
 

 

 

 

 

 دليل الطالب

 مرحلة البكالوريوس في 

 

 

 

 
 2019بر سبتم

 
 
 
 



 

  1019دليل الطالب سبتمبر                               62من  1 

 التزام
 
 .......................ة(:............................................................)الطالب  أنا

 .........................................................................................الهاتف: 
 .......................البريد اإللكتروني: .........................................................

 ..............................صندوق البريد: ....................................................
 .......................العنوان: ..................................................................

 ......................أمري: ................................................................ ولي
 .........................................................................................الهاتف: 

 ........................البريد اإللكتروني: ........................................................
 ..............................صندوق البريد: ....................................................

 .......................العنوان:...................................................................
 

 كد موافقتيأؤ و  ،ظبيأبو محمد الخامس  جامعةلدليل طالب البكالوريوس أشهد بأني قد اطلعت على 
 ي بكل ما جاء فيه.التزامو 
 
 

 التاريخ: .....................           توقيع الطالب)ة(                       
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 تمهيد
هم. وعليه، هم وواجباتداخل المؤسسة وتحدد حقوقة الطلبة ايحتنظم  ألنهاوثيقة هامة دليل الطالب يعتبر 

ويمكن  ذلك،ى ة العامة إلحللتغيير إذا دعت المصل احترامه، وهو قابليجب  التزامبمثابة يعتبر هذا الدليل 
 الجامعة.أن يتمم بواسطة إجراءات داخلية يعلن عنها عبر إعالنات تصدر عن إدارة 

 

جامعة كما تلتزم إدارة ال الجامعي.قت الدخول و إما عند التسجيل أو  الطلبة، على جميعدليل الطالب  يوزع
 اإللكتروني.بنشره على موقعها 
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 1029/1010التقويم األكاديمي للعام الدراسي 
 

 فصل الخريف

 البيان  التاريخ الميالدي  اليوم 

 بدء دوام أعضاء هيئة التدريس لفصل الخريف  5802 - 80 – 52 األحد 

 موعد وصول الطلبة   5802 – 80 – 10 السبت 

 بدء الدراسة   5802 – 82 – 80 األحد 

  خر موعد لتأجيل قبول الطلبة الجدد آ  5802 – 82 – 82  خميسال

 امتحان تحديد مستوى الطلبة باللغتين العربية واإلنجليزية   5802 – 82 – 00 األربعاء

 آخر موعد للسحب واإلضافة   5802 – 82 – 05 الخميس

 آخر موعد لإلرشاد األكاديمي للطلبة  5802 – 82 – 05 الخميس

 آخر موعد لتأجيل الدراسة للطلبة المستمرين   5802 – 82 – 52 الخميس

 آخر موعد النسحاب الطالب من مساق أو أكثر   5802 – 82 – 52 الخميس

 امتحانات الطلبة نصف الفصلية  5802 – 08 – 58 األحد 

  عطلة المولد النبوي الشريف   5802 – 00 – 80  الخميس 

 اليوم الوطني للدولة  1/05+  5  5802 – 05 – 80 األحد 

 متحانات النهائية بدء اال  5802 – 05 – 02 األحد 

 متحانات وبدء عطلة الطلبة نهاية اال  5802 – 05 – 02 الخميس 

 موعد إعالن نتائج الطلبة لفصل الخريف   5802 – 05 – 10 ثالثاءال
 

بناًء على التعليمات الواردة من المجلس ، ية والدينية في الجامعة في حينهاتعلن العطالت الرسم

 التنفيذي إلمارة أبوظبي. 
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 فصل الربيع

 البيان  التاريخ الميالدي  اليوم 

 بدء دوام أعضاء هيئة التدريس لفصل الربيع  5858 - 80 – 80 األربعاء 

 موعد وصول الطلبة    5858 – 80 – 10 السبت 

 بدء الدراسة  5858 – 80 –12 األحد 

 آخر موعد للسحب واإلضافة  5858 – 01 – 23 الخميس 

 آخر موعد لتأجيل الدراسة للطلبة المستمرين   5858 – 85 – 06 الخميس

 آخر موعد النسحاب الطالب من مساق أو أكثر   5858 – 85 – 06 الخميس

 امتحانات الطلبة نصف الفصلية  5858 – 03 – 01 األحد 

 عطلة اسبوعين  5858 – 81 – 52 األحد 

 قياس األثر في مستوى اللغتين العربية واإلنجليزية   5858 – 04 – 19 األربعاء 

 بدء االمتحانات النهائية   5858 – 82 – 10 األحد 

 نهاية االمتحانات وبدء عطلة الطلبة   5858 – 05 – 14 الخميس 

 موعد إعالن نتائج الطلبة لفصل الربيع  5858 – 05 – 21 الثالثاء 
 

تعلن العطالت الرسمية والدينية في الجامعة في حينها بناًء على التعليمات الواردة من المجلس 

 إلمارة أبوظبي.  التنفيذي
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 مقدمة

يجاد مناخ أكاديمي وجو مهني يشجع على مهارات الطالب القيادية وعلى التعلم والنمو. حيث إالطالب إلى يهدف قسم شؤون 
تجارب المتعددة لالخاصة والفنون وانشطة األ فياإلسهام ن إلتلبية حاجات الطالب المختلفة. وتنفيذ الخدمات البرامج  يتم تخطيط 

 غير.تجعل الطريق سالكة لفهم مجتمع عالمي متنوع متإحداث تجربة إيجابية داخل الحرم الجامعي، على  يجابا  إالثقافات ينعكس 
 

 .على إيجاد حلول لمشاكل الطالب ويعمل مع موظفي الجامعة اآلخرين ،نشطة الطالبيةيقوم مدير شؤون الطالب بإدارة األ
 ،خالل التخطيط العلمي والمساهمة في وضع الموازنةدارة القسم بشكل فعال من إمدير شؤون الطالب مسؤوال عن ويعتبر 

وتنظيم  ،وخلق بيئة تعليمية ،البطلل إلىوتقديم المشورة  ،والتطوير المهنيأصحاب الهمم ومراعاة  ،واإلشراف على القسم
 نشطة واأللعاب الرياضية والترفيهية.األ

 
يتم النظر كما بها.  زاملتباإلضافة إلى تعريفهم بأحكام وقوانين الجامعة التي عليهم اال ،تعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم ميتو 

  نزاهة.إلى قيم وأسس العدل واألمانة والستنادا  افي قضايا سوء السلوك في ظل قواعد السلوك الطالبية التي تمت صياغتها 
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 نبذة عن الجامعةالفصل األول: 
 

الذي أصدره صاحب السمو الشيخ  1013يناير  13تم تأسيس جامعة محمد الخامس أبوظبي بناء  على المرسوم المؤرخ بـ 
 شملتجامعة محمد الخامس أبوظبي هو تقديم برامج إنشاء خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. والغرض من 

يا. سواء في المرحلة الجامعية األولى أو في الدراسات العل ،جتماعية واإلنسانيةالدراسات اإلسالمية واللغة العربية والعلوم اال
 ماجستيروالوآدابها، عربية في الدراسات اإلسالمية واللغة ال ومعتمدة لتدريس برامج البكالوريوسمرخص لها والجامعة 

 .التربية والتعليم في الدولة والدكتوراه في الدراسات اإلسالمية، من قبل هيئة االعتماد األكاديمي في وزارة

ن آخر ما رة عجمان، وقد أنشئت لتكون صرح  تقع جامعة محمد الخامس أبوظبي في مدينة أبوظبي، ولها فرع في إما
لدولة وطموحاتها اصروح دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تستخدم أحدث الوسائل العلمية والتقنية المتطورة لتنفيذ رؤية 

بتقديم فرصة نوعية لطلبتها بغية تأهيلهم لالنضمام إلى سوق العمل، كما تغرس في نفوسهم روح الفريق  قوموأهدافها. وت
 .والقدرة على المنافسة واإلبداع، وتمكنهم من استخدام الوسائل الحديثة المتطورة

سات التعليم العالي والبحث العلمي الرائدة على واإلقليمي  المحلي الصعيدين وتسعى الجامعُة ألن تكون واحدة  من مؤسَّ
ُز الجامعَة على إرساء ُأسس التكامل الُمْحكم بين النظرية والتطبيق  لمنِح شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه. وُتركِ 

بلية، قمن خالل برامجها األكاديمية. وتلتزم بتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تلبِ ي حاجات المجتمع الراهنة والمست
ُن الخِريجين من امتالك القدرة على المبادرة واإلبداع والتفكير الناقد  .وُتمكِ 

َدْت مرافقها بأحدث الوسائل والتقنيات  دف المنشود في لتحقيق الهوتوفِ ُر الجامعة بيئة علمية وتعليمية متميزة، فقد ُزو 
بمعدات  لتوفير مختبرات حاسوب متعددة الوسائط ومجهزةالتواصل البناء وتوفير برامج تعلم إلكتروني متطورة، باإلضافة 

ُز الطلبَة على سمعية وبصرية حديثة. يضا ف إلى ذلك كله سعي الجامعة إلى توفير أفضل الخدمات واألنشطة التي ُتحفِ 
ق إكمال دراستهم حسب الخطط الموضوعة وتحقيعلى المشاركة الفعالة في الحياة الطالبية والمجتمعية، والتي تساعدهم 

تبين  وتعمل هذه الهيئات وفق لوائحالنتائج المرجوة. كل ذلك يتم من خالل حرم آمن تتولى هيئاته حفظ النظام فيه، 
 في حفظ النظام.سلطاتها وواجباتها 

 

 الجامعة شعار
 الوالء للوطن، المحافظة على القيم، التميز في المعرفة. 

 

 امعةالج ةرؤي
 جامعة بارزة في العالم ومتميزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
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 رسالة الجامعة
مع بين وذلك إلعداد جيل مؤهل يج، والعلوم االجتماعية واإلنسانيةواللغة العربية توفير برامج تشمل الدراسات اإلسالمية 

وفق المعايير الدولية في بيئة أكاديمية بحثية وخدمة مجتمعية المعرفة والقيم ويسهم في التنمية االجتماعية المستدامة 
 مؤثرة.

 

 القيم الرئيسة للجامعة

 الوالء واالنتماء 
ز هذه القيم حب  ترسيخ قيم الوالء واالنتماء لدى الطالب والموظفين، وهي قيم ترتكز على تعاليم ديننا وأخالقنا، كما تعز 

ه الوالء المؤسسي الذي يبين قوة ارتباط الفرد بالمؤسسة وتمسككما تعمل الجامعة على تعزيز الوطن واالعتزاز بقيادته. 
  تحقيقها.بأهدافها وقيمها وحرصه المستمر على 

 

 لوسطيةا 
 إرساء دعائم المعرفة اإلسالمية بدون غلو وال تطرف وال جمود وال تحجر.

 

 االنفتاح 
 العلمية المعتمدة واالستفادة منها واإلسهام في تقويتها.ح على الثقافات العالمية والمناهج ااالنفت

 

 العدالة 
 ترسيخ مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص، واإلنصاف في التعامل مع الجميع.

 

 األمانة 
تحقيق أعلى درجات األمانة في جميع إجراءاتها وفق معايير أخالقية رفيعة، وتؤكد على السلوك األمين بين الموظفين، 

 ت واإلجراءات اإلدارية، وفي العملية التعليمية والبحثية.وفي القرارا
 

 الشفافية والمساءلة 
امعة بتوفير زم الجتالحرص على أن يتحمل كل واحد في مجتمعها الجامعي مسؤولية واضحة في كل ما يقوم به.  وعليه تل

 واالحترام.البيانات والمعلومات المطلوبة، والتعامل مع الجميع وفق أسس الكفاءة واألمانة 
 الجودة والتميز 

توفير أحدث الموارد التقنية بهدف تعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وتمكينهم من مواكبة آخر المستجدات في 
 هذا المجال. وتلتزم بقياس األداء وفقا  لمعايير الجودة والسعي وراء التميز.
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 المسؤولية المجتمعية 
جتماعي والثقافي. أو اال المهاري مية التي تلبي مختلف االحتياجات على المستوى المعرفي أو توفير أفضل البرامج التعلي

 وتلتزم ببناء عالقات استراتيجية مع الجهات ذات الصلة.
 

 ألهداف الرئيسةا
 جيل واعد يساهم في خدمة الوطن والمجتمع ( : 1الهدف )
 تحقيق تميز في التعليم والتعلم  (:1الهدف )
 تعزيز منظومة محفزة لالبحاث واالبتكار (:3)الهدف 

   حوكمة إدارية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة  (:4الهدف )
 بناء شراكة متميزة مع المجتمع المحلي والدولي  (:5الهدف )
 تنمية مستدامة  (:6الهدف )

 

 مقر الجامعة

  ويوجد فرع للجامعة في إمارة عجمان. ،بدولة اإلمارات العربية المتحدة أبوظبيإمارة للجامعة هو المقر الرئيس 
 

 المسؤولون التنفيذيون 

ة ونائب يالمسؤولون التنفيذيون في الجامعة هم رئيس مجلس األمناء ومدير الجامعة ونائب مدير الجامعة للشؤون األكاديم
ومدير إدارة االستراتيجية والتطوير والمستقبل ونائب مدير الجامعة لفرع عجمان دارية والمالية مدير الجامعة للشؤون اإل

 .األقسام االدارية والعلمية وعمداء الكليات العلمية ومدراء ورؤساء
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 سياسة التعليم في الجامعة :الفصل الثاني
ظر عن النوع أو الدين أو النا بغض هلى توفير فرص متساوية لجميع طلبتتحرص جامعة محمد الخامس أبوظبي ع

 ،ية المتحدةبدولة اإلمارات العرب لهذا فإن الجامعة تقدم التعليم المشترك مع االحتفاظ بالعادات والتقاليد الخاصة ،الجنسية

 : ما يلينبغي اإلشارة إلى ياإلطار وفي هذا 

قاعات  بحيث توفر ما أمكن ،القاعات الصفية: في برامج البكالوريوس تحرص الجامعة على التعليم المنفصل -
 صفية لإلناث وقاعات صفية للذكور. 

ناث على طلبة الذكور واإلأعضاء هيئة التدريس: توفر الجامعة أعضاء هيئة تدريس من كال الجنسين لتدريس ال -
 .حد سواء

التربوي و  قسم شؤون الطلبة خدمات اإلرشاد األكاديمييقدم اإلرشاد األكاديمي والتربوي والنفسي والوظيفي:  -
 منفصلة عن أوقات اإلناث.في أوقات الخدمة للذكور  وتتم ،ي للطلبة الذكور واإلناثوالنفسي والوظيف

الندوات والمحاضرات واالجتماعات: يتم دعوة الطلبة من كال الجنسين لحضور الندوات والمحاضرات العامة  -
 .بمكان للطالبات ومكان آخر للطال واالجتماعات في وقت واحد مع تخصيص

 غرف استراحة الطلبة: توفر الجامعة غرف استراحة للطلبة الذكور منفصلة عن غرف استراحة الطالبات.  -
 مع ممارسة النشاط بشكل منفصل. ،األندية: تشكل األندية الطالبية من كال الجنسين -
 تم دعوة جميع الطلبة لالشتراك في األنشطة داخل الجامعة من كال الجنسين. تاألنشطة الطالبية داخل الجامعة:  -
ير يتم توفو  ،تم دعوة جميع الطلبة للمشاركة في األنشطة خارج الجامعةت :األنشطة الطالبية خارج الجامعة -

بة لوتحرص الجامعة على عدم االختالط بين الط ،حافالت منفصلة للطلبة الذكور وأخرى منفصلة للطالبات
 الذكور والطالبات اإلناث أثناء النشاط. 

األنشطة  مواعيدتم برمجة األنشطة الرياضية للطالبات في مواعيد مختلفة عن تياضية الطالبية: األنشطة الر  -
 .للطلبة الذكور رياضيةال

ومكان آخر لصالة  ،غرف الصالة: توفر الجامعة أماكن للصالة منفصلة بحيث يتوفر مكان لصالة الذكور -
 اإلناث. 

 عن السكن الداخلي لإلناث.  سكن الطلبة: توفر الجامعة سكنا  داخليا  للذكور منفصال   -
 الكافتيريا: توفر الجامعة كافتيريا واحدة، حيث يخصص جزء منها للطلبة الذكور وجزء آخر للطالبات.   -
 حافالت نقل منفصلة للطلبة الذكور وأخرى لإلناث.  ةالنقل: توفر الجامع -
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 اللوائح األكاديمية :الفصل الثالث

 األكاديمية  التعليمات:  أوالا 
، االلتحاقروط شبجميع األمور األكاديمية. فهي توضح  والممارسات المتعلقةاديمية تحدد المبادئ واإلجراءات كاأل التعليمات

تنشر تعليمات التقييم المعارف ونظامها، شروط التقييم، سرية سجالت الطلبة. ومعظم  الجامعية،تعريف البرنامج، السنة 
 على الموقع اإللكتروني للجامعة.

 بالبرامجالضوابط الخاصة  .أ

 نظام الدراسة بالبرنامج 

توج بشهادة أربع سنوات ت (: ويتضمنBبرنامج البكالوريوس ) مستوى نظام الدراسة سنوي يقوم على أساس التدريس بالمساقات في 
 في التخصص. بكالوريوسال

 

 السنة الجامعية 
  :والتقييم دراسةالبحد أقصى من  ا  أسبوع 16تتضمن السنة الجامعية فصلين دراسيين يتألف كل منهما من 

 ديسمبرشهر : من شهر سبتمبر إلى فصل الخريف 
  مايو شهر فصل الربيع: من شهر فبراير إلى 

 

أال تزيد الساعات و أسابيع  6ويمكن للجامعة طرح مساقات خالل الفصل الدراسي الصيفي على أال تقل مدة الفصل الصيفي عن 
إال إذا كان الطالب خريجا  فإنه يمكن السماح له ساعات )مساقين دراسيين(  6الب عن المعتمدة التي يمكن أن يسجل بها الط

  ة(. ساعات )ثالثة مساقات دراسي 9بتسجيل 
 
 
 
 
 
 

 تقييم المعارف 
إضافة إلى  .كتابي في نهاية الفصل امتحانتتم عملية تقييم المعارف والمؤهالت والكفايات بالنسبة لكل مساق عن طريق 

 شفوي أو فروض أو عروض أو تقارير تدريبيةكتابي أو  امتحانطيلة الفصل قد تأخذ طابع  اتامتحانإجراء  يمكنذلك، 
قييم ويتم تكييف طرق ونوعية ت ،والمحددة في الملف الوصفي في خطة المساق ،تقييمطريقة لل ةأيأو مجموعات عمل أو 

 المعارف مع طبيعة المساقات والفصول وخصوصيات البرامج.
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 نظام الدرجات في برنامج البكالوريوس 

 
 

 

 
 
 
 
 

 تقديرات المعدل الفصلي والتراكمي 

 تقديرات المعدل الفصلي والتراكمي

 التقدير العالمة المئوية

 ممتاز %088إلى  28%

 جيد جدا   %28إلى أقل من  08%

 جيد %08إلى أقل من  08%

 مقبول %08إلى أقل من  28%

 ضعيف %28أقل من 

 

  البكالوريوسامج تنظيم بر  .ب
ساعة معتمدة( مقسمة على  119) امساق   44واللغة العربية وآدابها في الدراسات اإلسالمية البكالوريوس  ايتضمن برنامج

 . دراسية سنوات 4
 
 البكالوريوس في الجامعة الحد األدنى واألقصى لنيل درجة 

 أربع سنوات. البكالوريوس هي  الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الدراسة في الجامعة لنيل درجة  -
 الحد األقصى للمدة التي يقضيها الطالب في الدراسة لنيل درجة البكالوريوس هي ست سنوات. -

 ال يدخل في احتساب الحد األقصى الفترة التي يقضيها الطالب في الخدمة الوطنية. -
 

 في برامج البكالوريوس شروط القبول 

 درجات المساقات 
 التقدير العالمة المئوية

 ممتاز %100إلى  90%
 جيد جدا   90%إلى أقل من  80%
 جيد %80إلى أقل من  70%
 مقبول %70إلى أقل من  60%

 راسب %60أقل من 
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  فما فوق.  %75نسبة النجاح في الثانوية العامة 
 مقابلة شخصية مع لجنة القبول تثبت استعداد الطالب لمتابعة البرنامج الدراسي.  
  سنوات عند تقديم  3أن ال يكون قد مضى على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من

 . الطلب بالجامعة
  .اجتياز الفحص الطبي المقرر  
 بحيث ،جتياز الفصل الدراسي األول ومدته أربعة أشهر بنجاحويعتبر هذا القبول مشروطا  با: 

 الجامعي.من العام  في نهاية الفصل األول %50يفصل الطالب من الجامعة إذا تدنى معدله التراكمي عن  -
 (%60) إذا تدنى معدل الطالب عن األكاديمي،للبت في وضعه إلى مجلس الكلية المختص يحول الطالب  -

   الجامعي.في نهاية الفصل األول من العام  (%50)أعلى من  وكان 
 

 نتقاء لبرامج البكالوريوس معايير المفاضلة واال 
 المعرفة بأساسيات الدين اإلسالمي. 
 المعرفة بأساسيات اللغة العربية. 
  النطق والقراءة الصحيحةسالمة.  
 المعارف العامة. 
 المعرفة بأساسيات اللغة اإلنجليزية. 
  .السمات العامة للشخصية  

 
 

 الحضور والغياب .ت
الرتباطها بنجاحهم في مسارهم العلمي. فهي إذن أولوية قصوى يجب أن يعيها  لبةتعد المواظبة من أبرز واجبات الط

 :ة الالزمة، فوجب التذكير بما يليال يولون األمر األهمي ربما لبةالطإال أن بعض  .وأولياء أمورهمالطلبة 
 
 

 التأخر
هذا يتطلب في التحصيل العلمي، و  مفيدا   تحرص إدارة الجامعة على استثمار الوقت الدراسي المخصص لكل فصل استثمارا  

 معالجة ظاهرة التأخر حسب التنوع التالي: 
 ن إال بإذن مكتوب م بالدخول إلى قاعة الدرسالدراسية عن الوقت المحدد لبداية الحصة  المتأخر ال يسمح للطالب

  .قسم شؤون الطلبة
   وقاهرا   ال يحصل الطالب المتأخر على إذن بالدخول إلى قاعة الدرس إال إذا كان العذر طارئا. 
  طلبةقسم شؤون الال يسمح للطالب بالخروج من الجامعة خالل فترة الدراسة المقررة في جدول حصصه إال بإذن من.  
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 االمتحانات  بعد خمس عشرة دقيقة من بداية االمتحانات، وهذا في الدرس إلجراء بقاعة  بااللتحاق طالبال يسمح لل
ة بمغادرة لطلبليسمح كما ال ، لجنة االمتحانات ، أو من ينوب عنهالحاالت الطارئة والقاهرة فقط ، إال بإذن من رئيس 

 .متحانالقاعة إال بعد مرور ساعة من بداية اال
 

 الغياب 
شؤون لقسم ادي م ب، يتعين على الطالب تقديم مبرر، وفي حالة الغياا  إجباري يعتبر حضور الطلبة في جميع الدروس أمرا  

ل بداية سريان قبقسم شؤون الطلبة إخبار  أم ال. وعلى الطلبة المتغيبين بعذر المبرر مقبوال  قرر ما إذا كان ي ذيال الطلبة
رورة ، مع ضىالحصول على إذن من عيادة الجامعة قبل التوجه إلى المستشفداخل حرم الجامعة الموجودين  على الطلبةو اإلجازة. 
راسة، دطبية خارج أوقات ال مواعيد حجزطلبة العمل على على كافة الو  واإلجازة الطبية لإلدارة في اآلجال المحددة أعاله. نتسليم اإلذ

ومن تعذر عليه ذلك، عليه اإلدالء بما يفيد حصوله على الموعد الطبي قبل التغيب، وأن يسلم شهادة الحضور عند العودة إلى 
 الجامعة.

 ذا استند على وثيقة رسمية مثل:إ يعتبر الغياب مبررا  
 .)استدعاء من جهة إدارية رسمية. ) اإلدالء بنسخة من االستدعاء قبل التغيب وبما يثبت الحضور 
 )وفاة قريب من الدرجة األولى. )اإلدالء بشهادة وفاة 
 )الزواج. )اإلدالء بعقد الزواج 
 )الوضع. )اإلدالء بشهادة طبية 
  .والحسب األح دقة من هيئة صحة أو وزارة الصحةة مصاإلدالء بشهادة طبيالمرض .  
  من قبل قسم شؤون الطلبة.  فيها. ضرورة وجود وثائق ثبوتية ينظر لم ينص عليها هذا الدليل حاالت أخرى 

سم قإلخ.( ، يتوجب التوجه إلى ..الجراحية المجدولة، وإجازات الوضع،  )كالعمليات في حاالت الغياب المعلوم مسبقا  
 لتعبئة نموذج طلب إجازة وإخطار المدرسين قبل تاريخ الغياب.شؤون الطلبة 

، (الخ.. الظروف المناخية الطارئةئة، و العمليات الجراحية الطار ، و المفاجئ كالوضع) سبب قاهري حالة الغياب الناتج عن ف
ائب مدير نرئاسة لجنة مختصة بذلك بأخذ موافقة وذلك بعد االعتبار في احتساب نسبة الغياب  ال يؤخذ الغياب بعين

 / نائب مدير الجامعة لفرع عجمان. الجامعة للشؤون األكاديمية
، على الطالب تقديم طلب االنسحاب من المساق أو المساقات المعنية أو تأجيل مدة الغياب أربعة أسابيع تجاوز ذا تإو 

 الدراسة.

 غير المبرر في حالة الغياب : 
 ، يتم تنبيه الطالب تنبيها  شفويا .  مساقفي أي  %5عند وصول نسبة الغياب إلى  -
 . يللطالب إنذار كتاب يوجه الواحدفي المساق  %10عند بلوغ نسبة الغياب  -
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مة ويوضع له عال .بسبب الغيابفيه  راسبا   يعتبر الطالبفي المساق الواحد أكثر  أو %15 وإذا بلغ الغياب -
 .إذا كانت أعلى من الصفر الجامعي أو عالمته المستحقه %18 الصفر الجامعي

 . المئوي  عالمة الصفر، تمنح النهائي متحانأدوات التقويم واال المبرر عنغير  في حال الغياب -
 يتم االقتطاع من المنحة.الالصفية واألنشطة  غياب غير المبرر عن المحاضرات وأدوات التقويمفي حال ال -

 

 المبرر في حالة الغياب : 
 في أي مساق، يتم تنبيه الطالب تنبيها  شفويا .   %5عند وصول نسبة الغياب إلى  -
 .يللطالب إنذار كتاب يوجه الواحدفي المساق  %10عند بلوغ نسبة الغياب  -

أو أكثر في المساق الواحد يعتبر الطالب راسبا  فيه بسبب الغياب، ويوضع له عالمة  %10إذا بلغ الغياب   -
 أو عالمته المستحقة إذا كانت أعلى من الصفر الجامعي %30الجامعي الصفر 

، تعطى للطالب، في حدود الممكن، فرصة نهائيمتحان الما قبل االقويم أدوات الت المبرر عن في حال الغياب -
 موضوع الغياب. أداة التقويمإعادة 

إلغاء المساق موضوع  مالنهائي، يتمتحان أدوات التقويم ما قبل االمن  %10في أكثر من في حال الغياب المبرر  -
 أو عالمته المستحقة %18ر الجامعي له عالمة الصف وتوضعبسبب الغياب. فيه ويعتبر الطالب راسبا   الغياب.

 إذا كانت أعلى من الصفر الجامعي.

 موعد الفي غير المكتمل،  امتحان، يتم دعوة الطالب لحضور نهائيال متحاناالفي حال الغياب المبرر عن  -
األصلي أو موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع الثاني من  متحانيتجاوز نهاية األسبوع الثاني من تاريخ موعد اال

ئب مدير / نانائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةعميد الكلية المختص و وافقة عد مالفصل الدراسي التالي، ب
 . الجامعة لفرع عجمان

بسبب الغياب، يمكن أن يتقدم الطالب بطلب استرحام لقسم القبول والتسجيل الذي في حال الرسوب في المساق  -
 بناء على ما يقدمه الطالب من وثائق تبرر سبب تغيبه عن المساق. ه في بتلل لجنة خاصة يحوله على

 

  وفي هذه الحالة  %10تجاوز نسبة غياب الطالب سواء كان مبررا  أو غير مبرر عن توفي كل األحوال يجب أن ال
 %18عي يوضع له عالمة الصفر الجامو بسبب الغياب فيه يتم إلغاء المساق موضوع الغياب، ويعتبر الطالب راسبا  

 أو عالمته المستحقه إذا كانت أعلى من الصفر الجامعي.
 

 التأخر في تسليم الفروض والواجبات  
في حالة التأخر في تسليم الفروض والواجبات بعد انتهاء الوقت المحدد للتسليم، وعلى إثر ظروف خاصة مقنعة، يجوز 

 عميد الكلية المختص.للطالب طلب تمديد لتقديم الواجب والفروض المطلوبة من 

 إنذار الطالب وفصله  .ث
 60  لى أقل منإي فيه ه التراكميوجه اإلنذار األكاديمي للطالب بنهاية أي فصل دراسي يتدنى معدل% . 
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  في إحدى الحاالت التالية: مجلس الكلية المختص من يفصل الطالب من الجامعة بقرار 
 متفرقة أثناء دراسته. أكاديمية متتالية أو خمسة إنذارات أكاديمية إذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات  -
 أكثر من مرة واحدة خالل دراسته الجامعية.  %50إذا تدنى معدل الطالب التراكمي عن  -
 إذا تجاوزت مدة دراسته الحد األقصى المسموح به.  -
 دراسي األول من التحاقه بالجامعة.في الفصل ال %50إذا حصل على معدل أقل من  -

 أو أكثر وحصل على اإلنذار الثالث  %55وكان معدله التراكمي  ،إذا بلغ الطالب الفصل ما قبل األخير في دراسته
يمكن منح الطالب فرصة الدراسة في فصل دراسي استثنائي لرفع المعدل و . تالي أو اإلنذار الخامس المتفرق المت

 التراكمي للمستوى المطلوب. 
  فاظ بنسخة حتمعة مع االبقرار اإلنذار األكاديمي أو الفصل من الجاوولي أمره إبالغ الطالب قسم شؤون الطلبة يتولى

   في ملف الطالب الشخصي.القرار  من
 

 

 المساقاتإعادة دراسة  .ج
  (%60قل من )أ فيهرسب  الذي المساقيجب على الطالب إعادة تسجيل . 
  لية المختص عميد الك، ويمكن للطالب االستفادة من ترخيص الراسب بهمساق اليتم إعادة تسجيل الطالب مرة واحدة في

رة ملدراسة المساق جيل تسقصد إعادة ال ،/ نائب مدير الجامعة لفرع عجمانللشؤون األكاديميةنائب مدير الجامعة و 
 ثانية وأخيرة. 

 للنظر في أمره.مجلس الكلية المختص  إلىنفس المساق فإنه يحال ثالث مرات في  إذا رسب الطالب  
  له الدراسي، في سجها حصل عليها في التي درسها الطالب والتقديرات التيالمساقات في جميع األحوال تسجل كافة

 مع وضع رمز خاص أمام تقديرات الرسوب أو اإلعادة التي يتم حذفها عند حساب المعدل التراكمي. 
 راكميجح بها بهدف رفع معدله التيجوز منح الطالب فرصة استثنائية لمرة واحدة لدراسة بعض المساقات التي ن ،

  مدير الجامعة للشؤون األكاديمية/ نائب مدير الجامعة لفرع عجمان.  بعد موافقة عميد الكلية المختص ونائب
  وإن كان قد رسب في متطلبه السابقيمكن للطالب التسجيل في مساق حتى. 
 .ال يمكن للطالب التسجيل في مساق لم يدرس متطلبه السابق 

 

 من دراسة مساق أكاديمي نسحاباال  .ح
 ن/ نائب مدير الجامعة لفرع عجمانائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةو عميد الكلية المختص  يسمح للطالب بموافقة

أسابيع من بدء الدراسة في الفصل الدراسي. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب  أربعةمن مساق أو أكثر خالل  نسحابباال
ذلك إال في حاالت خاصة يبت فيها مجلس الكلية  مساق بعد من أي نسحابباال وال يسمح لهمنسحبا  وليس راسبا . 

 المختص.  
 

 

 )للطلبة الجدد( تأجيل القبول .خ
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  على الطالب المقبول في الجامعة االلتحاق بمقاعد الدراسة خالل األسبوع األول من بداية العام الجامعي حسب التقويم
ت حقه في المقعد الدراسي. ويتم إحالة الحاالعن الدراسة ويفقد مستنكفا  األكاديمي. وفي حال عدم التحاقه يعتبر 

 للشؤون األكاديمية/ نائب مدير الجامعة لفرع عجمان.برئاسة نائب مدير الجامعة خاصة  الطارئة إلى لجنة
 د في تأجيل قبول الطالب المستج / نائب مدير الجامعة لفرع عجمانيجوز بقرار نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية

الب بعد الموافقة على قبول عذره. وعلى الط واحد،ولمدة عام دراسي على طلبه في الفصل الذي قبل به  الجامعة بناء  
وإذا لم يسجل  .من بدء الفصل الدراسي المقبول بهاألسبوع األول في موعد ال يتجاوز  تقديم طلب كتابي لتأجيل القبول

 قبوله من الجامعة. يلغى التالي العام الجامعي في 
  .يلغى قبول الطالب المستجد إذا لم تتم إجراءات تسجيله في الفصل الذي قبل فيه ولم يتقدم بطلب تأجيل قبول 

 

 تأجيل الدراسة )للطلبة المستمرين على مقاعد الدراسة(  .د
 الموافقة على طلب تأجيل دراسة  / نائب مدير الجامعة لفرع عجمانيجوز لنائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية

اظ مع االحتفبعد موافقة عميد الكلية المختص  طالب )بعد انتظامه في الجامعة لفصل دراسي واحد على األقل(
ن تاريخ بدء م أربعة أسابيعبتقديراته التي حصل عليها قبل تأجيل الدراسة، وذلك بعد قبول عذره، خالل مدة أقصاها 

 الدراسة. 
 دء من بخالل مدة األسابيع األربعة األولى تأجيل الدراسة طالب عن الدراسة من غير أن يتقدم بطلب إذا انقطع ال

يله ويحال التي حصل عليها قبل ايقاف تسجحتفاظ بتقديراته تسجيل الطالب إجباريا ، مع االيعلق الفصل الدراسي، 
  للنظر فيه.مجلس الكلية المختص ملفه إلى 

  نائب مدير الجامعة لفرع عجماننائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةلمجلس الكلية المختص وبموافقة يجوز / 
  ه عن الدراسة في الجامعة كان لعذر قهري.انقطاعبالتسجيل إذا ثبت أن  تسجيله إجباريا  المعلق السماح للطالب 

  جاوزت وإذا ت، دراسة الطالبالية أو متفرقة طوال مدة متتدراسية الحد األقصى لمدة تأجيل الدراسة هو أربعة فصول
 عن الدراسة المدة المقررة يعتبر منسحبا  من الجامعة.انقطاعه مدة 

 الحد األعلى المسموح به للدراسة منطالب ال انقطاعسب مدة تتح . 
 ي الجامعة. يكون وقف التسجيل التأديبي إجباريا  وتحتسب مدة التوقيف من الحد األقصى لمدة الدراسة ف 

 

 االنسحاب من الجامعة .ذ
  ته.عالمايحق ألي طالب التقدم بطلب االنسحاب من الجامعة ويحتفظ بحقه في استالم 
  يجوز للطالب الملغى تسجيله بسبب االنقطاع أو االنسحاب من الجامعة أن يطلب إعادة قيده طالبا  مستجدا  إذا توافرت

جيله بتقديراته التي حصل عليها قبل إلغاء تسويحتفظ الطالب فيه الشروط الالزمة لذلك وبقرار من مدير الجامعة. 
ربعة فصول دراسية متصلة وبخالف ذلك ال يجوز احتساب المساقات بشرط أال تزيد مدة انقطاع الطالب عن الدراسة أ

 التي سبق له دراستها في الجامعة ويعامل معاملة الطالب المستجد. 
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  إعادة القبول بعد التعليق .ر
نائب مدير الجامعة للشؤون األكادييمية/ نائب مدير على الطالب المعلق دوامهم مؤقتا  أن يتقدموا بطلب رسمي إلى 

قبل شهر من بداية الدراسة وذلك للنظر في إعادة قبولهم بالجامعة. مع اإلشارة إلى أن إمكانية إعادة الجامعة لفرع عجمان 
 القبول مرتبطة بأسباب االستبعاد. 

 

  التحويل الداخلي  .ز
إليها، وموافقة عميد الكلية المحول منها، التحويل من تخصص إلى آخر المحول يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية 

 ومن كلية إلى أخرى وفقا  للشروط التالية: 

 أن يكون الطالب قد أمضى فصال  دراسيا  على األقل في التخصص الذي يرغب في التحويل منه. -1
 راسية معتمدة.ساعة د 11أن ال يقل عدد الساعات الدراسية  المسجلة في سجله الدراسي عن  -1
 أن يكون الطالب منتظما  في دراسته في التخصص الذي يرغب التحويل منه. -3
 يسمح بالتحويل داخل الجامعة بعد دراسة مسار الطالب األكاديمي من قبل لجنة المعادلة. -4
 يسمح بالتحويل حسب الطاقة االستيعابية للتخصص أو الكلية ولو لمرة واحدة فقط طيلة فترة الدراسة. -5
 ال أكثر. %50د األقصى من الساعات المعتمدة التي يجوز معادلتها هي الح -6
 تحدد لجنة المقابالت المساقات المقبولة للمعادلة حسب التالي: -7

  على األقل %80أن تكون مفردات المساق المطلوب معادلته تعادل. 
  70يثبت في سجل الطالب األكاديمي العالمة المحصل عليها سابقا  إذا تجاوزت%. 
 70ساق إذا كانت العالمة أقل من ثبت في سجل الطالب األكاديمي معفى من دراسة المي%. 

 مان/ نائب مدير الجامعة لفرع عجيستثنى من البنود أعاله بتوصية من نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية -8
 وبقرار من مدير الجامعة. 

 

 والوضعية األكاديمية المتقدمة التحويل الخارجي  .س
ن الموافقة على انتقال طالب م  / نائب مدير الجامعة لفرع عجمانللشؤون األكاديمية مدير الجامعةيجوز بقرار من نائب 

 للقواعد والشروط اآلتية:  جامعة معترف بها إلى الجامعة وفقا  
 ين دراسيين على األقل في جامعة معترف بها. ن يكون الطالب قد أمضى بنجاح فصلأ 
 (%60)وهي تعادل  ( نقاط.4.0نقطة من ) (1.4)ه التراكمي عنأن ال يقل معدل . 
  .أن يستوفي شروط القبول في الجامعة 
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  فر أماكن شاغرة في الجامعة في ضوء خطة القبول الخاصة التي تحدد في إطار السياسة العامة للقبول في أن تتو
 .الجامعة

  الحد األقصى من الساعات المعتمدة التي يجوز معادلتها ونقلها من جامعة أخرى معترف بها، في إطار الخطة أن
جامعة البرنامج المقرر في من الساعات المعتمدة في  %30، هي بوظبيأجامعة محمد الخامس الدراسية للطالب في 

  . أبوظبي محمد الخامس
  جامعة على األقل من مفردات المساق المطلوب معادلته في  %80أن تكون مفردات المساق المطلوب معادلته تعادل

 . أبوظبي محمد الخامس
  جيد جدا  "أن تكون عالمة المساق المطلوب معادلته ال يقل عن" . 
 يبيا  قل أن ال يكون مفصوال  فصال  تأديشترط في قبول الطالب المنت . 
 معدله التراكمي درجات أو المعدالت التي حصل عليها الطالب في المساقات المنقولة في حساب ال تدخل ال

 الجامعة. ب
  .يعامل الطالب المنتقل من جامعة أخرى معاملة الطالب المستجد وذلك لغايات التأجيل واإلنذار والفصل 

 

 بالتعلم المسبق  عترافاال .ش
   معادلته عتراف بالتعلم السابق و االلنائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية/ نائب مدير الجامعة لفرع عجمان يجوز

عداد على حدة في إطار شروط القبول واألوذلك بعد دراسة كل حالة مجلس الكلية المختص على توصية  بناء  
 . المسموح بها للتسجيل في الجامعة

  ل الجامعي المؤهالمقصود بالتعلم المسبق هو الدورات والشهادات والخبرات العملية التي تسبق الحصول على
 . الدارسة بهالذي يرغب الطالب 

 هذا الدليل من (س)على الشروط الواردة في سياسة التحويل في البند  بالشهادات بناء   عترافيتم اال.  
  دولة اإلماراتبوزارة التربية والتعليم هيئة االعتماد األكاديمي بحسب تعليمات الشهادات بالدورات و  عترافيتم اال 

من السلطات المختصة بدولة اإلمارات العربية تكون هذه الدورات والشهادات موثقة على أن ، العربية المتحدة
 المتحدة. 

 البرنامج المقرر من الساعات المعتمدة في  %30هي ، الحد األقصى من الساعات المعتمدة التي يجوز معادلتها
 . أبوظبي جامعة محمد الخامسفي 

  يس والماجستير البكالور  جميع المراحل: على برامج الجامعة في ومعادلته تنطبق سياسة االعتراف بالتعلم المسبق
 . والدكتوراه 

 الدراسة في  طلبلتقدم بل على شهادة الثانوية العامة حاصال  بالتعلم المسبق ف اعتر يجب أن يكون مقدم طلب اال
 . برامج البكالوريوس
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  ات االعتراف بها ومعادلتها مع مخرجراد تتطابق مخرجات تعلم الدورات والشهادات والخبرات العملية الميجب أن
 وظبي. بتعلم المساقات األكاديمية المطروحة في البرنامج األكاديمي في جامعة محمد الخامس أ

  يقدم طلب االعتراف بالتعلم المسبق لمعادلته بمساق أكاديمي من خالل نموذج مخصص لذلك في قسم القبول
 امعة.  طلب بعد تسجيل الطالب رسميا  في الج يقبل أي والتسجيل. ويتم تقديم الطلب في مرحلة قبول الطالب وال

  راكمي ل التالمعدمن خالل التعلم المسبق أو تم معادلتها من خالل االعتراف بتمنح درجات للمساقات التي تال
 الجامعة. للطالب ب

  لتقييم طلب االعتراف بالتعلم المسبق وإجراء المقابالت واالختباراتمن قبل الكلية المختصة تشكل لجنة علمية 
 .ذلكبالخاصة 

  يجة اللجنة نتإعالن  سبوع منأيكون قرار اللجنة العلمية قطعيا  ويمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب اعتراض خالل
العلمية، حيث يقوم نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية/ نائب مدير الجامعة لفرع عجمان بالنظر في الطلب 

 . هوالرد عليه خالل أسبوع من تاريخ تقديم
 

 (مساق غير مكتملجراء إعادة امتحان )إ .ص
  في حال لم يتمكن الطالب من حضور االمتحان النهائي لمساق خالل فترة االمتحانات النهائية، يمكنه أن يحصل

 ( في ذلك المساق . Iعلى عالمة ) 
   أيام من  وذلك خالل خمسة ،والتسجيلقسم القبول يستطيع الطالب أن يقوم بتقديم طلب غير مكتمل والموجود في

 تاريخ االمتحان النهائي ، مرفق معه العذر الرسمي للغياب .
  لجنة مختصة من قسم شؤون الطلبة ونائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية/ نائب مدير الجامعة لفرع عجمان تنظر

 .في الطلب المقدم من الطالب و تعطي قرارها بخصوص قبول العذر من عدمه
 ى الطالب تقديم االمتحان النهائي للمساق في موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع الثاني من تاريخ موعد يتوجب عل

االمتحان األصلي أو في موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي التالي، وذلك في حال كان الطالب 
و يوضع له عالمة الصفر ( في ذلك المساق  F )  يحصل الطالب على عالمة وخالفا  لذلك ،مسجال  في ذلك الفصل

 على من الصفر الجامعي .أ إذا كانت  ةأو عالمته المستحق %30الجامعي 
  القبول والتسجيل بالعالمة الجديدة حسب األصول .قسم يتم تزويد 

 

 مراجعة عالمة اتإجراء .ض
 :للشروط التاليةفي أي مساق تبعا  االمتحان النهائي عالمة تقديم طلب مراجعة يحق للطالب 

  القبول والتسجيل خالل خمسة أيامقسم لى إوتقديمه  مراجعة عالمةيجب على الطالب أن يقوم بتعبئة نموذج 
 عمل من تاريخ إعالن الدرجات النهائية.
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  ة للشؤون األكاديمية/ نائب مدير الجامعنائب مدير الجامعة إلى  مراجعة عالمةالقبول والتسجيل بتقديم نموذج قسم يقوم
 لفرع عجمان. 

 بالتعاون مع عميد الكلية المختصنائب مدير الجامعة لفرع عجمان / كاديميةيقوم نائب مدير الجامعة للشؤون األ 
للتأكد  ةبتشكيل لجنة من ثالثة أعضاء من الهيئة التدريسية لمراجعة ورقة االمتحان النهائي، حيث تكون المراجع

 لكل سؤال والتأكد من جمعها . ةمن حساب الدرجات المعطا
  وذلك بعد  ،القبول والتسجيلقسم تصحيحه وإعادة إرسال النتيجة إلى المدرس المعني بفي حال وجود خطأ، يقوم

رع / نائب مدير الجامعة لفنائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةعميد الكلية المختص و الحصول على موافقة 
 .عجمان

 .يعتبر قرار اللجنة نهائيا  وال رجعة فيه 
 

 إعفاء الطلبة من دراسة المساقات .ط
 راختباألقل في اعلى  1000 يجوز إعفاء الطلبة الذين حصلوا على معدل EMSAT  نقطة كحد أدنى  500أو

األكاديمي،   IELTSفي 5، أو معدل  IBTنقطة في 61، أو CBTنقطة في 173، أو  TOFELاختبار  في
اسة مساق اللغة أو اجتازوا امتحانا  لتحديد مستوى داخل الجامعة من در  CEPAفي امتحان  150أو معدل 

 .ساعات معتمدة(  3بواقع ) ( 1اإلنجليزية )
  ( يعفى الطلبة الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبICDL  )3دة اأو شهIC من  ادلهمايع اأو م

 .ساعات معتمدة ( 3بواقع ) دراسة مساق مهارات الحاسوب 
 

 الرسوم الدراسية والمساعدات المالية .ظ
  الرسوم الدراسية.أداء الرُّسوُم الدراسيَّة: يعفى جميع الطالب من 
  وشروطها والمساعدات المالية التي سيستفيد منها الطالب  المنحيحدد مجلس األمناء قبل بداية كل عام دراسي عدد

 بالجامعة. لتحاقالمتقدمون لال
 
 

 سياسة ِمَنح الطلبة .ص
 التعاريف: .2
 :هي تكاليف الدراسة بالجامعة شاملة رسوم الدراسة والكتب والخدمات األكاديمية.  المنحة الدراسية 
 منهاللطلبةن خدمات أخرى تقدم هي عبارة عمتيازات اإلضافية: اال ،:  

 .مكافأة مالية شهرية -
 .إقامة مجانية بسكن داخلي للجامعة -



 

  1019دليل الطالب سبتمبر                               62من  11 

  .مواصالت مجانية -
  .مواقف سيارات مجانية -
  .عيادة صحية داخل الجامعة -
  .رياضي داخل الجامعة ناد -
  .تذاكر سفر للطلبة -
 المبتعثين ومن في حكمهم. ضمان صحي للطلبة  -
  بة. اسية واالمتيازات اإلضافية للطلعام دراسي شروط المنحة الدر قبل بداية كل أمناء الجامعة يحدد مجلس 

 
 
 

 السياسات: .1
 

 حسياسة المن
  خالل فترة دراستهيحصل الطالب المواطن المسجل في الجامعة على منحة دراسية كاملة. 
 المنحة. تعليقففي حال التوقف عن الدراسة أو الفصل يتم  ،بالجامعة ترتبط المنح بالتسجيل 

 

 االمتيازات اإلضافية: سياسة 
  ين من القيادة العامة المبتعثطلبة الء استثناب ،في الجامعةتصرف مكافأة شهرية لطلبة البكالوريوس المواطنين المسجلين

  لمسلحة.ات القو ل
  متطلبات ه كمالباست انتهاءو  ،ابتداء من العام الدراسي األول اللتحاق الطالب ،سنواتتصرف المكافأة الشهرية لمدة أربع

 . من السنة الرابعة للدراسةعند نهاية الفصل الربيعي او نهاية الفصل الصيفي التخرج 
 وال تحتسب  ،ألي سبب من األسباب ه عن الدراسةال تصرف المكافأة الشهرية للطالب في حال تأجيل قبوله أو انقطاع

 ررة لصرف هذه المكافأة.  مدة تأجيل القبول أو االنقطاع عن الدراسة ضمن مدة األربع سنوات المق
  للطالب كما يلي:  لفصلياتصرف المكافأة الشهرية وفق المعدل 

 . %80يعادل أو يفوق  فصليتصرف المكافأة الشهرية كاملة إذا حصل الطالب على معدل  -
 . %80ويقل عن  %60يعادل  فصليمن المكافأة الشهرية إذا حصل الطالب على معدل  %75تصرف  -
، وفي حال الرفع من %60يقل عن  فصليمن المكافأة الشهرية إذا حصل الطالب على معدل  %50تصرف  -

 فما فوق، يتسلم الطالب المكافأة الشهرية حسب الفقرات السابقة.  %60المعدل التراكمي في الفصل الموالي إلى 
  أة بشكل كامل، وفي حال الرفع من للمرة الثانية تحجب عنه المكاف %60للطالب عن  فصليالإذا انخفض المعدل

 فما فوق، يتسلم الطالب المكافأة الشهرية حسب الفقرات السابقة. %60في الفصل الموالي إلى  الفصليالمعدل 
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  ير المبرر، الطالب غيتم الخصم من المكافأة الشهرية للطالب في حاالت سوء السلوك األكاديمي والتربوي، مثل )غياب
او  الممتلكات العامة تالفإفتاح السكن الداخلي في الجامعة، الجامعية، فقدان الطالب لم فقدان الطالب لبطاقته

 لخ(. إلكتروني، ..الب لكلمة السر الخاصة ببريده اإل، فقدان الطالخاصة
 .لغايات االقتطاع من المنحة المالية يكون احتساب الغياب ليوم كامل 
  في الحاالت الخاصة التي لم ترد في هذه السياسة.تبت لجنة معينة من قبل سعادة مدير الجامعة 

 

 التخرج:  متطلباتو ( )البكالوريوس الجامعية األولىإكمال المرحلة ثانياا: 
 

  متطلبات التخرجاستيفاء 
 برنامج البكالوريوس باكتمال المتطلبات التالية:يتم استيفاء 
 .%60على معدل تراكمي ال يقل عن  الطالب حصول -
 قضاء المدة الزمنية الالزمة للحصول على درجة البكالوريوس وعدم تجاوز الحد األقصى.  -
 جميع متطلبات التخرج المتعلقة بالقرآن الكريم واللغتين العربية واالنجليزية.استيفاء  -
النسبة لبرنامج بحفظ األجزاء الثاللثة األخيرة من القرآن الكريم بالنسبة لمسار الفقه وأصوله، والجزء األخير  -

 اللغة العربية وآدابها.
 اجتياز امتحانات متطلبات التخرج بنجاح. -

 
 

  المساق استيفاء 
 .%60 تفوق أو تعادل عالمةبالحصول على المساق يتم استيفاء   -

 
 

 

  الحد األدنى واألقصى للعبء الدراسي للطالب 
( ساعة معتمدة 00معتمدة كحد أدنى، و )( ساعة 05يتراوح العبء الدراسي للطالب في الفصل الواحد بين ) -

 .( ساعة معتمدة كحد أقصى50كحد أعلى، و)
 

  اآلتية: التقديراتبإحدى تمنح الشهادات في الجامعة 

 الميزات
 التقدير العالمة المئوية

 ممتاز %100إلى         90%
 جيد جدا   %90إلى أقل من  80%
 جيد %80إلى أقل من  70%
 مقبول %70إلى أقل من  60%
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 أحكام عامة
  على الطالب الحصول على براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه أو تأجيل دراسته أو انسحابه أو

 فصله من الجامعة.
  وبعد استكمال إجراءات اعتمادها حسب النظم واللوائح المعتمدة. ،استحقاقهاتمنح شهادات التخرج عند  

 

 بسجالت الطال :عالفصل الراب
 

 ية سجالت الطالبسر   .2
عة المخولين العاملين بالجامعة والذين لديهم الحق في مراج باالطالع عليها لألشخاصتعتبر سجالت الطالب سرية ويسمح 

سجالت الطالب الخاصة إلى أي طرف خارج لسرية المحتويات السجالت الطالب. وال يكشف مسجل الجامعة عن 
 أو بناء على إذن كتابي من ولي أمر الطالب أو الوصي أو الطالب أو مدير الجامعة.الجامعة  ما لم يجبر عليها القانون 

 

 الئحة سجالت الطالب  .1
 الي:تالفها هي كالت  إإن اللوائح الرئيسة التي تتحكم في الوصول إلى سجالت الطالب والحفاظ عليها ومراجعتها و 

  طالع عليها.ومن يتم تخويله، فقط االمسؤولية سجالت الطالب على عاتق مسجل الجامعة، ويمكنه، تقع 
  ال بتخويل خطي من قبل نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية. إال يسمح باالطالع على سجالت الطالب 
 خرين الذين يستطيعون الوصول إلى سجالت الطالب أثناء القيام بمسؤولياتهم، السماح لآل ال يحق لموظ في الجامعة

 تقديم تخويل خطي من قبل الطالب أو نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية. لم يتم طالع عليها ماباال
  سرية المعلومات الشخصيةيحافظ موظ فو الجامعة المسؤولون عن سجالت الطالب على. 
  فيهاي تنقيح يحصل أتراجع كل  سجالت الطالب بشكل دوري ويتم التبليغ عن. 
 بناء  على طلب مكتوب من الطالب ألطباء أو معالجين نفسيين  ،ريةستشاعلى السجالت الطبية واال يسمح باالطالع

 خارج الجامعة أو إلى موظ في الجامعة.
  .هم بناء  على طلب خطي منهم  يمتلك الطالب الحق  في مراجعة السجالت التي تخص 
 لف عادة مع ذا الميحتفظ المرشد األكاديمي بملف يحتوي على نسخ السجالت المتعلقة باإلرشاد لكل  طالب. ويظل  ه

المرشدين األكاديميين المعنيين، وقد تخزن في مكتب القسم األكاديمي المعني. وعندما يغي ر الطالب تخصصه، أو 
ل الملف إلى المرشد األكاديمي الجديد.  مرشده، يحو 

  هأو ما شابه ب، مثل تلك التي تنشر في دليل الطالموافقتهبدون استخدام معلومات الطالب أو بعضها يحق للجامعة 
بنية التوزيع العام  مثل: االسم والعنوان الحالي وعنوان المراسلة اإللكتروني ومجال الدراسة )بما في ذلك مجاالت 
التخصص العام  والخاص وسنة الدراسة(، والجوائز والتكريم واالشتراك في األنشطة المعترف بها رسميا  واأللعاب 

لقبول امن خالل قسم تلك المعلومات أو جميعها للطلبة أن يطلبوا حجب أي  من  الرياضية، ومعلومات مماثلة. ويمكن
 قسم شؤون الطالب.أو  التسجيل و 
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 .قد تستخدم الجامعة من وقت آلخر صور طالبها في منشوراتها وموادها األخرى 
  موضوعة  ملفاتتحفظ سجالت الطالب وملفاتهم ووثائقهم في غرفة مجهزة بنظام وقاية ضد الحريق. وتحفظ في

 .وتحفظ نتائج الطالب في خزائن مقاومة للحريقداخل خزانة آلية مقاومة للحريق. 

 
 يةخدمات الطالبال :الفصل الخامس

 

 التنمية المهنية وخدمات اإلرشاد الوظيفي .2
دريبه مه وتوتعليإن عملية بناء شخصية الطالب مهنيا  هي من األساسيات التي تلتزم بها الجامعة من خالل إعداد الطالب 

جابيا  على الحياة يإبناء قاعدة أساسية الكتساب مهارات وخبرات قد تنعكس الجامعة إلى تهدف ، و وتوجيهه مهنيا  أو وظيفيا  
 المهنية والوظيفية للطالب وتعطي فرص استكشاف واختيار ومتابعة التوظيف للطلبة.

 ما يلي: المشورة المهنية والتوجيه المهني تضمن وت
 ركة الطلبة والخريجين في الدورات وورشات العمل التي يعقدها القسم في إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلة مشا

 الشخصية وكتابة وتحضير الرسائل.
 .البحث عن فرص العمل والتوصية بالتعليم المستمر 
 .خدمات توظيف ومساعدة الطالب في إيجاد وظيفة خارج الحرم الجامعي 
  في الحصول على فرص تدريبية على كل المستويات.مساعدة الطالب 
 .توفير قوائم الوظائف على اإلنترنت عن طريق موقع الخدمات المهنية 
  .إدراج قائمة بفرص التطوع 
 بقات المحلية واإلقليمية من خاللإشراك الطلبة في تمثيل الجامعة في المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والمسا 

  فيها.أسهامهم 
 قامة المعارض الخاصة التي من شأنها التعرف على احتياجات سوق العمل. إ 
  خالل  وذلك من ،للطلبة الخريجين من الجامعةوالجهات الموظفة من خالل الخريجين  الراجعةتفعيل أدوات التغذية

 ستبانات. أدوات المقابلة واال
  كسابهم المهارات األساسيةإلتدريب الطلبة و يجاد تعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي إتدريب الطلبة من خالل 

 المطلوبة لسوق العمل. 
 
 

 اإلرشاد األكاديمي  .1
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إلى مجموعات وكل مجموعة يعين لها مرشد أكاديمي لمساعدتها في التخطيط حسب البرنامج األكاديمي  يقسم الطلبة
ة للشؤون مدير الجامع مرشديهم من خالل نائببأسماء الطالب إلى محدثة باستمرار ، ويتم إرسال قائمة والتوجيه األكاديمي

 وبشكل سنوي.  / نائب مدير الجامعة لفرع عجماناألكاديمية

 هداف أ يمان بأن هذا النوع من اإلرشاد عملية ضرورية ومهمة لتحقيق يستند اإلرشاد األكاديمي في الجامعة على اإل
 الطالب والجامعة. 

 لذي يركز على مساعدة الطالب على وضع خططهم الشخصية والتربوية يساعد المرشدون الطالب من خالل التوجيه ا
 والحياتية والمهنية. وتشجع الجامعة الطالب بدءا  من االنضمام إليها على تلقي اإلرشاد األكاديمي كل فصل دراسي.

 لكل طالب لكي يحققوا إنجازهم األكاديمي الناجح. ا  أكاديمي ا  توفر الجامعة مرشد 
 لخ.إ.....اللوائح األكاديمية ونظام االنضباطو  األجهزةلمرافق والخدمات الجامعية و ى اتعريف الطالب عل 
 

 خدمات اإلرشاد الشخصية والنفسية .3
  االجتماعيةأخصائيين نفسيين للطلبة الراغبين في المشورة النفسية أو  توفر الجامعة. 
  خدمات المشورة داخل الحرم الجامعي.توفر الجامعة 
 الشخصية والنفسية الصالحية في جمع معلومات من األفراد واألقسام المعنية بخصوص مساعدة  ألخصائيي المشورة

 الطالب األكاديمية والشخصية.
 لجعلهم مستقلين وناجحين.طالب للتوجيه الالشخصي والنفسي المساعدة و خدمات اإلرشاد ر توف 

 

 المجتمع الدعم وخدمةبرامج  .4

ت واللغة واإلشراف على تكنولوجيا المعلوما ،فقا  لمتطلبات الدراسات الجامعيةالبرامج و رسالة مركز برامج الدعم هي توفير 
 وبرامج الدعم األخرى مع المنسقين المسؤولين.

 

 أنشطة الطالب .5
ويقوم القسم بالتنظيم والتنفيذ واإلشراف على البرامج  ،يقع قسم األنشطة الطالبية تحت إشراف مدير شؤون الطالب

وقدراتهم  مواهبهم همهواياتوهدفه األساسي مساعدة الطالب على تنمية  ،ية والثقافية والترفيهيةجتماعوالفعاليات الطالبية اال
لألنشطة غير  خاصا   تولي الجامعة اهتماما  ، و خالل العديد من البرامج واألنشطةوتمكينهم من ممارسة هواياتهم من 

ستفادة القصوى من أوقات فراغهم من خالل مختلف الصفية، كما أنها تنشد مساعدة الطالب على تنمية قدراتهم واال
 الجمعيات التي يكونونها.

 

 األنشطة  .أ
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 يشون ي الذي يعجتماعفي إطار ربط الجامعة بمحيطها، ورفع وعي الطالب بضرورة التعرف على المجال الطبيعي واال 
 رحالت ميدانية وترفيهية لفائدة طلبتها. فيه، تنظم الجامعة سنويا  

 الدراسية للمحاضرات وبما أن هذه الرحالت تعتبر امتدادا  ، تنظم الرحالت الميدانية بإشراف الجامعة وهيئة التدريس ،
غبون في وعلى الذين ال ير يتم إعالم أولياء األمور بهذه الرحالت، و  ،بدون عذر فإن عدم المشاركة فيها يعتبر غيابا  

 وبخالف ذلك، يعتبر جميع الطالب حاصلين .المشاركة فيها لعذر مقنع توجيه رسالة بهذا الشأن إلى إدارة الجامعة
 على موافقة أولياء أمورهم.

 تتطلب المشاركة فيها موافقة أولياء األمور.، و تنظم كذلك رحالت ترفيهية تكون خارج ساعات الدراسة 
 

 يجينجمعية الخر  .ب
 تبقى الجامعة على اتصال مع خريجيها من خالل جمعية الخريجين. وأهداف الجمعية هي:

 لكي يتماشوا مع التغيرات التقنية السريعة، وتعرض هذه البرامج  ،توفير برامج التدريب الدائمة لخريجي الجامعة
 التدريبية بأجور رمزية.

 خريجي الجامعة بمساعدة قسم شؤون الطالب. وتعرض هذه الخدمة تقديم المشورة المهنية وخدمات الوظائف التدريبية ل
 مجانا  ألعضاء الجمعية.

  ات تعارفية ألعضاء الجمعية تساعدهم ليبقوا على اتصال معرفي ومهني ببعضهم البعض.اجتماعتنظيم 
 .تزويد األعضاء بنسخ مجانية من نشرة أخبار الطالب 
  وجهات نظر خريجي الجامعة ببرامجها وخدماتها.تزويد الجامعة بالتعليقات المهمة حول 
  ومهمة الجمعية هي تطوير وتقوية جامعة محمد الخامس أبوظبيُتمنح عضوية الجمعية المجانية لكل خريجي .

 العالقات الدائمة بين الخريجين والجامعة، وجعل خريجي المستقبل وسيلة تحفيز للتواصل واالشتراك.
  لى الجامعة. ع شخصيا   مون بدور سفراء للجامعة حين يظهرون حماسهم ويضفون طابعا  تؤمن الجامعة أن خريجيها يقو

 وتشمل استراتيجيات ووسائل أهداف جمعية خريجي الجامعة ما يلي:
 تزويد الخريجين بالمعلومات المنسقة الشاملة حول الجامعة. -
 التأكد بأن االتصال يمنح الخريجين آليات فعالة للحوار. -
 حيوي للجامعة من خالل بناء وتقوية إمكانية زيادة األدوار القيادية لكل الخريجين. خلق حضور عالمي -
 الحفاظ على شبكة قوية وعالمية من قياديي جمعيات الخريجين واللجان االستشارية والمنظمات ذات الصلة. -
 .جامعة محمد الخامس أبوظبي دعم التواصل بين خريجي وأصدقاء  -
 كل مظاهر حياة الجامعة بما في ذلك تقييم فعالية برامجها. ضمان االتصال التفاعلي حول -
 تمكين الخريجين من مواصلة تعليمهم الدائم من خالل التحصيل الشخصي والتطوير المهني المستمر. -

 

 الخدمات الرياضية .ت
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 ضيةستفادة من التسهيالت الرياتوفر وحدة الخدمات الرياضية للطلبة أفضل الفرص لال. 
  تشكيل الفرق الرياضية التي يمكنها المشاركة في المنافسات والمسابقات الجامعية.تعتزم الجامعة 
 
 

 القواعد العامة الشتراك الطالب في الفعاليات والمناسبات الرياضية .ث
 ن االشتراك في المناسبات والفعاليات الرياضية والترفيهية التي تقيمها الجامعة. ييحق لطلبة الجامعة المسجل 
  نضمام ألي فريق رياضي في الجامعة.لكشف اللياقة الصحية قبل االيخضع كل طالب 
 متناع عن الحضور يعرض االبحضور دورات التدريب والمناسبات والمنافسات، علما بأن  لتزامعلى الطالب اال

 عضوية الطالب بالفريق للتعليق.
  لى مساعديهم أو على أعضاء الفرق عتداء اللفظي أو الجسدي على المدربين أو عاالال تسامح أو تهاون عند حدوث

 أو المنافسين اآلخرين أو المتفرجين. 
 معتاد في ال الطالب مسؤولون ماليا  عن األجهزة الرياضية التالفة أو المفقودة ما لم يكن التلف قد حدث خالل اللعب

ذي أتلف أو عويض الجهاز الستبدال أو تاتعلق الممارسات األكاديمية حتى يتم تسديد الثمن أو ، و التدريب والمباريات
 فقد.

 

  ، مجهز بأهم األجهزة الرياضية. من مبنى الجامعة لألنشطة الرياضية خصصت الجامعة طابقا كامال  وقد  .ج
 

 

 حوكمة الجامعة مشاركة الطالب في  .6
 تحرص الجامعة على مشاركة الطالب في األنشطة األكاديمية واإلدارية من خالل: 

  أعضاءو ستبانات( حول المساق األكاديمي، االفي مراحل التخطيط من خالل استطالعات الرأي )مشاركة الطالب 
 هيئة التدريس، والخدمات الجامعية. 

 لجان أساسية في الجامعة، وهي:  كما يتم تمثيل الطلبة في خمس 
جتمع عالقاتها مع الموضع استراتيجيات أكاديمية مستقبلية تفيد الجامعة في مسؤول عن  ووهمجلس الجامعة:  -

 وخلق برامج تهدف إلى تميز ،ل على تطوير الجامعة لما هو أفضلوتعم ،لي والمراكز األكاديمية المشابهةالمح
وترفع توصياتها إلى مجلس األمناء العتمادها وإقرار السياسات  ،الجامعة على المستويين المحلي والعالمي

  الالزمة.  
ستماع إلى حاالت إساءة التصرف من قبل الطالب وتتضمن الغش والنسخ عن اال مسؤول ومجلس التأديبي: وهال -

 لخ. إنتحال والسرقة األدبية ..واالوالتزييف 
لجنة شؤون الطالب: وتكون مسؤولة عن التحقيق والتوصية بحلول حول الموضوعات غير األكاديمية التي تؤثر  -

 على األداء األكاديمي وأنشطة الطالب. 
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ذا ووضع األنشطة الكفيلة بتحقيق هتبقى الجامعة على اتصال مع خريجيها وهي مسؤولة أن  جين:جمعية الخري -
 الهدف. 

 دفاعالمجلس الطالبي: يعمل كحلقة وصل بين الطالب وإدارة الجامعة ألجل خدمة الطالب وطرح قضاياهم وال -
 عن وجهة نظرهم لدى اإلدارة.

 

  أصحاب الهممدعم   .7
 ، كما يلي: من أصحاب الهممة على تقديم الدعم للطلبة تحرص الجامع

  يتم التعامل معهم بشكل خاص من قبل أعضاء قسم شؤون  حتياجات الخاصة )بالنظر أو السمع(اال وذو الطلبة
الطلبة وقسم التسجيل واألقسام األكاديمية، حيث يتم التعامل معهم بخصوصية عند التسجيل أو األنشطة أو في القاعة 

 ات. متحانالصفية أو حتى عند تقديم اال
  دارية لة دخول مبنى الجامعة وكافة أقسامها اإلفقد وفرت الجامعة سهو  مستخدمي الكراسي المتحركةأما بالنسبة للطلبة

 .   حاجاتهواألكاديمية وحتى السكن الجامعي. بحيث يتمكن الطالب بكل سهولة من الوصول إلى 
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 الطالبحقوق الفصل السادس 
 حقوق ومسؤوليات الطالب

. وحقوق المواطنة لكل الطالبتدرك جامعة محمد الخامس أبوظبي حقيقة مسؤوليتها في دعم وتأييد الحريات األساسية 
 في هذا اإلطار فإن حقوق الطالب هي:

 

 حق مواصلة التعليم .2
لعمل للجامعة، لذلك فإن على أعضاء الهيئة التدريسية ا دريسيةالبيئة التالقاعات الدراسية والمكتبة هي مفردات ومكونات 

البيئة  حق الطالب في الصف الدراسي وغيره من عناصربمعنى وللتعريف على االرتقاء بهذة المواقع التربوية وتشجيعها. 
 التربوية وردت بعض الصياغات والتعريفات نذكر منها ما يلي:

  الهيئة التعليمية والقاعات الدراسية والمكتبة والفعاليات وغير ذلك من الموارد والمصادر الالزمة للعملية االستفادة من
 التعليمية.

 ن ملوفاء بالمتطلبات التي تؤهل الطالب للحصول على درجة علمية والتخرج لمي االستفادة من اإلرشاد األكادي
 الجامعة.

  .تلقي الطالب تعليمهم في بيئة تعزز حريتهم في التعبير عن الذات 
 .الحصول على المناهج في صيغة إلكترونية 
  منطقية ستفسارات والشكوك الحرية تناول القضايا وطرح األسئلة في إطار المناقشات والحوارات الصفية وطرح اال

 بشأن كل ما يقدم من معلومات وطرح اآلراء البديلة.
  .الحق في تقييم الطالب ألعمالهم وإنجازاتهم فقط من خالل المعايير األكاديمية الموضوعية 
  متعارف لالحق في الدراسة والعمل والتفاعل في بيئة مهنية وبثقة تامة واحترام متبادل دون تجاوز حدود األخالق ا

 عليها.
 

 مييزالحق في عدم الت. 1
  للطالب الحق في الدراسة والعمل والتفاعل في بيئة خالية من التفرقة التي تخالف القانون أو تتعارض مع سياسة

 الجامعة.
  ال يحق للجامعة حرمان أي شخص من المشاركة في برامجها أو فعالياتها على أسس واعتبارات استبدادية تسلطية

 العمر أو اللون أو العجز أو العرق أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو الجنسية أو الدين. :معينة مثل ضد صفات
  في أي مبنى أو أي موقع ضمن حرم الجامعة.  السلوك العنصري من حق الطالب أن يعيش في بيئة تخلو من

 أو العجز أو العرق أو الجنسستهدف شخصا  على أساس العمر أو اللون يبأنه سلوك السلوك العنصري عرف يو 
أو الحالة االجتماعية أو الجنسية أو العنصر أو الدين أو الوضع المهني الذي من شأنه أن يؤثر سلبا  على ظروف 
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ممارسة الفرد الحق في التعليم والمسكن والمشاركة في األنشطة الجامعية، أو الذي يؤثر على ظروف التعليم أو 
نشطة الجامعية أو يستهدف إشاعة الخوف والعداء وخلق البيئة العدوانية التي تعكر المسكن أو المشاركة في األ

 صفو الدراسة األكاديمية أو المشاركة في أنشطة الجامعة.
  

 الحق في التعامل مع السجالت .3
ع سياسة م يتوقع الطالب أن تكون لهم سجالتهم األكاديمية، وأن يكون لهم الحق في التعامل معها بالطريقة التي تتمشى

 الجامعة، كما أن من حقهم االستفادة من كل الخدمات والموارد والمراجع والمرافق المتوفرة بالجامعة.
 

 الحق في اإلسهام في حوكمة مناهج الجامعة .4
  التي تمس بشكل عام شؤونهم األكاديمية واالجتماعية وتؤثر فيها.في رسم السياسة المؤسسية اإلسهام يحق للطلبة 
  للطلبة االشتراك في وضع معايير السلوكيات الطالبية واإلجراءات التنظيمية التأديبية، وذلك بصفتهم أعضاء يحق

ن سلطة ضمواحد منهم ويحق للطلبة أن يمثلهم  .المجلس الطالبي والمجلس التأديبي :مثل، في اللجان المختصة
 الجامعة.

 ل استبيان تقييم الطالب للمساقمن خالللطلبة المشاركة في مراجعة وتطوير المناهج  يحق. 
 

 التأمين الصحي .5
تلتزم الجامعة بقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن التأمين الصحي، حيث تقدم الجامعة خدمة التأمين الصحي 

 ع.  ساعة باليوم وطوال أيام األسبو  14للطلبة الذين هم على إقامتها وكفالتها. وتوفر عيادة صحية تعمل على مدار 
 

 بطاقة الطالب .6
مرافق كل رازها في ويتوجب عليهم إب، تسلم للطلبة بعد تسجيلهم بصفة رسمية بطاقة الطالب التي تثبت انتسابهم للجامعة

 يتوجب اإلبالغ عن ذلك فورا  لدى إدارة الشؤون األكاديمية الستخراج وعند ضياعها أو سرقتها،وغيرها،  الجامعة مثل المكتبة
 مقابل تجديدها. مع دفع مبلغ قدره )خمسون درهما (، بطاقة بديلة

 

 مطبوعات ومنشورات الطالب .7
رسائل ال تعبر حيث ،التعبير عن الذاتها بأنفسهم أرقى أشكال و ويحرر  الطالب يكتبها الرسائل اإلخبارية التيتعتبر 

ليمية والشعور بالقضايا التع الوعيهتمامات كتابها، وهي تعبر عن مدى التعاون ومدى وا اإلخبارية عن مشاعر وأحاسيس 
 ية التي تؤثر في حياة الطالب الجامعية.جتماعواال

ألكاديمية. ا المساقاتتمكن هذه المنشورات والمطبوعات الطالب من مواصلة تنمية إبداعاتهم دون التضحية بجدية وصرامة 
  .اإلبداع والتجديد والتجربةخالل نها تعبر عن تجاوبهم وتفاعلهم مع المعارف التي اكتسبوها من أكما 
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 المجلس الطالبي .8
 جامعة مدى أهمية األنشطة الطالبية المنظمة، فهي جزء ال يتجزأ من المناهج التعليمية. ال تدرك

تفاعل باإلضافة إلى أن هذه األنشطة تنمي مهارات ال ،إن األنشطة الطالبية التنظيمية تثري الخبرات والممارسات التعليمية
ليه يتم إنشاء وع، متعددة الثقافاتي لدى الطالب، هذا التفاعل الذي ال غنى عنه لحياة الفرد وخاصة في البيئات جتماعاال

 اآلتيةوتحدد المواد  1011( لسنة 334بأحكام  قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) المجلس الطالبي عمال  
 بهذا الشأن.أحكام تكوينه وفقا لما ورد في القرار الوزاري 

تكون مدة و  ،ا أدناهيجوز للجامعة إنشاء مجلس طالبي يمثل جميع طلبتها، ويلتزم بتحقيق األهداف المنصوص عليه
 .ا  واحد ا  دراسي ا  المجلس عام االعضوية في هذ

 :يسعى المجلس الطالبي إلى تحقيق اآلتي 
 .المساعدة في تعريف الطالب الجدد بالجامعة والحرم الجامعي -
كحلقة وصل بين الطالب وإدارة الجامعة ألجل خدمة الطالب وطرح قضاياهم والدفاع عن وجهة نظرهم العمل  -

 .لدى اإلدارة
 تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي والتعاون بين الطالب واإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. -
 مؤسسات التعليمية األخرى في الدولة.تمثيل طلبة المؤسسة التعليمية في التجمعات الطالبية لل -
 تنمية الوعي الوطني وتقوية روح االنتماء للوطن وتحمل المسؤولية. -
 تنمية الوعي بالقيم األخالقية. -
 .الجامعةية والرياضية والفنية داخل جتماعواال ةرفع مستوى الحياة الفكري -
 وح اإلبداعية لديهم.كتشاف المواهب والقدرات والمهارات الطالبية وصقلها وتنمية الر ا -

  دير جنة تشكل بقرار من ميتم اختيارهم من بين طلبة الجامعة من خالل لسبعة أعضاء يتكون المجلس الطالبي من
 و من يفوضه مكونة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.الجامعة أ

 :يتولى المجلس المهام اآلتية 
 تنسيق مع إدارة الجامعة.وضع اللوائح الداخلية للمجلس ومراجعتها وتعديلها بال -
 عتماد برامج عمل لجان المجلس المختلفة ومتابعة تنفيذها.ا  -
 و مع مجالس المؤسسات التعليمية األخرى.أتنسيق العمل بين لجان المجلس في ذات الجامعة  -
 تنسيق العمل مع المؤسسات الداخلية في الدولة إذا اقتضت الحاجة. -
 خذ الموافقاتأومطابقتها للشروط واألحكام العامة الخاصة بالمجلس و  عمال اللجان التابعة للمجلسأ مراقبة  -

 والتصاريح الالزمة.
 خذ التوجيهات.أرفع تقارير عن عمل اللجان إلى إدارة الجامعة لالطالع و  -

 :يشترط في من يتقدم لعضوية المجلس الطالبي اآلتي 
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 طلبة الدارسين المنتظمين بالمرحلة الجامعية.الأن يكون من بين  -
 سنة ميالدية. ةعشر  أال يقل عمره عن ثمان -
 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -
 ه.بار اعتليه إو األمانة، ما لم يكن قد رد أأن ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف  -

  وذلك  ،ومقررا  رئيس لل للمجلس ونائبا   عضائه رئيسا  أ له باألغلبية المطلقة لعدد  اجتماعول أينتخب المجلس الطالبي في
 .نتخاب الرئيس ونائب الرئيس أكبر أعضاء المجلس سنا  ويرأس جلسة اال من األعضاء المتمتعين بجنسية الدولة.

 ويمثل رئيس المجلس الطالبي المجلس أمام المؤسسة التعليمية. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
  المجلس حضور أغلبية أعضائه، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من مدير الجامعة مرة نعقاد ايشترط لصحة

صدر المجلس توصياته باألغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس يى األقل كل شهر، و لواحدة ع
 المجلس.

  جوز للمجلس عقد مؤتمرات أو ندوات الجامعة، كما ال يإدارة ال بعد اعتمادها من قبل إال تعد توصيات المجلس نافذة
 و ما شابه ذلك إال بعد موافقة إدارة الجامعة.أأو لقاءات أو فعاليات 

  ذه هينشأ عن المجلس الطالبي لجان فرعية تتولى تنفيذ المهام التي يكلف بها المجلس، على أن يكون من بين
ات العامة، لجنة للخدمو لجنة للشؤون الفنية، و عالم، لجنة للعالقات العامة واإلو لجنة ثقافية، و اللجان: لجنة رياضية، 

 لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي.و ي والرحالت، جتماعلجنة للنشاط االو 
 عضاء من ه، وأربعة أ ئمن قبل المجلس من بين أعضاهما تخابتشكل اللجنة الفرعية من رئيس ونائب رئيس يتم ان

 طلبة الجامعة يتم اختيارهم من قبل إدارة المؤسسة بناء على ترشيح المجلس الطالبي. 
 :تكون مهام اللجان الفرعية على النحو التالي 

اللجنة الرياضية: تختص بتنظيم وتشجيع ممارسة األنشطة وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات  -
 تنمية المواهب الرياضية.الرياضية بهدف 

اللجنة الثقافية: تختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي والوعي بقضايا الوطن وتنمية طاقة الطالب اإلبداعية   -
 والثقافية.

شاط اإلعالمي والعالقات العامة، وتنمية طاقات الطالب لنمة واإلعالم: تختص بتنظيم أوجه العالقات العاالجنة   -
 ة والفنية.اإلبداعية واإلعالمي

 جهم الفني.نتاإاللجنة الفنية: تختص بتنظيم األنشطة الفنية  للطالب بهدف إبراز مواهبهم ورفع مستوى   -
 لجنة الخدمات العامة: تختص  بالمشاركة في مشروعات الخدمة العامة وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع.  -
ة بهدف ية والثقافية والترفيهيجتماعالرحالت واألنشطة االي والرحالت: تختص بتنظيم جتماعلجنة النشاط اال  -

 .ضاء هيئة التدريس والعاملينأعية وبث روح التعاون بين الطالب و جتماعتنمية الروابط اال
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 يم الندوات والمحاضرات التي تهدف إلى تنمية القدرات العلميةظاط العلمي والتكنولوجي: تختص بتنلجنة النش  -
 ونشر المعرفة وإنتاجها وتطبق عن طريق نوادي العلوم والجمعيات العلمية واألكاديمية. ،والتكنولوجية

 على أن ال تخرج عن األهداف المحددة لها. اقيالس ايجوز دمج أكثر من لجنة من اللجان الوارد ذكرها في هذ -
 تتكون الموارد المالية للمجلس الطالبي مما ترصده له الجامعة من مخصصات مالية. 
 ضع أوجه الصرف للقواعد والضوابط المعمول بها في الجامعة.تخ 
  حسب اآلتييجب أن يحتفظ المجلس في مقره بسجالته ودفاتره ومحرراته ومطبوعاته: 

 سجالت أسماء األعضاء وما يسددونه من اشتراكات. -
 دفاتر محاضر جلسات الهيئة اإلدارية. -
 دات المعتمدة.دفاتر حسابات اإليرادات والمصروفات مدعمة بالمستن -
 سم المجلس.ان تشمل دفاتر المجلس وسجالته ومطبوعاته على أيجب  -

  ام.لإلبالغ عن أعماله وإنجازاته خالل العالدراسي نهاية العام في  لجميع الطالب مفتوحا   عاما   ا  اجتماعيعقد المجلس 
  يستبعد بقرار من مدير الجامعة من المجلس الطالبي أو من لجانه الفرعية بصورة نهائية كل من يخالف أحكام إنشاء

 بالجامعة.به المجلس الطالبي، وذلك دون اإلخالل بحق الجامعة في مساءلته تأديبيا وفقا للنظام المعمول 
 

 التوجيهات العامة وإجراءات مجلس الطالب
 تحت إشراف مدير شؤون الطالب تتم أنشطة الطالب. 
 لدراسية من ا لتنظيم األنشطة الطالبية يتم تشكيل منظمة طالبية وهي "مجلس الطالب" في بداية فترة فصل الخريف

شح ودرس بالجامعة سنة دراسية على األقل أن يتر  (جيد)يحق ألي طالب متوسط تقديره العام ، و نفسها السنة الدراسية
 للعضوية. 

  الموجودة بالجامعة ودون تفرقة بسبب اللون أو المذهب أو الدين  األعضاء من بين كل الجنسيات تقريبا   نتخابايتم
 أو النوع.

  في كل لجنة كمستشار.التدريسية البد من وجود أحد أعضاء الهيئة 
 .يساعد مجلس الطالب أعضاء آخرون من المجتمع الطالبي كأعضاء باللجان المساندة 
  يعمل بقية و  ،مور المالية للمجلسئيس المجلس الطالبي، وأمين الصندوق هو مسؤول عن األاألمين العام هو ر

 لألمين العام للمجلس.لمباشر األعضاء كل في لجنته وتحت اإلشراف ا
 عتماد الميزانية المالية للمجلس الطالبي في بداية كل عام ويراقبها مدير شؤون الطالب.ايقوم مدير الجامعة ب 

 
 ما يلي: ةلمجلس الطالبي مراعاعلى أعضاء ا

 ختيار بديل له من بين الطالب.ابعدها يمكن و ستقالة كتابة، ستقالة عليه تقديم االكل من يرغب في اال 
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 ات المنتظمة للمجلس.جتماعضرورة حضور اال 
 األمين العام أو رئيس اللجنة. ات، فعليه أن يبلغ مسبقا  جتماعفي حالة عدم قدرة العضو حضور اال 
  عضوية المجلس ليحل  من نسحابات متتالية )دون عذر( يطلب منه االاجتماعمن ال يتمكن من الحضور ثالثة

 تخاذ اإلجراء الالزم.في هذه الحالة يقوم األمين العام بإخطار مدير شؤون الطالب كتابة الو  ،محله عضو آخر
 األعضاء الحاضرين.ات وتسجيل أسماء جتماععلى رؤساء اللجان تسجيل وقائع كل اال 
   من يرغب في التقدم بشكوى ضد أعضاء المجلس أو ضد رئيس اللجنة عليه رفعها كتابة لمدير شؤون الطالب شارحا

نين )أحدهما عضو بالمجلس(. يتم النظر في الشكوى حسب اثستشهاد بكل الظروف ومقدما  أسبابه وأدلة شكواه واال
 .هاألطراف المعنية ب ، من أجل اتخاذ القرار وإبالغستحقاقاال
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 هم سلوكو الطالب  مسؤوليات :السابعالفصل 
 

لهذا تؤمن بالقيم التي تعلي من شأن اإلنسان وتقديره، لكي  اإلنسان وقيمته،جامعة محمد الخامس أبوظبي بكرامة  ىتعن
 يتمكن الناس من العيش والعمل والدراسة والتجديد واإلبداع سويا . 

ولتحقيق األهداف السامية التي وضعتها الجامعة أقامت نظاما يرتقي بمصلحة ورفاهية الفرد الذي هو أساس المجتمع. 
  :هذا النظام يهدف إلى االرتقاء بالمجتمع بطريقتين

هي العمل على وجود مصلحة مشتركة بين أفراد المجتمع وذلك بوضع معايير للسلوك تعكس شخصية وهدف  :األولى -
 الجامعة. 

وضع نظام لتقييم الوضع إذا تنازل شخص عن هذه المعايير بشكل يقوض المصلحة المشتركة. وفي الحالتين  الثانية: -
ى تحمل قادرين عللمتمثلة في إعداد جيل من الطاللب ا للجامعةفإن هذا النظام يسهم في تحقيق الرسالة التربوية 

 المسؤولية.
تشكل هذه النظم األساس السليم للحياة الجامعية، لذلك فإن عدم االلتزام بالقواعد وفي غياب التعاون وعند التخلي عن القيم 

   كل فرد من أفراد المجتمع. من خدمةيعتبر هذا الوضع إحباطا  لما تسعى الجامعة لتحقيقه 
 

 سلوكيات الطالب داخل الحرم الجامعي.مسؤوليات و القواعد العامة التي تحكم  .2
 من هذه القواعد، على سبيل المثال ال الحصر: 
 .وجوب اتباع السياسات واللوائح الصادرة عن الجامعة 
  الجامعة خارج عدم االنخراط في سلوك يضر بسمعة الجامعة سواء داخل الحرم الجامعي أو في أي مناسبة ترعاها

 الحرم الجامعي.
  االلتزام بالحضور في الحصص الدراسية في المواعيد المحددة لها. وعدم اإلخالل بالنظام أثناء المحاضرات واالمتناع

 عن التحريض على عدم حضورها.
 .تقديم الواجبات في المواعيد المتفق عليها مع المدرسين 
 .االلتزام بمعايير النزاهة األكاديمية 
 زوارهامع إدارة الجامعة و  لي باألمانة واالحترام في التعاملالتح . 
 .االلتزام باحترام الرموز الوطنية وعدم اإلساءة للوطن بأي وجه كان 
 س وفقا لعادات وقيم دولة اإلمارات العربية المتحدة .اااللتزام باالحتشام في اللب  
 ء والعقال.على جميع الطالب االلتزام بلبس الكندورة والغترة البيضا 
 .على الطالب العناية بمظهره بتهذيب اللحية وعدم تطويل شعر الرأس حسب ما ورد في الئحة الزي الرسمي المعتمدة 
 دا اللون عارتداء العبايات والشيل الملونة والمزركشة بألوان ، وال يسمح باللتزام بلبس العباية والشيلة السوداء بالكاملا

 .األسود
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  مساحيق التجميل وتلوين األظافر خالل الحصص الدراسية. عدم وضع 
  تعاطي المواد الممنوعة أو توزيعها أو التدخين داخل جميع مرافق الجامعة.عدم 
 .التقيد بشروط النظافة داخل الحرم الجامعي والسهر على وضع النفايات في األماكن المخصصة لها 
  الجامعي، إذ لن تكون الجامعة مسؤولة عن فقدان أو تلف هذه عدم جلب الممتلكات الشخصية القيمة إلى الحرم

 الممتلكات.
 التي يعثر عليها إلى إدارة الجامعة حيث تسجل وتحفظ هذه الموجودات طيلة السنة الجامعية مقتنياتتسليم كل ال، 

 عة.للجامب بها ولم يستردها أصحابها تصبح تبرعا  يطالَ لم  فإن أية مقتنياتفي نهاية العام الدراسي، و 
  الفصول الدراسية.إلى جميع أجهزة الهواتف الخلوية عدم إدخال 
 .يمنع منعا  باتا  وفي جميع األوقات استخدام الهواتف في التقاط الصور الفوتوغرافية 
  إلى المبنى ويسجل دخول المصرح لهم استقبال أي ضيف أو زائر قبل الحصول على إذن من إدارة الجامعةعدم 

 عليهم المغادرة في الساعة الثامنة مساء  كحد أقصى يوميا .و  وخروجهم منه
 

 اإلجراءات التأديبية لسوء التصرف .1
 ون. وكل انتهاك لهذه األنظمة واللوائح يعاقب عليه الطالب المخالف ،بأنظمتها ولوائحها الطالب عند االلتحاق بالجامعةيلتزم 

 ومن أشكال سوء التصرف :
  إزعاجهم أو إغاظتهم أو إهانتهم.عدم احترام اآلخرين أو 
 خالل بلوائح الجامعة ونظامها وتعليماتها.اإل 
 .عدم احترام الئحة الزي الرسمي المعتمدة 
 دخال الهاتف النقال إلى قاعة الدرس .إ 
  : السرقة أو إتالف ممتلكات الجامعة أو سوء استخدامها أو استخدامها في أوجه غير مصرح بها مثال 

 مواقع غير الئقة عبر شبكة اإلنترنت(. ) تحميل مواد من
 .االمتناع عن الوفاء بمتطلبات الجامعة متمثلة في هيئة التدريس واإلدارة وموظفي األمن 
  ية باستثناء االستخدام المصرح به كتابيا  للمشروعات الدراس)االستخدام غير الالئق آلالت التصوير في حرم الجامعة

 بالفصل(.
 و تزوير مستندات قصد االنتفاع بخدمات وممتلكات الجامعة.انتحال هوية شخص آخر أ 
  هاأو المساعدة على تغيير سجالت رسمية بالجامعة تغيير. 
 .تقديم معلومات أو بيانات مزيفة أو غير صحيحة إلى إدارة الجامعة 
 حرم الجامعة. وضع صور أو مطبوعات أو الفتات إعالنية أو ما شابه على لوحات اإلعالنات أو أية أماكن عامة في 
 .دعوة متحدث من خارج الجامعة إللقاء محاضرة أو كلمة دون إذن مسبق من إدارة الجامعة 
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  تنظيم أنشطة أو تجمعات أو إقامة حفالت أو مناسبات خاصة داخل الحرم الجامعي أو أي استغالل لمرافق الجامعة
 دون إذن مسبق من إدارة الجامعة.

  المعتمدة.عدم احترام الئحة الزي الرسمي 
  .عند مخالفته للوائح، ينبه الطالب مرة واحدة، ثم يحصل على إنذار كتابي أول في حالة العود، يتبعه إنذار ثاني

 وفي حال استمراره في خرق اللوائح يحال على المجلس التأديبي.
 

 التبليغ عن انتهاك القواعد واللوائح المنظمة لسلوكيات الطالب  .3
ؤون نائب مدير الجامعة للشيجوز ألي فرد من الجامعة أن يبلغ عن سوء سلوك طالب ما، على أن يوجه بذلك تقريرا  إلى 

 : يقوم باآلتيالذي األكاديمية 
  .يحيل الواقعة على قسم شؤون الطلبة للتحقيق فيها وضبط أدلة اإلدانة، ورفع توصية بهذا الشأن 
  ،ة ، يتم اتخاذ قرار بإحالة الواقعاإلسالميةالتشاور مع عميد كلية الدراسات بفي ضوء توصية قسم شؤون الطلبة

 للمجلس التأديبي إن تطلب األمر ذلك.  
 

 

 المجلس التأديبي .4
ب ما ويشكل بقرار من مدير الجامعة بحس ،يتولى المجلس التأديبي اتخاذ اإلجراءات التأديبية في حق الطالب المخالفين

 تحدده قوانين الجامعة.
ها الحاالت تحدد فيوبتوجيه من نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية  ،لحاجة لذلكدعت ايجتمع المجلس التأديبي كلما 

 .فيهاالمطلوب النظر 
 ومن بين اإلجراءات التأديبية التي قد تتخذ في حق الطالب المخالفين:

 .فرض قيود على مشاركة الطالب في بعض أنشطة الجامعة 
 المواد المتلفة. دفع تعويض عن 
 .اإلنذار الكتابي: إخطار كتابي يوضح االنتهاك المرتكب والعواقب المترتبة عليه 
  .عقوبات اجتماعية يحدد نوعها المجلس التأديبي 
  يحق للمجلس التأديبي اتخاذ قرار الخصم من المنحة أو توقيفها مؤقتا  أو نهائيا  بسبب اإلفراط في التغيب أو سوء

 كما يحق له حرمان الطالب من السكن الجامعي مؤقتا  أو نهائيا . ،احترام اللوائح الجامعيةالسلوك وعدم 
  يفصل الطالب من الجامعة مؤقتا  أو نهائيا  بقرار من مدير الجامعة بناء  على توصية من المجلس التأديبي بسبب

 عي.سوء السلوك أو عدم احترام اللوائح الجامعية بما فيها لوائح السكن الجام
 

 ملحوظة: 
 يتم اإلعالن عن عقد المجلس التأديبي ونشر قراراته النهائية داخل الجامعة متضمنة األسباب واألسماء. -
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 يتم وضعه في سجله الدراسي. ،كل إجراء تأديبي اتخذ في حق أحد الطالب -
تاريخ  أسبوع واحد من يحق للطلبة التظلم من العقوبة المفروضة عليهم بإرسال خطاب تظلم إلى مدير الجامعة خالل -

 توقيع العقوبة لمراجعتها. يتلقى صاحب التظلم جوابا  خالل أسبوع من تلقي التظلم.
 

 

 إجراءات المجلس التأديبي  .5
  الجلسة ومدى عقوبات الطالب التأديبية والنتائج المحتملة للجلسة.انعقاد يبدي رئيس المجلس التأديبي سبب 
  أسماء وأدوار كل الحضور ويتأكد من أسماء الشهود )إن وجدوا( الذين سيتم دعوتهم من رئيس المجلس التأديبي يتأكد

 لمساندة حالة أي من الطرفين.
  رئيس المجلس التأديبييقرأ االدعاء ضد الطالب من قبل. 
  الئما .ميقوم الموظف المعني بعد هذا بإدارة الجلسة ضد الطالب من دعوة الشهود أو كتابة األدلة من الشهود كما يراه 
  عادة لإلجابة عن األسئلة إن طلبت. موجودا  يجب أن يكون الشخص الذي سيقدم الدليل 
 .يمكن للطالب أن يسأل الشخص الذي يدير الجلسة و/أو يستجوب الشهود لالستيضاح في الوقت المالئم 
 ئيس المجلس ر . وقد يطرح يمكن للطالب أن يشرح موقفه ويمكن لمقدم الشكوى أن يطرح األسئلة في المراحل المالئمة

 األسئلة لالستيضاح كلما كان األمر مناسبا . التأديبي
  مقدم الشكوى لتلخيص ادعاءاته. رئيس المجلس التأديبييدعو 
  الطالب لتلخيص دفاعه. رئيس المجلس التأديبييدعو 
  لمجلس أخذ ايالقة، وأعضاء اللجنة راضين عن توفر كل المعلومات ذات الع رئيس المجلس التأديبيعندما يصبح

 التأديبي وقتا  معقوال  لتحري الحالة.
 .ترسل توصية المجلس التأديبي إلى مدير الجامعة للموافقة النهائية 
 ويبلغ هذا كتابيا  إلى كل الحضور أيضا .، يعلن الرئيس القرار إلى مقدم الشكوى والطالب بنفسه 
  االستئناف.يتم إطالع الطالب في حالة العقوبات بحقه في 

 

 لوائح وإجراءات شكاوى الطالب .6
 توجيهات الالئحة

 خالقية ضمن الجامعة. تنظم هذه الالئحة اإلجراءات التي تتعلق باألمور األكاديمية والتعليمية واأل 
 ( 30إن الئحة إجراء الشكوى توفر صيغة قانونية للشكاوى وتسجل نتائجها. ويجب أن يتقدم الطالب بالشكوى خالل )

 ،ويجب أن تكون الشكوى كتابية  وتحتوي على أسماء جميع األطراف المعنية، ثالثين يوما  من الحادثة التي حصلت
 يجب أن تقدم الشكوى عن طريق طلب رسمي لقسم شوؤن الطالب. و  وتسقط الشكاوى المجهولة ولن ينظر فيها.

 

 التوثيق
 .شؤون الطالبتحفظ الملفات الخاصة بالشكوى لدى قسم 
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 التسلسل الزمني للشكوى 
 ت أو رتب االجتماعايويطلب معلومات أو ، يتصل قسم شؤون الطالب عند استالم الشكوى بجميع األطراف المعنية

 يساعد في طرح الحلول األخرى.
 ( أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى ويتم توفير نسخة 7يتم اتخاذ القرار خالل سبعة )األطراف المعنية. لجميع 
  ئيس قسم شؤون الطالب بأن كل الحقائق ذات الصلة قد جمعت وقدمت إلى اللجنة واألطراف المعنية.يضمن ر 
  في مثل هذه القضايا لكونها شكوى. بالتصويتال يسمح 
  توثيق القرار بالتاريخ وحفظه في ملف خاص، وإرسال نسخة منه إلى جميع األطراف المعنية. يتم 

 

 اإلجراءات
 المعنيين بالشكوى مباشرة  قبل تسجيلها.تم مخاطبة األفراد ت 
 عميد  /يجب على مقدم الشكوى ضد عضو من الهيئة التدريسية أن يتبع القنوات اإلدارية من خالل: رئيس القسم

 مدير الجامعة كلما كان ذلك ممكنا .، نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةالكلية المختص، 
  المدير، أن يتبع القنوات اإلدارية من خالل: مشرف الموظف المباشريجب على مقدم الشكوى ضد موظف إداري 

 نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية.، اإلداري للقسم
 المشرفين  ،يجب على مقدم الشكوى ضد طالب أن يتبع القنوات اإلدارية من خالل: عضو معني من الهيئة التدريسية

 مدير شؤون الطالب.األكاديميين المعنيين، 
 شؤون الطالبالشكوى ابتداء  من تاريخ حفظها بقسم تم الشروع في خطوات ي. 

 

 إجراءات االستئناف
إذا لم يقبل أي من الطرفين قرار المجلس التأديبي، يمكن االستئناف لدى مدير الجامعة بتقديم شكوى رسمية مكتوبة. ويرد 

 عمل من تاريخ استالم االستئناف. يوم ( أربعة عشر14مدير الجامعة كتابيا  على استئناف الشكوى خالل )
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 األكاديمية النزاهة :الثامنالفصل 
 

االمتناع عن الغش والسرقة األدبية في أداء الواجبات المطلوبة أو و على الطالب االلتزام بالنزاهة واألمانة العلمية 
 ولن تتساهل الجامعة مع كل من يخالف هذه المبادئ وسيخضع الطالب المتورطون إلجراءات عقابية رادعة. . االمتحانات

 

 الغـش
 من صور الغش، القيام بما يلي :

 .إحضار أو استخدام المواد غير المصرح بها ) سواء مكتوبة أو مطبوعة أو إلكترونية ( إلى غرفة االمتحانات 
  آخر.النسخ من ورقة امتحان طالب 
 أو تقديم المساعدة له أثناء االمتحان . التكلم مع طالب آخر 
 .تأدية االمتحانات عن طالب آخر 
 .انتحال شخصية طالب آخر للدخول إلى غرفة االمتحانات 
 . محاولة الحصول على أسئلة االمتحان قبل بدء االمتحان 
  هتقديم عمل أنجزه طالب آخر على أنه من إنجاز. 
  ،حضارها أثناء االمتحانات. إ الممنوعاستعمال الهاتف أو أي من أدوات التواصل الحديثة 

 

 السرقة األدبيةاالنتحال أو 
ال  ذا عفويا  وإتيان ه، السرقة األدبية هي اقتباس أفكار أو كتابات أو إبداعات أشخاص أو طلبة آخرين ونسبتها إلى الذات

وعلى الطالب أن يطلبوا النصح والتوجيه من أساتذة  ،يمنع من اعتباره سرقة أدبية تتعامل معها الجامعة بكل صرامة
والقرصنة،  ،  ويرتبط هذا االحتيال بالتزويرالجامعة إذا ساورتهم الشكوك بأن ما يقومون به يندرج تحت بند السرقات األدبية

حماية الملكية الفكرية، ويعتبر االنتحال سوء تصرف أكاديمي متعمد، فيتعين على وهي ممارسات فيها انتهاك لقوانين 
الطلبة االستشهاد المرجعي لدى استخدامهم لجميع مصادر المعلومات في إعداد مشاريع بحوثهم وواجباتهم، ويتضمن هذا 

االستشهاد تناع عن االلتزام بالقوانين، و االستشهاد المرجعي األفكار والكلمات والنتائج التي توصل إليها الغير، ويعد االم
 المرجعي لدى االقتباس من اآلخرين، انتهاكا  صريحا  ويعرض صاحبه إلى تبعات أكاديمية خطيرة. 

 

 ومن أشكال السرقة األدبية:
  بالنيابة عنه والقيام بإنجاز الواجب المطلوب مقابل دفع مبالغ مالية. تجارية للكتابةلجوء الطالب إلى جهة خارجية 
  ذلك علميا  ثيق االستعانة بأعمال اآلخرين دون تو. 
 اء وادع ،أعمال اآلخرين سواء نشرت أم لم تنشر على نسخ مطبوعة أو إلكترونية من مصادر مثل اإلنترنت ذأخ

 البيانية...إلخ. وهذا يشمل كذلك الخرائط والرسوم، أنها عمل شخصي
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   ونسبته إلى الذات.  أو تغييره أو إعادة صياغته أو تحويله نحويا   نسخ عمل شخص آخر حرفيا 
 هوحد هوادعاء أن العمل النهائي هو من عمل هإشراك شخص آخر في مراجعة وتحرير عمل . 

 
 

 وحتى تضمن الجامعة عدم لجوء الطلبة لالنتحال والسرقة األدبية، تقوم بالخطوات التالية: 
  تعريف الطالب بسياسة االنتحال والسرقة األدبية من خالل الحصص الدراسية في األسبوع األول من كل فصل

 ية. والسرقة األدب دراسي، حيث يتم عمل توجيه للطلبة بكيفية كتابة البحوث والواجبات لتفادي االنتحال
  إقرار سياسة العقوبات من خالل البنود أدناه والذي يفيد باتخاذ عقوبات تبعا  لخطورة الفعل تتراوح بين الخصم من

 عالمة الطالب أو الحصول على الصفر في المساق أو الرسوب فيه. 
 ( يتم استخدام نظام إلكترونيTurnit-in لكشف )الطالب تبعا  لنسبة التشابه. ، وستكون عقوبة الغش أو السرقة 

 

 واالنتحال والسرقة األدبيةفي حال ثبوت الغش والخيانة العلمية  عقابيةاإلجراءات ال 
 خذ يتي ذال ووه واالنتحال والسرقة األدبية، يعهد إلى المجلس التأديبي النظر في حاالت الغش والخيانة العلمية

 اإلجراءات المناسبة في حق المخالفين.
  لخطورة الفعل وقد تتراوح بين السماح للطالب بإعادة تقديم الواجب أو الحصول على الصفر أو  العقوبة تبعا  تتخذ

 .مساق أو أكثرفي الرسوب 
  تعلن نتيجة المجلس التأديبي في مختلف وسائل اإلعالن المتاحة داخل الجامعة، معززة بالمعلومات المتعلقة بالمعني

 االقتضاء. باألمر، وبوسائل االثبات عند
 قوبة. من تاريخ إصدار الع رصة للرد كتابيا خالل أسبوع واحديخطر الطالب بالعقوبة المفروضة، وتتاح له الف 
  إذا اعترض الطالب على العقوبة المقررة خالل الفترة المحددة يوكل إلى نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية إعادة

 دراسة الواقعة التخاذ القرار النهائي.
 وفي حال  ،في حال ثبوت انتهاك سلوكيات األمانة العلمية، يوجه للطالب المخل خطاب تحذير يوقعه مدير الجامعة

، يتم إخضاع هذا الطالب للمراقبة األكاديمية، وإذا أخفق المعني باألمر في رار هذا االنتهاك من طرف طالب ماتك
 الوفاء ببنود المراقبة األكاديمية، يفصل من الجامعة.

  اإلجراءات التأديبية التي قد تتخذ في حق الطالب المخالفين:بين ومن 
 الكتابي: إخطار كتابي يوضح االنتهاك المرتكب والعواقب المترتبة عليه. نذاراإل -
 الرسوب في المساق: إذا كانت هناك سرقة في بحث من أدوات تقويم المساق.  -
 الدراسي الذي وقع فيه الغش.مساق موضوع الغش أو في مساقات الفصل الالرسوب في  -
 الفصل المؤقت: فصل الطالب لفترة محددة مع وضع شروط معينة للرجوع. -
 دفع تعويض عن المواد المتلفة. -
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ك قوانين حال تمادي طالب ما في انتهاالفصل النهائي: بالنسبة لسرقة رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه أو في  -
 من الجامعة وإنهاء انتسابه إليها. نهائيا  ، يتم فصله ةشائنالجامعة وفي القيام بتصرفات 

 ومصادر التعلم  المكتبة :التاسعالفصل 
المكتبة مورد المعرفة والمعلومات سواء المطبوعة منها أو اإللكترونية، كما أنها توفر العديد من الخدمات المساندة لمختلف 

 ،ألن المكتبة شريك كامل في إعداد الطالب الجتياز االمتحانات نظرا  التي تحقق أهداف الجامعة،  البرامج التعليمية البحثية
وفي االرتقاء بمهارات التعلم الذاتي والتنمية الشخصية. وانطالقا  من هذه الحقيقة فإن مكتبة الجامعة تحقق هذا التكامل 

 بتقديم أحدث وآخر خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الشخصية. 
 

يلي من خدمات: توجيهات وتعليمات لمستخدمي المكتبة الجدد وخدمات االستعارة داخل المكتبة وخارج توفر المكتبة ما 
المكتبة ...إلخ، ودليل لالتصال العام باإلنترنت )للبحث في اإلنترنت( وخدمات المراجع والمصادر والموارد اإللكترونية 

 وأجهزة التصوير والنسخ.
عليمية تلمعرفية لتعزير التعلم المستمر ومواصلة البحث عن المعرفة لتمكين الهيئة التهدف المكتبة إلى توفير الموارد ا

 أتي:والموظفين من تحقيق ما ي
 .اإللمام بآخر التطورات وبآحدث أساليب البحث في مختلف مجاالت التخصص  
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بفاعلية وكفاءة    
  التفكير الناقد.مساعدة الطالب في تنمية مهارات  
 البيئة التي تقدم المعلومات المؤثرة وتحقق التعلم النشط.  يءر خدمات البرمجة وتهييتوف 
  .تحديد أماكن وجود المراجع والحقائق والمعلومات والمعارف لعمل مشاريعهم الصفية 
 تها. ها ومالءمتقييم المعلومات الموجودة وتحديد مدى صالحيتها والتفويض باستعمالها وتعيين مدى دقت 
 .التعامل مع المعلومات بصور مختلفة بما في ذلك المعلومات اإللكترونية      

 

 قواعد وتعليمات المكتبة  .2
 المكتبة مجال مخصص لالستخدام العام. لذا على روادها االلتزام بالقواعد العامة التالية:

  اآلخرين.التحدث بهدوء وعدم استعمال الهواتف النقالة، تالفيا  إلزعاج 
  إدخال أي طعام أو شراب.عدم 
 المحافظة على نظافة المكان. 
 .ترك الكتب بعد استعمالها على الطاولة 
  .إبراز البطاقة الجامعية عند طلب االستعارة ومتى ما طلب ذلك من قبل موظفي المكتبة 
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 ل هذه ن يثبت ارتكابه لمثوم ،بأي شكل من األشكالإتالفها محافظة على سالمة الكتب والوثائق، إذ ال يجوز ال
 التصرفات، يتعرض للعقوبات المناسبة.

  ال يجوز استعمال اآللة الناسخة أو الطابعة الموضوعة رهن إشارة الطلبة إال في أعمال البحث والدراسة وباحترام
 تام لقواعد االستنساخ.

 أو التخريب. يعرض الحواسب الموضوعة رهن إشارة الطلبة إلى التلف يءال يجوز استعمال أي ش 
 

 ساعات العمل .1
  : اآلتيةفي األوقات تفتح المكتبة أبوابها 

 مساء . 09:00صباحا  إلى الساعة  08:00األحد إلى األربعاء من الساعة من   -
. 03:00صباحا  إلى الساعة  08:00الخميس من الساعة  -  مساء 
 مساء . 06:00صباحا  إلى الساعة  11:00السبت من الساعة  -
 يتم إخطار المشرفين والطلبة.( إن ُوجد) المواعيدعند تغيير  -

 تم اإلشعار بغير ذلك. الرسمية إال إذاواإلجازات  تغلق المكتبة في أيام العطل
 

 سياسة تداول المطبوعات  .3
 

  اإلعارة

فاعلية  الهامة علىتعتبر اإلعارة واحدة من أهم الخدمات التى تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات الجامعية وأحد المؤشرات 
 ا.لقياس مدى فاعلية المكتبات فى تقديم خدماتها وتحقيق أهدافه  ومعيارا  جيدا  ، كتبة وعالقتها بمجتمع المستفيدينالم

 

 عارةخدمات اإل
 المطالعة -
 اإلعارة الخارجية -
 تجديد اإلعارة -
 حجز الكتب -
 متابعة الكتب والمواد المعارة -
 اإلعارة المتبادلة -
 اإلعارة الداخلية  -

 

 ستعارة مصادر المعلوماتامتطلبات 
 .البطاقة الجامعية للطالب وبطاقة الجامعة للموظفين والمدرسين -
تنظم اإلعارة بين المكتبة ومكتبات الجامعات األخرى والمؤسسات الرسمية بموجب اتفاقيات خاصة تعقد على  -

 مستوى المؤسسات والمكتبات.
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 تعليمات اإلعارة 
حسب  وإداريين وذلك المعروف أن حق استعارة واستعمال مواد المكتبة مكفول لجميع المستفيدين من طالب ومدرسينمن 

 تية: التعليمات اآل
 :ال يسمح بإعارة المواد المكتبية التالية خارج المكتبة 

 الكتب المرجعية -
 الدوريات العربيـة واألجنبية -
 الرسائل العلمية  -
 المجموعات الخاصة -

  منع إعارة أي كتاب سواء كانت اإلعارة داخلية أو خارجية إذا اقتضت المصلحة ذلك.في إلدارة المكتبة الحق 
 يجوز إعارة أي كتاب إذا كان الكتاب محجوزا  لشخص أو أكثر وفي هذه الحالة تراعى األولوية في إعارة  ال

ة طالب الحجز، كما ال يجوز إعارة كتب الكتاب، ويلغى طلب الحجز تلقائيا  بعد يومين في حالة عدم مراجع
 جديدة للمستفيد إذا كانت بحوزته كتب متأخرة أو تجديدها إال بعد إحضارها للمكتبة ومراجعة قوائم الحجز.

  قسم اإلعارة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل نهاية مدة إعارته إذا استدعت الحاجة لذلك.للمشرف على 
 مسموح بإعارتها للمستفيدين كالتالي:مدة اإلعارة وعدد الكتب ال 

 .أيام 7يوما  وتجدد  15كتب لمدة  4طالب الدراسات العليا:  -
 يوما . 110كتب لمدة فصل دراسي  10أعضاء الهيئة التدريسية:  -
 أيام. 7يوما  وتجدد  15كتب لمدة  3الموظفون اإلداريون:  -
 

 سياسة رف الحجز 
 أو بمبادرة من المكتبة ،كاديميةمن أعضاء الهيئة األ توضع الكتب على رف الحجز بناء  على طلب. 
  .تعار الكتب الموضوعة على رف الحجز إعارة ليلية فقط وتنظم المكتبة استعمالها خالل ساعات الدوام 
 .تبدأ اإلعارة الليلية قبل ساعة من انتهاء الدوام الرسمي للمكتبة وتنتهي بعد ساعة من بداية اليوم التالي 

 

  الغرامات
  فإنه يحرم  ،المواد المكتبية التي استعارها بعد التاريخ المحدد ستعارة أو إعادةاالإذا عجز أي مستعير عن تجديد

 . من اإلعارة ضعفي مدة التأخير
 لمفقودة أو توفير نسخة مطابقة للنسخة ا ،تحتسب غرامة المادة المكتبية المفقودة على أساس ضعفي قيمة الكتاب

 التأخير.غرامة إلى إضافة 
 ندات القانونية وبتوقيع مدير مكتبة الجامعة على نموذج معتمد.تتدفع الغرامة ألمين الصندوق بالمس 
  فإن الكتاب يعامل معاملة الكتاب المتلف أو المفقود. ،عليهفي حالة الكتابة على الكتاب أو التأشير 
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  لمستفيد بدفع ثمن المجموعة كاملة أو الذي يكون ضمن مجموعة أو سلسلة يلتزم االمتلف الكتاب المفقود أو
 بنفس المواصفات.المتلف شراء الجزء المفقود أو 

 يحال األمر إلى إدارة المكتبة لتحديد  ،في حالة اإلتالف المتعمد أو سرقة أي مادة مكتبية من قبل المستفيد
 العقوبة المناسبة أو تحويل القضية إلى شؤون الطلبة.

 الطباعةأجهزة الكمبيوتر / النسخ /  .4
المكتبة  عأجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمكتبة متصلة بالشبكة العالمية للمعلومات "اإلنترنت" والموارد اإللكترونية وموق

منع ممارسة األلعاب أو الدردشة أو االستماع للصوتيات أو تشغيل تسجيالت الفيديو أو تحميل وت ،اإللكترونية والكتالوج
 الملفات الكبيرة.

 

 الملكية الفكريةحقوق  .5
خاذ تحتفظ الجامعة بحقها في اتو  ،حكامها قد يعرض الطالب للمسؤوليةحقوق النشر من األمور الخطرة، وعدم االلتزام بأ

 تلك اإلجراءات الالزمة ضد األعضاء الذين يخالفون هذه األحكام.
 

 القيود على النسخ
 باعها بكل دقة:فيما يلي القيود على الكم المسموح به للنسخ والتي يجب ات

من عدد صفحات الكتاب  %10صفحات على األقل( وما ال يزيد عن فصل وال يزيد عن  10الكتب المطبوعة: )
 المعني.

 الدوريات: ما ال يزيد عن جزء كامل من المقالة المنشورة بالدورية.
من عدد الصفحات )أو  %10: ما ال يزيد عن فصل واحد من الكتاب المؤلف وما ال يزيد عن اإللكترونية المصادر

 من وحدات القياس بالكمبيوتر)بايت( عندما يكون العمل غير مكون من صفحات( %10ما ال يزيد عن 
 

 رؤية وتقدير المكتبة
تحتفظ المكتبة بحقها في رفض القيام بنسخ أي عمل من مجموعة أعمال، كما تحتفظ بحقها في منع األعضاء من عمل 

 تراه مناسبا .نسخ من المجموعات حسب ما 
 

 تغير القواعد واألحكام
تحتفظ المكتبة بحقها في تعديل وتغيير هذه القواعد من آن آلخر، ويمكن االطالع على هذه األحكام المعدلة على لوحة 

 اإلعالنات والتي سيجري تطبيقها فورا .
 
 

 مساعدة رواد المكتبة .6
الموظفون أو الطالب، ويجوز وضع بعض األسئلة على  يقوم مدير المكتبة ومساعدوه بالرد على أية أسئلة يطرحها

 اإلنترنت ثم يتم اإلجابة عليها إلكترونيا .
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 سياسة التدريب والتوجيه للمستفيدين .7
تعد المكتبة برنامجا  توجيهيا  إلرشاد المستفيدين الجدد والقدامى الستخدام جميع أساليب وتقنيات الوصول إلى مصادر 

 تي:المعلومات، وهو كما يأ
 .استخدام الفهارس اإللكترونية 
 .خدمات اإلنترنت من خالل وجود حاسبات في المكتبة مخصصة لهذا الغرض 
 .خدمة الدوريات والبحث العلمي الورقية واإللكترونية 
 .تدريب المستخدمين على استخدام نظام المكتبة وفهارسها لتسهيل االستفادة منها 
  لتعريف بكتب التراث اإلنساني.اإعداد المستخلصات عن الكتب الحديثة و 
  على  ةويجوز وضع بعض األسئل ،على أي أسئلةالرد اإلرشاد المباشر من قبل موظفي المكتبة للمستفيدين و

 إلكترونيا .نها اإلنترنت ثم يتم اإلجابة ع
 .االستعانة باإلرشاد األكاديمي لمعاونة الطالب في االستفادة من خدمات المكتبة المختلفة 
  اإلحاطة الجارية، حيث يجري إشعار دوري لمجتمع الجامعة عن المعلومات المالئمة والتي تكون خدمات

 موضع اهتمام لديهم.
 .البث االنتقائي للمعلومات، حيث يوجه لمستفيد معين 
  المستخدمين.حاجات سة للمواقع على اإلنترنت وفقا  لالعمل على إعداد فهر 
  ة الل موقع الجامعدمين كافة على شكل نشرة أو برشور أو من خالمعلومات ووضعها بين يدي المستخنشر

 لكتروني.اإل

 براءة الذمةإجراءات  .8
  بعد التأكد من عدم وجود أي مواد مكتبية بحوزة المستفيد.تسل م براءة الذمة 
 ول ال بد من الحص ،في حالة تخرج الطالب أو سحب ملفه أو تحويله إلى كلية أخرى أو تغيير رقمه الجامعي

 المكتبة.من إدارة براءة الذمة على 
 

 كيفية تقديم االقتراحات .9
 لما يلي:  قتراحات والشكاوى بالمكتبة ويمكن استخدامهاتوضع صناديق خاصة باال

 .طرح المشكالت التي ال تتطلب الخصوصية 
 .تقديم التعليقات السلبية أو اإليجابية عن خدمات المكتبة 
 بشأن تغيير أو تحسين المكتبة. تقديم االقتراحات 
 .تقديم االقتراحات بشأن إدخال مواد أو تصنيفات للمكتبة لزيادة محتوياتها وموجوداتها 
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دير المكتبة يقوم م، و يمكن إرسال المقترحات والشكاوى بالبريد اإللكتروني حيث يتلقاها موظفو المكتبة للتعامل معها
ثم يطرحها  ،لمكتبة فيهاامرفقا  برأي للشكاوى والمقترحات التي تلقاها في العام السابق ثم يعد تحليال   ،باإلشراف على العملية

نات يؤخذ هذا التحليل في االعتبار عند اتخاذ أي قرار بشأن التغييرات والتحسي ،الختامي السنوي للجنة المكتبة في االجتماع
 الجوهرية الخاصة بالمكتبة وبممارساتها ونظامها.

 

 كاوى إجراءات الش .20
 :اآلتيةكل من يرى أن لديه شكوى من أمر يتعلق بالمكتبة عليه اتباع الخطوات 

 
 

 الشكوى غير الرسمية تقدم ألحد موظفي المكتبة: 
  . يجب تقديم الشكوى لموظف المكتبة المعني باألمر مباشرة إذا كان ذلك ممكنا 
  يجوز و  ،ذا اللقاءصديق له لحضور هقد يطلب موظف المكتبة حضور زميل له وقد يرغب المشتكي في دعوة

يرسل الرد بالبريد اإللكتروني خالل خمسة أيام عمل إذا لزم إحالة الموضوع لجهة أو الحصول على الرد فورا ، 
  أو إذا كان الشخص المعني غائبا. ،أخرى 

 
 

  الشكوى غير الرسمية لمدير المكتبة:
  أو إذا كان المشتكي  ،بموظف المكتبة المعني مباشرةإذا كان من الصعب االتصال المباشر خالل سبعة أيام

أو إذا لم يتم حل المشكلة بطريقة مرضية، عندئذ ترفع  ،غير قادر على االتصال بالشخص المسؤول مباشرة
 أو ترسل بالبريد اإللكتروني لمدير المكتبة. ،أو ترفع كتابة ،الشكوى شخصيا  بعد تحديد موعد

 روقد يكون هذا الرد على شكل حكم إذا تطلب األم ،من تاريخ استالم الشكوى  يصل الرد خالل عشرة أيام عمل 
ومتى يمكنه  الموقففإن عليه تحديد كيفية التعامل مع  ،المكتبة للشكوى  مديربمجرد أن يستمع و  ،عمل تحقيق

 . إنهاء الموضوع
 تبة المكتبة إخطار المشتكي كتابة بالنتائج وباإلجراءات التي تعتزم المك مديرلنظر في المشكلة بشمولية على بعد ا

 تخاذها.ا
 

 

 الشكوى الرسمية
وإذا كان غير راٍض عن حل المشكلة من خالل المكتبة، يحق له رفع شكوى إلى  ،إذا كان المشتكي طالبا  في الجامعة

  / نائب مدير الجامعة لفرع عجمان. ديميةنائب مدير الجامعة للشؤون األكا
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  إلقامة الجامعيةانظام الفصل العاشر 
 

الجامعة،  في طوابق سكنية خاصة في مبنى يقيم الطلبةبوظبي، حيث أللطلبة المقيمين خارج  ا  جامعي ا  سكنتوفر الجامعة 
 لإلناث.خاصة للذكور وطوابق أخرى خاصة منها طوابق 

 
 إقامة الطلبة 

غسالة لى عكما تتوفر ، مجهزا   مشتركا   تتضمن مطبخا  و مجهزة بالتلفاز عن شقق مشتركة، ومفروشة عبارة  إقامة الطلبة
 ة.. وال يقوم موظفو النظافة باالعتناء إال بالمناطق المشتركوحدهم ؤولية النظافة والغسيل على الطلبة، وتقع مسللمالبس

نه تنبيه على أ. كما يجب الوحدهمالطلبة يقتصر على  بةبالطل ويجب التنبيه إلى أن المبيت في الشقق السكنية الخاصة
 ، أو الطباخين، أو السائقين سواء إلى مبنى الجامعة أو إلى الشقق السكنية.ال يسمح بإدخال الخدم الخاصين

  
   األمن والحماية

يوم مستمر، وعلى مدار ال يقوم حراس أمن من الجنسين بحماية الجامعة وطوابقها السكنية حيث يوجد حراس األمن بشكل
ية إلى المصاعد المؤد استخدام، لمراقبة جميع الطوابق والشقق وكل المرافق األخرى. وهناك تشديد ورقابة على والساعة

يع المراقبة التي تغطي جم راتيكام - عالوة على الحراس -حيث توجد  الطالبات،كل من طوابق الطالب الذكور وطوابق 
لضبط بة عند مدخل الطلولضمان أقصى درجات األمن والحماية، فقد تم تثبيت جهاز تفتيش  الجامعي.المناطق في الحرم 

 ما يتم إدخاله من مواد إلى الجامعة.
كل دخول أو حتى محاولة وصول من طرف طالب أو طالبة إلى المناطق المفصولة والخاصة بالجنس اآلخر يعرض 

 العربية المتحدة. لقوانين دولة اإلمارات وطبقا  للقوانين واألنظمة المعمول بها في الجامعة  صاحبه لعقوبات تأديبية شديدة وفقا  
 

 اإلجراءات المتبعة لتفتيش طلبة الجامعة وأمتعتهم

د لضمان أقصى درجات األمن والحماية، فقد تم تثبيت جهاز تفتيش عنتقوم الجامعة بتفتيش لسكن الطلبة بشكل دوري و 
 لضبط ما يتم إدخاله من مواد إلى الجامعة. والطالبات بالطال يمدخل

 
 التفتيش  أجهزة الهدف من وجود

توفير بيئة جامعية آمنة وسليمة من خالل رصد المواد التي يتم إدخالها إلى الحرم الجامعي من قبل الطلبة، ومنع ما يضر 
 . سير العملية األكاديمية واالجتماعية في الجامعةب
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 التفتيشتعليمات جهاز 
 يتم تعيين موظف مسؤول عن رصد وإنفاذ اللوائح المتعلقة بإجراءات التفتيش اإللكترونية للكشف عن المعادن الرئيسية. 

 .تيش اليدوي بنفسهتفإجراء الويحق له 
  ظرف  اب تحت أيو باأل هلدخول الطلبة، ويمنع دخول الطلبة إال من هذ ةالمخصصاألبواب عند األجهزة يتم تثبيت

 .كان
  أي ظرف كان. يمنع منعا  باتا  دخول المواد غير المسموح بها للجامعة تحت 
  تركب كاميرات مراقبة فوق الجهاز لمراقبة إجراءات التفتيش ويمكن اللجوء إليها في حالة وجود شكاوى طالبية أو في

 الفصل عند وجود منازعات. 
 فتيش . كما يتم توقيع الموظفين المسؤولين على إجراءات تتها من قبل الطلبةت في أماكن يمكن قراءتعلن هذه التعليما

 الطلبة على هذه التعليمات. 
 از التفتيشجهعبر إلى مبنى الجامعة دون مروره  الدخولب يمنع تحت أي ظرف من الظروف السماح ألي طالب، 

 امل.الطالبات الحو ويستثنى من ذلك الحاالت الصحية الخاصة مثل ، تحت طائلة المسؤوليةومن يخالف ذلك يقع 
  الب إلى الط ويحالجهاز التفتيش فإنه يتم عمل محضر تثبيت لهذه الحالة عبر في حال رفض الطالب المرور

المجلس التأديبي الذي له الحق في إنزال العقوبات المالئمة لهذا التصرف. وفي كل األحوال فلن يسمح لهذا الطالب 
 التفتيش. جهازعبر بدخول مبنى الجامعة إال بمروره 

  تجري عمليه تفتيش الطالب من خالل جهاز تفتيش الحقائب وجهاز القياس المغناطيسي كما يمكن استعمال جهاز
 المسح اليدوي في حالة إصدار صوت رنين من جهاز القياس المغناطيسي. 

  رة و حقائب صغيإزالة جميع األجسام المعدنية من شخصه ووضع األجسام المعدنية وأية أكياس أ الطالبيطلب من
 كانت أو كبيرة ومحافظ النقود أو الطرود ..إلخ. 

  يطلب من الطالب المشي من خالل جهاز القياس المغناطيسي وفي حالة وجود رنين سوف يطلب من الطالب مرة
 ثانية إزالة جميع األجسام المعدنية وسيره مرة ثانية من خالل جهاز القياس المغناطيسي. 

  ابع سح اليدوي بدءا  من أصرنين من جهاز القياس المغناطيسي لمرة ثانية يتم استخدام جهاز المإذا كان هناك صوت
ويتم فوق المالبس الخارجية، وفي هذه الحالة يتم تفتيش الطالب من . وصوال  إلى الرأس دون تعمد لمس الجسمالقدم 
  من نفس جنسه.األمن موظف قبل 

 بة بوجود أي مواد يخفيها الطالب أسفل مالبسه، فإنه يطلب من الطالب إذا شك الموظف المسؤول عن تفتيش الطل
 الذهاب إلى قاعة جانبية مخصصة لتفتيش أكثر دقة ومن قبل موظف مسؤول عن تفتيشه من نفس جنسه. 

  من ها طواعية أو تلك التي يتم اكتشاف ها للجامعة، والتي يسلمها الطالبيتم التحفظ على كافة المواد الممنوع دخول
خالل جهاز التفتيش، في مكان مخصص لذلك وإلدارة الجامعة حق التصرف بها )مصادرتها، إرجاعها للطالب، 

 إتالفها، تسليمها للجهات األمنية أو أولياء أمور الطالب(. 
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  في حال اكتشاف وجود مواد ممنوعة في حوزة الطالب، فإنه يتم تثبيت ذلك من خالل محاضر تحقيق خاصة. يحق
األمنية في  إلى كافة الجهاتها لتي تراها مناسبة بما فيها إرسالالجامعة التصرف بهذه التحقيقات بالطريقة ا إلدارة

 الدولة. 
 

 المواد غير المسموح إدخالها لمبنى الجامعة
  .)األلعاب اإللكترونية )مثل األتاري والبالي ستيشن، ..إلخ 
  .المواد المخدرة بكافة أنواعها 
  .)المواد القابلة لالشتعال )مثل البنزين والكاز وأنابيب الغاز 
  .المتفجرات بكافة أنواعها 
  .)األسلحة بكافة أنواعها )مثل السكين والخنجر والمسدس، ..إلخ 
  .الكحوليات وغيرها مما يسكر 
  في أو طبيب مرخص، و األدوية التي تشكل خطرا  على الصحة العامة )إال إذا كان هناك تصريح من مستشفى معتمد

 .(ادة الجامعة ألخذ الموافقة عليهاهذه الحالة تعرض على عي
  .مكبرات الصوت 
  .اآلالت الموسيقية 
  .األجهزة الكهربائية، إال بإذن من إدارة الجامعة 
  .األجهزة الرياضية، إال بإذن من إدارة الجامعة 
  .األلعاب النارية 
  .الحيوانات األليفة وغير األليفة 
 رجيلة )الشيشة( وما يتعلق بها أو ما يعادلها.األ 
  

 بةسالمة الطل

، وإضافة إلى ما سبق ذكره من قبل في هذه الوثيقة حول هذا الموضوع عامة وضعت ضوابط ةحرصا على سالمة الطلبو 
 :تيإليه في آخر النهار، وهي كاآل لخروجهم من مبنى الجامعة وعودتهم

  واألمانة.نضباط وحسن الخلق التحلي باال 
  .الدخول والخروج إلى مبنى الجامعة والتجول في فضاءاتها بلباس رسمي 
 .الحفاظ على أثاث اإلقامة الجامعية وتجهيزاتها 
 .ترشيد استهالك الماء والكهرباء والغاز 
 لجامعي بالتعاون مع باقي المقيميناإلسهام بفعالية في نظافة السكن ا. 
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  المقدمة من طرف المسؤولين.تطبيق التعليمات والتوجيهات 
 .عدم تغيير الغرفة إال بقرار من الموظف المسؤول 
  مساء.  الساعة الحادية عشرالطوابق واألجنحة والغرف بعد إطفاء األضواء في الوقت المحدد والتوقف عن التنقل بين 
  أجنبي دون إذن من الموظف المسؤول.يمنع استقبال أي شخص 
 خطية من قسم شؤون الطلبة. إال بموافقة في اإلقامة الجامعية  تمنع إقامة الحفالت الخاصة 
 م شؤون قسإال بموافقة  الدوامأثناء  معية بالمبيت خارج مبنى الجامعةال يحق للطلبة المستفيدين من اإلقامة الجا

 الطلبة.  
 

  تعليمات خاصة بالطالبات

  ومن تأخرت عن الوقت المحدد ثالث مرات مساء   السادسة الساعة يوم السبت اإلقامة آخر وقت لعودة الطالبات إلى
 تفقد حقها في السكن بالجامعة بقرار من لجنة تشكل لهذا الغرض.

  تخلي الطالبات المواطنات اإلقامة الجامعية خالل إجازة نهاية األسبوع، وعلى من ترغب في البقاء خالل إجازة نهاية
 .موافقة ولي أمرها لكيوم الخميس وكذقبل  األكاديميةإدارة الشؤون األسبوع الحصول على موافقة 

   بعد و ال يسمح للطالبة بالخروج من الجامعة خالل فترة الدراسة المقررة في جدول حصصها إال ألمر طارىء وقاهر
  إلدارة.اموافقة 

  خروج تصريح بالعلى الطالبة الراغبة بالخروج من الحرم الجامعي خالل فترة إقامتها في الجامعة أن تحصل على
 موقع من ولي أمرها بحضوره شخصيا  في بداية كل عام جامعي. حيث ال يسمح لها بالخروج دون هذا التصريح.

  ُيسمح للطالبات الحاصالت على تصريح من أولياء أمورهن بالخروج لقضاء حاجياتهن والتسوق مرتين في األسبوع
 .وتستثنى من ذلك الحاالت الخاصة مساء   ونصف إلى حدود الساعة السادسة تينولمدة ساع

 ن كالتأخر ثالث مرات يم إذا تكررو  رف اإلدارة يتم إخبار ولي أمرها،إذا تأخرت الطالبة عن المدة المحددة لها من ط
 تجميد العمل بترخيص ولي أمرها لمدة معينة. إلدارة الشؤون األكاديمية

  المصرح لهم من قبل أولياء أمورهن األشخاص أولياء أمورهن أو الخروج من اإلقامة الجامعية برفقة بيسمح للطالبة
 .  إلى حدود الساعة الثامنة مساء 

 إنذارات بسبب مخالفة لوائح السكن أو التغيب المتكرر وغير المبرر عن الحصص  ةكل طالبة حصلت على ثالث
 تحرم جزئيا  أو كليا  من الحق في السكن بقرار من قسم شؤون الطلبة.

 ر إنذارات بسبب مخالفة لوائح النقل أو التغيب المتكرر وغي ةمستفيدة من النقل الجامعي حصلت على ثالث كل طالبة
المبرر عن الحصص تحرم جزئيا  أو كليا  من الحق في االستفادة من خدمة النقل الجامعي بقرار من قسم شؤون 

 الطلبة.
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  لطالبتعليمات خاصة با

 دخول إال ومن تأخر عن الوقت المحدد يحرم من ال العاشرةالساعة  هو مساء   آخر وقت لعودة الطالب إلى اإلقامة
 قراره.لي لجنة الشؤون الطالبية بعن عذر قاهر حسب تقدير المسؤول الذي يخبر في اليوم الموا إذا كان تأخره ناتجا  

    نة الجامعة بقرار من لجثالث مرات يفقد حقه في السكن ب كل من تأخر عن موعد العودة إلى السكن الجامعي مساء
 تشكل لهذا الغرض.

  وعلى من يرغب في البقاء خالل إجازة  ،سبوعيخلي الطلبة المواطنون اإلقامة الجامعية خالل العطل وإجازة نهاية األ
 الحصول على موافقة اإلدارة قبل يوم الخميس. سبوعنهاية األ

 نذارات بسبب مخالفة لوائح السكن يحرم جزئيا  أو كليا  من الحق في السكن ى ثالثة إكل طالب أو طالبة حصل عل
 بقرار من قسم شؤون الطلبة. 

  بإمكان الطلبة الوافدين مغادرة اإلقامة الجامعية )للمبيت خارج اإلقامة أو السفر خارج الدولة( خالل إجازة نهاية
 . رة الشؤون األكاديميةداإلرسمي خبار خالل الدوام الإاألسبوع بعد تسليم نموذج 

 .ال يسمح للطالب بالخروج من الجامعة خالل فترة الدراسة المقررة في جدول حصصه إال بإذن من اإلدارة 
 إنذارات بسبب مخالفة لوائح السكن أو التغيب المتكرر وغير المبرر عن الحصص يحرم  ةكل طالب حصل على ثالث

 جزئيا  أو كليا  من الحق في السكن بقرار من قسم شؤون الطلبة.
 إنذارات بسبب مخالفة لوائح النقل أو التغيب المتكرر وغير  ةكل طالب مستفيد من النقل الجامعي حصل على ثالث

م جزئيا  أو كليا  من الحق في االستفادة من خدمة النقل الجامعي بقرار من قسم شؤون المبرر عن الحصص يحر 
 الطلبة.

 

 للطلبة المخالفين  اإلجراءات العقابية

 ومن بين اإلجراءات التأديبية التي قد تتخذ في حق الطالب المخالفين:
 الشفوي  التنبيه. 
 والعواقب المترتبة عليه. اإلنذار الكتابي: إخطار كتابي يوضح االنتهاك المرتكب 
 .الحرمان من المنحة الدراسية لمدة محددة 
  .الحرمان من السكن 
 .الفصل المؤقت: فصل الطالب لفترة محددة مع وضع شروط معينة للرجوع 
 .فرض قيود على مشاركة الطالب في بعض أنشطة الجامعة 
 .دفع تعويض عن المواد المتلفة 
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 من الجامعة ا  نهائيوانين الجامعة وفي القيام بتصرفات مشينة، يتم فصله في حال تمادي طالب ما في انتهاك ق
 وإنهاء انتسابه إليها.

 

 خدمة المطعم

 .لكل الطلبة توفر الجامعة خدمة المطعم
 

 المواقف

 توفر الجامعة مواقف سيارات لمعظم طلبة الجامعة، وتسعى إليجاد الحلول الشاملة لذلك في أقرب وقت ممكن. 
 

 على السكن المحافظة

  مختلف التجهيزات في المبنى بصورة سليمة، وحسب اإلرشادات المخصصة لذلك. استخدامكل طالب مسؤول عن 
 .يعد األثاث في غرفة الطالب عهدة شخصية لديه، فعلى الطالب المحافظة عليه، وعدم نقله خارج الغرفة 
 واللوحات، أو أي غرض آخر، ويستخدم لذلك  يمنع دق أي مسامير في جدران الغرفة، أو الممرات، لتعليق الصور

 الغرض مواد الصقة ال تترك أثرا  على الجدران.
 ال يجوز تغيير قفل باب الغرفة. 
  كل طالب مسؤول عن نظافة غرفته، وترتيبها، والمحافظة على نظافة المبنى عموما ، علما  بأن هناك عمال نظافة

 فة من خارج نطاق شركة النظافة التي تتعاقد معها إدارة الجامعة.يقومون بتنظيف ممراته، ويمنع تواجد عمال نظا
 .تحفظ األطعمة في الخزائن المخصصة في مطبخ السكن، أو الثالجة، ويمنع وضعها في خزائن المالبس 
  ها.ماستخداكل طالب مسؤول عن ترك التجهيزات التي يستخدمها في المطبخ، أو غرفة الغسيل، نظيفة بعد 
  ترشيد استهالك الكهرباء والماء.يراعي الطالب 
 .ال يسمح للطالب بتغيير الغرفة المخصصة له، أو تبديلها دون موافقة إدارة الجامعة 
 .يجب على الطالب إغالق النوافذ والتأكد من إغالقها عند مغادرة الغرفة 

 الصحة والسالمة وممتلكات الطلبة الشخصية

  الممنوعة، أو أي نوع من المواد والعقاقير المضرة بالصحة.يحظر على الطالب إدخال األطعمة والمشروبات 
 .يحظر على الطالب اقتناء أي أجهزة إشعال ناري، أو مواد قابلة لالشتعال 
 .يحظر االحتفاظ بالحيوانات األليفة داخل المبنى 
 .كل طالب مسؤول عن حاجياته الخاصة، وضياع أي منها ليس من مسؤولية الجامعة أو إدارة السكن 



 

  1019دليل الطالب سبتمبر                               62من  55 

 ؤولة إدارة السكن غير مس، و لى الطالب في نهاية كل فصل دراسي، وعند ترك السكن، أخذ حاجياته الخاصة كافةع
 عن فقدان أي منها.

 .يحظر التدخين في قاعات التلفزيون، وقاعات المطالعة، وقاعات الحاسوب، واألماكن العامة في السكن 
  األمن والسالمة.تحتفظ إدارة السكن بمفتاح إضافي لكل غرفة، ألغراض 

 العالقات اإلنسانية والنظام العام 

  يلتزم الطالب باإلسهام في بناء عالقات إنسانية إيجابية، أساسها الود واالحترام مع الطالب، ومع العاملين في
 الجامعة.

 أنماط رفيعة من الخطاب والتعامل، مع الفئات المذكورة في المادة السابقة. استخداميلتزم الطالب ب 
  ،يمنع توزيع النشرات، أو جمع التواقيع، أو التبرعات، دون الحصول على ترخيص مسبق لممارسة هذه األنشطة

 رة الجامعة.اوذلك من خالل إد
 

 نظام النقل

 يومي من وإلى الجامعة. في ضواحي مدينة أبوظبي النقل المجاني بشكل توفر الجامعة للطالبات القاطنات 
  نهن إمارات سكخارج مدينة أبوظبي النقل بالمجان يوم الخميس من الجامعة إلى القاطنات توفر الجامعة للطالبات

 إلى الجامعة شريطة توفر ثالث طالبات كحد أدنى لنفس المنطقة.  إمارات سكنهنالسبت من  ويوم
 ة فقط. رة وجيز ال توفر الجامعة مواصالت للطلبة الذكور إال في حاالت استثنائية بعد موافقة إدارة الجامعة ولفت 
 حق السفر  نطالق تضيعوكل طالبة تتخلف عن موعد اال ،وإيابا   بمواعيد السفر ذهابا   لتزامينبغي على الطالبات اال

 على متن نقل الجامعة.
  الطالبات في نقطة واحدة فقط بكل مدينة.إيصال ومغادرة يتم 
  لمدة وجيزة.الوقود ال يتوقف السائق أثناء السفر إال في محطة 
  نضباط أثناء السفر وعدم إزعاج السائق.بااليتوجب على الطالبات التحلي 
   عن  إذا لم ينتج عن ذلك تغيب يمكن للطالبة السفر إلى بيت أهلها قبل يوم الخميس على حسابها الخاص ذهابا

 وذلك بعد استيفاء الشروط التالية : الدروس.
 ( النموذج متوفر بإدارة الشؤون األكاديمية سفر بيوم واحد )قبل ال "إخبار بالسفر"توقيع نموذج  -
 .( إدارة الشؤون األكاديميةتصريح مسبق موقع من ولي األمر ) محفوظ في ملف التصاريح عند الحصول على  -
     توقيع الطالبة وسائق السيارة )خاصة أو أجرة ( على تصريح يوجد رهن اإلشارة لدى موظف األمن. -
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 الطوارئ إجراءات  :الفصل الحادي عشر
 إجراءات الطوارئ 

 .خاصا   نفرد له فصال   ألهميتهنظرا   السابق ذكره، ولكن ةيرتبط ما يلي بموضوع السالم
 

 ماذا أفعل في حال حدوث أي طارئ في الحرم الجامعي ؟
 اتبع التعليمات اآلتية :

 

 عند حدوث الطارئ:
 بأفراد األمن باالستقبال على الرقم الداخلي. االتصال 
  ،ةيلي: نوع الحالة الطارئ على ذكر مامع الحرص مباشرة بخدمة الطوارئ المطلوبة،  االتصالفي حالة عدم الرد 

 : )حريق، طوارئ طبية(، مكان حدوث الطارئ، اسمك ورقم هاتفك المحمول.مثال  
 

 االستعداد الشخصي:
 تعرف على مواقع مخارج الطوارئ في مبناك.ال 
  لكفصالطوارئ من فصلك الدراسي إلى مناطق التجمع بحسب أقرب مخرج  لضع مخطط للهروب في حالة و. 
 تعرف على مواقع صناديق إنذارات الحرائق الزجاجية في مبناك.ال 

 

 إجراءات اإلخالء عند الطوارئ:
 كل شخص معرض لخطر مباشر، إذا لم يتعارض ذلك مع سالمتك أنت.  ةساعدم 
  نة.ممتلكاتك الشخصية الثمي القيام بتأميناألنشطة التي تقوم بها و وقف كل إلى عند سماع اإلنذار المبادرة 
  اآلخرين على القيام بذلك أيضا  تشجيع ق الهاتف المحمول و غالإ. 
 .القيام بما يؤمن عملية اإلخالء دون اإلخالل بسالمتك 
 المبنى فورا   ءخالإع اإلرشادات المعطاة من قبل لجنة الطوارئ و ااتب. 
  أثناء عملية اإلخالء إذا وجهتك لجنة الطوارئ لفعل ذلك.اآلخرين مساعدة 
  على اإلخالء.( إذا وجدوا) ذوي االحتياجات الخاصةانة عإ 
 حتى تتضح جميع األمور تماما  عدم المغادرة توجه إلى موقع التجمع عقب انتهاء اإلخالء و ال. 
 ع تعليمات ممثلي خدمات الطوارئ ولجنة الطوارئ.ااتب 

إذا صدرت تعليمات  الجامعة، إاللتجمع بعد أي إخالء طارئ هي مواقف السيارات الواقعة أمام مبنى تنبيه: منطقة ا  
 أخرى من لجنة الطوارئ بتحديد منطقة أخرى للتجمع.
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 الطوارئ الطبية:
 في هذه الحالة، قم بما يلي:

 اإلصابات.إذا لم يهدد سالمتك لتجنب المزيد من  تأكد من خلو الموقع من المخاطرال 
  بتحريك أي مصاب ما لم يكن في وضع يهدد حياته.عدم القيام 
  تأكد أنهم قاموا بالواجب.البأفراد األمن باالستقبال للقيام بما يلزم و االتصال 
  ،سعاف بخدمة سيارات اإلاالتصال برقم الطوارئ، و يجب االتصال إذا تعذر االتصال بأفراد األمن لسبب أو آلخر

 الطوارئ الشديدة . األولية في حالة
  حتى تصل المساعدة.له اإلسعافات األولية المناسبة وإجراء مع المصاب البقاء 
 ع تعليمات خدمات الطوارئ ولجنة الطوارئ في الجامعة ومسعفي اإلسعافات األولية.ااتب 

 
 الحرائق والطوارئ األخرى:

  إذا علمت بحدوث حريق أو أية طوارئ أخرى.  على رقم الطوارئ التصال جهاز اإلنذار الزجاجي واتشغيل 
  العون ألي شخص يتهدده خطر مباشر إذا لم يتعارض ذلك مع سالمتك الشخصية.تقديم 
 .تحجيم الحريق دون اإلضرار بسالمتك، فينصح إغالق األبواب والنوافذ 
 ع اآلخرين على القيام بذلك.يشجتاتف المحمول و إغالق اله 
 المبنى فورا   إخالءالطوارئ و ع توجيهات لجنة ااتب. 
 وي االحتياجات الخاصة على اإلخالء.إعانة ذ 
  الحذر وتجنب التحرك إلى المناطق الخطرة أو المليئة بالدخان.توخي 
  حتى تتأكد من سالمة ذلك. عدم المغادرة إلى نقطة التجمع بعد اإلخالء و االنتقال 
 األولية. اإلسعافاتن المختصين بمسعفيالفي الجامعة أو  تعليمات ممثلي خدمات الطوارئ ولجنة الطوارئ اع اتب 
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 ميثاق معلوماتي :الفصل الثاني عشر
 :اآلتيةوالقواعد للشروط يخضع استخدام الوسائل المعلوماتية بجامعة محمد الخامس أبوظبي 

 

i. الشروط العامة لالستخدام 
 والحاجيات الخاصة بالحياة الجامعية وأنشطتها.بالجامعة  ينحصر استخدام الوسائل المعلوماتية بشكل وثيق 
  كل استخدام مغاير للوسائل المعلوماتية للجامعة عليه أن يخضع مسبقا  لترخيص من طرف مدير الجامعة أو من

 يمثله.
  تمنع منعا كليا االستعماالت المنافية للقانون واألنظمة الجاري بها العمل، وخصوصا تلك التي من شأنها أن تمس

 أو اإلساءة للدولة ورموز الوطن.، باألخالق وبكرامة األشخاص وشرفهم وحياتهم الخاصة
 

ii. قواعد االستعمال والسالمة وحسن االستخدام 
لمساهمة كما أنه مطالب من موقعه با ،يعتبر كل مستخدم مسؤوال  عن استخدام الموارد المعلوماتية والشبكة التي يلج إليها

أن يكون استعمال هذه الموارد عقالنيا  ووفيا  قصد اجتناب ما يحصل من تشبع للشبكة، أو يجب ، و في السالمة العامة
 تفاديا لتحويلها لغايات شخصية.

 على المستخدم للشبكة، بصفة خاصة، أن:
 .يطبق توصيات السالمة الموجهة إليه 
 .يضمن حماية معلوماته ويعد مسؤوال  عما يمنحه من حقوق لباقي المستعملين 
  معطياته باستخدام وسائل الحفظ الفردية، أو تلك الموضوعة رهن إشارته.يحمي 
  يخبر المسؤول بخصوص كل محاولة لإلجهاز على سرية حسابه اإللكتروني، وكل ما يبدو له غير عادي بصورة

 عامة.
 ج هذا اإلطار ار يتبع القواعد المعمول بها في الجامعة بخصوص كل عملية إلدخال برمجة ما، وتبقى كل عملية تقنية خ

 غير مرخص بها.
 .يختار كلمات مرور موثوقة تحفظ سرا  وال يطلع عليها شخصا  آخر بأي حال من األحوال 
  إلى استخدام األنظمة أو الشبكات عبر الوسائل التي الدخول يلتزم بأال يضع رهن إشارة مستعملين غير مرخصين

 يستعملها.
 لكترونية األخرى أو يخفي هويته الحقيقية.ال يستعمل أو يحاول استعمال الحسابات اإل 
  ال يحاول قراءة أو تعديل أو نقل أو إتالف معطيات معينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون الموافقة الصريحة

 لصاحبها.
 في  اتال يغادر جهاز عمله أو األجهزة ذات الخدمة الحرة دون فك الربط اإللكتروني، لتفادي ترك الموارد أو الخدم

 متناول اآلخرين.
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iii. شروط السرية 
في األنظمة المعلوماتية على ما هو متعلق بهم، وما هو عام  ينحصر ولوج المستخدمين للمعلومات والوثائق المحفوظة

كما يمنع بصفة خاصة الحصول على المعلومات العابرة للشبكة أو التي يتوفر عليها مستخدمون آخرون ولم ، ومشترك
م يوجه كالبريد اإللكتروني الذي ل  وتنطبق هذه القاعدة أيضا على المخزنات الخاصة ،حمايتها حماية كاملةيحرصوا على 

 للمستخدم ، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق تبليغ نسخة.
 

iv. احترام القانون الخاص بالبرمجيات 
 وذلك بشرط: ،يمنع منعا  كليا  نسخ البرمجيات التجارية ألي من األغراض باستثناء نسخة للحفظ

 .أن تتم في إطار الشروط التي يحددها قانون الملكية الفكرية 
 .وأن يقوم بهذه العملية شخص مؤهل 
  على القيود الخاصة باستعمال البرمجيات.المستخدم يتحايل ال أن 

 

v. حفظ سالمة األنظمة المعلوماتية 
لألنظمة المعلوماتية والشبكات، سواء من خالل استعمال يلتزم المستخدم باجتناب كل ما من شأنه اإلخالل بالسير العادي 

 أو إدخال برمجيات طفيلية تعرف باسم الفيروس . ،األجهزة بشكل غير سليم
 

vi. ويب، إرساليات، دردشة( خدمات اإلنترنت( 
امة عيجب على المستخدم االستفادة من خدمات اإلنترنت في اإلطار الخاص بأنشطته العلمية، وفق احترام المبادئ ال

 والقواعد المتعلقة بمختلف المواقع وتماشيا  مع القوانين الجاري بها العمل.
 :يراعي ما يليعلى المستخدم بصفة خاصة أن 

  خارج المقتضيات المحددة لهذه األجهزة ودون ترخيص  االرتباط أو محاولة االرتباط بأجهزة استغالل المعلوماتعدم
 من طرف المسؤولين.

  من شأنه اإلخالل بسالمة هذه األجهزة واشتغالها العادي. القيام بكل ماعدم 
  انتحال هوية شخص آخر.عدم 
  اعتراض االتصاالت بين أشخاص آخرين، واالمتناع عن كل تدخل في انتقال الرسائل طبقا لسرية المراسالت عدم

 الخاصة.
  أو منافية للتشريعات الجاري  استغالل هذه الخدمات لتمكين أشخاص آخرين من ولوج معطيات ومعلومات سريةعدم 

 بها العمل.
  إيداع الوثائق في أجهزة استغالل المعلومات دون ترخيص من المسؤولين المؤهلين لذلك.عدم 
  بلباقة إزاء متحدثيه في الرسائل اإللكترونية والدردشة.التعامل 
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  ر بالجامعة.إعطاء آراء شخصية خارجة عن إطار نشاطه العلمي والتي من شأنها إلحاق الضر عدم 
 القوانين وخصوصا  ما تعلق منها بالمنشورات ذات الصبغة المشبوهة والمهينة والعنصرية والقدحية. احترام 
 .ال تتحمل الجامعة مسؤولية إتالف المعلومات أو المخالفات التي يرتكبها المستعمل الذي لم يحترم هذه المقتضيات 
 

vii. تحليل ومراقبة استعمال الموارد 
ة السالمة والصيانة والتدبير التقني للمعلومات أن يخضع استعمال الموارد المادية أو البرمجية، والتبادل عبر تستلزم ضرور 

الشبكة للتحليل والتدقيق تحت مراقبة مصالح اإلنترنت، وذلك في إطار احترام القانون المعمول به والمتعلق بالمعلوميات 
 والملفات والحريات.

 

viii. عقوبات تأديبية 
 المستخدمون الذين ال يحترمون قواعد وواجبات هذا الميثاق إلجراء تأديبي تحدد شكله إدارة الجامعة.يخضع 

 

ix. متابعات مدنية وجنائية 
ي جنائية المنصوص عليها فالمدنية و/ أو اللمتابعات ليمكن أن يتعرض كل مستخدم مخالف للقواعد المذكورة أعاله 

 القانون الجاري العمل به.

 
 


