
 
 
 
Dear Student, 
 
Welcome to Zayed University and University College (UC)! For at least three semesters of 
your   baccalaureate program, you will be a member of UC where faculty, administrators and 
staff care about you and you and your success. University College is responsible for the Uni-
versity’s core curriculum general education program, called Colloquy, with the aim of having 
students begin working on the six university learning outcomes, all of which will help you bet-
ter able to navigate a changing world. 
 
The team of DAAD (Department of Advising and Academic Development) Advisors are here 
to guide you through what may seem now to be a complicated maze of university rules and 
numerous choices. Your faculty teaching you in COL 120 and 105 are also your academic ad-
visor. Please get to know them. They are here for you and to help you succeed at university. 
 
As you start off university with success, practice the following tips: 
 

1. Ask questions if you do not know. Faculty and advisors love questions because ques-
tions mean that you care to know. 

2. Develop the right attitude. Having the right, positive attitude that conveys I care 
about my      success will help you achieve successful outcomes. Think positively for 
positive results! 

3. Read, read, read. With reading, information about the world increases; information is 
power. 

4. Prepare. Make sure that you are prepared for class and meet deadlines. 
5. Get involved. Join clubs and other on- and off-campus events to expand your learning 

and        opportunities. 
6. Practice healthy habits. Take care to eat well and exercise. Did you know that what 

you eat and do can influence how you think? 
7. Network. Talk with faculty, staff  and other students about what you want to do in the 

future. 
8. Give yourself time. Sometimes university demands and expectations can seem over-

whelming. Don’t forget that you need to spend time with friends and family too. 
9. Attend classes. Attendance is mandatory for success. Not only is it required to attend 

classes, but doing so will contribute to your success. Additionally, some faculty mark 
students on whether they come to class, making certain grades contingent on atten-
dance. 

10. Believe in yourself. If you tell yourself you will be successful, you will. You will do 
the     necessary behaviors for success. 

 
Best wishes to you as you begin your journey to success! 
 



 
 الى الطالب األعزاء 

 
 

خالل مدة ال تقل عن ثالثة فصول دراسية من متابعتكم لبرنامج البكالوريوس،                    .  مرحبا بكم في جامعة زايد وآلية الجامعة          
سيصبح آل واحٍد منكم عضوا في آلية الجامعة،  حيث سيقوم األساتذة واإلداريين والموظفين  على االهتمام بكم وبنجاحكم؛                        

الذي يهدف إلى إعداد الطلبة و       )  (Colloquy حيث أن آلية الجامعة  هي المسئولة عن تقديم برنامج التعليم األساسي والعام                
 .تأهيلهم للبدء في العمل على  مخرجات التعليم الجامعي الستة ، لتكونوا قادرين على تحدي العالم الخارجي بنجاح

 -إن مهمة فريق قسم االستشارات والتطوير األآاديمي االستشاري هي العمل على توجيهكم من خالل ما يبدو اآلن معقدًا                               
-COL105(فأعضاء هذا الفريق لديهم مسئولية تدريسكم لمواد                   .  آالقواعد و األنظمة الجامعية والعديد من الخيارات               

COL120 ( فالرجاء التعرف عليهم ألن مهمتهم هي مساعدتكم  على النجاح في الجامعة.آمرشدين أآاديميين. 

 :وهذه بعض الخطوات التي يتوجب عليكم القيام بها للنجاح في الجامعة 
 
خاصة ألن األساتذة واألستشاريين يحبون األسئلة ألنها تدل , عن أي شئ اذا آنتم التعرفون الجواب التترددوا بالسؤال  •

 .على  اهتمام الطالب 
وهذا االهتمام , فالسلوك األيجابي يعطي انطباعا بأن الطلبة يهتمون بنجاحهم ,والسلوك الصحيح تطوير األسلوب  •

 .التفكير بشكل ايجابي لتحقيق نتائج ايجابية .يساعدهم على  تحقيق النجاح
فزيادة المعرفة هي قوة بحد ,فالقراءة أو المطالعة تزيد معلوماتكم حول العالم , ويقرأ,ويقرأ , يقرأعلى آل فرد منكم أن  •

 .ذاتها
 . تأآدوا من تحضيرآم واستعدادآم للمحاضرة، مع االلتزام بالمواعيد المحددة. حّضروا واستعدوا  •

 . المشارآة باالنضمام للنوادي والمناسبات داخل وخارج الحرم الجامعي لتوسيع نطاق التعليم الخاص والفرص المتاحة
وهل تعلموا أن ما تأآلونه أو         .  ، مع الحرص علي تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة               ممارسة عادات صحية    •

 تفعلونه يمكن أن يؤثر على تفكيرآم ؟
تحّدثوا مع أعضاء هيئه التدريس والموظفين والطلبة األخريين  حول ما توّدون القيام به                   .  استعملوا الشبكة اإللكترونية   •

 . في المستقبل
فال ينسى الواحد منكم أنكم بحاجة          .  أحيانا يمكن ان تكون المتطلبات والتوقعات الجامعية مرهقه            .أعطوا لنفسكم الوقت    •

 . إلى قضاء بعض الوقت مع األصدقاء واألهل
و باإلضافة إلى ذلك، فإن  أعضاء هيئه           .  ؛ فالمواظبة إلزامية لتحقيق النجاح      المواظبة على حضور الصفوف الدراسية       •

التدريس سيقومون بتسجيل حضور وغياب الطلبة؛ علمًا  بأن غياب أي طالب  قد يؤثر على درجاته و نتائجه في                                       
 .المساق الذي ال يواظب على حضوره

 . إذا آان الواحد منكم يثق بقدرته على النجاح، فإنه سينجح، وسيؤدي السلوآيات الالزمة لتحقيق النجاح. ثقوا بأنفسكم •
 
 

 ..!!نتمنى لكم آامل التوفيق خالل رحلتكم للنجاح
 

 .مع تحيات هيئه التدريس والموظفين في آلية الجامعة




