Zayed University
HONOR CODE

A brother should tell his brother: y ou support me
and I will support you, when you are right, but
not when you are in the wrong.
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
Al Abed, I., Vine, P. & Hellyer, P. (2005).
United Arab Emirates Year Book. Trident Press Ltd. London

The Honor Code is our way
of keeping our campus strong,
healthy, and academically fit.

What is an Honor Code?
The Honor Code constitutes the academic, intellectual and ethical
standards expected from students, faculty and staff at Zayed University.
This code was devised by ZU students to help set the guidelines for
proper behavior at the university, and they are based on the values and
ideals of our revered namesake, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
When students know about and agree to abide by the Honor Code,
they pledge to act more responsibly and to be more conscious of
their actions.

“

It is my duty as the leader of the young people of this country
to encourage them to work and to exert themselves in order
to raise their own standards.

“

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

Zayed University Honor Code
In the Name of God Most Gracious Most Merciful

As a student of the University that carries the name of the
beloved and revered father of the nation, the late Sheikh Zayed
Bin Sultan Al Nahyan (may his soul rest in eternal peace), I
pledge to:
• Demonstrate the virtues of honesty, respect and fairness
• Adhere to the highest standards of personal moral
conduct
• Refrain from any and all forms of academic dishonesty
• Present a positive image of myself by acting with
maturity and honor
• Take responsibility for my actions and do my part to
maintain a community of trust
• Dedicate myself to the achievement of the University’s
excellence
I promise to honor Sheikh Zayed and to preserve his legacy by
following the example set by the wise and beloved father of the
United Arab Emirates.

Why is the Honor Code important?
Zayed University was founded on the highest ideals of honor, respect and
integrity, as it carries the name of the revered father of the nation, Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan.
As students of the only university to bear his noble name, we honor his
vision and protect his legacy by standing for the same values and beliefs
embodied by Sheikh Zayed.
When we agree to abide by the Honor Code, we are agreeing to act
honorably in all of our actions and to preserve the proud name and
reputation of Zayed University.

Did you know
...that if cheating is known to occur at Zayed University, this will
ultimately diminish the value of your degree?
...that many prestigious universities have an honor code system?

We all have a responsibility to honor the name of
this great institution. We know that our actions and
behavior reflect directly on the reputation of ZU.

What is the Honor Council?
To assist with carrying out the message of the Honor Code, there
is a group of dedicated members, mostly students, who are
committed to bringing awareness to the campus community about
the expectations described in our Code. This group is known as the
Honor Council and our job is to educate and encourage students
to follow the Honor Code values.

Academic integrity is a fundamental
principle upon which every reputable
educational institution is based.
****************************************
Zayed University is no exception, for we
too aspire to be a leading educational
institute that conforms to high standards
of academic integrity.

Join the

Honor Council
“The real asset of any advanced nation is its people,
especially the educated ones, and the prosperity
and success of the people are measured by the
standard of their education.”
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
Al Abed, I., Vine, P. & Hellyer, P. (2005). 
United Arab Emirates Year Book. Trident Press Ltd. London

If you want to be part of the effort to promote the
Honor Code on campus, please contact us at:
HonorCouncil@zu.ac.ae
Ola.Taji@zu.ac.ae
Honor Council Advisor
Dubai Campus
Allison Fox
Honor Council Advisor,
Abu Dhabi Campus
Allison.Fox@zu.ac.ae

دعوة لالنضمـام إلى

مجلـس ّ
الشرف

إذا كنتم تودون المساهمة معنا لتعزيز ميثاق الشرف في الحرم الجامعي
فيرجى التواصل معنا عبر بريدنا اإللكتروني:
HonorCouncil@zu.ac.ae

أو

بالتواصل مع مرشد “مجلس الشرف”
Ola.Taji@zu.ac.ae
جامعة زايد – دبي

أو

بالتواصل مع مرشد “مجلس الشرف”
Allison.Fox@zu.ac.ae
جامعة زايد – أبوظبي

علينا جميعًا مسؤولية العمل على تكريم اسم هذا الصرح
التعليمي المتميز .إننا نعلم حقـًّا أن أعمالنا و تصرفاتنا تنعكس
بصورة مباشرة على سمعة جامعة زايد.

ما هو مجلس الشرف؟
في سبيل العمل على تنفيذ رسالة “ميثاق الشرف” فقد تم
تشكيل لجنة من العاملين المك ّرسين لخدمة هذا الهدف
(معظم أعضائها من الطلبة).
وهم ملتزمون بتوعية مجتمع الحرم الجامعي وإيضاح التوقعات
المطلوبة من الجميع والمع ّرفة في ميثاق الشرف و تـُعرف هذه
اللجنة بـِ “مجلس الشرف” ،وهو يحرص على نشر التوعية لدى
الطلبة و حث الجميع على إتباع المعايير األخالقية المنصوص
عليها في ميثاق الشرف.

النزاهة األكاديمية من المبادئ األساسية التي ترتكز عليها كل مؤسسة تعليمية،
و تكتسب سمعتها بموجبها.

***********************************************************
استثناء لهذه المبادئ – ألننا أيضًا نتمسك بها
وعليه ،فإن جامعة زايد ليست
ً
و نحرص كل الحرص على أن نبقى مؤسسة تعليمية رائدة تتحلـّى بأعلى
مستويات النزاهة األكاديميـة.

لـماذا هذه األهميـة لـمـيـثــاق الشـرف؟
إن جامعة زايد تنطلق في عملها من قاعدة االلتزام الكامل بتحقيق
أعلى المستويات في التعليم الجامعي ،وكذلك في تطبيق أسمى
معايير النزاهة ،األمانة ،و االحترام ،خاصة و أن الجامعة تحظى في
مسيرتها بحمل االسم الكريم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان.
و من واقع دراستنا في الجامعة الوحيدة التي تحمل هذا االسم
الغالي ،فإنه ليشرفنا أن نستنير برؤيته الحكيمة و نسترشد بالق َيم
المثالية العريقة التي يتحلى بها الشيخ زايد ،ط ّيب اهلل ثراه.
و من خالل موافقتنا على تطبيق ميثاق الشرف ،فإننا بذلك نوافق
نزاهة و إخالص في جميع أعمالنا ،ونفخر بالحفاظ
على العمل بكل
ٍ
على اسم وسمعة جامعة زايد.

هــــل تـعـــلــــــم....؟
...في حال حصول حاالت غش مؤكدة في جامعة زايد ،فإن
ذلك سيكون مدعاة إلى التقليل من قيمة الشهادة و سيؤثر
ذلك سلبًا على سمعة الجامعة.
...إن العديد من الجامعات المرموقة عالميًا لديها “ميثاق الشرف”
الخاص بها.

مـيــثـــاق الشــرف بـجــامـعــــة زايـــــد
بســـم اهلل الرحـمــــن الــرحــيـــــم
نتعهد ،نحن طلبة جامعة زايد ،بااللتزام بميثاق الشرف هذا والتقيد بكل
بند من بنوده التالية:
• تطبيق فضائل الصدق واالحترام والعدل.
• التقيد بأعلى معايير السلوك الحسن.
• االمتناع واالبتعاد عن جميع أشكال وأصناف خيانة األمانة األكاديمية.
• إبراز أفضل المظاهر اإليجابية لشخصيتي بالتعامل مع اآلخرين
بكل نضج.
• تحمل المسؤولية عن كافة أعمالي وتصرفاتي والمساهمة شخصيًا
بالحفاظ على أرفع مستويات الثقة ضمن المجتمع.
• بذل كل الجهد لدعم المستوى الراقي لجامعة زايد في التفوق واالمتياز.
ومن واقع تعهدي بأن ألتزم بميثاق الشرف هذا ،فإنه يش ّرفني أن أساهم في
الحفاظ على قيمنا األصيلة التي غرسها في نفوسنا المغفور له بإذن هلل تعالى
مؤسس الدولة وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه،
والّذي يواصل السير على نهجه صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل.

الفعالة للحفاظ على َح َرمنا
إن ميثاق الشرف هو وسيلتنا
ّ
الجامعي قويًا و سليمًا و مرموقًا من الناحيتين األكاديمية
و العملية.

ما هو ميثــاق الشــرف؟
يشكل ميثاق الشرف الركيزة األكاديمية و الفكرية وعماد المعايير
األخالقية المتوقعة من الطلبة في جامعة زايد .وقد قام الطلبة
كدليل ليعمل الجميع على إتـّباعـه كمبادئ
بوضع هذا الميثاق
ٍ
توجيهية للسلوك السليم في الجامعة – خاصة ألنها تستند إلى
المثـُل العليا السامية المرتبطة باالسم الغالي لصاحب
الق َيم و ُ
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وإذ نتع ّرف نحن الطلبة على ميثاق الشرف ونلتزم العمل بموجبه،
نتحمل مسؤولياتنا في أرفع مستوى وأن
نتعهد بأن
فإنّنا بالتالي
ّ
ّ
نكون أكثر وعيًا في كل ما له عالقة بتصرفاتنا ومهام أعمالنا.

مـيـــثـــــــــاق الــشــــــــــرف

لطلبـة جـامعـة زايـد

