة وإحضار الملكية األصلية وصوره   	

منها إضافًة إلى بطاقة هويته، ورخصة القيادة )األصل، 
والصورة(.  

املعلومات املتعلقة باجلامعة
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ارشادات حول استخدام مواقف السيارات )فقط الحرم الجامعي 
بأبوظبي(:

الخطوات التي سيتم اتخاذها في حالة الخلل بنظام المواقف وسوء استخدامها:

1. االنتهاك األول:  

سيقوم رجال األمن بوضع انذار خطي على زجاج السيارة .

2. االنتهاك الثاني: 

سيقوم رجال األمن بحجز السيارة حتى يقوم الطلبة بدفع غرامة وقدرها 200 درهم الى 
مكتب المحاسبة في الجامعة. ويتوجب على الطلبة تسليم االيصال الى مكتب تطوير 

الحرم الجامعي، الطابق االول، وحينها فقط سيتم ايقاف حجز السيارة.
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المسؤوليات الطالبية
السلوك األكاديمي للطلبة

الحميدة،  واألخالق  بالنزاهة،  ي  التحلـّ طلبتها  جميع  من  وتأمل،  زايد،  جامعة  تتوقع 
والعالقات الممتازة في جميع أعمالهم وتصرفاتهم األكاديمية، واتباع ميثاق الشرف 

للجامعة المنصوص عليه في هذا الدليل التعريفي. 

الصفات األخالقية المرغوبة
 »النزاهة األكاديمية« تعني بصورة عامة اإلهتمام بالدراسة والتعلم، وأداء التكليفات 
من دون اللجوء الى الخداع أوالغش أوالمراوغة أو أي تصّرٍف من هذا القبيل. إن الجامعة 
أن ينجزوا واجباتهم األكاديمية بكل جٍد واهتمام، مع إعطاء جميع  الطلبة  تتوقع من 
مصادر ووسائل التعليم حقها واستعمالها بكل أمانة ووضوح في كافة طرق تعاملهم 

مع األساتذة والمدربين والمستشارين والزمالء واإلداريين.

الصفات والسلوكيات الممنوعة
لهذه الصفات والسلوكيات الممنوعة صور عديدة، منها:

 الغش	 
 االنتحال	 
 تزوير البيانات	 
 اّدعاء، أو تعديل، االقتباسات البحثية بدون ذكر المرجع.	 
 مساعدة اآلخرين في الغش أو السرقة أو تزوير البيانات.	 
 الحصول على نسخ من االختبارات دون إذن.	 
 استخدام أحد الواجبات األكاديمية التي قدمت لمساق آخر، وإظهارها كأنها 	 

عمل جديد دون إذن سابق من المدرس.
 التدخل في عمل الطلبة اآلخرين.	 
 أداء االختبار أو االمتحان عن أحد الطلبة، أو السماح ألحد الطلبة بأداء 	 

االختبار عنهم.
ا، دون الحصول 	   التعاون مع اآلخرين ألداء الواجبات المطلوب إنجازها فرديًّ

على موافقة المدرس.
سوء استخدام، وتدمير أدوات وموارد التعليم والبحث العلمي، أو العبث 	 

بها، أو إخفائها، أو االستيالء عليها، بداًل من المحافظة عليها ومشاركة 
اآلخرين بها.

السلوك األكادميي للطلبة
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إن جميع أشكال الخداع األكاديمي ممنوعة منعًا باتًا بجامعة زايد، كما وتعاقب الجامعة 
مخالفي هذا القانون بشدة.

الغش
الغش هو أي محاولة ألداء تكليف، أو إجراء اختبار، أو مسابقة، بأية وسيلة أخرى دون 

ا. القيام بالعمل المطلوب من الطلبة شخصيًّ

ومن أمثلة ذلك:
استخدام الكتاب الجامعي، والمحمول، القاموس، واآللة الحاسبة، 	 

والمذكرات أو أي جهاز آخر أثناء أداء الختبار دون موافقة المدّرس عليها سابقًا.
 أداء االختبارات الصفية، أو االمتحانات، نيابة عن أحد الطلبة، أو السماح 	 

ألحد الطلبة بأداء ذلك عنهم.
 أداء الواجبات، والتكليفات )ورقة، مشروع، إستبيان، وما إلى ذلك( نيابة 	 

عن آخرين، أو السماح آلخرين بأداء العمل نيابة عنك، دون الحصول على 
موافقة سابقة من المدرس.

 تقديم المساعدة للطلبة، أو طلب المساعدة من شخص آخر دون إذن 	 
سابق من المدرس. 

 االستخدام غير المصرح به لجهاز كمبيوتر أو االستعانة بآلة حاسبة خالل 	 
اختبار الرياضيات أو باستخدام قاموس اللغة العربية في مايكروسوفت وورد 

للترجمة، أو باستخدام أي جهاز آخر من دون إذن مسبق؛ 
 تغيير اإلجابة على اختبار سبق تصحيحه، ووضع العالمة عليه، ومن ثم 	 

طلب مراجعة أو إعادة تصحيح االختبار مرة أخرى.
 الحصول بطريقة غير مشروعة على محتوى أحد االختبارت.	 
 السماح ألحد الطلبة بانتحال عملهم.	 

االنتحال
أفكارهم  أو  أعمالهم  أنها  على  غيرهم  أفكار  أو  ألعمال  الطلبة  تقديم  هو  األنتحال 

الخاصة، كاألمثلة التالية: 

 َنسخ عمل شخص آخر بالكامل، أو إجراء بعض التغييرات عليه، مع الحفاظ 	 
على الهيكل العام، مع اقتباس نصوص وأفكار رئيسية دون اإلشارة إلى 

مصدرها، حتى لو لم يتم نشر العمل نشرًا علميًا.
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 شراء، أو استعارة، أو اقتناء مستندات بخالف ذلك، وتسليمها على أنها 	 
من عمل الطالب أو الطالبة.

 الحصول على بحث لشخص آخر، وتقديمه كأنه من عمل الطالب أو 	 
الطالبة، وحتى لو إثبات نصوصه بين عالمات تنصيص؛ إذ ال يمكن أن 

يكون البحث العلمي مجرد اقتباسات.
 السماح لشخص آخر بإعادة صياغة عمٍل ما، أو إجراء تغييرات كبيرة فيه؛ 	 

إلظهاره وكأنه من عمل الطالب أو الطالبة فقط، دون اإلشارة إلى إسهام 
الشخص اآلخر، ودون الحصول على موافقة سابقة من المدرس.

 إذا اقتبس الطلبة كلمات شخص آخر، فيجب وضعها بين عالمتي 	 
تنصيص، مع ِذكر المصدر.

 إذا قام الطلبة بتحميل صورة من اإلنترنت، فيجب ِذكر مصدر الصورة.	 
 إذا قام الطلبة بإعادة صياغة فقرات من عمل ما، فيجب تحديد المصدر.	 
 يجب تحديد مواقع الكتب والدوريات الموجودة على الشبكة الدولية 	 

المستخدمة في عمل الطالب أو الطالبة.

عليهم  المعلومات،  مصدر  في  ما  شك  الطلبة  لدى  كان  فإذا  األحوال،  كل  وفي 
التباس في  أو  انتحال  مناقشتها مع المدّرسين المختصين للتأكد من عدم وجود أي 

األمر.

إساءة استعمال الموارد التعليمية أو مواد البحث
التوجيهية  المبادئ  بأعمالهم ضمن   - األحوال  كل  في   - القيام  الطلبة  على  يتوجب 
التعليمية،  للموارد  الطلبة  استعمال  حال  وفي  المدّرسين.  أو  الجامعة،  تضعها  التي 
أو البحثية األخرى على غير النحو المحدد من قبل المدّرس أو المدرب، فقد يعرضهم 
ذلك للمساءلة، مثل أن يسيئوا استخدام اإلنترنت أو البريد اإللكتروني لغير الدراسات 

أو األبحاث المطلوبة.

ال يجوز أن يقدم الطلبة عمدًا على إتالف أو إضاعة أو تغيير أو فقدان معدات مختبر 
بطبيعة  الواجب  إتمام  في  غيرهم  لمساعدة  استعداد  على  بأنهم  التظاهر  أو  المواد، 
أو  بفقدانها،  التسبب  أو  ًبصورة خاطئة،  األدوات عمدا  يجوز وضع  أنه ال  الحال. كما 
تشويهها، أو العمل على تدمير موارد البرامج اإللكترونية لمكتبة الكمبيوتر، والتي قد 
يجري تقديمها لمساعدة الطلبة في أداء مهام العمل  بصورة طبيعية. وال يجوز تغيير، 

أو حجب، أو إخفاء أية موارد تعليمية مشتركة مع الطلبة اآلخرين.

السلوك األكادميي للطلبة
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التعامل مع انتهاكات قواعد السلوك األكاديمي 

االنضباط  الجامعي
انتهاكها،  أو  بالجامعة،  السلوك األكاديمي  الطلبة بمخالفة قواعد  أحد  في حال قيام 
فسييتم فرض العقوبة المحددة وفقًا لقواعد السلوك واالنضباط األكاديمي، تقوم 
الشؤون األكاديمية  الكلية المعنية ببحث الحالة وتقديم توصياتها إلى مكتب مكتب 
لعرضها على لجنة السلوك الطالبي. وعند الحاجة تقوم اللجنة برفع توصياتها إلى نائب 

مدير الجامعة بالعقوبات الواجب اتخاذها.

العقوبة
مع  التعامل  األخرى  والكليات  الجامعة،  وكلية  األكاديمي،  اإلعداد  برنامج  يتولى 
االنتهاكات الطفيفة لميثاق السلوك األكاديمي. وتعد القرارات نهائية في هذه الحالة. 
ولهذه الجهات حق توقيع عقوبات متدرجة؛ بدءًا من خطاب اإلنذار، ومرورًا بتخفيض 
درجات التكليفات، وانتهاًء بوضع عالمة راسب في المساق موضع المخالفة، أو أي 

عقوبات أخرى من نفس العالمة.

 في حال تكرار أي مخالفة مرة أخرى، أو انتهاك للنظام على نحو غير عادي للمرة األولى، 
ولجنة  المعنية  الكلية  وبتوصية من  الجامعة  إدارة  قبل  العقوبة من  تحديد  فسيجري 
الفصل  أو  دراسيًا  الدراسة فصال  تعليق  العقوبات  ، وقد تشمل  الطالبي  االنضباط 

من الجامعة.

 )ABP( اإلجراءات المتبعة على مستوى برنامج اإلعداد األكاديمي
والكليات األخرى 

إلى  يبادر  انتهك قواعد السلوك األكاديمي،  الطلبة قد  المدّرس بأن أحد  عندما يشتبه 
مناقشته باألمر أوال ً للتأكد من توفر جميع المعلومات الكافية المتعلقة بالموضوع، فإذا 
تحقق المدّرس أنه قد جرى انتهاك للقانون وللنظام، عندئذ يقوم المدرس بإعداد التقرير 

الخاص، ويقدمه إلى المشرف المباشر لمناقشة تفاصيل الحادثة والعقوبة الواجبة

لتحديد  المباشر  المشرف  إلى  المخالفة  المدّرس ملخصًا خطيًا حول موضوع  يرسل 
إرفاق  مع  للطلبة،  األكاديمي  السلوك  بمخالفة  اإلخطار  استمارة  خالل  من  العقوبة 
نسخة منها لكلٍّ من عميد الكلية المعنية، والمدير المعني، ومساعد العميد، فضال 

عن مكتب شؤون الطلبة. 

يمكن للطلبة التظلم ضد قرار المدرس على أساس إمكانية حصول خطأ في تعريف 
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الحالة  تلك  وفي  عدمه.  من  األكاديمي  السلوك  لقواعد  انتهاكًا  وكونه  فعله،  تم  ما 
يجب إرسال التظلم خطيًا مدعومًا بكل األدلة إلى المدير أو العميد المعني بذلك، ليتم 
الخطي  التظلم  تقديم  القرار األصلي. ويجب  أو تصحيح  تعديل،  أو  تأكيد،  من خالله 

للمدّرس خالل سبعة أيام )بموجب التقويم( من تاريخ حصول ذلك الخطأ. 

إمكانية سحب الشهادة
إثباتاٍت لتصرفاٍت  الشهادة بمقتضى  الطلبة على  أحقية حصول  في حال الشك في 
خاطئة، أو مغلوطة، أو حدوث تزوير، فإن الجامعة تحتفظ لنفسها بالحق  في سحب 

تلك الشهادة، إذا ما تأكد لها ذلك.

األنظمة المتبعة في اإلمتحانات واإلختبارات
المعطاة  الرسمية  االمتحانات  بخصوص  أدناه  الموضحة  السياسة  زايد  جامعة  تتبع 
لتحديد المستوى األكاديمي أو النهائي أو غيرها من االمتحانات التي تتم مراقبتها عادة 
بصورة مفاجئة دون تحديد. أما االختبارات األخرى فيقوم المدّرس أو المراقب بتحديد 

متطلباتها.

الدقة في التقّيد بالمواعيد
وال  االمتحان،  لبدء  المقرر  الموعد  من  دقائق  عشر  قبل  الحضور  الطلبة  من  يتوقع 

ُيسمح ألحد بالدخول بعد بدء االمتحان.

بطاقة التعريف
يجب أن يبرز الطلبة بطاقة هويتهم الجامعية لُيسمح لهم بدخول غرفة االمتحان. 

التصّرف أثناء االمتحان 
حالة  وفي  واالمتحانات.  االختبارات  لجميع  المحددة  واألنظمة  بالقواعد  االلتزام  يجب 
إلى  االختبار )مما يؤدي  إلغاء  بدءًا من  للعقوبة،  الطلبة  يتعرض  القواعد،  انتهاك هذه 
الرسوب في المساق(، ومرورًا بإيقاف مؤقت عن الدراسة، وانتهاًء بالفصل من الجامعة. 

طلب إعادة النظر في الدرجة النهائية لإلختبار
األسبوعين  خالل  لالختبار  النهائية  الدرجة  في  النظر  بإعادة  المطالبة  للطلبة  يحق 
األولين من بداية الفصل التالي للفصل الدراسي المتعلق بالموضوع، على أن يدعموا 
من  عليها  يحصلون  استمارة  خالل  من  لذلك،  والبيانات  المستندات  بكافة  دعواهم 

السلوك األكادميي للطلبة
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مكتب القبول والتسجيل. فإذا كان المساق ضمن برامج البكالوريوس، فيجب تقديم 
اإلعداد  برنامج  أما  المساق.  ذلك  لها  يخضع  التي  الكلية  عميد  مساعد  إلى  الطلب 
األكاديمي، فيجب تقديم الطلب كاماًل إلى مساعد مدير البرنامج. وال يسمح للطلبة 
بالمشاركة في عملية مراجعة الطلب. ويكون القرار الذي يتخذه مساعد مدير برنامج 

اإلعداد األكاديمي نهائيًا.

طلب إجراء امتحان تعويضي
ُيسمح للطلبة بإجراء امتحاٍن تعويضي في حال لم يتمكنوا من إجراء االمتحان األساسي 
أسباب  فيها  شارحين  الثبوتية  بالمستندات  يتقدموا  أن  على  المحدد،  موعده  في 
األوراق،  لمراجعة  المساق،  لمدرس  المطلوبة  المستندات  الطلبة  ويسلم  تغيبهم. 
المختص.  المدّرس  إلى  عدمه  االمتحان من  إعادة  القرار في  ويعود  حالتهم.  ووبحث 

ويجب تسليم تقرير الغياب مكتوبًا إلى المدرس خالل 24 ساعة من االمتحان.

المواد والمواضيع المثيرة للجدل وعواقبها 

السياسة المتبعة
تتقيد جامعة زايد بشروط اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي تنص المادة )19( منه 

على ما يلي:

»لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون 
تقيد  دون  كانت  وسيلة  بأية  وإذاعتها  وتلقيها،  واألفكار،  األنباء  واستقاء  تدخل،  أي 

بالحدود الجغرافية”.

إن الجامعة ال تهدف إلى تغيير القَيم أو المعتقدات، واألفكار التي قد يواجهها الطلبة، 
وال تتوافق مع أفكارهم الخاصة، أو قيمهم، أو قناعاتهم الفكرية، لكنها  تطمح إلى 
يتمتعون  النبيلة،  العالمية  اإلنسانية  بالقيم  يتحلون  الذين  الطلبة  من  أفواٍج  تخريج 
والتي تعكس تفهمهم واحترامهم  يعززها اإلسالم،  التي  اإليجابي  التفكير  بمقومات 
لوجهات النظر المختلفة التي يمكن أن تختلف من شخٍص آلخـر، لهذا كله يتم احترام 

القيم واألعراف المحلية.

محتويات المكتبة
آراء المؤلفين عند شرحهم  تضم مكتبة الجامعة العديد من الكتب التي تختلف فيها 
لعناوين وموضوعات متشابهة بطرق مختلفة تعكس وجهات نظر مختلفة. فإذا رأى 
الطلبة أي مصادر أو كتب أو مجالت مثيرة للريبة، فعليهم اإلبالغ عن ذلك، وتعبئة 
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جامعة  عن طريق صفحة  عليها  الحصول  )يمكن  الغرض  لهذا  المخصصة  االستمارة 
زايد على الشبكة الدولية ACA-ADM-09(، فيجري عرض األمر على لجنة تحكيم من 
اللجنة  فحص  وبعد  إماراتيًا،  ومواطنًا  وأكاديميًا،  إداريًا،  تضم  زايد  جامعة  موظفي 

للموضوع تأخذ قرارها الذي تراه مناسبا، ثم تقوم بإبالغ الطلبة به.

متعلقات غرف الدراسة 
إذا أراد الطلبة االستعالم، أو إبداء مالحظات، عن أي متعلقات / مواد تخص غرفة أو 
أحد مواقع الدراسة، فيمكنهم تعبئة االستمارة الخاصة بذلك، وتقديمها إلى مساعد 
الدولية الشبكة  على  زايد  جامعة  صفحة  خالل  من  عليها  الحصول  )يمكن  العميد 
ACA-ADM-09(، حيث يجري عرض األمر على لجنة تحكيم من موظفي جامعة زايد 
للموضوع وتتخذ قرارها  اللجنة  تنظر  أن  إماراتيًا. وبعد  وأكاديميًا ومواطنًا  إداريًا  تضم 
المناسب، تقوم بإبالغ الطلبة بقرارها في هذا الشأن. وال يسمح بإزالة تلك المواد من 
القرار للمدرس  التحكيم ذلك. فإذا قررت ذلك، فيبلغ  الدراسة ما لم تقرر لجنة  غرفة 

المعني بالموضوع. 

حقوق وواجبات الطلبة

حقوق الطلبة
أفراد مجتمع  كافة  تلقي معاملة جدية ومحترمة من  الحق في  أو طالبة  لكل طالب 
جامعة زايد، وذلك من واقع المسؤولية الملقاة على عاتق الطلبة. فيحق لهم متابعة 
الدراسة دون تدخٍل ال مسوغ له من أحد، بل يشجعون على تطوير التفكير اإليجابي، 
وفق أرقى المستويات األكاديمية العالمية، مع تفّهم وجهات النظرالبّناءة المختلفة، 
وأهدافهم  التخصصية  تطلعاتهم  مع  تتوافق  التي  وآرائهم  أفكارهم  تطوير  وكذلك 
على  الحفاظ  لضمان  وتشجيع  احتراٍم  بكل  الطلبة  تعامل  الجامعة  إن  حيث  العملية، 
حقوقهم، كما تحافظ على السرية التامة بتعاطيها معهم ومع نتائج أدائهم األكاديمي، 

باستثناء ما يستدعي إشعار أولياء األمور.

واجبات الطلبة
تتوقع جامعة زايد من الطلبة إحراز أفضل المستويات األكاديمية واألخالقية، بما في 
ذلك احترام النظم والقوانين بالجامعة كما هي موضحة بالدليل الجامعي والتعريفي 
للطلبة، وبصورة خاصة تلك الموضحة بالمسؤوليات الطالبية والسلوك األكاديمي 
والقيم  زايد«،  جامعة  لطلبة  الشرف  »ميثاق  اّتباع  أهمية  على  التركيز  مع  للطلبة، 

السلوك األكادميي للطلبة
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المثالية لجامعة زايد. ومن هذا المنطلق فمن المفروض أن يطلع جميع الطلبة على 
هذه القَيم، ويتعّرف عليها جيدًا، للتحلي بها، والتصرف بموجبها مع الهيئة التعليمية 

واإلدارية، والزوار.

شكاوى الطلبة
في حال شعور الطلبة بالغبن من تصرفات أحد أعضاء الهيئة التدريسية، فينبغي عليهم 
مناقشة الموضوع مباشرة مع المدّرس. وإذا لم يأت النقاش بنتيجة، أمكن لهم رفع 
قام  المناقشات،  من  مزيٍد  إجراء  العميد  رأى  فإذا  المختص.  للعميد  خطيًا  شكواهم 
بتشكيل لجنة للنظر بالموضوع، لترفع رأيها إليه، ليتخذ قرارا بناء على تقريرها، ويكون 

قرار نهائيًا، وملِزمًا، ويجري إشعار الطلبة بذلك خطيًا. 

وإذا أراد الطلبة التقدم بشكوى ضد موظف، أو مكتب بقطاع شؤون الطلبة، فعليهم 
نتيجة،  النقاش عن  وإذا لم يسفر  المعني.  الشخص  الموضوع مباشرة مع  مناقشة 
بمتابعة  يقوم  الذي  الطالبية،  الحياة  مكتب  مدير  إلى  خطيًا  الموضوع  رفع  أمكنهم 
الالزم.  اإلجراء  واتخاذ  الموضوع،  لبحث  لجنة  األمر تشكيل  الموضوع. وقد يستدعي 

ويتم إبالغ الطلبة خطيًا بنتيجة التحقيق.

الطلبة،  قطاع شؤون  خارج  مكتب  أو  المرفوعة ضد شخص  الشكوى  كانت  إذا  أما 
فيعمل مدير مكتب الحياة الطالبية على تحويل الشكوى إلى مسؤول القسم المعنّي 

بها، ثم تجري معالجتها بالطريقة السابقة نفسها.

إلى  التحقيق في شكواهم، يمكنهم تحرير شكوى خطية  نتيجة  الطلبة  إذا لم يرتض 
مكتب شؤون الحياة الطالبية، الذي يقوم بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الموضوع. 

والقرار النهائي سوف يتسلمه الطلبة خطيًا من مدير مكتب الحياة الطالبية.

الحضور في الحرم الجامعي
حتى  صباحًا   )8:00( والنصف  السابعة  الساعة  من  ابتداًء  الخميس:  إلى  األحد  من 

السادسة )5:00( مساًء.

على الطالبات الوصول إلى الحرم الجامعي ُقبيل بداية المحاضرة األولى والبقاء لغاية 
نهاية المحاضرة األخيرة. وفي حال غادرت الطالبة الحرم الجامعي قبل الوقت المحدد، 
فستصل رسالة إلكترونية إلى ذويها بوقت مغادرتها. أما الطالب، فبإمكانهم مغادرة 

الحرم الجامعي وقتما يشاؤون.

على الطالبات المواظبة على حضور جميع محاضرات المساق المقررة، بما في ذلك 
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والمشاركة  المدة،  طيلة  الجامعي  الحرم  في  والبقاء  المحدد،  الوقت  في  الوصول 
بفعالية تامة بجميع األنشطة التعليمية المقررة. وإذا تأخرت الطالبة عن موعد المحاضرة 
هو  بموجبه  الغياب  يتحدد  الذي  الرسمي  التوقيت  بأن  علمًا  غائبة،  فسُتعد  المقرر، 

الموّضح في ساعة الدوام اإللكترونية بالجامعة.

الغياب عن الحصص الدراسية 
تحتسب النسبة المئوية للغياب بمقتضى أيام الدوام الفعلية المطلوبة خالل الفصل 
الدراسي، أو الفترة الدراسية. ففي المرة األولى التي يتجاوز خاللها غياب الطلبة 15%، 
أنهم قد استنفذوا  اإللكتروني، يفيد  البريد  نهائي بذلك من خالل  إليهم إشعار  يوجه 

 .)WF( جميع نسب الغياب المسموح بها في ذلك المساق  وتصبح عالمتهم

إجازة األمومة للطالبات

إذا اختارت الطالبة االستمرار في الدراسة خالل الفصل أو المدة الدراسية لوضع طفلها 
ثم العودة لمتابعة الدراسة بعد ذلك، فيجب أن يتم ذلك في ضوء محافظتها على بقاء 
رصيدها من الغياب ضمن نسبة %15 طيلة ذلك الفصل الدراسي، كي تنال الساعات 
األكاديمية المعتمدة لذلك المساق خالل تغّيبها. وعليها الحصول على تقريٍر لفترة وضع 
طفلها التي تغّيبت خاللها وذلك بأثر رجعي لكامل ذلك الفصل الدراسي حتى ولو كانت 
قد واظبت على حضور الحصص الدراسية قبل وضع طفلها. أما إذا اختارت الطالبة أن 
تتوقف عن الدراسة لمدة فصل دراسي فسيتم احتسابه كوقف إداري خاص مع إرفاق 

التقرير الطبي بتاريخ الوالدة  وال يحتسب من التوقيفات المسموحة  للطالبة. 

الغياب عن الحصص الدراسية بسبب المشاركة في فعاليات 
خارج الحرم الجامعي

ال يحتسب غياب الطلبة عن المحاضرات بسبب المشاركة في فعاليات دراسية كالسفر 
أو المشروعات األكاديمية، شريطة الموافقة والتوقيع على النموذج الخاص بذلك من 
مدّرس الفصل / المساق. أما إذا لم يوافق المدّرس على الغياب، فسوف تحتسب 

مدة التغّيب.

الغياب المؤدي إلى الفصل من الفصل الدراسي والتوقف عن 
حضور المحاضرات

إذا تجاوز غياب الطلبة الحد األقصى المسموح بأكثر من )%15( في كل مساق على 
بعد حصولهم  المساق  للفصل من  الدراسي، سيتعرضون  الفصل  ذلك  حدى خالل 

السلوك األكادميي للطلبة
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على درجة )WF- انسحاب بسبب الرسوب(.و بذلك ال ُيسمح لهم بمتابعة الدراسة أو 
تسليم أية تكليفات منزلية أو أوراق أو مشروعات أو تقديم امتحانات أو اختبارات إذا 

جرى فصلهم من أي مساق بسبب تجاوزهم نسبة الغياب.

واذا تجاوز الطلبة الحد األقصى في جميع المساقات بأكثر من )%15(  بعد حصولهم 
على )WF- انسحاب بسبب الرسوب(  فسيتم ايقافهم عن الفصل الدراسي. وكذلك 
إذا تجاوز غيابهم )%15( في أحد مساقات اللغة اإلنجليزية ببرنامج اإلعداد األكاديمي، 

.)WU( فسيتم إيقافهم خالل ذلك الفصل الدراسي، مع حصولهم على درجة

الفصل بسبب عدم الحضور )التغّيب(
إذا أوقف الطلبة عن الدراسة لفصلين دراسيين متتاليين بسبب نسبة الغياب، فسيتم 

فصلهم من الجامعة.

اإللتماس بخصوص متطلبات الحضور أو الغياب
بسبب  والغياب  الحضور  نظام  بمتطلبات  النظر  إعادة  طلب  تقديم  للطلبة  يمكن 
تعّرضهم للمرض، أو لحصول أي طارئ، وذلك بتقديم طلٍب خطي إلى الكلية مع إرفاق 
التقرير الالزم من الطبيب، أو العيادة، أو المستشفى، أو برسالة خطية إليضاح السبب 
الطارئ الذي ألم بهم، وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ ابتداء فترة االلتماس. علمًا 
إشعار  ويتم   الدراسية.  الفترة  أو  الدراسي  الفصل  يتجاوز  أي طلب  قبول  يتم  بأنه ال 
الطلبة بالقرار الذي يتم اتخاذه بهذا الخصوص عبر البريد االلكتروني. في حال تم قبول 
طلب اإللتماس باإلستمرار في الدراسة، فإنه يجوز للطلبة حضور المساق والمتابعة. 
بسبب  انسحاب   -WF( درجة  على  حصولهم  سيتم  غيابهم )30%(  نسبة  تعدت  وإن 

الرسوب( وال يسمح لهم بتقديم طلب التماس آخر.
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سلوك الطلبة

أهمية المحافظة على السلوك الجيد للطلبة
تتوقع جامعة زايد، وتأمل، من جميع طلبتها اّتباع ميثاق الشرف للجامعة المنصوص 
عليه في هذا الدليل التعريفي، وإيالءهم اهتمامهم الجّدي بصورة خاصة لألمور التالية: 

 االلتزام بأوقات الدراسة التي تحددها الجامعة؛	 
 المواظبة على حضور الحصص بانتظاٍم، وفي الوقت المحدد؛ 	 
 إنجاز جميع متطلبات الدراسة، واجتياز كل البرامج األكاديمية؛ 	 
 إتباع جميع التوجيهات والتعليمات الالزمة للحفاظ على النجاح والتقّدم 	 

أكاديميًا؛
الحفاظ على نظافة الحرم الجامعي واستخدام صناديق اعادة تدوير النفايات؛ 	 
 إتباع التعليمات األمنية خالل استخدام المختبرات العلمية والقاعات 	 

الدراسية 

السلوك غير المسموح به
 السلوك اإلجرامي وعدم التقّيد باتباع القوانين المعلنة؛ 	 
 استخدام أو بيع المواد غير المشروعة، أو المواد الممنوعة؛	 
 الحصول على أو تحميل البيانات من مواقع غير مالئمة على شبكة االنترنت؛	 
 تحميل مواد غير الئقة من اإلنترنت، وعرض أو تبادل تلك المواد في الحرم 	 

الجامعي؛ 
عصيان أو تجاهل أوامر مباِشرة من الهيئة التدريسية في جامعة زايد أو من 	 

اإلداريين؛
رفض تقديم الهوية الشخصية والوثائق المناسبة عند الطلب للحرس 	 

الجامعي؛
استخدام اسم شخص آخر أو رقم البطاقة الشخصية للدخول أو مغادرة 	 

الحرم الجامعي؛ 
مغادرة الحرم الجامعي خالل ساعات الدوام المقررة دون إذن مسبق 	 

وصريح من الجهة المختصة؛ 
 محاولة مغادرة الحرم الجامعي خالل ساعات الدوام المقررة دون إذن 	 

مسبق واضح من المختصين؛ 
محاولة الكذب، وحجب المعلومات، أوغيرها من عمليات الخداع عمدًا 	 

سلوك الطلبة
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لتضليل المدرس أو الموظف؛
تزوير وثائق، أو استخدام وثائق مزورة ألي غرض كان يتعلـّق بجامعة زايد؛ 	 
التورط بأي سلوٍك غير نظامي داخل أو خارج غرف الصف؛ 	 
التصرف بفظاظة أو بتهور مع الطلبة أو المدرسين أو الموظفين أو زوار 	 

الحرم الجامعي؛
اإلشتراك في أية أعمال تخويف أو مضايقة أو تهديد ؛	 
اإلشتراك مع اآلخرين في تحرش أو تالمس جسدي غير مالئم؛ 	 
التدخين في الحرم الجامعي؛ 	 
جلب أية أنواع من الحيوانات إلى الحرم الجامعي دون إذن مسبق من مكتب 	 

شؤون الطلبة أو العميد األكاديمي؛ 
إستخدام الهاتف النقال في منطقة محظورة، إال في الحاالت االستثنائية، 	 

كمشروٍع أو تمريٍن أكاديمي، وبإذن خطي مسبق من المدرس؛
إستعمال كاميرا داخل الحرم الجامعي، إال بإذن خطي مسبق من المدرس 	 

لمشروٍع أكاديمي؛ 
إستعمال كاميرا في الحرم الجامعي في مكان غير مصرح به أو تصوير 	 

الطلبة دون إذن مسبق أو صريح بذلك؛ 
أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن مسبق وصريح؛ 	 
إساءة استخدام البريد اإللكتروني في الحرم الجامعي؛ 	 
إعطاء المال أو الهدايا ذات القيمة العالية لموظٍف بجامعة زايد أو تلقي 	 

هدايا كبيرة بالطريقة نفسها؛
اإلنخراط في أي سلوك يضر بسمعة جامعة زايد، سواء داخل الحرم 	 

الجامعي أو في أية مناسبة ترعاها الجامعة خارج الحرم الجامعي.  

السلوك غير المسموح به لمجموعات أو أفراد من الطلبة
دعوة خطباء أو متحّدثين إلى الجامعة دون الحصول على إذن خطي مسبق؛ 	 
التصريح بمعلومات عامة باسم الجامعة دون الحصول على إذن خطي 	 

مسبق بذلك؛ 
تنظيم أو إقامة أي نشاط أو فعالية بالجامعة دون الحصول على إذن خطي 	 

مسبق بذلك؛ 
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إستعمال ممتلكات الجامعة دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك؛ 	 
توزيع أوراق أو نشرات أو وضع إعالنات عامة دون الحصول على إذن خطي 	 

مسبق بذلك؛ 
إقامة تجمعات أو سباقات بالجامعة دون الحصول على إذن خطي مسبق 	 

بذلك؛ 
إستخدام اسم الجامعة إلقامة تجمعات أو سباقات أو نشاطات خارج 	 

الجامعة دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك؛ 
إقامة حفلة راقصة بالجامعة باستثناء أي برنامج من هذا القبيل برعاية 	 

الجامعة دون الحصول على إذن خطي مسبق بذلك؛ 
عزف الموسيقى بصوت عاٍل في األماكن العامة بالجامعة بما يؤثر على 	 

حرية وأسماع اآلخرين. 

إساءة استعمال اإلنترنت
الدراسة  الفرصة لطلبتها بتلقي  إتاحة  إلى  إن حرية استعمال اإلنترنت بجامعة تهدف 
األكاديمية بأحدث الطرق المتبعة عالميًا، وعلى جميع الطلبة تطبيق ذلك جيدًا دون 
إساءة استعمال أجهزة الكمبيوتر التابعة لهم بإدخال أية مواد غير مسموح لهم  ضمن 
على  المخالفة  وتقع مسؤولية  اآللي،  الحاسب  على  اإللكترونية  األكاديمية  برامجهم 
صاحب الجهاز بصرف النظر على المتسبب. في حال وجود أية مواد غير الئقة على جهاز 
الطلبة، فإن ذلك قد يؤدي إلى عقابهم، وربما فصلهم من الجامعة أو فقدان درجات 
جميع المساقات المسجلين فيها، سواء أكان ذلك الفعل ألول مرة، أو كانوا هم أو 

غيرهم من قاموا بتحميل تلك المواد.

ضبط سلوكيات الطلبة

إجراءات خاصة بضبط سلوكيات الطلبة
تؤدي مخالفة ميثاق الجامعة أو عدم االلتزام بالنظام إلى معاقبة الطلبة، وقد تشمل 

العقوبة أحد البنود التالية أو أكثر:
 إنذار أو تحذير شفهي؛	 
 إنذار خطي؛	 
 الوضع تحت االختبار اإلداري، قد يرافقه عدم السماح للطلبة بالمشاركة 	 

باألنشطة أو الفعاليات كاألندية أو المسابقات الرياضية لمدة محددة 
كفصٍل دراسي أو سنة دراسية؛ 

سلوك الطلبة
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 الفصل من الجامعة لفصٍل دراسي أو أكثر؛ و يمكن إعادة الطلبة للدراسة 	 
بعد تعبئة نموذج إعادة تسجيل الذي يمكن الحصول علية من مكتب 

القبول والتسجيل؛
 الفصل النهائي من جامعة زايد، و يعني ذلك عدم وجود أية فرصة للطلبة 	 

للعودة للدراسة. 

إجراءات ضبط سلوكيات الطلبة
تتم معالجة جميع الجزاءات المترتبة على إخالل الطلبة بالنظم األكاديمية والتي تمس 
النزاهة  قسم  إلى  الرجوع  )الرجاء  بالطالب  الخاصة  الكلية  قبل  من  العلمية  النزاهة 
األكاديمية(. وإذا كان هناك إخالل في طبيعة السلوك المتوقع للطلبة داخل الجامعة٬ 
التحقيق  إلى لجنة  الطالبية  الحياة  أو مدير  المعنية  الكلية  الحالة من قبل  يتم تحويل 

المتخصصة بذلك.

الطالبي٬  بالسلوك  اإلخالل  أشكال  بأحد  الطلبة متورطون  أن  التحقيق  لجنة  قررت  إذا 
يتم تحويل الحالة إلى لجنة االنضباط الطالبية إلتخاذ التوصيات الالزمة وصياغة مقترح  
القرار المناسب للواقعة٬ ويكون لنائب مدير الجامعة سلطة إصدار  القرار النهائي. ويتولى 
مكتب القبول والتسجيل بالتعاون مع مكتب الحياة الطالبية إخطار الطلبة بالقرار النهائي.

في حالة توقيف الطلبة عن الدراسة، يجب عليهم توقيع تعهد خطي بعدم القيام بأي 
التسجيل والقبول. وفي حالة  إخالل للسلوك خالل دراستهم األكاديمية لدى مكتب 

نقض هذا العهد، تنص عقوبة أشد من قبل إدارة الجامعة. 

السلوك المتوقع من الطلبة داخل الحرم الجامعي
تتوقع الجامعة من الطلبة أن يحسنوا التصرف في جميع المرافق التعليمية كالقاعات 
الحرم  في  الدراسة  أماكن  من  غيرها  أو  واالستوديو،  والمختبر،  والمكتبة،  الدراسية، 
تأخير  أو  التدريس،  عملية  سير  تعطيل  محاولة  وعدم  األوقات،  جميع  في  الجامعي 

الطلبة اآلخرين عن الدراسة.

سلوك الطلبة خارج الحرم الجامعي 
تتوقع جامعة زايد من جميع طلبتها التحلي بأخالٍق حميدة والتصرف بشكل مناسب 
في األنشطة التي تقيمها الجامعة خارج الحرم الجامعي، وإتباع قواعد السلوك الحسن 
المنصوص عليها مسبقًا في الجامعة أو في أي نشاط أو رحلة تعليمية، وكذلك األمر 
بالنسبة لتعليمات المدربين العاملين في الحرم الجامعي أو في موقع الرحلة أو النشاط. 
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التدخل في عمل الطلبة اآلخرين
أو  اآلخرين  الطلبة  بعمل  التدخل  أو  التدريس  غرفة  العمل في  عرقلة  للطلبة  يحق  ال 

المدرس عن قصد أو إصرار.

العالقات مع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية
الحقيقة في  أو اإلدارية، يتوقع من الطلبة قول  التدريسية  الهيئة  عند محادثة أعضاء 
كل األوقات وعدم محاولة تغييرها أو إخفائها. كما يتوقع منهم التصرف بلباقة واّتباع 
سلوك  قواعد  في  عليها  المنصوص  واإلداريهيبة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  تعليمات 
الطلبة. يحدد المدرسون معايير السلوك المناسبة في الصفوف أو المختبر، وُيطلب 
من الطلبة اّتباعها. وكذلك األمر بالنسبة لتعليمات المدربين العاملين بغرف المكتبة 

والدراسة حيث يجب إّتباع معايير السلوك الجيد فيها. 

اإلهتمام بالمالبس 
وفقًا لميثاق الشرف، فإن جامعة زايد تسعى إلى الحفاظ على أعلى معايير الكفاءة المهنية 
في جميع األوقات، ومظهر الطلبة ينبغي أن يكون انعكاسًا لتلك المعايير. ويتوقع من 
الطلبة والضيوف إرتداء اللباس المحتشم احترامًا للعادات والتقاليد اإلماراتية. وُيتوقع 
من الطلبة والضيوف الحضور إلى الجامعة بالمالبس المناسبة لبيئة العمل في اإلمارات 
العربية المتحدة. ويسمح للطالبات بلبس الحلي واإلكسسوارات، عدا تلك العاّلقات في 

الفم والحواجب واللسان، التي تتنافى مع قيم وعادات مجتمع دولة اإلمارات.

سلوك الطلبة
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النشاطات الطالبية
الزوار 

ال يحق للطالبات استدعاء األصدقاء أو الضيوف لزيارتهن في الحرم الجامعي. و إذا كان 
ذلك ضروريًا، فيجب أخذ موافقة مكتب مدير الحرم الجامعي قبل موعد الزيارة بيوٍم 

واحٍد على األقل. 

أوقات الدوام في الحرم الجامعي 
في  المشاركة  أو  الدراسية  الواجبات  لعمل  الجامعي  الحرم  في  البقاء  للطلبة  يحق 
فعاليات الطلبة خالل أيام الدراسة الرسمية من األحد إلى الخميس: ابتداًء من الساعة 
الثامنة )8:00( صباحًا حتى الخامسة )5:00( مساًء، ما عدا العطل الرسمية، واإلجازات 
األكاديمية السنوية أو نصف السنوية. علمًا بأن ساعات دوام طلبة الحرم الجامعي في 
ساعات  لمعرفة  الذكور  الطلبة  شؤون  مكتب  مع  ذلك  مراجعة  فيجب  مختلفة؛  دبي 
الدوام المسائية. وأثناء وجود الطلبة في الحرم الجامعي ال يحق لهم استعمال مكاتب 
األساتذة أو أجهزة هواتفهم إاّل بموافقة خطية مسبقة. وال يمكنهم تناول الطعام إاّل 
في قاعة الطعام. وال يحق لهم الحضور إلى الجامعة خالل أيام الجمعة، أو أيام السبت 
الفصول  بين  األكاديمية  العطالت  في  أو  المكتبة(،  في  المحددة  الساعات  )باستثناء 
الدراسية أو الصيفية، باستثناء الفترات المصّرح بها إلجراء فعاليات داخل الجامعة التي 
تقيمها الهيئة التدريسية بمعرفة إدارة الجامعة وموافقتها، ويتعين على جميع الطلبة 
في كافة تلك المناسبات استعمال البطاقة الجامعية حسب المّتبع دائمًا. يحق للطلبة 
التاسعة مساًء ان كانت هناك واجبات دراسية تتعين  الساعة  الجامعة حتى  البقاء في 
الحرم  بابالغ مكتب تطوير  المساق  أن يقوم مدرس  وجودهم في ساعة متاخرة على 

الجامعي. 

مسؤولية الجامعة عن أمن وسالمة الطلبة
توفر الجامعة عوامل أمن وسالمة طلبتها وتتحمل مسؤوليتهم طوال فترة وجودهم 
الرسمي بالحرم الجامعي، وفي الرحالت المنظمة من قبل الجامعة. أما خارج أوقات 

الدوام، فتقع تلك المسؤولية على عاتق اآلباء أو أولياء األمور.

أنشطة و فعاليات جمع التبرعات 
للقيام بأي نشاط لجمع التبرعات يتعين على الطلبة تقديم طلب مكتوب بذلك إلى لجنة 
األنشطة الطالبية موضحين فيه الغاية من جمع التبرعات والقائمين عليها والمدة، وال 
يجوز البدء في جمع التبرعات قبل الحصول على موافقة من مكتب نائب المدير. ويجوز 
للنوادي الطالبية التي أنشئت بالجامعة فقط طلب السماح بجمع التبرعات في الحرم 

الجامعي.  

النشاطات الطالبية
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التبرعات بيان المدة والمكان  ويجب أن تتضمن الموافقة على نشاط  الطلبة لجمع 
المسموح ممارسة النشاط فيه  بمقر الحرم الجامعي. ويمكن اإلعالن عن هذا النشاط 
عن طريق البريد اإللكتروني بالحرم الجامعي، أو عبر ملصقات المعلومات التي يوافق 

عليها مكتب نائب المدير.

الغذائية مشروطة  بموافقة  مقاول  المواد  ببيع  الخاصة   الموافقة على األنشطة   
تتم  الطعام”(. وعمومًا ال  )مراجعة »خدمة  الجامعي  الحرم  الطعام في  توريد خدمات 
الغذائية  المواد  تنافس  كانت  إذا  الخيرية  لألعمال  الغذائية  المواد  بيع  على  الموافقة 

المتوفرة في ردهة الطعام )كافتيريا( الحرم الجامعي. 

لوحات اإلعالنات
توفر الجامعة لوحات اإلعالنات في كل أرجاء الحرم الجامعي لنشر اإلعالنات. يجب على 
إلى مكتب شؤون  اإلشعارات  أنواع  من  وغيرها  الملصقات  تقديم  الطالبية  النوادي 
الطلبة في أبوظبي ومكتب تطوير الحرم الجامعي في دبي للموافقة عليها، وختمها 

قبل عرضها في لوحات اإلعالن. 

الزمن.  ولمدة معينة من  المخصصة  اإلعالنات  لوحات  على  اإلعالنات فقط  تعرض 
إذا وافق عليها  إال  الجدران  أو على  الزجاجية  األبواب  إعالنات على  تنشر  أن ال  ويجب 
لوحات  على  إعالناتها  نشر  الطالبية  النوادي  على  يجب  وال  الكلية،  عميد  مساعد 
السياسة  أو األقسام األخرى، وفي حال مخالفة هذه  المخصصة للكليات  اإلعالنات 

ُتحرم من تلك االمتيازات.

إستضافة متحّدثين أو مشاركين في األنشطة والفعاليات 
الجامعية من خارج الجامعة

على  الموافقة  الجامعي وطلب  الحرم  الطالبية فقط حجز مساحة في  للنوادي  يجوز 
السماح باستدعاء متحّدثين أو مشاركين في األنشطة والفعاليات الجامعية من خارج 
الجامعة. وللقيام بذلك يلزم تقديم طلب مكتوب إلى مكتب الحياة الطالبية،مع بيان 
المتحدث  ومؤهالت  المستهدف(  )الجمهور  الحضور  ونوعية  النشاط  بطبيعة  واٍف 
األنشطة  لجنة  جانب  من  الطلب  مراجعة  ويتم  األمن،  التصريح  نموذج  به  ويرفق 

الطالبية تمهيدا للحصول على الموافقة النهائية من مكتب نائب المدير.
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اإلتصال بالدوائر الحكومية 
أو  الطلبة  على  يجب  والحكومي٬  المحلي  المجتمع  من مؤسسات  أي  مع  للتواصل 
الطالبية  الحياة  إلى مكتب  بذلك   )النادي( تقديم طلب مكتوب  الطالبية  المؤسسة 
وفي جميع الحاالت يتوجب تقديم طلب إلى عميد أو مساعد عميد الكلية )في حالة 
أو من  الطلبة  الطلب من مجلس  الطالبية )في حال صدور  الحياة  أو مكتب  الطلبة( 

األندية(. ويتم الحصول على الموافقة النهائية من قبل مكتب نائب مدير الجامعة.

األنشطة والفعاليات الالصفّية خارج الحرم الجامعي

األنشطة والفعاليات الالصفّية ذات الطابع العلمي
الميدانية  كالرحالت  الجامعي،  الحرم  خارج  األنشطة  من  الكثير  زايد  جامعة  ُتقيم 
الطالبية  الزيارات  مثل  للجامعة  األكاديمية  بالبرامج  المتعلقة  األخرى  والفعاليات 
المهنية  البيئية واألثرية، والمعارض  للمؤسسات، والشركات، والمدارس، والمواقع 
من  الكثير  تتطلب  االنشطة  هذه  فإن  العادة،  وفي  التدريبية.  الدورات  تشملها  التي 
اإلهتمام باإلعداد والتحضير والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بكل نشاط من هذا 
القبيل، ولذلك فإن غياب الطلبة المشاركين بهذه اآلنشطة عن الحرم الجامعي ال يتم 

احتسابه في سجل غيابهم وحضورهم. 

بالبرامج  والمتعلقة  الجامعي  الحرم  خارج  التعليمي  الطابع  ذات  األنشطة  أن  كما 
عناصر  هي  التي  البحثية  والمشاريع  التدريب  برامج  ضمن  تدخل  للطلبة  األكاديمية 
أساسية في المناهج الدراسية لجامعة زايد، تساعد على توفير التفاعل اإليجابي المفيد 
الجامعة  تعطيها  التي  األولوية  مدى  وتعكس  والدولية،  المحلية  المجتمعات  مع 
العادية  الدراسة  أيام  خالل  تتم  الخارجية  األنشطة  هذه  بأن  علمًا  التعليم.  لمخرجات 
بالجامعة مما يتطلب حضور ومشاركة الطلبة في هذه األنشطة؛ كجزء من مستلزمات 
موافقة  الفعاليات  بهذه  الطالبات  مشاركة  وتتطلب  العادية.  األكاديمية  المساقات 
بجميع  المشاركة  تتم  أن  المتوقع  من  فإنه  ولذلك  األمر.  ولي  أو  الوالد  من  خاصة 
األنشطة المذكورة أعاله في سبيل نجاح المساقات والبرامج األكاديمية لجامعة زايد.

برامج المتدربين المتوقع تخرجهم
أماكن  تحديد  بحق  بالطلبة  الخاصة  الكلية  طريق  وعن  لنفسها   زايد  جامعة  تحتفظ 
أو موافقة  أي تصريٍح  األكاديمية دون حاجة للحصول على  بالبرامج  الخاصة  التدريب 

على ذلك من الوالد أو ولي األمر. 

النشاطات الطالبية
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النظام الخاص باألنشطة والفعاليات الطالبية خارج الحرم 
الجامعي 

يجب أن تلتزم جميع األنشطة والفعاليات التي تقيمها جامعة زايد لطلبتها خارج الحرم 
الجامعي بما يلي:

أن يشرف على النشاط أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو اإلدارية 	 
الحصول على موافقة مبدئية من عميد الكلية أو مساعد أو نائب مدير 	 

الجامعة، لشؤون الطلبة أو للشؤون األكاديمية، أو للشؤون البحثية )حسب 
طبيعة النشاط(، قبل تقديم الطلب للحصول على الموافقة النهائية من 

نائب مدير الجامعة 
الحصول على موافقة مسبقة من أولياء أمور الطالبات في بداية كل عام 	 

أكاديمي أو فصل دراسي على مشاركتهن في االنشطة
توفير عدد مالئم من المشرفين لمرافقة الطلبة أثناء الرحلة، باستثناء ما 	 

يتعلق بتدريب الخريجين أو بعض المشاريع البحثية 
 توفير وسائل النقل )ذهابًا و عودة( إلى موقع النشاط أو الفعالية، دون 	 

التوقف في أية محطات أخرى، باستثناء ما يتعلق بتدريب الخريجين أو 
بعض المشاريع البحثية

بالنسبة للطالبات، يلزم إشعار أحد الوالدين أو ولي األمر، والحصول على موافقة خطية 
المساق  ليست مطلوبة ضمن  أو  الجامعي،  الحرم  خارج  األنشطة  تكون  عندما  منه 
األكاديمي، أو ستتم خارج المدينة الواقع بها الحرم الجامعي، أو المنطقة المحيطة به، 
أو خارج أوقات الدوام الرسمي للجامعة. عند مشاركة الطلبة في أي نشاط خارج الحرم 
الجامعي، يتوقع منهم االلتزام بأرقى مستويات السلوك الطالبي المتوقع أن يتحلى 

بها طلبة جامعة زايد والواردة في ميثاق الشرف.
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احلياة داخل احلرم اجلامعي

الحياة داخل الحرم الجامعي 
النوادي الطالبية بالجامعة

الخبرات،  الطالبية الكتساب  النوادي  المشاركة في  المجال لطلبتها  زايد  تتيح جامعة 
والتجارب اإليجابية المثمرة في حياتهم؛ حيث تضم الجامعة ما يزيد عن 60 من النوادي 
الطالبية الكبرى مثل: النادي الثقافي، والنادي الرياضي، ونادي المهن العملية، ومجلس 
الطلبة، وأندية الهوايات الطالبية،مثل: نادي اليابان، ونادي التصوير، والنادي الدولي، 
والنادي اإلماراتي. وتشجع الجامعة الطلبة على تأسيس األندية التي تعكس المصالح 
والهوايات الخاصة لتحقيق أفضل نتائج التعلم. وقد شاركت أندية الجامعة خالل عامها 
األكاديمي 2014-2015 في الكثير من الفعاليات الوطنية واالجتماعية والثقافية، حيث 
شاركت في االحتفال باليوم الوطني لإلمارات العربية المتحدة، وأسهمت في تنظيم 
محاضرات دينية وتعليمية، ومشاريع طلبة الجامعة، و معرض الوظائف، والكثير من 

المباريات الرياضية، وحفلة نهاية السنة الدراسية. 

خالل  من  الطلبة  شؤون  قطاع  موافقة  على  الحصول  يجب  طالبي،  ناٍد  ولتأسيس 
االتصال بمكتب الحياة الطالبية، حيث تخضع جميع النوادي الطالبية لقوانين الجامعة، 

وسياساتها.

ويشترط لالعتراف بالنادي بشكل رسمي من قبل إدارة الجامعة٬ أن: 
يتوافق مسمى النادي مع األنشطة المطروحة  .1

تكون أهداف النادي متوافقة مع رسالة جامعة زايد   .2
يكون للنادي هدف واضح أو دائم على مدى سنتين أو ثالث سنوات  .3

يقدم النادي برامج تطويرية وتنموية لمهارات ومواهب الطلبة  .4
ال يتعارض وجود النادي مع ناٍد آخر له نفس التوجهات  .5

يضم النادي 10 أعضاء من الطلبة على األقل  .6
ال ينضم الطلبة رسميًا ألكثر من ناديين.  .7

يكون للنادي مرشد من األكاديميين أو أعضاء الهيئة التدريسية   .8
يكون له هيكل تنظيمي موضحًا به المسؤولون عنه، بما في ذلك موقع   .9

المرشد األكاديمي
يقدم خطة عمل لعام أكاديمي   .10

يحصل على موافقة من مكتب الحياة الطالبية  .11

تتوافق خطة وأهداف النادي مع قوانين جامعة زايد وسياسات الدولة  .12
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مجلس الطلبة
إن مجلس طلبة جامعة زايد هو حلقة الوصل بين الطلبة واإلدارة، كما أنه يمثل صوت 
الطلبة ويوفر المساعدة بتنظيم جميع األنشطة الطالبية والمشاركة فيها، كما يقوم 

أعضاء مجلس الطلبة بما يلزم لمساعدة وتوجيه الطلبة الجدد.

هناك الكثير من الفرص المتاحة  للمشاركة بعضوية مجلس الطلبة )والتي تكون لمدة 
عام واحد(، أو كممثلين للكليات أو البرامج، ويمكن للطلبة الراغبين في ذلك االتصال 
بمكتب الحياة الطالبية، وتعبئة »الطلب الخاص« عند فتح باب العضوية ، في نهاية 

الفصل الدراسي الثاني.

ويشترط للتقدم بطلب عضوية المجلس ما يلي:
تعبئة طلب عضوية مجلس الطلبة.	 
أن يكون المتقدم حاصاًل على معدل تراكمي )5.2( أو أكثر.	 
رسالة تزكية من أحد األساتذة.	 
إرفاق السيرة الذاتية  )تقديم سيرة ذاتية ُمشّرفة(.	 

)LEAD( برنامج القيادة والتنمية بجامعة زايد
يقدم »مركز القيادة والتنمية بجامعة زايد« )LEAD( مجموعة واسعة من البرامج التي 
تسمح للطلبة بتطوير واكشاف قدراتهم القيادية من خالل دورات وفصول وخبرات 
ممتعة ومبتكرة، وقد تضمنت ورش العمل التي جرى تنظيمها استضافة أشهر خبراء 
القيادة المعروفين عالميًا، وشملت تحديات، ومغامرات، ورحالت دولية، والتعاون مع 
الجامعات األخرى. ويمكن تلخيص المكونات الرئيسية لبرنامج سلسلة “مركز القيادة 

والتنمية بجامعة زايد” )LEAD( المتاح للطلبة في البنود التالية: 
 	)LEAD( ورش العمل التي يقدمها برنامج 

وهي جلسات  تفاعلية مفتوحة للطلبة الراغبين باستكشاف القيادة والتقدم على 
أساس منتظم بالعام الدراسي. 

 	)LEAD( برنامج 
ُيعطي هذا البرنامج شهادة بتنمية القيادات الطالبية وتشمل تنظيم أنشطة 

شهرية، مسابقات، محاضرات وورش عمل. 

برنامج نجاح وتطوير الطلبة
منهم  للراغبين  األكاديمي  الدعم  بتقديم  الطلبة  نجاح  في  البرنامج  هذا  يساهم 
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بصفة فردية )وبطريقة فرد/ لفرد(، من خالل ورش عمل لتعزيز المهارات والخدمات 
المتخصصة لجميع الطلبة  بجامعة زايد. حيث يقدم مستشارو الجامعة دورات خاصة 
الدراسة، وخوض االختبارات،  بتطوير وتأهيل الطلبة الجامعيين في مجاالت مهارات 
األكاديمية  المهارات  وغيرها من  والتقديم،  العرض  الوقت، ومهارات  وتنظيم  وإدارة 

األخرى )لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب الحياة الطالبية(.

صحة وسالمة الطلبة
تحرص جامعة زايد على أن تمد الطلبة ببرامج تجعلهم أكثر صحة وإيجابية وإنتاجية من 
خالل برامج وأنشطة تعليمية، وتوفر لهم سبل التنمية الصحية، وذلك لخلق مجتمع 

طالبي ناجح تعليميًا وسلوكيًا. 

الرياضة والترفيه
التي تشارك  والمباريات  األنشطة  الطالبية مجموعة واسعة من  الحياة  يقدم مكتب 
وتشمل  زايد،  جامعة  في  الطلبة  لدى  البدنية  اللياقة  لتحقيق  الرياضية  الفرق  فيها 
والكرة  البدنية،  واللياقة  القدم،  وكرة  والكاراتيه،  واليوغا،  كالمشي،  مختارة  أنشطة 
الطائرة، وكرة السلة، وكرة الطاولة، وكرة المضرب، ومجموعة من الرياضات األخرى 

)لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب الحياة الطالبية(.

العيادة الصحية 
يوجد في الحرمين الجامعيين عيادة للخدمات الصحية، يتواجد فيها طيلة وقت الدوام 
اإلسعافات  العيادة  وتوفر  جيدًا.  المؤهالت  الممرضات  من  وعدد  طبيب  الرسمي 
األولية، بما في ذلك خدمات الطوازئ، وخدمات الدعم لضمان سالمة وصحة الطلبة.

يتم اإلفصاح عن المعلومات الطبية للطلبة المرضى فقط عند الحصول على موافقة 
خطية من قبل المريض نفسه، باستثناء الحاالت الطارئة التي تهدد حياتهم.

اإلرشاد النفسي واالجتماعي واألكاديمي
يقومون  المهنة،  بمزاولة  لهم  مرخص  وأخصائيون  مرشدون  الجامعة  بمقري  يتوفر 
مع  التكيف  على  ومساعدتهم  والنفسية،  الشخصية  المسائل  في  الطلبة  بإرشاد 
أو  الطلبة بصورة فردية  المرشدون عن قرب مع  بالجامعة. ويعمل  تحديات االلتحاق 
جماعية عند الحاجة. وتتضمن الخدمات اإلرشادية للطلبة التقييم النفسي والتعليمي، 
القرارات،  الدراسة، واتخاذ  وتنظيم ورش عمل ومجموعات دعم متخصصة بمهارات 

احلياة داخل احلرم اجلامعي
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وإدارة النزاعات، وقلق االمتحانات وغيرها. ويجري بصورة دورية طرح ورش عمل جديدة  
لتلبية احتياجات الطلبة وضمان نجاحهم. ويتم التعامل مع البيانات واالمشكالت التي 
الحصول على موافقة  النفسيين بكل سرية، ويتعين  المرشدين  الطلبة مع  يناقشها 
عند  )الكلية مثاًل(  ثالث  بهم مع طرف  الخاصة  المعلومات  لتبادل  الطلبة  كتابية من 
الحاجة. كما أن كافة سجالت اإلرشاد النفسي االجتماعي واألكاديمي تبقى سرية تمامًا 
على  )تتعلق  نادرة  الشأن  هذا  واالستثناءات في  الجامعة.  جزءًا من سجالت  وليست 
المرشدون خالل ساعات  يتواجد  آخرين(.  أمن وسالمة  تهديد  بحاالت  المثال،  سبيل 
العمل في الجامعة لمساعدتك اذا كانت لديكم مشكالت شخصية / نفسية / أكاديمية 

أو بحاجة للتحدث لشخٍص ما.

ويوجد مركز الخدمات اإلرشادية للطلبة في:
أبوظبي: مبنى إدارة الجامعة ، الطابق األول، مقابل مكتب القبول 	 

والتسجيل.
دبي: مكتب شؤون الطلبة.	 

  الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة
تعطي جامعة زايد أهمية إضافية لفئات الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتم 
قبولهم للدراسة بالجامعة لما يتطلبه ذلك من خدمات أخرى، أو اعتبارات مختلفة عن 
الطلبة  الدعم لهؤالء  إلى تقديم  الجامعة تسعى  الجامعة. ولذلك، فإن  معظم طلبة 
للتعرف على احتياجاتهم الخاصة أو اإلضافية في ظل الموارد المتاحة. كما تقوم الجهة 
لمساعدتهم  الطلبة  لهؤالء  يلزم  ما  وتقديم  بتقييم  التسهيالت  بمكتب  المختصة 
األكاديمي  النجاح  للتعّلم، وتحقيق  التي تساعدهم في مسعاهم  المهارات  بناء  على 
فرعي  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الطلبة  لدعم  مراكز  افتتحت  وقد  المنشود. 
والوسائل  العالمية  األجهزة  بأحدث  مجهزة  المراكز  وهذه  ودبي  بأبوظبي  الجامعة 
التعليمية. لمزيد من المعلومات بهذا الخصوص يرجى مراجعة قسم التسهيالت، أو 

زيارة الموقع التالي:

 http://www.zu.ac.ae/main/en/altayer/welcome.aspx

http://www.zu.ac.ae/main/en/khalaf/index.aspx أو
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المساعدات المالية
الذين يواجهون صعوبات  الجامعة  زايد مساعدات مالية محدودة لطلبة  تقّدم جامعة 
مالية تدفعهم لطلب مساعدة الجامعة لشراء الحاسب اآللي المحمول أو تسديد قيمة 
الوجبات الغذائية أو المواصالت، ويمكنهم  تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية 
الطلبات،  تلك  بفحص  المختص  الموظف  يقوم  والتسجيل، حيث  القبول  إدارة  إلى 

وتطبيق المعايير المحددة عليها التخاذ القرار الالزم بشأنها. 

الخدمات المهنية والتخصصية
للفرص  واإلعداد  التخصصة  المهنية  الخدمات  العديد من  لطلبتها  زايد  جامعة  تقّدم 
الوظيفية من خالل المساقات والواجبات األكاديمية بالجامعة، وإتاحة الفرصة للطلبة 
للعمل والتوظف بالجامعة، سواء بالتدريب ُقبيل التخّرج أو العمل بدواٍم كامٍل أو جزئي. 
يمكن للطلبة معرفة المزيد عن ذلك باإلتصال بقسم تنسيق بمكتب الشؤون المهنية 

للطلبة أو مكتب شؤون الخريجين بجامعة زايد. 

مركز الموارد الوظيفية )في أبوظبي(
المعلومات  ونشرات  والمجالت،  والمقاالت،  بالكتب،  الوظيفي  الموارد  مركز  يهتم 
الفيديو،  وأشرطة  البرامج،  تخطيط  موارده  تشمل  كما  العمل.  أرباب  عن  الصادرة 
في  المركز  ويساعد  الطلبة.  لجميع  المتاحة  بالوظائف  الصلة  ذات  االنترنت  ومواقع 
البحث عن وظائف وفرص العمل، وكتابة السير الذاتية، والتدرب على مقابالت العمل، 

واتخاذ القرارات الالزمة لتحديد واختيار الوظيفة. 

  http://www.zu.ac.ae/cs :لمزيد من المعلومات ُيرجى مراجعة الموقع 

توظيف الطلبة
ذلك  في  بما  الجامعية،  المرحلة  لطلبة  المتاحة  العمل  لفرص  عديدة  برامج  هناك 

الموجودة داخل أو خارج الحرم الجامعي، وبدوام جزئي، أو فرص الرعاية والتمويل. 

الوظيفية في مكتب  الموارد  الخصوص لدى مركز  المعلومات بهذا  هناك مزيد من 
الشؤون المهنية للطلبة.

احلياة داخل احلرم اجلامعي



جامعـة زايــد  الدليــل التعريفي للــطلبــــة 2016 - 502015

)ONCE( برنامج توظيف الطلبة داخل الجامعة
التوظيف للطالب  المهنية األساسية هي اإلعالن عن فرص  الشؤون  مهمة مكتب 

والطالبات داخل الحرم الجامعي. 

ويقدم برنامج التوظيف داخل جامعة زايد:
الخبرة الوظيفية   .1

تطوير المهارات الشخصية   .2
إمكانية الحصول على راتب   .3

تقديم خدمة لدعم الموظفين وأساتذة الجامعة.  .4

التوظيف أثناء الصيف
إن برنامج عالم العمل )WOW( يوفر للطلبة الفرصة للمشاركة في ورش العمل التي 
تعمل على إعدادهم وتوظيفهم أثناء الصيف، خصوصًا الطلبة الذين ال يملكون خبرة 
الدعم  وتقدية  الطلبة  جاهزية  من  للتأكد   WOW برنامج  صمم  وقد  مسبقة.  مهنية 

الوظيفي لهم خالل فصل الصيف. 

ويتضمن البرنامج جانبين: مهارات القابلية للتوظف، والتسكين الوظيفي.

ويمكن للطلبة اختيار المشاركة في كلي الجانبين، أو االقتصار على التدريب على مهارات 
الذاتية،  السيرة  بإعداد  خاصة  ورشة  في  المشاركة  تتضمن  التي  للتوظيف  القابلية 
على  الوظيفي  التسكين  ويعتمد  العمل.  ونموذج محاكاة مقابلة  المقابلة،  ومهارات 
ما تقدمه الشركات المحلية من فرص تدريب لمدة شهر خالل فترة اإلجازة الصيفية. 

شروط التوظيف:
أن يكون الطالب أو الطالبة في برنامج البكالوريوس أو الكلية الجامعية.	 
أن يكون المعدل التراكمي للطالب أو الطالبة )0.2( أو أكثر.	 
ال تشمل هذه الخدمة الطلبة الملتحقين في برنامج اإلعداد األكاديمي.	 

خطوات توظيف الطلبة:
تعبئة الطلب الخاص بالتوظيف داخل الجامعة.. 1
يعلن مكتب الشؤون الوظيفية عن الوظائف المتاحة عبر الرابط: . 2

https://learn.zu.ac.ae/webapps/portal/execute/tabs/
   tabAction?tab_tab_group_id=_23_1
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يقوم مكتب الشؤون المهنية بتجميع جميع مرفقات الطلب، وهي كالتالي:. 3

طلب التعبئة	 
موافقات أولياء األمور	 
الجدول الدراسي للفصل	 
شهادة درجات الطالب أو الطالبة	 
السيرة الذاتية للطالب أو الطالبة	 
أي مستلزمات أخرى يطلبها القسم الراغب بالتوظيف 	 

تراجع جميع الطلبات من قبل مكتب الشؤون المهنية، ثم يقوم بإرسالها إلى    .4
القسم المعني

5. يقوم القسم المعني بإجراء المقابالت واختيار المرشحين
6. يخطر القسم مكتب الشؤون المهنية بأسماء المقبولين

وبناًء عليه يقوم مكتب الشؤون المهنية باالحتفاظ بنسخة من طلبات من وقع االختيار 
عليهم، ومن لم ُيختاروا، على حد سواء.

الخدمات اإللكترونية:
يوجد بريد إلكتروني لإلرشاد المهني.	 
توجد صفحة إلكترونية تتضمن كافة المعلومات والموارد المقدمة.	 
يمكن لجميع الموظفين من خارج الجامعة المسجلين لدى مكتب الشؤون 	 

المهنية االطالع على السير الذاتية للخريجين.
خدمة التواصل االجتماعي متوفرة لجميع الطلبة والخريجين لمعرفة 	 

المستجدات بمكتب الشؤون المهنية. 

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الرابط التالي:

http://www.zu.ac.ae/main/en/student_affairs/student_careers/
 welcome.aspx

الدراسة في الخارج
وطالبة  طالب   200 إلى   100 بين  ما  يتراوح  طلبتها  من   Wعددا زايد  جامعة  تختار 
وتشمل:  الدولية،  واألكاديمية  التعليمية  المؤسسات  بعض  في  للدراسة  سنة،  كل 
وفرنسا،  واإلسالمية(،  العربية  للدراسات  باسكتلندا  مكتوم  آل  )معهد  أسكتلندا 

احلياة داخل احلرم اجلامعي
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وأسبانيا، وسنغافورة، وأستراليا، ونيوزيلندة، والواليات المتحدة األمريكية؛ علمًا بأن 
معظم برامج تلك المؤسسات التعليمية مفتوحة لجميع طلبة البكالوريوس.

للمزيد يرجى مراجعة كليتكم ولجنة الجامعة للتعليم الدولي. 

التدريب العملي قـبل التخّرج
يجب على جميع طلبة جامعة زايد استكمال التدريب العملي أثناء السنة النهائية لدراسة 
برنامج درجة البكالوريوس. وتعد البرامج التي يأخذها الطلبة أثناء فترة التدريب ساعات 
التنسيق  ويجري  التدريب.  مواقع  مع  وبالتعاون  الكلية  بإشراف  معتمدة،  أكاديمية 

للتدريب العملي بين مكتب الشؤون األكاديمية، والكليات، والطلبة. 

بعد التخّرج
يقدم مكتب الشؤون المهنية للطلبة ومكتب شؤون الخريجين الدعم الالزم للخريجين 
البحث عن  المتقدمة في  المهارات  الباحثين عن وظائف، من خالل ورش عمل حول 
عمل، ومهارات المقابالت، وإعداد السيرة الذاتية والتنمية لتمكين الطلبة من الوصول 
والوظائف  العمل  بالخريجين وسوق  مباشرة  العمل  تربط صاحب  التي  الشبكات  إلى 
المتوفرة. وتتوافر أيضًا خدمة وضع السير الذاتية للطلبة على الرابط االلكتروني لحديثي 
التخرج ويوزع كتاب السيرة الذاتية للخريجين على جميع المؤسسات المعنية في أبوظبي 
ودبي وذلك لتسهيل وتسريع عملية توظيف الخريجين. وعليه يتطلب من كل الخريجين 
حديثي التخرج إرسال سيرهم الذاتية إلى مسؤول التوظيف في قسم الشؤون المهنية 
توظيف  عملية  الخريجين  وشؤون  المهنية  الشؤون  مكتب  يتابع  الخريجين.  وشؤون 
الخريجين، وذلك عن طريق البريد االكتروني أو االتصال الهاتفي، حيث يراعى تصنيف 
الخريجين كالتالي: موظف، ال يبحث عن وظيفة، عدم إمكانية التواصل، باحث عن وظيفة.

خدمات الخريجين 
االتصال  متابعة  على  الحفاظ  في  الخريجين  بمساعدة  الخريجين  يقوم مكتب شؤون 
الخريجين  كافة  بين  المعلومات  وتبادل  االتصال،  وتسهيل  والجامعة،  الخريجين  بين 
زايد  جامعة  عائلة  بين  العالقة  استمرارية  على  واإلبقاء  بالجامعة،  المعنية  والجهات 
االجتماعية،  والبرامج  المهني،  الدعم  تقديم  المكتب هو  الهدف من  إن  واألصدقاء. 
العالية للمجتمع، من خالل مساعدته للخريجين، بما في ذلك توجيه  وتوفير خدماته 
ومعلومات  الجامعي،  بالحرم  تقام  التي  واألنشطة  بالفعاليات  للمشاركة  الدعوات 
َرص المتوفرة بسوق العمل والمجاالت المتاحة للمتطوعين، والحصول على  عن الفـُ
بطاقة هوية الخريجين التي تتيح الوصول إلى الحرم الجامعي، واالستفادة من خدمات 
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المكتبة، والحصول على خصومات من محالت تجارية كبرى. بجانب ذلك، يدير المكتب 
باألعمال  المجتمع  إثراء  إلى  التي تهدف  المجتمع«،  لتنمية  زايد  مبادرة »مركز جامعة 
ورش  من  سلسلة  وإقامة  والطلبة،  الخريجين  مشاريع  تمويل  طريق  عن  التطوعية 
العمل والمحاضرات في إدارة المشاريع، وتنمية ثقافة التطوع. فإذا كانت لديكم فكرة، 
الخريجين في مكتب  مراجعة قسم شؤون  يرجى  لتحقيقها،  الدعم  تلقوا  أن  وتودون 

http://www.zu.ac.ae/alumni  شؤون الطلبة أو زيارة الموقع

المكتبة وموارد التعلم 
تتناول مختلف  التي  المصادر  العديد من  األهم لالطالع على  المكان  المكتبة هي  ان 
تخصصات البحث والقراءة والدراسة الفردية. وال يدخر أمناء المكتبة وسعًا لمساعدة الطلبة 

في العثور على المعلومات واستخدام المصادر المفيدة لجميع األغراض المنشودة. 

تحتوي مكتبة الجامعة )LLC( على مجموعة من المصادر باللغتين العربية واالنجليزية، بما 
في ذلك الكتب، والمجالت، والصحف، واألقراص المدمجة، وأشرطة الفيديو،وغيرها. 
المعلوماتية  البيانات  وأحدث  والنسخ،  والطباعة،  للتصوير،  بالمكتبة معدات  ويتوفر 
المستعملة لجهاز الكمبيوتر المحمول، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية )بما في ذلك أجهزة 
ماكينتوش(. وتتوفر كذلك إمكانيات البحث في قواعد البيانات على االنترنت والشبكة 

العالمية، لكتابة التقارير، والعمل على المشاريع. 

يمكن للطلبة استقاء المعلومات من الكتب وأشرطة الفيديو والكاسيت وغيرها، من 
من  الُمستعارة  المواد  كل  عن  وهم مسؤولون  الجامعية،  بطاقتهم  تقديمهم  خالل 
حجب  سيتم  فإنه  وإال  استحقاقها،  أوقات  في  المواد  إعادة  منهم  ويتوقع  المكتبة. 
وتنشر  الجمعة.  أيام  عدا  ما  يوم  كل  عادة  المكتبة  وتفتح  شهاداتهم.  أو  تقاريرهم، 

ساعات دوام المكتبة في َحَرَمْي الجامعة.  

مركز موارد التعلم
موارد التعلم هي الخطوة األولى للطلبة  لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم األكاديمية، 

وتحسين أدائهم للنجاح خالل رحلتهم الجامعية،

يضم مركز التطوير عدة مراكز كل منها يقدم خدمات تركز على تطوير جانب معين:
مركز الكتابة لتطوير مهارات الطلبة في الكتابة والقواعد.	 
مركز الرياضيات لتطوير مهارات الطلبة في الرياضيات.	 
 	)SLAP( برنامج مساندة الطلبة

احلياة داخل احلرم اجلامعي
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مجموعة الموارد األكاديمية
الطلبة  لدى  اللغوية  المهارات  لتطوير  المتميزة  المراجع  من  عددًا  المجموعة  تضم 
باإلضافة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  والتحدث  واالستماع،  والكتابة،  القراءة،  في 
للطلبة  التعليم  بتقديم  المكتبة  موظفو  يقوم  الرياضيات.  في  المهارات  تطوير  إلى 
بشكل فردي أو ضمن مجموعات صغيرة، من خالل الدورات المتخصصة. كما يمكن 
ألمناء المكتبة، والموظفين وطلبة الدراسات العليا، وزميالت أو زمالء التطوع بتقديم 

مساعدات إضافية. 

مركز مصادر التعليم
يعد مركز مصادر التعليم )CRC( مكتبة خاصة، حيث يجد فيها الطلبة المؤهلين للعمل 
المدرسية  الكتب  ومناهج  واألدوات،  المفيدة،  المستندات  من  العديد  كمعلمين 
الالزمة لجميع المراحل التعليمية )من K إلى 12(، وأدب األطفال، والكتب التعليمية 
 / الموظفين  من  المساعدة  على  الحصول  الطلبة  من  للمهتمين  يمكن  الناطقة. 
المدربين للتعّرف على الموارد التي يحتاجونها لوضع خطط التدريس الجذابة والمشوقة 

الخاصة بمشاريعهم.
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55 جامعـة زايــد  الدليــل التعريفي للــطلبــــة 2016 - 2015

دليل الطلبة

SAHIM نظام االقتراحات اإللكترونية الخاص بجامعة زايد
“إنني ال أنفرد برأي وال أفرضه فرضًا، وإذا كانت هناك آراء مخالفة لرأيي لعدلت إلى 
والحوار  واألخوة  الطيبة  العالقات  تحتمها  فضيلة  هذا  أعتبر  ألنني  األصوب؛  الرأي 
بروح  يتصرف  أن  عليه  يجب  اإلنسان  حكامًا وشعبًا ألن  وإخوانه  الرئيس  بين  المثمر 

المشاركة حتى تكون المسيرة واحدة”.

ثراه( وحرصًا  الله  نهيان)طيب  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  المرحوم  تماشيًا مع مقولة 
منا على تقديم أفضل وأرقى الخدمات وتطويرها، يسعدنا اعالمكم بإطالق الجامعة  
لموقع “ ساهم” اإللكتروني، لالقتراحات والشكاوى والذي يهدف الى بناء عملنا من 
خالل  من  آرائهم  على  والتعرف  معهم  التعامل  لتسهيل  والموظفين  الطلبة  منظور 
استقبال األفكار واالقتراحات لتطوير وتحسين مستوى العمل مما ُيسهم في االرتقاء 

بأداء الخدمات المقّدمة.

 يسعدنا استقبال اقتراحاتكم بأسماء لنظام المقترحات اإللكتروني على 
  suggestions@zu.ac.ae 

نصائح مهمة للسير في طريق النجاح:
حضور المحاضرات الدراسية في أوقاتها. . 1
عدم تجاوز الحد المسموح به من الغياب خالل الشهر األول أو خالل الفصل . 2

الدراسي االول )15%(.
عدم تأجيل القيام بالواجبات أو الدراسة، لمنع تراكم المواد الدراسية . 3

المطلوب تغطيها لإلمتحان. 
االطالع على قوانين الجامعة وأنظمتها الخاصة بالطلبة، خاصة المواعيد . 4

النهائية لالنسحاب من المواد الدراسية.
إغالق الهواتف المحمولة أثناء المحاضرة.. 5
عدم التأخر وعدم تفويت المحاضرات.. 6
عدم الثرثرة مع األصدقاء خالل الحصة أو المحاضرة.. 7

دليل الطلبة
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تخصيص جزء من نسبة الغياب لحاالت الطوارئ حتى نهاية الفصل الدراسي.. 8
تدوين المالحظات خالل الحصة أو المحاضرة بشكل مفهوم للطالب.. 9

عدم التوتر تجنبًا إلضعاف األداء األكاديمي. . 10
عدم فقدان التركيز أثناء المحاضرات بالتواصل مع األصدقاء من خالل شبكات . 11

التوصل االجتماعي 
اختيار مكان هادئ للتركيز في الدراسة.. 12
تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الكافي.. 13
عدم االعتماد على األصدقاء في الحصول على المعلومات الصحيحة، . 14

ومراجعة  المختصين بالكلية أو شؤون الطلبة لذلك.
تخصيص وقت يومي للدراسة )بين 2-3 ساعات(. 15
االحتفاظ بالبطاقة الجامعية في المحفظة أو في حافظة البطاقة الخاصة. . 16

وفي حال حال فقدان البطاقة  األصلية، التوجه    
إلى مكتب القبول والتسجيل الستبدالها. . 17
عدم إعارة البطاقة لألصدقاء تجنبًا للمساءلة من قبل الجامعة.. 18
عدم مسح أو تغيير أي معلومة مدونة على البطاقة الجامعية. . 19
الحرص على المقتنيات الخاصة، فالجامعة غير مسؤولة عن فقدان الممتلكات . 20

الشخصية.
التأكد من أخذ جميع األغراض الخاصة قبل الخروج من الحمام.. 21
عدم ترك االجهزة اإللكترونية الموصلة بالشاحن بعيدًا عنك في الباحة الداخلية.. 22
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كيف تطبع جدول الحصص من موقع الجامعة
مالحظة: في حال فقدان البطاقة الجامعية، يرجى زيارة مكتب التسجيل للحصول 

على بطاقة بديلة.
يرجى زيارة الموقع http:// pap.zu.zc.ae واتباع الخطوات التالية:	 
 استخدام رقمكم الجامعي الموجود على بطاقتكم الجامعية 	 

)مثاًل 200605382(
استخدام كلمة المرور التي ُتعَطى لكم  من قبل الجامعة في خانة 	 

Password
نقر  “Log in”للدخول	 
 	 ”Schedule “ نقر أعلى الجهة اليمنى  على كلمة
نقر  “Print” لطباعة جدولكم الدراسي	 

دليل الطلبة




