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 خصائص الوثيقة

 

 

 ضبط إصدارات الوثيقة

  

 

  

 

 GUI01-15012021-01-v01.00 رقم الوثيقة

 دليل طالب البكالوريوس عنوان الوثيقة

 قطاع الشؤون األكاديمية المسؤول عن الوثيقة

 مكتب الشؤون القانونية ونواب مدير الجامعة المسؤول عن مراجعة الوثيقة

 مدير الجامعة  المسؤول عن الموافقة

 داخلي تصنيف الوثيقة

 26/01/2021 تاريخ فعالية / سريان الوثيقة

 عند الحاجة فصلية  سنوية       دورية المراجعة

 عند الحاجة تاريخ المراجعة  التالية

 ملخص التعديالت المسؤول عن اإلصدار تاريخ اإلنشاء رقم اإلصدار

V1 15/01/2021  االستراتيجيةمدير مكتب الشؤون 
دليل الطالب إنشاء النسخة األولى من 

 البكالوريوس
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 فهرس المحتويات 
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 تمهيد

 

د سة وتحدّ داخل المؤسّ الطّلبةم حياة ها تنظّة ألنّوثيقة هامّ  الطّالبيعتبر دليل 

يجب احترامه، وهو قابل ليل بمثابة التزام حقوقهم وواجباتهم. وعليه، يعتبر هذا الدّ

ة يعلن م بإجراءات داخليّة إلى ذلك، ويمكن أن يتمّغيير إذا دعت المصلحة العامّللتّ

 عنها عبر إعالنات تصدر عن إدارة الجامعة.
 

 سميّالرّ وينشر على الموقع اإللكترونيّ الطّلبةعلى جميع  الطّالبع دليل يوزّ

 .للجامعة
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 ةد بن زايد للعلوم اإلنسانيّ لجامعة محمّ األكاديميّقويم التّ

 2021-2020ة ألكاديمياالنة للسّ

 اليوم التاريخ البيان

ل 
ص

ف
ال

ال
ا

ي
م

دي
كا

أل
 

  )
ف

ري
خ

ال
( 

ل
و

أل
ا

20
20

    

 األربعاء 2020أغسطس  19 دريس الجدددوام أعضاء هيئة التّ

 األحد 2020أغسطس  23 دريسين وأعضاء هيئة التّدوام المسؤولين اإلداريّ 

ة األنشطة التعريفيّ-الجدد وتسجيلهم الطّلبةاستقبال 

 طوير المهنيّ التّ -واختبارات قياس القدرات  واإلرشاد األكاديميّ

 كاديميّةظلمات األقرارات في شأن التّ-دريسألعضاء هيئة التّ

 الخميس -األحد 2020أغسطس  23-27

 األحد 2020أغسطس  30 راسةبدء الدّ

 الخميس 2020سبتمبر  3 ةألكاديمياآخر موعد لسحب وإضافة المساقات 

 الخميس 2020سبتمبر  17 آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب

 الخميس  2020سبتمبر  15 ينالمستمرّ للطّلبةراسة آخر موعد لتأجيل الدّ

 األحد 2020أكتوبر  18 امتحانات منتصف الفصل

 الخميس 2020ديسمبر  10 للمحاضراتآخر يوم 

 الخميس -السبت 2020ديسمبر  17-12 امتحانات نهاية الفصل

 الخميس  2020ديسمبر  24 كاديمياألإعالن نتائج الفصل 

 الخميس 2020ديسمبر  30 كاديميّةمات األظلّ آخر موعد الستالم التّ

 

 اليوم التاريخ البيان

م 
عا

ال
ف 

ص
نت

م
ة 

طل
ع

أل
ا

ي
م

دي
كا

 

 للطّلبة كاديمياألبدء عطلة منتصف العام 

 2020ديسمبر  20

 2021يناير  7 -

 الخميس -األحد 

 

 ةكاديميألعضاء الهيئة األ كاديمياألبدء عطلة منتصف العام 

 2020ديسمبر  20

 2021يناير  3 -

 الخميس -األحد 
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 اليوم التاريخ البيان

ل 
ص

ف
ال

أل
ا

ي
م

دي
كا
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بي

لر
)ا

ي 
ان

لث
ا

20
21

 

 األحد 2021يناير   3 دريس الجدددوام أعضاء هيئة التّ

 األحد 2021يناير   3 دريسين وأعضاء هيئة التّدوام المسؤولين اإلداريّ 

ة عريفيّاألنشطة التّ -الجدد وتسجيلهم الطّلبةاستقبال 

 طوير المهنيّ التّ -واختبارات قياس القدرات  واإلرشاد األكاديميّ

 كاديميّةمات األظلّ قرارات في شأن التّ -دريسألعضاء هيئة التّ

 الخميس-األحد 2021يناير   3-7

 األحد 2021يناير   10 بدء المحاضرات

 الخميس 2021يناير   15 ةكاديمياألآخر موعد لسحب وإضافة المساقات 

 الخميس 2021يناير   29 آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب

 الخميس  2021يناير   25 ينالمستمرّ للطّلبةراسة لتأجيل الدّآخر موعد 

 األحد 2021فبراير  28 امتحانات منتصف الفصل

 

 اليوم التاريخ البيان

ع
بي

لر
 ا

ة
طل

ع
 

 الخميس -األحد  2021أبريل  8 -مارس 28 للطّلبةبيع بدء عطلة الرّ

 الخميس -األحد  2021أبريل  8 -مارس 28 دريسبيع ألعضاء هيئة التّبدء عطلة الرّ

 

 اليوم التاريخ البيان

ل 
ص

ف
ال

ي 
ف

ة 
س

را
د

ال
ف 

نا
تئ

س
ا

أل
ا

ي
م

دي
كا

 
ي 

ان
لث

ا
20

21
 

 األحد  2021أبريل  11 بيع بدء المحاضرات بعد عطلة الرّ

 الخميس  2021أبريل  22 آخر موعد للمحاضرات

 الخميس -األحد 2020أبريل   29-25 امتحانات نهاية الفصل

 الخميس 2021مايو  6 كاديمياألإعالن نتائج الفصل 

 االثنين 2021مايو  13 كاديميّةمات األظلّ آخر موعد الستالم التّ
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 اليوم التاريخ البيان

ل 
ص

ف
ال

أل
ا

ي
م

دي
كا

 
ي 

ف
صي

ال
20

21
 

 األحد  2021مايو  16 بدء المحاضرات

 األثنين   2021مايو  17 ةكاديمياألآخر موعد لسحب وإضافة المساقات 

 الخميس 2021مايو  27 آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر بدون رسوب

 الخميس 2021يونيو  24 آخر موعد للمحاضرات

 األثنين-األحد 2021يونيو  28-27 امتحانات نهاية الفصل

 األربعاء 2021يونيو  30 كاديمياألإعالن نتائج الفصل 

 األحد 2021يوليو  4 كاديميّةاألمات ظلّ آخر موعد الستالم التّ
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 مدير الجامعةسعادة كلمة 

تحظى العلوم اإلنسانية بأهمية خاصة؛ فهي تنطلق من المجتمع إلى المجتمع. كما أنها 

تتأثر وتؤثر في باقي العلوم وعلى الواقع المعيش، وهذا ما يجعلها ميدانًا حيويًّا ذا أهمية كبرى 

وتطوره. وتأسيس جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية يعكس حرص قيادتنا لبناء المجتمع 

الرشيدة على النهوض بهذه العلوم، وإنشاء مراكز بحثية رائدة، تختص بإنتاج أبحاث علمية تتناول 

مختلف القضايا التي من شأنها أن تعزز خطاب التسامح والتعايش المشترك بين جميع األديان، 

ر الحضاري والتعاون اإلنساني، وتسهم في بناء قيادة فكرية قادرة على دعم وتفتح باب الحوا

 .الدولة في جهودها في خدمة اإلنسانية

تفخر جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية بكونها مؤسسة تعليمية حكومية داعمة 

في -لرؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة في ترسيخ أسس اقتصاد معرفي مستدام. وتدرك 

حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها في تعزيز الهوية الوطنية وقيمها األصيلة؛  -الوقت ذاته

وذلك دعمًا لرؤية الدولة االستراتيجية المتمثلة في إعداد جيل متميز معرفيًّا، ومحافظ على هويته 

 .الوطنية

ي مؤسسات التعليم إن الجهود االستثنائية التي بذلتها الدولة لتطوير البنية التحتية ف 

خير مثال يبرز أهمية العلم  -وفق أفضل المعايير الدولية-العالي وتوفير منصات التعليم االفتراضي 

منذ -والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة. فقد كانت القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات 

ية التي ستشهدها القطاعات سباقةً إلى استشراف المستقبل، وتوقع التحوالت الجذر -نشأتها

لتواكب هذه التغيرات، وتضع  2071الحيوية في العالم، وعلى رأسها التعليم. وجاءت رؤية اإلمارات 

كافة الخطط لتحقيقها؛ حتى أصبحت تملك منظومةً تعليميةً رفيعة المستوى، تنافس أعرق 

ملموسًا؛ من خالل سلسلة  المنظومات عالميًّا. ونحن نرى اليوم رؤية القيادة الرشيدة واقعًا

اإلنجازات التاريخية التي حققتها دولة اإلمارات العربية المتحدة. وكلنا أمل في قدرة منتسبي هذه 

 -دولة اإلمارات العربية المتحدة-الصرح العلمي على مواصلة مسيرة اإلنجازات التي جعلت دولتنا 

 دولة الالمحدود.
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 مجلس األمناء                              
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 الفصل األول: نبذة عن الجامعة
 

 

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية هي جامعة حكومية في إمارة أبوظبي، وتتمتع بالشخصية 

 20االعتبارية المستقلة، واألهلية القانونية كاملة التصرف، وذلك بموجب قانون اإلنشاء رقم: 

التنمية والتطوير والبحث العلمي، عن طريق طرح  تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة .2020لسنة 

برامج أكاديمية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفلسفية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير 

والدكتوراه؛ لتكون مركزًا أكاديميًّا مرموقًا على مستوى العالم، في مجال العلوم اإلنسانية 

خاص إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة في اللغة واالجتماعية والفلسفية. وتسعى بشكل 

العربية وآدابها وفي الدراسات اإلسالمية بفروعها؛ بهدف تقديم اإلسالم والثقافة العربية بطريقة 

حضارية وإنسانية، تقوم على نشر فضائل: التسامح، والمحبة، واحترام حقوق اإلنسان، وإعالء قيم 

 .شعوب العالم وثقافاتها المختلفة االعتدال والوسطية، واالنفتاح على

وفي سبيل ذلك تسعى الجامعة إلى تمكين الخريجين من امتالك القدرة على المبادرة واإلبداع 

والتفكير الناقد، وبث الروح اإليجابية واالنتماء للوطن، وترسيخ القيم التي تقوي األواصر 

كون المجتمع اإلماراتي منارةً علميةً االجتماعية، وترسِّخ التوازن النفسي والفكري والمادي؛ لي

ونموذجًا عالميًّا مؤثرًا في التوجه العالمي، وتحقيق نموذج االنفتاح على العالم؛ بعقلية مبدعة، 

 .وقيم إنسانية، وتعايش فعلي، وتعاون بنّاء لخير البشرية

عجمان،  تقع جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية في مدينة أبوظبي، ولها فرع في إمارة

 .وتسعى حاليًّا الفتتاح فروع أخرى داخل الدولة وخارجها
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 الرؤية والرسالة والقيم واألولويات

 : الريادة في العلوم اإلنسانية.الرؤية

: إنتاج معرفة متميزة؛ تحقق المواطنة والقيادة الفكرية والكفاءة التخصصية المؤمنة الرسالة

ات الحديثة، واألنشطة الطالبية الهادفة، على يد خبرات بالتسامح والتعايش؛ باستثمار التقني

 متخصصة.

 القيم: 

 التسامح والتعايش .1

جعل قيم التسامح معياًرا عمليًّا للمحتوى األكاديمي والطلبة، واحترام التنوع واالختالف، ونشر 

 السلم والسالم، وتأصيل االعتدال الفكري في المناهج التعليمية.

 األخوة اإلنسانية .2

ترسيخ األخوة اإلنسانية، ومبادئ العيش المشترك بين الشعوب والثقافات، واستشعار عمقها 

 الحضاري وأهميتها.

 التواصل الحضاري .3

التواصل الثقافي، واالنفتاح على األديان والثقافات األخرى، واالطالع عليها، وتبادل الزيارات بين 

 لمين اإلسالمي والغربي.الجامعات العالمية ودور العبادة المختلفة في العا

 إرث زايـد .4

 المحافظة على إرث الشيخ زايد، واستلهام الدروس والعبر منه.

 التميز واإلبداع .5
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تحقيق مجتمع المعرفة، واألخذ بزمام االبتكار المعرفي، وخلق جيل يحب العلم ويجلّه، ويتميز 

 لفريق.بأخالقيات البيئة التعليمية، من النزاهة، والمسؤولية والعمل بروح ا

 األولويات واألهداف االستراتيجية

 األولوية األولى: تحقيق التميز األكاديمي  .1

التطوير المستمر للبرامج األكاديمية الحالية، وطرح برامج أكاديمية جديدة متوافقة مع  1.1

 متطلبات سوق العمل.

 ة وتطويرها والمحافظة عليها.كاديمياستقطاب الكفاءات من الهيئة األ 1.2

 الطلبة المحليِّين والدوليين المتميزين.استقطاب  1.3

 تعزيز منظومة البحث العلمي واالبتكار. 1.4

 التطوير المستمر لنظام حوكمة الشؤون األكاديمية في الجامعة. 1.5

 تقديم برامج لخدمة المجتمع. 1.6

 األولوية الثانية: بناء قيادات فكرية معاصرة  .2

)التنوع في العرق والطبقة والجنس تقديم الدراسات الدينية مع االهتمام بقضايا التنوع  2.1

 والتقاليد الدينية(.

إنشاء تجارب االنغماس متعدد األديان محليًّا وعالميًّا؛ لدعم مفهوم القوى الداعمة بالتعاون   2.2

 مع جامعات ووزارات الخارجية.

 األولوية الثالثة: تعزيز مكانة اللغة العربية .3

 إنشاء أكاديمية التميز للغة العربية. 3.1

 رامج أكاديمية للغة العربية، واستقطاب الكفاءات المتخصصة. تطوير ب 3.2

 عمل شراكات استراتيجية ومؤتمرات ومبادرات؛ لتعزيز مكانة اللغة العربية محليًّا ودوليًّا. 3.3

 األولوية الرابعة: تعزيز االستدامة المالية .4

 تطوير نظام حوكمة االستدامة المالية واالستثمار في الجامعة.  4.1

 متنوعة لالستثمارات المالية والتعليم المستمر. إنشاء مشاريع 4.2
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 األولوية الخامسة: بناء وتعزيز العالقات المحلية والدولية .5

 تطوير نظام حوكمة الشراكات المحلية والدولية ووضع إطار تنظيمي لها.  5.1

 التوسع في الشراكات واالتفاقيات المحلية والدولية؛ لخدمة األهداف االستراتيجية للجامعة.   5.2

 األولوية السادسة: تحقيق التميز المؤسسي .6

 التطوير المستمر للبيئة الجامعية ونظام الحوكمة.  6.1

 استقطاب الكفاءات وتوطينها، وعمل برامج التطوير المهني بشكل مستمر.  6.2

 المشاركة في جوائز وفعاليات التميز المؤسسي محليًّا وعالميًّا. 6.3

 تفعيل منظومة التعلم عن بعد.   6.4

 دليل الجامعة

 تشتمل الجامعة حاليًّا على أربعة برامج:

 .البرنامج األول: البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية بمسارين: القرآن والحديث، والفقه وأصوله

 .البرنامج الثاني: البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها

 .البرنامج الثالث: الماجستير في المذهب المالكي والقضايا المعاصرة

 .البرنامج الرابع: الدكتوراه في الفقه اإلسالمي وقضايا المجتمع المعاصر

 االعتماد المؤسسي واألكاديمي

تم الحصول على االعتماد المؤسسي بترخيص الجامعة، من هيئة االعتماد  2014في ديسمبر 

 .  األكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

حصلت الجامعة على االعتماد األكاديمي للبرامج األكاديمية )البكالوريوس في  2015وفي يونيو 

الدراسات اإلسالمية، والماجستير في المذهب المالكي والقضايا المعاصرة، والدكتوراه في الدراسات 

ية والتعليم في دولة اإلسالمية وقضايا المجتمع المعاصر( من هيئة االعتماد األكاديمي في وزارة الترب

اإلمارات العربية المتحدة. كما حصلت الجامعة أيضا على اعتماد برنامج البكالوريوس في اللغة العربية 
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وآدابها من قبل هيئة االعتماد األكاديمي في وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .2017في مايو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

GUI01-15012021-01-v01.00 

Page 15 of 57 

 Internalتصنيف المستند: 

 عليم بالجامعةالتّ الفصل الثاني: سياسة

على توفير فرص متساوية لجميع طلبتها ة جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانيّتحرص 

عليم المشترك مع م التّالجامعة تقدّ ة، لهذا فإنّين أو الجنسيّوع أو الدّالنظر عن النّ بغضّ

حدة، وفي هذا اإلطار ينبغي ة المتّة بدولة اإلمارات العربيّقاليد الخاصّالمحافظة على العادات والتّ

 اإلشارة إلى اآلتي: 

: على مستوى برامج البكالوريوس، تحرص الجامعة على توفير تعليم ةيّالصّفّ القاعات  -

ها تعمل على أن يكون هناك فصل مناسب منفصل حسب اإلمكان، وإن تعذر ذلك، فإنّ

 . كاديمياألكور داخل الفصل بين اإلناث والذّ

ر الجامعة أعضاء هيئة تدريس من كال الجنسين لتدريس : توفّدريسأعضاء هيئة التّ -

ات وفق معايير ومساطر سواء، ومن مختلف الجنسيّ كور واإلناث على حدّالذّ الطّلبة

 تضعها الجامعة.

خدمات  عم األكاديميّم إدارة الدّ: تقدّوالوظيفيّ فسيّ والنّ  ربويّوالتّ اإلرشاد األكاديميّ -

 الذكور واإلناث، وتتمّ  للطّلبة والوظيفيّ فسيّوالنّ ربويّواإلرشاد التّ وجيه األكاديميّالتّ

 الخدمة للذكور في أوقات منفصلة عن أوقات اإلناث.

دوات من كال الجنسين لحضور النّ الطّلبةدوات والمحاضرات واالجتماعات: تتم دعوة النّ -

البات وآخر للطّة واالجتماعات في وقت واحد مع تخصيص مكان والمحاضرات العامّ

 الب.للطّ

منفصلة عن أماكن  للطّلبةر الجامعة أماكن استراحة : توفّالطّلبةأماكن استراحة  -

 ات. الطّالباستراحة 

 الطّلبةعة تراعي حاجات ة متنوّبيّر الجامعة على أندية طالّ: تتوفّةالبيّلطّااألندية  -

 تها داخل الجامعة.افعاليات، الذين يسهمون في اقتراحها وتسييرها وتنشيط الطّالبو

لالشتراك في األنشطة داخل  الطّلبة: تتم دعوة جميع ة داخل الجامعةالبيّشطة الطّاألن -

 قاليد والعادات عند ممارسة هذه األنشطة. الجامعة من كال الجنسين مع احترام التّ
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للمشاركة في األنشطة خارج  الطّلبةتتم دعوة جميع  ة خارج الجامعة:البيّاألنشطة الطّ -

  .الباتوأخرى للطّكور الذّ للطّلبةتوفير حافالت منفصلة  الجامعة، ويتمّ

ة للطالبات في مواعيد برمجة األنشطة الرياضيّ تتمّ  ة:البيّة الطّ ياضيّاألنشطة الرّ -

 كور.الذّ للطّلبةة ياضيّمختلفة عن مواعيد األنشطة الرّ

للذكور،  يخصّص بعضهاالة منفصلة؛ بحيث أماكن للصّر الجامعة توفّ الة:غرف الصّ -

 لإلناث.  وبعضها

ة؛ بحيث عاقد مع جهات خارجيّعن طريق التّ للطّلبةكن ر الجامعة السّتوفّ :الطّلبةسكن  -

 كور منفصالً عن سكن اإلناث. يكون سكن الذّ

 والجزء اآلخركور لذّص جزء منها لر الجامعة كافتيريا واحدة، حيث يخصّتوفّ الكافتيريا: -

 لإلناث.  

 كور وأخرى لإلناث. الذّ للطّلبةر الجامعة حافالت نقل منفصلة : توفّقلالنّ -

 

 بالجامعةراسة الدّ أنظمةالث: الفصل الثّ 

 :كاديميّةاألنظمة اآلتية لتدريس برامجها األة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّتعتمد  

من  لكلّ خصيّمن خالل الحضور الشّ عليم يتمّالتّ نظام في :قليديّعليم التّنظام التّ .1

 .واألستاذ في قاعة المحاضرات بالحرم الجامعيّ الطّالب

 :(Distance E-Learning)عن بعد يّ عليم اإللكتروننظام التّ .2

باستخدام تكنولوجيات  كاديمياألتقديم مساقات البرنامج  عليم حيث يتمّفي التّ نظام تفاعليّ

ة كاديمياألرات ة متكاملة تعرض المقرّة رقميّوالمعلومات، ويعتمد على بيئة إلكترونيّصال االتّ

وجيه وتنظيم االختبارات وكذلك إدارة المصادر والموارد ر سبل اإلرشاد والتّعبر اإلنترنت وتوفّ

 .ات وتقويمها عن بعدوالعمليّ
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 عن بعد في الجامعة نموذجان كما يأتي:  عليم اإللكترونيّوللتّ

o ّالمتزامن  عليم اإللكترونيّالت(Synchronous E-Learning) 

أمام نفسه في الوقت  الطّلبةس المساق ويحتاج إلى وجود مدرّ هو تعليم مباشر،

أنفسهم، وبينهم وبين  الطّلبةقاش والمحادثة بين أجهزة الحاسوب، إلجراء النّ

 .عليم اإللكترونيّقاش بواسطة مختلف أدوات التّهذا النّ س المساق، ويتمّمدرّ

 

o ّعليم اإللكترونيّالت ( غير المتزامنAsynchronous E-Learning:) 

نفسه؛ س المساق في الوقت ومدرّ الطّلبةهو تعليم غير مباشر، ال يحتاج إلى وجود  

ة حسب األوقات المناسبة كاديمياألة من الحصول على المادّ الطّالبحيث يتمكن 

البريد  :مثل ،وبالجهد الذي يرغب في تقديمه. وذلك باستخدام أدوات مختلفة ،له

ات قاش وبروتوكول نقل الملفّة ومجموعات النّوالويب والقوائم البريديّ اإللكترونيّ

 واألقراص المدمجة.

 : Blended Learningعليم المدمج نظام التّ .3

عليم ونظام التّ بعد عن اإللكترونيّعليم عليم يقوم على الجمع بين نظام التّنظام في التّ

 .قليديّالتّ

 راسة أحكام أنظمة الدّ

 ة:أوال: األحكام العامّ

 

 ّعليم المعتمدة في في االختيار بين أنظمة التّ الحقّ -عند االلتحاق بالجامعة-الب للط

 الجامعة. 
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  تحديد  عن بعد، يكون للجامعة حقّ  عليم اإللكترونيّراسة بنظام التّالدّ الطّالبإذا اختار

 التّعلّمالمتزامن أو  عليم اإللكترونيّعن بعد سواء من خالل التّ عليم اإللكترونيّنموذج التّ

 ة.كاديمياألوذلك بحسب طبيعة البرنامج والمساقات  ،غير المتزامن اإللكترونيّ

  في طرح البرنامج  الحقّ ، فللجامعةقليديّعليم التّراسة بنظام التّالدّ الطّالبإذا اختار

ما تسمح به طبيعة البرنامج  عليم المدمج، وذلك حسببنظام التّ األكاديميّ

 ة.كاديمياألوالمساقات 

 ّعليم المدمج في الجامعة بما يقل ة في نظام التّتم تحديد نسبة المساقات اإللكتروني

 ة.كاديمياألة % من الخط50ّعن 

 ّسواء أكان برنامج أكاديميّ بع في تقديم كلّالمتّ كاديمياألظام تفصح الجامعة عن الن ،

 عن بعد. عليم اإللكترونيّعليم المدمج أو التّأو التّ قليديّعليم التّبالتّ

  ن الى معيّ وفق نظام دراسيّ الطّالبة التي درسها كاديمياألإذا وصلت نسبة المساقات

ه قد أنهى نّأ هذا يعنيف، الطّالببه الذي التحق  فأكثر من البرنامج األكاديميّ% 50

 .الطّالب ظام، ويوضح ذلك في سجلّبات دراسته وفق هذا النّمتطلّ

 ّراسة عليم المدمج الدّعن بعد أو نظام التّ عليم اإللكترونيّراسة بنظام التّتعادل الد

 .قليديّعليم التّبنظام التّ

 عليم المعتمدة في الجامعةحويل بين أنظمة التّثانيا: التّ

 ّعليم المعتمدة في الجامعة.حويل بين أنظمة التّفي التّ الحقّالب للط 

 ّسجيل.حويل الى قسم القبول والتّطلب التّ الطّالبم يقد 

 ّقويم الجامعيّد للتحويل حسب التّلب في الوقت المحدّتقديم الطّ يجب أن يتم.  

 ّخالل دراسته  ة واحدة فقطّالب بتغيير نظام دراسته في الجامعة مرّيسمح للط

 في الجامعة.
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 ّراسة أو مطوياً ن الدّعمنقطعا  الطّالبيكون  أالّحويل يشترط لتقديم طلب الت

، وإن كان كذلك فيلزم مراجعة قسم القبول قيده في آخر فصل دراسيّ

 حويل.ال، قبل الموافقة على قرار التّسجيل إلعادة قيده أوّ والتّ

 سجيلالفصل الرابع: سياسات القبول والتّ

 سجيلالهدف من سياسات القبول والتّ -1

ات التي لها صلة بقبول العمليّ كافّةد لير الجيّ إلى ضبط وضمان السّ السّياسةتهدف هذه 

ق بالبرامج عات الجامعة فيما يتعلّ بالجامعة، وذلك حسب رؤية وخطط وتوقّ الطّلبةوتسجيل 

تعمل على تطبيقها لتحقيق مبادئ العدالة ة التي عليميّسالة التّالتي تطرحها، والرّ كاديميّةاأل

 بها. طالّ كافّةزاهة بين والنّ

 سجيلنطاق سياسات القبول والتّ -2

على جميع طلبة البكالوريوس في الجامعة وفي مختلف البرامج  السّياسةق هذه تطبّ

 . مجأو المد أو االلكترونيّ خصيّعليم بالحضور الشّ المطروحة على مستوى البكالوريوس بنظام التّ

 سجيلة للقبول والتّالعامّ السّياسة -3

 ّظام ، كما تعتمد النّعليميّاعات المعتمدة كأساس لنظامها التّتعتمد الجامعة نظام الس

 . الفصليّ

  مل مسؤولياتهم المرتبطة بوضعهم األكاديميّ لين بالجامعة تحّالمسجّ الطّلبة كافّةعلى 

د سجيل، والتقيّ بالجامعة من حيث فهم وإدراك سياسات ونظم وإجراءات التّ والماليّ

ع جدول محاضراتهم ا، وتتبّفصليّ ، ومتابعة وضعهم األكاديميّبتعليمات المرشد األكاديميّ

 ة. وامتحاناتهم، وااللتزام بأداء واجباتهم الماليّ

  ظم وائح والنّياسات واللّلسّما له عالقة با بكلّ الطّلبةبإخبار  الطّلبةيقوم قسم شؤون

ين المعنيّ الطّلبةالمعتمدة، وإعالم  كاديميّةة بالبرامج األالخاصّ كاديميّةبات األوالمتطلّ

   SIS الطّالبا، وذلك عبر نظام معلومات فصليّ غييرات التي تطرأ على وضعهم األكاديميّ بالتّ
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غير قابل  تبر ذلك بمثابة إبالغ رسميّبهم، بحيث يع الخاصّ سميّالرّ أو عبر البريد اإللكترونيّ

 عن.للطّ

  حسب  كاديمياألخالل مسارهم  فصل دراسيّ سجيل في كلّ االلتزام بالتّ الطّلبة كافّةعلى

 . ة ووفق تعليمات المرشد األكاديميّديميكااألخططهم 

  في  التّقييمعناصر  كافّةرة وإجراء االمتحانات وروس المقرّااللتزام بحضور الدّ الطّلبة كافّةعلى

 أوقاتها المعتمدة.

 سجيلإجراءات االلتحاق والتّ -4

 إجراءات القبول: 

 ّفي الجامعة  الطّلبةقة بقبول روط والمعايير المتعلّتقوم الجامعة باإلعالن عن الش

 . بشكل فصليّ

  بطلب االلتحاق بالجامعة واستيفاء جميع الوثائق المطلوبة وتحقيق  الطّالبيتقدم

 روط. طلب غير مستوف للشّ ظر في أيّالنّ شروط القبول في الجامعة، ولن يتمّ

 ّتها ق من مدى صحّحقّالتّ ى يتمّة حتّمة طلبات مبدئيّ تعتبر جميع طلبات القبول المقد

ة والتحقق بشكل طلب وثائق إضافيّ روط، وتحتفظ الجامعة بحقّومطابقتها للشّ

 م للقبول. الت المتقدّة وثائق ومؤهّمن صحّ مستقلّ

 ّة القبول على ف عمليّلشروط القبول ضماناً لقبوله؛ حيث تتوقّ الطّالبتحقيق  ال يعد

 ة للجامعة. اقة االستيعابيّالطّ

 ّلوك األكاديميّسّ من الوثائق المطلوبة خرقاً لل تزوير في طلب االلتحاق أو أيّ أيّ يعد ،

 سيتمّ  الطّالبزوير بعد قبول ح من القبول؛ وفي حال اكتشاف التّالي سيحرم المترشّوبالتّ

 قدم مستقبال بطلب االلتحاق بالجامعة. قبوله في الجامعة، ويحرم من التّ ءإلغا

  بداية ل من راسة خالل األسبوع األوّالمقبول في الجامعة االلتحاق بمقاعد الدّ الطّالبعلى

. وفي حال عدم التحاقه يعتبر مستنكفاً عن قويم األكاديميّحسب التّ  العام الجامعيّ

ة ارئة على لجنة خاصّ ، ويتم إحالة الحاالت الطّكاديمياأله في المقعد راسة ويفقد حقّالدّ

 .كاديميّةؤون األ، ويعتمد نتائجها نائب مدير الجامعة للشّالمعنيّ الكلّيّةنها عميد يعيّ
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 ط القبول: شرو

  ة المتحدة أو من أبناء المواطنات.من مواطني دولة اإلمارات العربيّ الطّالبأن يكون 

  ة.انوية العامّ% في الث75ّعن  حاصال على معدل ال يقلّ الطّالبأن يكون 

  ا واختبارا في تحديد ن اختبارا شفهيّالتي تتضمّ  الشّخصيّةفي المقابلة  الطّالبأن ينجح

 المستوى.   

  ما يأتيل األوّ كاديمياألا عند نهاية الفصل نهائيّ الطّالبيشترط في قبول: 

o ّل الفصليّ( في المعد2.00ّعن ) الحصول على عالمة ال تقل. 

o ّفي اختبار اإلمارات القياسيّ نقطة ( 1000عن ) الحصول على درجة ال تقل 

EmSAT ّفي نقطة ( 1000عن ) الحصول على درجة ال تقلّة وغة العربيّفي الل

  ة.لغة اإلنجليزيّالّ في EmSAT اختبار اإلمارات القياسيّ

 في قبول طلبة لبرامج البكالوريوس  ةالمعايير المعتمد

 ّين اإلسالميّات الدّالمعرفة بأساسي. 

 ّة.غة العربيّات اللّالمعرفة بأساسي 

 ّحيحة. طق والقراءة الصّسالمة الن 

 ّة.المعارف العام 

 ّة.لغة اإلنجليزيّات الّالمعرفة بأساسي 

 ّة.  خصيّة للشّمات العامّالس 

 سجيلإجراءات التّ -5

  الجدد بداية كل فصل دراسيّ الطّلبةين والمستمرّ الطّلبةيتم تسجيل . 

  توقيف  رة، وكل من خالف ذلك يتمّسجيل المقرّااللتزام بفترات التّ الطّلبة كافّةعلى

 .المعنيّا في الفصل تسجيله إداريّ

  طالبا.  12 ل به على األقلّة في حالة لم يسجّشعبة دراسيّ ال يجوز فتح 

  ابق. به السّجاح في متطلّسجيل في مساق ما قبل النّالتّ للطّلبةال يجوز 
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  قافيّبادل الثّائرين وغير المنتظمين وطلبة التّالزّ الطّلبةيجوز للجامعة تسجيل ،

  .ة للجامعةاقة االستيعابيّف ذلك على الطّويتوقّ

 

 : كاديمياألالجدول  -6

 ّإعالنه قبل موعد  ، ويتمّل فصل دراسيّل للمساقات لكّمفصّ إعداد جدول دراسيّ يتم

 سجيل بوقت كاف.التّ

  ة المطروحة، مثل: كاديمياألعب لة عن الشّمعلومات مفصّ كاديمياأليشمل الجدول 

 ّعبة والبرنامج. رمز ورقم المساق والش 

 ّاعات المعتمدة للمساق. الس 

 ّة. ام وأوقات وقاعات المحاضرات األسبوعيّتحديد أي 

 ّعبة. ف بتدريس الشّس المكلّاسم المدر 

  النّهائيّةواالمتحانات  كاديمياألمواعيد بداية الفصل. 

 ّيات سجيل وعمادات الكلّتقع على عاتق قسم التّ كاديمياألة إعداد الجدول مسؤولي

حق مباشرة بعد انتهاء فترة للفصل الالّ كاديمياألة وضع الجدول ة. وتبدأ عمليّالمعنيّ

 . الحاليّ كاديمياألحب واإلضافة للفصل السّ

 األدنى واألقصى لنيل درجة البكالوريوس في الجامعة الحدّ -7

   ّراسة في الجامعة لنيل درجةفي الدّ  الطّالبة التي يقضيها األدنى للمدّ الحد 

 أربع سنوات. البكالوريوس هي

 ّراسة لنيل درجة البكالوريوس هي في الدّ الطّالبة التي يقضيها األقصى للمدّ الحد

 سنوات. ستّ

 ّة.في الخدمة الوطنيّ الطّالباألقصى الفترة التي يقضيها  ال يدخل في احتساب الحد 
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 اإلرشاد األكاديمي ّ  -8

لطلبتها  لطلبتها، باإلضافة إلى تنظيم إرشاد أكاديميّ ة تحديد المرشد األكاديميّيّكلّ ى كلّتتولّ

ع الب، وتتبّصح والمشورة للطّبتقديم النّ  فترة تسجيل، حيث يقوم المرشد األكاديميّ قبل كلّ

         اآلتي: المرشد األكاديميّ ة، ومن مهامّنتائجه الفصليّ

 ّة منذ التحاقه كاديمياألفي مسيرته  الطّالبة مساعدة مسؤوليّ ى المرشد األكاديميّيتول

 ة.كاديمياألته ة الكاملة لفهم وتنفيذ خطّالمسؤوليّ الطّالبل جه؛ ويتحمّبالجامعة وحتى تخرّ

 ّبة معهم.ف عليهم، ويبني عالقة طيّبطلبته ليعرف بنفسه، ويتعرّ يجتمع المرشد األكاديمي 

 ّرات المناسبة لهم بداية كل قرّالب في تسجيل الممساعدة الطّ ى المرشد األكاديميّيتول

 .دراسيّ فصلّ

 ّة المقترحة ضافة ضمن الخطّفي الحذف واإل الطّلبةمساعدة  ى المرشد األكاديميّيتول

 بسياسة الجامعة في الحذف واإلضافة.  الطّلبةللمساقات مع تعريف 

 ّبعد امتحان المنتصف لجميع  بإرسال رسالة بالبريد اإللكترونيّ يقوم المرشد األكاديمي

رين الذين يشرف عليهم ليسأل عن مستواهم ا والمتعثّالمنذرين أكاديميّ الطّلبةأستاذة 

 .  األكاديميّ

 ّكامل عنهم، من أجل  ا، واالحتفاظ بسجلّأكاديميّ الطّلبةمراقبة أداء  يتولى المرشد األكاديمي

 حتى يسهل متابعتهم. رهم،ع تعثّرين، أو المتوقّالمتعثّ الطّلبةمساعدة 

 ّة مناسبة لرفع مستواه ة عالجيّبوضع خطّ الطّالبعاون مع بالتّ يقوم المرشد األكاديمي

 ة للمرشد.اعات المكتبيّفي السّ األكاديميّ

 ّالطّالبي حالة برفع تقرير لرئيس القسم في حال استمرار تدنّ يقوم المرشد األكاديمي 

 ا.أكاديميّ

 ّخرج على حسب بات التّإنجازه من متطلّ ا بما تمّفصليّ الطّلبةبتزويد  يلتزم المرشد األكاديمي

 .ةكاديمياألة الخطّ

 ّضمن معايير تقييم األستاذ السنويّ احتساب عمل المرشد األكاديميّ يتم. 
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  دور المشرف أكثر من المساعدة واإلرشاد.  يتجاوزال 

 حب واإلضافةالسّ -9

 ّوذلك خالل كاديمياأللبات العبء متطّالب سحب أو إضافة مساقات وفق يمكن للط ،

 حب واإلضافة. فترة السّ

 ّراسة في الفصل ة أسابيع من بدء الدّالب االنسحاب من مساق أو أكثر خالل ستّ يمكن للط

. وال يسمح له باالنسحاب يفيّاني من الفصل الصّ ، وخالل األسبوع الثّاالعتياديّ كاديمياأل

 .المختصّ الكلّيّةة وبموافقة عميد مساق إال في حاالت خاصّ بعد ذلك من أيّ

 ّحب واالضافة إال بعد أخذ موافقة المرشد األكاديميّ ة السّالب بإجراء عمليّال يسمح للط 

 . المعنيّورئيس القسم 

 ّة واحدة فقطّأقصى ولمرّ ساعات بحدّ 6الب بسحب أو إضافة يسمح للط.  

 ّفي الفصل  الطّالبل فيها اعات التي تسجّعدد السّ األحوال ال يجوز أن يقلّ في كل

( ساعة 18األعلى ) ( ساعة معتمدة وال يزيد عن الحد12ّاألدنى ) عن الحدّ االعتياديّ كاديمياأل

 معتمدة.

 راسة في الجامعةتأجيل الدّ -10

 راسةتأجيل الدّ      

  ين دراسيّ ة أقصاها فصلينتين لمدّسجيل في الجامعة مرّتأجيل التّ  للطّلبةيمكن

 )متتاليين أو غير متتالين( أثناء فترة دراستهم في الجامعة.

  دة ة المحدّكاديمياأللين من الفترة راسة خالل األسبوعين األوّ تأجيل الدّ للطّلبةيمكن

 .كاديمياألمن الفصل 

 راسةللدّ تأجيل إجباريّ  

 ّفي جميع المساقات في  15إذا تجاوزت نسبة غيابهم  الطّلبةق الجامعة حضور تعل ٪

 ن.معيّ فصل دراسيّ
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  ض سجيل دون التعرّخاللها تعليق التّ للّطلبةيحتسب تعليق الحضور مرتين، ويجوز

  للفصل من الجامعة.

 أديبيّ عليق التّالتّ  

 ّلوك لمخالفتهم قواعد السّ كإجراء تأديبيّ الطّلبةفي تعليق دراسة  للجامعة الحق

 المطلوب. األكاديميّ

 ّأديبيّبقرار من المجلس التّ عليق التأديبيّخذ قرار التّيت. 

 ّسجيل تعليق التّ للطّلبةات، ويجوز تخصّصتين في أحد المرّ أديبيّعليق التّيحتسب الت

  ض للفصل من الجامعة.عرّدون التّ

 راسةة في تأجيل الدّالحاالت الخاصّ  

عرض للفصل وعدم احتساب ات دون التّة مرّ راسة في الجامعة لعدّتأجيل الدّ للطّلبةيجوز   

 الية:ة التّأجيل وذلك لألسباب الخاصّات التّاألقصى لعدد مرّ أجيل من الحدّة التّمدّ

 ة.الخدمة الوطنيّ  -1

نها ة يعيّة )وتكون بعد دراسة الحالة من قبل لجنة خاصّة استثنائيّة أو عائليّيّأساب طبّ  -2

 ويعتمد نتائجها(. الكلّيّةعميد 

 .الوالدة -3

 إعادة االلتحاق ببرنامج البكالوريوس -11

 سجيل في برنامج البكالوريوس حسب اآلتي:تقديم طلب إعادة التّ للطّلبةيمكن   

  ّ(.2.00ابقة تعادل أو تفوق )أن تكون نتائجهم الس 

 ّالذين كانوا منتظمين في  للطّلبةة لهم في البرنامج، وتمنح األولويّ ر مقعد دراسيّتوف

 ف.دراستهم بدون توقّ

 ّالمعنيّ الكلّيّةسجيل من عميد زمة إلعادة التّالحصول على الموافقة الال . 
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 ّتين.يكون قد مضى على إيقاف دراستهم أكثر من سنتين دراسيّ أال 

 االنسحاب من الجامعة: -12

  ّض عرّالجامعة دون التّة لالنسحاب من ة القانونيّالب سحب ملفه خالل المدّيجوز للط

 .كاديميّةللعقوبات األ

  ا من الجامعة سحب ملفاتهم رسميّ للدّراسة بها المنتقلين إلى جامعة أخرى الطّلبةعلى

 د.في الوقت المحدّ

 ّالحدّ تجاوز ف عن استئناف دراسته بعد طالب توقّ يجوز للجامعة أن تنهي تسجيل كل 

 راسة.األقصى لتعليق الدّ

 

  الحضور والغياب -13

خول إلى قاعة لون فيها والدّة التي يسجّكاديمياألحضور جميع الحصص  الطّلبةع من يتوقّ  

ة، والمشاركة في د، والبقاء بها حتى انتهاء الحصّ ة( في الوقت المحدّو الغرفة االفتراضيّأرس الدّ

بهم أو حال تغيّ. وفي قليدي أو االلكترونيّعليم التّة، سواء في التّالمعنيّ التّعلّمجميع أنشطة 

 .تسجيلهم "غائبين" راسة، فسيتمّأثناء وقت الدّ ةكاديمياألة الحصّ رين أو مغادرتهمدخولهم متأخّ

 واألنشطة واالمتحانات.. الدّوراتالحضور المنتظم وااللتزام بالمواعيد مطلوب لجميع  كما أنّ

 ةكاديمياألب عن الحصص التغيّ  

 ّل من للمساق إنذارا أوّ المخصّصة٪( من الحصص 5بون نسبة )الذين يتغيّ الطّلبةى يتلق

 .يصلهم عن طريق البريد اإللكترونيّ الطّلبةقسم شؤون 

  للمساق إنذارا ثانيا من  المخصّصة٪( من الحصص 10الذين يتغيبون نسبة ) الطّلبةيتلقى

 .يصلهم عن طريق البريد اإللكترونيّ الطّلبةقسم شؤون 

  للمساق راسبا في  المخصّصة٪( فأكثر من الحصص 15ب بنسبة ) المتغيّ الطّالبيعتبر

في الفصل  الكلّيّةفي حال وجود عذر يقبله رئيس القسم ويعتمده عميد  المساق، إالّ
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ا من المساق ويعتبر انسحابا مرضيّ للطّلبةالذي وقع فيه الغياب، بحيث يضمن  كاديمياأل

 .AW)اً )انسحاباً إداريّ

 ّات غيابا، ويحتسب دقائق لثالث مرّ 10ة ال تزيد عن عن المحاضرة لمدّ الطّلبةر يعتبر تكرار تأخ

 ذلك في نسبة الغياب في المساق.

 ّدا. غيابا مؤكّ عليم اإللكترونيّفي التّ للطّلبة يعتبر الحضور الوهمي 

 االلتماس الستئناف الحضور  

 ّام عمل الستئناف الحضور خالل ثالثة أيّ الكلّيّةإلى عميد  يّبالتماس خطّ الطّلبةم يتقد

 سوب في المساق بسبب الغياب. مهم إشعار الرّمن تاريخ تسلّ 

 ّةبوتيّ ن أسبابا مقنعة ويرفق بالوثائق الثّا ويتضمّيّيجب أن يكون االلتماس خط.  

  مواصلة الحضور أثناء فترة االلتماس. الطّلبةيجب على 

 ّإما رفض االلتماس أو قبوله.  الكلّيّةر لجنة االلتماس بتقر 

 ّجنة بمراجعة االلتماسات المعروضة عليها، وترفع قرارها، بعد اعتماده من تقوم الل

م االلتماس إلى قسم القبول ام عمل من تاريخ تسلّ، خالل خمسة أيّالمعنيّ الكلّيّةعميد 

 .سجيل إلتمام اإلجراءاتوالتّ

 ّين بانسحاب آمن من المعنيّ للطّلبةتسمح  الية، ويمكن أنجنة الحاالت التّتراعي الل

 المساق أو االستمرار فيه:

o :الذين يعانون من مرض مزمن إذنا  الطّلبةيجوز منح  المرض المزمن

ل صادر عن مفصّ يّ راسة شريطة اإلدالء بتقرير طبّف عن الدّبالتوقّ

 يوصي بذلك. مستشفى حكوميّ

o :راسة شريطة وقف عن الدّة الحامل إذنا بالتّالطّالبيجوز منح  الحمل

 يوصي بذلك. ل صادر عن مستشفى حكوميّمفصّ يّاإلدالء بتقرير طبّ

o ّقة تقبلها لجنة االلتماس.ة قاهرة موثّوقوع قوّ: ارئةالحاالت الط 

o  :رجة األولى.أيام إجازة حداد عند وفاة قريب من الدّ 3 الطّلبةيمنح الحداد 
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o من جهة  الطّالباء استداع: رسميّةالفعاليات واالستدعاءات ال

داخل الجامعة وخارجها، بحيث  رسميّةات أو المشاركة في فعاليّ رسميّة

ت ذلك ثبَون من الحضور إلى الجامعة، على أن يُالمعنيّ الطّلبةيعفى 

 .رسميّةبوثائق 

 : النّهائيّالتماس إعادة االمتحان   

ن خالل فترة االمتحانات لمساق معيّ النّهائيّمن حضور االمتحان  الطّالبن لم يتمكّ إذا  

ام من سجيل خالل خمسة أيّفي الموضوع لقسم القبول والتّ اطلب أن يقدّميمكنه فإنه ،النّهائيّة

لب ويقوم القسم بتحويل الطّ لتغيّبه، سميّالعذر الرّ إيّاهُ بما يثبتُ اقرفِمُ النّهائيّتاريخ االمتحان 

على عالمة  الطّالبيحصل لب وفي حال قبول الطّفيه.  ثّالذي يشكل لجنة للب الكلّيّةلعميد 

 (I في المساق )، اني من الفصل االمتحان في موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع الثّ ويتعيّن عليه إعادة

ال في ذلك الفصل. خالفا لذلك، يحصل مسجّ الطّالبالي، وذلك في حال ما إذا كان التّ كاديمياأل

 .لذلك المساق النّهائيّفي درجة االمتحان  (F)  على عالمة الطّالب

  كاديميّةاإلنذارات األ -14

 ّفصل  ( في أيّ 2.00)عن  راكميّه التّي معدلّفي حال تدنّ اإلنذار األكاديميّ الطّالب يستحق

  .دراسيّ

  ( 2.00)فوق  راكميّله التّلم يستطع رفع معدّ إذااني الثّ اإلنذار األكاديميّ الطّالبيعطى

  .اليّالتّ كاديمياألخالل الفصل 

  كاديمياأل( للفصل 2.00)ن ع لهمعدّ  تدنّيمن الجامعة إذا استمرّ الطّالبيفصل 

 .الث توالياالثّ

 األدنى واألقصى المسموح به لدراسة المساقات الحدّ -15

 سجيل فيها خالل الفصل التّب للطّلبةح تي يسمَة الكاديمياألاعات األدنى للسّ الحدّ يكون

  .( ساعة معتمدة 12)  كاديمياأل
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 ّخالل الفصل بالتّسجيل فيها  للطّلبةالتي يسمَح ة كاديمياألاعات األقصى للسّ يكون الحد

 .( ساعة معتمدة 18)  كاديمياأل

 ّ( ساعة معتمدة استثناًء  21خرج تسجيل ) زين أو المقبلين على التّالمتميّ للطّلبة يحق

  . الكلّيّةبموافقة عميد 

 ّخالل الفصل بالتّسجيل فيها  للطّلبةالتي يسمَح ة كاديمياألاعات األقصى للسّ يكون الحد

 . ( ساعات معتمدة 6)   يفيّالصّ كاديمياأل

 ّ( ساعات معتمدة  9تسجيل )  يفيّخرج في الفصل الصّ المقبلين على التّ للطّلبة يحق

 . المختصّ الكلّيّةوعميد  استثناءً بموافقة المرشد األكاديميّ

 ّالب للطّ كاديمياألتسجيلها في الفصل ب تي يُسمحاعات الاألقصى للسّ الحدّ ضيخف

بنهاية  ن من إزالة اإلنذار األكاديميّساعة معتمدة، وإذا لم يتمكّ 12ا الى ر أكاديميّالمنذَ

ساعات  9سمح له بتسجيلها إلى تي ياعات الض عدد السّالي يخفّالتّ كاديمياألالفصل 

 .معتمدة

 رجخمتطلبات التّ -16

، يجب على ةد بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّ درجة البكالوريوس في  لنيل       

( في كل مساق 1.00عن ) استيفاء جميع المساقات بدرجة ال تقلّ الطّالب

ة ( ساعة دراسيّ 120إتمام ) ( و00.2عن ) ال يقلّ عامّ ل تراكميّوالحصول على معدّ 

واختبار  تخصّصجاح في اختبار الكفاءة في النّالكما يجب عليه أدنى.  معتمدة كحدّ

%(، وإكمال جميع 75عن ) ل ال يقلّة بمعدّغة العربيّة واختبار اللّغة اإلنجليزيّاللّ

   .جخرّ ومشاريع التّ الميدانيّدريب ئيسة بنجاح، بما في ذلك التّبات المناهج الرّمتطلّ

 لتماس األكاديميّاالحاالت  -17

ة للجنة االلتماس التي كاديمياألبإمكان طلبة الجامعة تقديم التماس بشأن نتيجتهم         

واضح في وضع العالمة كاالحتساب الخاطئ خطإ في حال حصول  المعنيّ الكلّيّةلها عميد يُشكّ
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روف ، أو بسبب عدم األخذ بعين االعتبار الظّالصّفّرجات في رجات أو وجود تباين شاسع بين الدّللدّ

ين تقديم طلب المعنيّ الطّلبة. وعلى للطّلبة رت سلبا على األداء األكاديميّ ارئة التي قد تكون أثّالطّ

 ة حسب الحاالت.بوتيّومرفق بالوثائق الثّ الكلّيّةل لعميد معلّ يّخطّ

 كاديمياألااللتماس في درجة المساق 

رجات أو احتساب الخاطئ للدّ واضح في وضع العالمة كاالحتسابخطإ في حال حصول          

ال، وإذا لم يقبلوا نتيجة ين بذلك مراجعة أستاذ المساق أوّالمعنيّ للطّلبة درجة مغلوطة، فيحقّ

رجات للجنة االلتماس، مع ام من إعالن الدّخالل ثالثة أيّ يّ المراجعة، فبإمكانهم تقديم طلب خطّ

في  المعنيّ الكلّيّةنها عميد تي يعيّر لجنة االلتماس التوضيح وجه الخطأ في طلبهم. وتقرّ

 تيجة.سجيل بالنّوإبالغ قسم القبول والتّ النّهائيّالموضوع، وترفع قرارها له لالعتماد 

 من الجامعة االلتماس في حالة الفصل األكاديميّ        

موا من الجامعة أن يقدّ هم قرار الفصل األكاديميّبإمكان طلبة الجامعة الذين صدر في حقّ         

ة. ويجب أن يكون كاديمياألتائج ام من إعالن النّخالل ثالثة أيّ الكلّيّةإلى عميد  طلب التماس خطيّ

في  ثّبالب الكلّيّةوتقوم لجنة االلتماس ب .ة حسب الحالةبوتيّقا بالوثائق الثّرفَال ومُلب معلّالطّ

األخذ  سجيل به. ويتمّوتبليغ قسم القبول والتّلب وإصدار قرارها واعتماده من قبل العميد الطّ

 ة اآلتية:بااللتماس في الحاالت االستثنائيّ

 ّرغم وجود تباين واضح في تقييم  الطّالبدريس في ملتمس عضو هيئة التّ عدم بث

 االمتحان أو إجراءاته.

 ّير...السّارئة بعين االعتبار كالمرض أو وفاة أحد األقارب أو حوادث روف الطّعدم أخذ الظ 

  الطّلبةت سجالّ  -18

الع على مستنداتها سوى أحد االطّ أليّ ة، وال يحقّة التامّريّبالسّ الطّلبةتعامل سجالت          

ين مباشرة بها. وال يسمح للمسؤول المعنيّفي الجامعة أنفسهم وأولياء أمورهم وموظّ الطّلبة
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 الطّالب، أو من الطّالبأمر  مكتوب من وليّسجيل إطالع الغير عليها إال بإذن بقسم القبول والتّ

 نفسه، أو من مدير الجامعة.

المقبول قيده بها بمثابة موافقة منه  الطّالبمه طلب االلتحاق بالجامعة الذي يقدّ ويعدّ        

ة به، وأن تستخدمها ألغراض الخاصّ كاديميّةلع على المعلومات األإلدارة الجامعة على أن تطّ

 للطّلبة ة، إلخ. ويحقّوالتقديريّ كاديميّةاأل الشّهاداتومنح  قييم المستوى األكاديميّة، كتإداريّ

 ة معلومات به حسب األصول. وطلب تعديل أيّ هم الجامعيّالع على ملفّاالطّ

 للطّلبة كاديميّةاأل الشّهادات -19

ة بنفسه، أو في أن يستلم شهادته الجامعيّ خرج الحقّشروط التّ لكل طالب استوفى كلّ        

 .له بشكل رسميّلمن يوكّ

 رجات في برنامج البكالوريوسنظام الدّ -20

 قاطرجات أو النّة وضع الدّعمليّ

 ةقميّة والرّ رجات الحرفيّالدّ

المختلفة، وعلى  التّقييماتفي االختبارات و الطّالبيستند في وضع العالمات على أداء         

على تقييمه األولي في منتصف  الطّالبفي مختلف األنشطة. ويحصل  الصّفّمشاركته داخل 

باستخدام األحرف لقياس عالمة  الطّلبةف في نهايته. ويصنّ النّهائيّوتقييمه  كاديمياألالفصل 

  .( GPA" )التّقييمط درجات المساق والحتساب "متوسّ

 ة رجات الحرفيّتعريف الدّ

 “A”  ز في المساقعند إنجازهم أفضل تميّ للطّلبةتمنح  أكاديميّةهي أعلى درجة. 

 “B”  عة في المساقلنتائج أفضل من المستويات المتوقّ الطّالبتشير إلى تحقيق. 

 “C”  لمستوى معقول من الكفاءة في المساق.  الطّالبتشير إلى تحقيق 
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  “D”ّجاح بات النّدنى من متطلّاأل تشير إلى الفهم المحدود لمحتوى المساق، وتحقيق الحد

 .فيه

 “F” ّلمحتواه الطّالبسوب في المساق بسبب عدم فهم تشير إلى الر. 

  ال توجد درجاتA+  ،D-  ،F+  ،F- .    

 :للطّلبة( GPA)العامّ راكميّل التّة عند احساب المعدّ ة تقابلها قيمة رقميّكل عالمة حرفيّ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ة رجات الخاصّالدّ

 ّة:ة قيمة رقميّرجات اآلتية ال توازيها أيّ الد 

WF ّرسوب في المساق انسحاب إداري / 

FA رسوب في المساق بسبب الغياب    

 

 القيمة الرقمية المعدل الدرجة

A 100 - 90 4.00 

A- 89 - 87 3.70 

B+ 86 - 84 3.30 

B 83 - 80 3.00 

B- 79 - 77 2.70 

C+ 76 - 74 2.30 

C 73 - 70 2.00 

C- 69 - 67 1.70 

D+ 66 - 64 1.30 

D 63 - 60 1.00 

F 59 - 00 0.00 
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 ّرجاتط الدّرجات اآلتية ال تحتسب في متوسّالد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( غير مكتمل Iدرجة )   

 النّهائيّ ة االمتحان بات المساق، خاصّ متطلّ لم يستوف كلّ الطّالب( إلى أن  Iتشير درجة )       

 لسبب من األسباب. 

 سوب في المساقالرّ (F)درجة   

. ويعامل كاديمياأله جلّيجب وضعها في سفي المساق، و الطّالبإلى رسوب (  F)  تشير درجة      

 اسب في المساق حسب اآلتي:الرّ الطّالب

  (. 1.00إعادة تسجيل المساق الذي رسب فيه )أقل من  الطّالبيجب على 

  الب االستفادة من اسب به، ويمكن للطّة واحدة في المساق الرّمرّ الطّالبيتم إعادة تسجيل

 ة ثانية وأخيرة. سجيل لدراسة المساق مرّقصد إعادة التّ المختصّ الكلّيّةترخيص عميد 

I غير مكتمل 

P ناجح في المساقات التي تحتمل النّجاح أو الرّسوب 

NP راسب في المساقات التي تحتمل النّجاح أو الرّسوب 

W انسحاب 

TC  تعليميّة تحويل الدّرجات من مساق مدروس في مؤسّسة

 أخرى

CC ّمستمر 

AU )الحضور كمستمع )ال تعطى أيّة عالمة أو درجة 
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  بتوصية من  ات في المساق نفسه فإنه يحال على المجلس العلميّثالث مرّ الطّالبإذا رسب

 ظر في أمره. ة للنّالمعنيّ الكلّيّةعميد 

 ّقديرات التي حصل عليها والتّ الطّالبالمساقات التي درسها  كافّةل في جميع األحوال تسج

حذفها  سوب أو اإلعادة التي يتمّأمام تقديرات الرّ  ، مع وضع رمز خاصّكاديمياأله في سجلّ

 . راكميّل التّ عند حساب المعدّ

  جه عا تخرّإذا كان متوقّ ابق إالّبه السّسجيل في مساق رسب في متطلّالب التّيمكن للطّال

 .المعنيّ الكلّيّةوبموافقة من عميد 

  كاديمياألرجات للفصل ل الدّمعدّ

الب، ويتم احتسابه للطّ كاديمياألحصيل هو مقياس التّ  كاديمياألرجات للفصل ل الدّمعدّ

، ثم  المعتمدة هعدد ساعات بعد ضربها في مساق  ة لدرجات كلّ سطة جمع القيم العدديّابو

 . الفصلخالل  ت دراستهااعات المعتمدة التي تمّعدد السّتيجة على مجموع قسمة النّ

 رجاتللدّ راكميّل التّالمعدّ

ة وسط زمالئه، ويحتسب بقسمة العامّ كاديميّةالب مكانته األل التراكمي للطّيقيس المعدّ

اعات المعتمدة ة على مجموع السّكاديمياألالفصول  كافّةل عليها في رجات المحصّمجموع الدّ

 المنجزة.

 :راكميّوالتّ ل الفصليّتقديرات المعدّ 

 يّ كريم األكاديمالتّ -21
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الذين  للطّلبةا لوحة شرف مدير الجامعة سنويّة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّتمنح 

ل في ة، ولم تسجّكاديمياألأو أكثر واستكملوا كل المساقات  ( 3.60)  ل تراكميّحصلوا على معدّ

 “.ز أكاديمياًالمتميّ الطّالب”ون على لقب المعنيّ الطّلبةويحصل  .( Iة عالمة ) كاديمياألتهم سجالّ

 رفخرج مع مرتبة الشّالتّ

 يتمّ

 ويتمّ نويّخرج السّأو أكثر في حفل التّ ( 3.60ل تراكمي ) الذين يحصلون على معدّ الطّلبةتكريم 

 بذلك. أكاديميّةمنحهم شهادات 

   حويل الخارجيّالتّ -22

الموافقة على انتقال طالب من جامعة  كاديميّةؤون األيجوز بقرار من نائب مدير الجامعة للشّ

ة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّمحمّجامعة ولة إلى عليم في الدّربية والتّمعترف بها من قبل وزارة التّ

 روط اآلتية: وفقاً للقواعد والشّ المعنيّ الكلّيّةبناء على توصية من عميد 

 ّحويل. والتّ الشّهاداتة لمعادلة لجنة علميّ المعنيّ الكلّيّةل عميد يشك 

  في جامعة معترف  ا واحدا على األقلّقد أمضى بنجاح فصال دراسيّ الطّالبأن يكون

 ولة.  عليم في الدّربية والتّبوزارة التّ بها من قبل هيئة االعتماد األكاديميّ

 ّ( نقطة.  4( نقطة من )3.00عن ) راكميّه التّمعدلّ أال يقل 

  .أن يستوفي شروط القبول في الجامعة 

 التقدير المعدل

 امتياز 4.00 - 3.60

 جيد جداً  3.6 -أقل من  - 3.00

 جيد 3.00 -أقل من  - 2.5

 مقبول  2.5 -أقل من  – 2.00



    

GUI01-15012021-01-v01.00 

Page 36 of 57 

 Internalتصنيف المستند: 

 ّفي إطار د ة التي تحدّة القبول الخاصّر أماكن شاغرة في الجامعة، في ضوء خطّأن تتوف

 ة للقبول في الجامعة.العامّ السّياسة

  من مفردات  % على األقل80ّأن تكون مفردات المساق المطلوب معادلته تعادل

 . ةد بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّالمساق المطلوب معادلته في 

 ّعن "جيد جداً". أن تكون عالمة المساق المطلوب معادلته ال تقل 

  ا. يكون مفصوالً فصالً تأديبيّ المنتقل أالّ البالطّيشترط في قبول 

 ّفي المساقات المنقولة في  الطّالبالت التي حصل عليها رجات أو المعدّ ال تدخل الد

 بالجامعة.  راكميّه التّحساب معدلّ

  وذلك لغايات المستجدّ الطّالبالمنتقل من جامعة أخرى معاملة  الطّالبيعامل ،

 والفصل.أجيل واإلنذار التّ

 ّاعات المعتمدة التي يجوز معادلتها ونقلها من جامعة األقصى من السّ أن يكون الحد

د بن زايد للعلوم جامعة محمّالب في ة للطّكاديمياألة أخرى معترف بها، في إطار الخطّ

د بن جامعة محمّر في اعات المعتمدة في البرنامج المقرّ% من الس50ّ، هي ةاإلنسانيّ

 . ةاإلنسانيّزايد للعلوم 

  ة معتمدة بالجامعةلنيل ساعات دراسيّ تحويل مساقات فصل صيفيّ -23

حصلوا عليها في  الراغبين في الحصول على اعتماد ساعات دراسية في الفصل الصيفيّ  الطّلبةعلى 

 روط اآلتية:جامعات أخرى أن يستوفوا الشّ

  ة بجامعة أخرى قبل االنتقال لدراسة المساقات الصيفيّ الكلّيّةالحصول على موافقة

 قة بها.وتوفير كل المستندات المتعلّ

 ّمساقات نظيرة للمساقات ة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّ جامعة محمّر لدى تتوف

 المطلوب اعتماد ساعاتها.

  في الجامعة األخرى المعترف بها داخل  الطّالبتقديم شهادة بالمساقات التي درسها

 .ولةالدّ

 ( 2.00الحصول على عالمة ال تقل عن  .) 
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  اخليّحويل الدّ التّ -24

 المحول منها، واعتماد المجلس العلميّ  الكلّيّةل إليها وعميد المحوّ الكلّيّةبتوصية من عميد 

 روط التالية: إلى أخرى وفقاً للشّة يّإلى آخر ومن كلّ تخصّصحويل من الب التّ بالجامعة، يجوز للطّ

  حويل الذي يرغب في التّ تخصّصفي ال ا على األقلّقد أمضى فصال دراسيّ الطّالبأن يكون

 منه.

 ّة ساعة دراسيّ 12عن  كاديمياأله لة في سجلّة المسجّكاديمياألاعات عدد السّ يقلّ أن ال

 معتمدة.

  حويل منه.التّفي الذي يرغب  تخصّصمنتظماً في دراسته في ال الطّالبأن يكون 

 ّمن قبل لجنة  األكاديميّ الطّالبحويل داخل الجامعة بعد دراسة مسار يسمح بالت

 المعادلة.

 ّة واحدة ولمرّ الكلّيّةأو  تخصّصة للاقة االستيعابيّ حويل حسب الطّالب بالتّيسمح للط

 طيلة فترة دراسته. فقطّ

 ّسب اآلتي:بنجاح ح الطّالبل الساعات التي درسها تحو 

ل إليه  الذي حوّ تخصّصبات الاستيفاءه جميع متطلّ الطّالبيشترط التزام  -

 )يعاد إليه( 

 .% على األقل80تكون مفردات المساق المطلوب معادلته تعادل أن  -

ل عليها سابقا إذا تجاوزت العالمة المحصّ يّيثبت في سجل الطالب األكاديم -

70.% 

إذا كانت العالمة  (معفى من دراسة المساق) :األكاديميّ الطّالبيثبت في سجل  -

 %.70من  أقلّ

 

 المسبق التّعلّماالعتراف ب-25
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 ة التي ة والمهنيّوالخبرات العمليّ الشّهاداتو الدّوراتالمسبق هو  التّعلّمالمقصود ب

 ارسة به. الدّفي  الطّالبالذي يرغب  ل الجامعيّتسبق الحصول على المؤهّ

  وقرار من  المعنيّ الكلّيّةابق ومعادلته بناًء على توصية عميد السّ التّعلّميجوز االعتراف ب

حالة على حدة في إطار شروط القبول واألعداد  المجلس العلمي، وذلك بعد دراسة كلّ

 سجيل في الجامعة. المسموح بها للتّ

 ربية بوزارة التّ حسب تعليمات هيئة االعتماد األكاديميّ الشّهاداتو الدّوراتيتم االعتراف ب

 حدة.ة المتّعليم بدولة اإلمارات العربيّوالتّ

  ّال تزيد عن  السّياسةاعات المعتمدة التي يجوز معادلتها وفق هذه األقصى من السّ الحد

جامعة محمّد بن زايد للعلوم ر في اعات المعتمدة في البرنامج المقرّ% من الس50ّ

 اعات المعادلة األخرى. بما في ذلك السّ اإلنسانيّة

 المسبق ومعادلته على برامج الجامعة في جميع  التّعلّمنطبق سياسة االعتراف بت

 كتوراه. المراحل: البكالوريوس والماجستير والدّ

 ّة ة العامّانويّالمسبق حاصال على شهادة الثّ التّعلّمم طلب االعتراف بيجب أن يكون مقد

 راسة في برامج البكالوريوس. قدم بطلب الدّللتّ

 ة المراد االعتراف بها والخبرات العمليّ الشّهاداتو الدّوراتم ابق مخرجات تعلّيجب أن تتط

في  المطروحة في البرنامج األكاديميّ كاديميّةم المساقات األومعادلتها مع مخرجات تعلّ

 . جامعة محمّد بن زايد للعلوم اإلنسانيّة

 ّص من خالل نموذج مخصّ المسبق لمعادلته بمساق أكاديميّ التّعلّمم طلب االعتراف بيقد

وال يقبل  الطّالبلب في مرحلة قبول سجيل. ويتم تقديم الطّلذلك في قسم القبول والتّ

 ا في الجامعة.  رسميّ الطّالبأي طلب بعد تسجيل 

 ّالمسبق أو من  التّعلّممعادلتها من خالل االعتراف ب ال تمنح درجات للمساقات التي تتم

 الب بالجامعة. للطّ راكميّل التّخالل المعدّ

 ّالمسبق وإجراء  التّعلّمة لتقييم طلب االعتراف بة لجنة علميّالمعنيّ الكلّيّةل عميد يشك

 ة بذلك.المقابالت واالختبارات الخاصّ
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  لب م الطّالعتماده، ويمكن لمقدّ برفع توصية للمجلس العلميّ المعنيّ الكلّيّةيقوم عميد

 تيجة، بتقديم طلب لمدير الجامعة.االعتراض خالل أسبوع من إعالن النّ

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس: خدمات ومرافق الجامعة

 المنح والمكافآت لطلبة برنامج البكالوريوس:

 للطّلبةة ة وامتيازات ومكافآت ماليّمنحا دراسيّة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّر توفّ

المواطنين ومن يقع في حكمهم في برنامج البكالوريوس حسب سياسة المنح والمكافآت 

 بأدائهم األكاديميّ  الطّلبةة على واالمتيازات المعتمدة بالجامعة. ويرتبط صرف المكافآت الماليّ

 .فصل دراسيّ نهاية كلّ

 كن الجامعيّ السّ

احة ا يستوفي أعلى شروط الرّسكنا طالبيّلطلبتها ة جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانيّر توفّ

الذين يشترط أن يكونوا واإلناثُ كور الذّ الطّلبةمن هذه الخدمة  دالمة واألمن. ويستفيوالسّ

سبة لمن يدرس لين في برامج البكالوريوس، وأن تكون إقامتهم خارج إمارة أبوظبي بالنّمسجّ

مان بالنسبة لمن يدرس بالحرم الجامعي ئيس للجامعة بأبوظبي، أو خارج إمارة عجبالمقر الرّ 

ة عليمات الخاصّكن الجامعي االلتزام بالقوانين والتّالمستفيدين من السّ كافّةبعجمان. وعلى 

من يخالف سياسة الجامعة في هذا الباب يحرم من  ة التي يقطنون بها.  وكلّباإلقامة الجامعيّ

 دة أو دائمة.قل لفترة محدّخدمة النّ

 الجامعيّ قل النّ



    

GUI01-15012021-01-v01.00 

Page 40 of 57 

 Internalتصنيف المستند: 

لطالباتها القاطنات في ضواحي مدينة أبوظبي خدمة ة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّر توفّ

ات المستفيدات من هذه الطّالب كافّة. وعلى كاديمياألوام ة طيلة أيام الدّالمواصالت اليوميّ

في هذا الباب تحرم طالبة تخالف سياسة الجامعة  ة بها.  وكلّعليمات الخاصّالخدمة احترام التّ

 دة أو دائمة.قل لفترة محدّمن خدمة النّ

 

 

 الةقاعات الصّ

كور وأخرى الذّ للطّلبةالة اتها قاعات للصّبمقرّة جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانيّر توفّ

وم البات. ويفترض من الجميع احترام فضاءات العبادة بااللتزام بعدم تحويلها ألماكن للنّللطّ

 واألكل.

 خدمة الكافيتريا 

المة بأعلى معايير السّ كور واإلناث داخل الحرم الجامعيّالذّ للطّلبةر الجامعة خدمة الكافيتريا توفّ

صة ر الجامعة قاعة مخصّمحترفين. كما توفّالعام دي خدمة الطّة، وذلك عن طريق مزوّيّ حّالصّ

 بهم. عام الخاصّاول الطّكور يمكنهم استخدامها لتنالذّ للطّلبةالبات وأخرى لألكل للطّ

 

من  الطّلبةات لتمكين زة بأحدث المعدّة مجهّر الجامعة على قاعة رياضيّة: تتوفّ ياضيّالقاعة الرّ

 ة المختلفة.ياضيّممارسة أنشطتهم الرّ

 

 االنترنت والبريد اإللكترونيّ 

طلبتها خدمة اإلنترنت داخل الحرم  كافّةانا لمجّة  د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّر توفّ

 كافّةبهم. وعلى  الخاصّ الرسميّ دهم عند التحاقهم بالجامعة بالبريد اإللكترونيّ، كما تزوّالجامعيّ
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االلتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة في مجال االنترنت المعمول بها بالجامعة، كما يجب  الطّلبة

واصل داخل للتّ رسميّة؛ بحيث يعتبر وسيلة إللكترونيّالع باستمرار على بريدهم اعليهم االطّ

 الجامعة.

 الطّلبةالستعمال  المخصّصةالخزائن 

المسموح بها،  الشّخصيّةالجامعة خزانة لكل طالب ليستعملها حصرا لوضع أغراضه  تخصّص

وتوجب عليهم الحفاظ عليها وعدم  الطّلبةمفاتيح الخزائن من قسم شؤون  الطّلبةويستلم 

دفع  الطّلبةعلى  يجبراسة. وفي حال فقدان المفاتيح، تسليمها للغير وإعادتها عند نهاية الدّ

  زمة للحصول على بديل عنها.سوم الالّالرّ

 ةكاديمية ألعضاء الهيئة األاعات المكتبيّالسّ

ة اعات المكتبيّة خالل السّكاديميأعضاء الهيئة األقاء بالسادة بإمكان طلبة الجامعة اللّ

ادة األساتذة. ق أمام مكاتب السّوتعلّ فصل دراسيّ لذلك، والتي يعلن عنها بداية كلّ المخصّصة

ادة األساتذة ، يتعين على السّوام الرسميّخارج ساعات الدّ الطّلبةقاء بوفي حال وجود حاجة للّ

 قاء.إخبار إدارة الجامعة بذلك قبل موعد اللّ

 مكتبة الجامعة 

مصادر المعرفة والمعلومات سواء ة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّر مكتبة توفّ

المنتسبين للجامعة بهدف تمكينهم من تطوير معارفهم  كافّةة لالمطبوعة منها أو اإللكترونيّ

ر المكتبة الجامعة. كما توفّ تخصّصرات في مجاالت طوّة واإللمام بآخر التّودعم بحوثهم العلميّ

ق أهداف الجامعة، ة التي تحقّة والبحثيّعليميّندة لمختلف البرامج التّالعديد من الخدمات المسا

لديه.  اتيّالذّ التّعلّما وفي االرتقاء بمهارات معرفيّ  الطّالبها شريك أساس في إعداد ألنّ نظرا

كامل بتقديم أحدث وآخر خدمات تكنولوجيا المعلومات ق هذا التّ مكتبة الجامعة تحقّ وعليه، فإنّ

عليمات والقواعد الواردة بسياسة التّ كافّةاد المكتبة االلتزام بروّ كافّة. وعلى الشّخصيّةوالخدمات 

 المعتمدة بالجامعة.  التّعلّمومصادر المكتبة 
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 الجامعة دخول ومغادرة مقرّ

طالب  بها، يتعين على كلّ على سالمة طالّة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّحرصا من إدارة 

ة وتمرير بطاقة ابة اإللكترونيّوالمرور من البوّ للطّلبةص الجامعة من الباب المخصّ ولوج مقرّ

على  يجب. كما ة به فوق الجهاز القارئ، واألمر نفسه عند مغادرة الحرم الجامعيّالخاصّ الطّالب

له استخدام بطاقة طالب آخر تحت  لب، وال يحقّاس األمن عند الطّاإلدالء ببطاقته لحرّ الطّالب

إخبار قسم شؤون  الطّالبة، يجب على ة. وفي حال ضياع البطاقة الجامعيّطائلة المسؤوليّ

 ة.درهما( لقسم الماليّ  50ذلك ) على بة سوم المترتّبذلك وتقديم طلب بدل فاقد وأداء الرّ الطّلبة

 

 الطّلبةالفصل السادس: حقوق 

ات يّتها عن دعم وتأييد الحرّحقيقة مسؤوليّة زايد للعلوم اإلنسانيّد بن جامعة محمّتدرك 

الجامعة تعمل على ضمان حقوق  ة وحقوق المواطنة لكل طلبتها. وفي هذا اإلطار، فإنّاألساسيّ

 ومنها: الطّلبة

 

 التّعلّمفي مواصلة  . الحق1ّ

لالرتقاء بمعارفهم وتطوير مهم داخل فضاءاتها تعلّفي مواصلة طلبتها  تضمن الجامعة حقّ

 تهم، وذلك عبر: امهاراتهم وتنمية شخصيّ

 ّة بيّالّات الطّة والمكتبة والفعاليّكاديمياألة والقاعات عليميّاالستفادة من الهيئة الت

 ة.ة التعليميّزمة للعمليّة، وغير ذلك من الموارد والمصادر الالّصفيّوالالّ

 ّللحصول على درجة  الطّالبل بات التي تؤهّاء بالمتطلّللوف االستفادة من اإلرشاد األكاديمي

 خرج من الجامعة.ة والتّعلميّ

  ّات.عبير عن الذّتهم في التّيّز حرّتعلمهم في بيئة تعزّ الطّلبةي تلق 

 ّة.الحصول على المناهج في صيغة إلكتروني 
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  ّوطرح ية الصّفّية تناول القضايا وطرح األسئلة في إطار المناقشات والحوارات حر

 م من معلومات وطرح اآلراء البديلة.االستفسارات بشأن كل ما يقدّ

   ة.الموضوعيّ كاديميّةمن خالل المعايير األ ألعمالهم وإنجازاتهم فقطّ الطّلبةتقييم 

  ّة واحترام متبادل دون تجاوز حدود ة وبثقة تامّفاعل في بيئة مهنيّ راسة والعمل والتّالد

 األخالق المتعارف عليها.

 

 

 مييزفي عدم التّ  . الحق2ّ

 فرقة التي تخالف القانون فاعل في بيئة خالية من التّراسة والعمل والتّفي الدّ الحقّ للطّلبة

 وتتعارض مع سياسة الجامعة.

 ّاتها على أسس شخص من المشاركة في برامجها أو فعاليّ للجامعة حرمان أيّ ال يحق

ة أو أو العجز أو العرق أو الجنس أو الحالة االجتماعيّون كالعمر أو اللّ أكاديميّةواعتبارات غير 

 ين.الدّ

 ّفي كل مرافق ومواقع الحرم  لوك العنصريّأن يعيش في بيئة تخلو من السّ الطّالب من حق

 ة خارج مبنى الجامعة. صفيّأو أثناء األنشطة الالّ الجامعيّ

 تجالّعامل مع السّفي التّ الحقّ .1

في  سجيل، ولهم الحقّمحفوظة بقسم القبول والتّ كاديميّةاأل تهمعلى سجالّ الطّلبةر يتوفّ

 ريقة التي تتماشى مع سياسة الجامعة.عامل معها بالطّالع عليها والتّاالطّ

 

 في اإلسهام في حوكمة مناهج الجامعة الحقّ .2

 ّشؤونهم  بشكل عامّ ة التي تمسّسيّالمؤسّ  السّياسةاإلسهام في رسم  للطّلبة يحق

 ر فيها.ة وتؤثّواالجتماعيّ كاديميّةاأل

 ّة، أديبيّة التّنظيميّة واإلجراءات التّ البيّات الطّلوكيّاالشتراك في وضع معايير السّ للطّلبة يحق

. أديبيّوالمجلس التّ البيّة، مثل: المجلس الطّجان المختصّوذلك بصفتهم أعضاء في اللّ

 لهم واحد منهم ضمن سلطة الجامعة.أن يمثّ للطّلبة ويحقّ
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 ّالطّالبالمشاركة في مراجعة وتطوير المناهج من خالل استبيان تقييم  للطّلبة يحق 

 للمساق.

 

 حيّ أمين الصّالتّ .3

م الجامعة ، حيث تقدّحيّأمين الصّحدة بشأن التّة المتّتلتزم الجامعة بقوانين دولة اإلمارات العربيّ

ة تعمل على يّر عيادة صحّالذين هم على إقامتها وكفالتها. وتوفّ للطّلبة حيّأمين الصّخدمة التّ

 ام األسبوع.  ساعة باليوم وطوال أيّ 24مدار 

 الطّالببطاقة  .4

 يجبالتي تثبت انتسابهم للجامعة، و الطّالببطاقة  رسميّةبعد تسجيلهم بصفة  للطّلبةم تسلّ

اإلبالغ  يجبمرافق الجامعة مثل المكتبة وغيرها، وعند ضياعها أو سرقتها،  عليهم إبرازها في كلّ

الستخراج بطاقة بديلة، مع دفع مبلغ قدره )خمسون  كاديميّةؤون األعن ذلك فوراً لدى إدارة الشّ

 درهماً( لقسم المالية.
 

 بالّمطبوعات ومنشورات الطّ .5

ات، عبير عن الذّها بأنفسهم أرقى أشكال التّنروويحرّ الطّلبةة التي يكتبها سائل اإلخباريّتعتبر الرّ

عاون ومدى ر كذلك عن مدى التّر عن مشاعرهم وأحاسيسهم واهتماماتهم، وهي تعبّحيث تعبّ

ر عن تجاوبهم . كما أنها تعبّهمر فية التي تؤثّة واالجتماعيّعور بالقضايا التعليميّالوعي والشّ

 جربة.جديد والتّ من خالل اإلبداع والتّوتفاعلهم مع المعارف التي اكتسبوها 

 البيّ المجلس الطّ .6

ة، عليميّمة، فهي جزء ال يتجزأ من المناهج التّة المنظّ البيّة األنشطة الطّيّتدرك الجامعة مدى أهمّ

ي مهارات هذه األنشطة تنمّ ة، باإلضافة إلى أنّعليميّها تثري الخبرات والممارسات التّمن حيث إنّ

ة في البيئات فاعل الذي ال غنى عنه لحياة الفرد، وخاصّ، هذا التّالطّلبةلدى  االجتماعيّفاعل التّ

ة بذلك والتي ئحة الخاصّبالجامعة وفق الالّ البيّإنشاء المجلس الطّ قافات. وعليه يتمّعددة الثّمتّ

 ه وإجراءاته.ته ومهامّد طريقة تشكيله وعضويّتحدّ
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 وسلوكهم  الطّلبةات ابع: مسؤوليّالفصل السّ

 

ة كبرى لاللتزام يّة طلبتها وتولي أهمّبتنمية شخصيّة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّتعنى 

ع عايش واالحترام المتبادل. وبناء عليه، فإنها تتوقّسامح والتّاقي وبقيم التّلوك الرّبقواعد السّ

في الجامعة موظّ كافّةمالء وواحترام الزّعليمات من طلبتها أعلى درجات االلتزام باللوائح والتّ

ة للجامعة ربويّسالة التّسهم في تحقيق الرّ والمحافظة على ممتلكاتها. هذا االلتزام من شأنه أن يُ

سامح ة في بيئة من التّل المسؤوليّم وقادر على تحمّمتعلّ الطّلبةلة في إعداد جيل من المتمثّ

 عايش.والتّ

 

 .ب داخل الحرم الجامعيّالّات الطّات وسلوكيّ مسؤوليّ ة التي تحكمالقواعد العامّ .1

 من هذه القواعد، على سبيل المثال ال الحصر: 

 ّادرة عن الجامعة.وائح الصّياسات واللّباع السّوجوب ات 

 ّمناسبة  أو في أيّ بسمعة الجامعة سواء داخل الحرم الجامعيّ عدم االنخراط في سلوك يضر

 .لجامعيّترعاها الجامعة خارج الحرم ا

  ظام دة لها. وعدم اإلخالل بالنّة في المواعيد المحدّكاديمياألااللتزام بالحضور في الحصص

 حريض على عدم حضورها.أثناء المحاضرات واالمتناع عن التّ

  ّسين.فق عليها مع المدرّتقديم الواجبات في المواعيد المت 

 ّكاديميّةزاهة األااللتزام بمعايير الن. 

 ّارها. عامل مع إدارة الجامعة وزوّباألمانة واالحترام في التّحلي الت 

 ّوجه كان. ة وعدم اإلساءة للوطن بأيّموز الوطنيّااللتزام باحترام الر 

 ّحدة وحسب ة المتّباس وفقا لعادات وقيم دولة اإلمارات العربيّااللتزام باالحتشام في الل

 المعتمدة.  الرسميّ سياسة الزيّ

 دخين داخل جميع مرافق الجامعة أو المساعدة الممنوعة أو توزيعها أو التّ دّعدم تعاطي الموا

 على ذلك.

 ّغير الئقة من اإلنترنت أوتبادلها داخل الحرم الجامعيّ عدم تحميل مواد. 
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 اس األمن بالجامعة.ادرة من حرّة أو تلك الصّة أو اإلداريّكاديمياالمتثال ألوامر الهيئة األ  

  ّفايات في األماكن هر على وضع النّوالسّ ظافة داخل الحرم الجامعيّد بشروط النّالتقي

 لها. المخصّصة

  رة لالنتفاع ة شخص آخر أو بطاقة طالب آخر أو استخدام وثائق مزوّيّاستعمال هوّعدم

 بخدمات وممتلكات الجامعة.

  سؤولة ، إذ لن تكون الجامعة ممة إلى الحرم الجامعيّالقيّ الشّخصيّةعدم جلب الممتلكات

 عن فقدان أو تلف هذه الممتلكات.

 ّل وتحفظ هذه الموجودات المقتنيات التي يعثر عليها إلى إدارة الجامعة؛ حيث تسجّ تسليم كل

ة مقتنيات لم يطالَب بها ولم ، فإن أيّكاديمياألة، وفي نهاية العام نة الجامعيّطيلة السّ

 عا للجامعة.ها أصحابها تصبح تبرّيستردّ

 دون إذن مسبق. ة داخل الحرم الجامعيّالهواتف في التقاط الصور الفوتوغرافيّ  عدم استخدام 

 بسمعتها. بطريقة ال تسيء للجامعة أو تضرّ جتماعيّواصل االالتّ ستخدام وسائلا 

  الوسائل والقنوات. أفراد مجتمع الجامعة بكلّ حريض ضدّهديد أو التّخويف أو التّ التّعدم 

  في وسائل اإلعالم أو استخدام ممتلكاتها من دون إذن مسبق حدث باسم الجامعة التّعدم

 من اإلدارة.

  بالجامعة أو المساعدة على تغييرها. رسميّةت تغيير سجالّعدم 

  فة أو غير صحيحة إلى إدارة الجامعة.تقديم معلومات أو بيانات مزيّعدم 

  ة أماكن اإلعالنات أو أيّة أو ما شابه على لوحات وضع صور أو مطبوعات أو الفتات إعالنيّعدم

 ة في حرم الجامعة.عامّ

  ث من خارج الجامعة إللقاء محاضرة أو كلمة دون إذن مسبق من إدارة دعوة متحدّعدم

 الجامعة.

  أو  ة داخل الحرم الجامعيّعات أو إقامة حفالت أو مناسبات خاصّتنظيم أنشطة أو تجمّعدم

 دارة الجامعة.أي استغالل لمرافق الجامعة دون إذن مسبق من إ

 



    

GUI01-15012021-01-v01.00 

Page 47 of 57 

 Internalتصنيف المستند: 

 صرفة لسوء التّأديبيّاإلجراءات التّ  .2

ياسات وائح والسّطالب أن يتصرف بأمانة ومسؤولية وأن يراعي القوانين واللّ ينبغي على كلّ

دريس وأعضاء هيئة التّ الطّلبة) ة، ويجب عليه احترام حقوق المجتمع الجامعيّواألعراف الجامعيّ

ل اعتداء على حقوق اآلخرين، طالب اتباع سلوك يمثّ على أيّفين والجمهور(، كما يحظر والموظّ

 واال كان عرضة للمساءلة التأديبية.

 

 

 

 أديبيّ المجلس التّ .3

 وفق اآلتي:  المخالفين، الطّلبةة في حق خاذ اإلجراءات التأديبيّأديبي اتّالمجلس التّ يتولى

 الطّالبحقيق معه، وفي حال عدم حضور المخالف للحضور أمامه للتّ الطّالباستدعاء   -

أديبي ستدعائه دون عذر مشروع، يستكمل المجلس التّاحقيق في الموعد المحدد رغم للتّ

 .الطّالبإجرءاته ويصدر قراره بدون حضور 

ة، في يتم مواجهته بالوقائع واألدلّة، وفي حال النّ بالمخالفة المسلكيّ الطّالبمواجهة  -

 ذلك في المحضر. إثبات كلّ فاع عن نفسه، ويتمّرأيه، والدّ وإتاحة المجال له لبيان

 ة، يتمّ قد ارتكب المخالفة المسلكيّ المعنيّ  الطّالبة أن إذا ثبت للمجلس بصورة يقينيّ -

ة اعتبارات ناسب بين الجزاء والمخالفة، وبمراعاة أيّالمالئم بمراعاة التّ أديبيّإنزال الجزاء التّ

 .ديرقة في التّ أخرى ذات أهميّ

ما لم تكن  -ام عملة، وذلك خالل خمسة أيّيصدر المجلس قراره بالمخالفة المسلكيّ -

م خالل ظلّه في التّ بمضمون القرار، وبحقّ  الطّالبغ  ، ويبلّ-أخيرر التّ هناك أسباب طارئة تبرّ

 م.ظلّه في التّأسبوع من تاريخ إبالغه به، واال فقد حقّ

ائم من ت أو الدّة هو الفصل المؤقّللمخالفة المسلكيّ  أديبيّفي حال ما إذا كان الجزاء الـتّ -

 خاذ القرار.رفع توصية بذلك لمدير الجامعة التّ الجامعة، يتمّ

 :المخالفةالمخالفين حسب نوع  الطّلبة الية في حقّة التّأديبيّخاذ أحد اإلجراءات التّللمجلس اتّ يحقّ

 .لفت نظر شفهيّ .1

 .إنذار كتابيّ .2
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 اً. تاً أو نهائيّأو توقيفها مؤقّخصم من المنحة  .3

 ا.تا أو نهائيّمؤقّ كن الجامعيّقل و/أو السّمن خدمة النّ الطّالبحرمان  .4

 .سوب في االختبار موضوع الغشّالرّ .5

 سوب في المساق: إذا كانت هناك سرقة في بحث من أدوات تقويم المساق. الرّ .6

الذي وقع فيه  كاديمياألأو في مساقات الفصل  سوب في المساق موضوع الغشّالرّ .7

 .الغشّ

 .نة للرجوعدة مع وضع شروط معيّلفترة محدّ الطّالب: فصل تالفصل المؤقّ .8

تشريعات الجامعة بصورة جسيمة أو   :  في حال تمادي طالب ما في انتهاكالنّهائيّالفصل  .9

 .رةمتكرّ

 الية:ة التّدابير اإلداريّخاذ أحد التّ اتّ أديبيّ، يحق للمجلس التّ ةأديبيّالجزاءات التّ إضافة إلى

  في بعض أنشطة الجامعة. الطّالبفرض قيود على مشاركة 

 ّالمتلفة. دفع تعويض عن المواد 

 ّأديبيّالتّ ها المجلسُة يحدد نوعَتدابير اجتماعي . 

بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة  يّد خطّراسة، يجب عليه كتابة تعهّعن الدّ الطّالبفي حال توقيف 

 للطّلبةبإبالغ قرارات المجلس  الطّلبة. ويقوم قسم شؤون تكرارها تقع عليه عقوبة أشدّ

 .ةكاديمياألتهم ين، كما توضع نسخة منها في سجالّالمعنيّ

 أديبيّ قرار المجلس التّ لم منالتظّ

لنائب مدير الجامعة  أديبيّالتّ ادر عن المجلسالقرار الصّ م ضدّللطالب أن يتقدم بتظلّ يحقّ -

 مات.ظلّعلى أنظار لجنة التّالذي يعرضه  كاديميّةؤون األللشّ

اإلجراءات  كافّةخاذ م اتّظلّم، ولها في معرض مراجعة التّظلّمات في التّظلّتنظر لجنة التّ -

أو لجنة االمتحانات  أديبيّزمة بما في ذلك دعوة من تراه مناسبا من أعضاء المجلس التّالالّ

للحضور  الطّالبة أمور، كما يمكن لها دعوة لالستماع إليهم، أو االستفسار منهم عن أيّ

 هناك حاجة لذلك. أمامها إذا رأت أنّ
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مالم تكن  –خالل أسبوع  الطّالبغ به ويبلّ ،مظلّمات قرارها في شأن التّظلّتصدر لجنة التّ -

ت م منه هو الفصل المؤقّالمتظلّ أديبيّكان الجزاء التّ إذاو .أخيرر التّ سباب طارئة تبرّأهناك 

غ عتماد، ويبلّات توصياتها الى مدير الجامعة لالمظلّمن الجامعة، ترفع لجنة التّ النّهائيّأو 

 أخير.  ر التّسباب طارئة تبرّألم تكن هناك  ما –أسبوع بالقرار خالل  الطّالب

 كاديميّةزاهة األامن: النّالفصل الثّ

 

ة في أداء رقة األدبيّوالسّ ة واالمتناع عن الغشّزاهة واألمانة العلميّااللتزام بالنّ الطّلبةعلى 

من يخالف  ة. ولن تتساهل الجامعة مع كلّ الواجبات المطلوبة أو االمتحانات أو البحوث العلميّ

 ة رادعة. طون إلجراءات عقابيّالمتورّ الطّلبةهذه المبادئ وسيخضع 

 

 الغـشّ 

 ، القيام بما يلي :بين صور الغشّمن 

 ّة ( إلى ح بها ) سواء مكتوبة أو مطبوعة أو إلكترونيّغير المصرّ إحضار أو استخدام المواد

 قاعة االمتحانات.

 .الكتابة على اليد أو المالبس 

 ّسخ من ورقة امتحان طالب آخر.الن 

 ّم مع طالب آخر أو تقديم المساعدة له أثناء االمتحان.التكل 

  تفعيل الكاميرا عند االمتحان اإللكترونيّعدم. 

  ّث مع الغير أثناء االمتحان اإللكترونيّالتحد. 

 .تأدية االمتحانات عن طالب آخر 

 ّخول إلى قاعة االمتحانات.ة طالب آخر للدّانتحال شخصي 

 .محاولة الحصول على أسئلة االمتحان قبل بدء االمتحان 

 ّإنجازه.ه من تقديم عمل أنجزه طالب آخر على أن 

 ّواصل الحديثة إلى قاعة االمتحانات. من أدوات التّ إدخال الهاتف أو أي 
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 ةرقة األدبيّاالنتحال أو السّ

ة هي اقتباس أفكار أو كتابات أو إبداعات أشخاص أو طلبة آخرين ونسبتها إلى رقة األدبيّالسّ

صرامة، وعلى  معها الجامعة بكلّة تتعامل ا ال يمنع من اعتباره سرقة أدبيّالذات، وإتيان هذا عفويّ

كوك بأن ما يقومون به وجيه من أساتذة الجامعة إذا ساورتهم الشّصح والتّأن يطلبوا النّ الطّلبة

ك قوانين تة، وهي ممارسات تنهزوير والقرصنّبالتّ االنتحالة. ويرتبط رقة األدبيّيندرج تحت بند السّ 

 الطّلبةه يتعين على د، ألنّمتعمّ ف أكاديميّوء تصرّ ة. ويعتبر االنتحال سة الفكريّحماية الملكيّ

لدى استخدامهم لجميع مصادر المعلومات في إعداد مشاريع بحوثهم  االستشهاد المرجعيّ

ل إليها الغير. تائج التي توصّاألفكار والكلمات والنّ ن هذا االستشهاد المرجعيّوواجباتهم، ويتضمّ

لدى االقتباس من اآلخرين، انتهاكا  ن، واالستشهاد المرجعيّاالمتناع عن االلتزام بالقواني ويعدّ

 خطيرة.  أكاديميّةض صاحبه إلى تبعات صريحا ويعرّ

 

 ة:رقة األدبيّومن أشكال السّ

  للكتابة نيابة عنه، وإنجاز الواجب المطلوب  أو غير تجاريّ تجاريّ إلى طرف خارجيّ الطّالبلجوء

 بمقابل أو من دون مقابل.

  ا.بأعمال اآلخرين دون توثيق ذلك علميّاالستعانة 

 ّة من مصادر مثل أخذ أعمال اآلخرين سواء نشرت أم لم تنشر على نسخ مطبوعة أو إلكتروني

 ة...إلخ.سوم البيانيّ ، وهذا يشمل كذلك الخرائط والرّعاء أنها عمل شخصيّاإلنترنت، وادّ

 ّا أو تغييره أو إعادة صياغته أو تحويله دون اإلشارة إلى المصدر. نسخ عمل شخص آخر حرفي 

 

 

ة، تقوم بالخطوات رقة األدبيّلالنتحال والسّ الطّلبةوحتى تضمن الجامعة عدم لجوء 

 الية: التّ

  ة عند التحاقهم بالجامعة.رقة األدبيّبسياسة االنتحال والسّ الطّلبةتعريف 

  .إقرار عقوبات تبعا لخطورة الفعل المرتكب 

 ّاستخدام نظام إلكتروني (Turnit-inّلكشف الغش ) ّة، أو أي وسيلة أخرى رقة العلميّأو الس

 تراها مفيدة وناجعة. 
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 ةرقة األدبيّة واالنتحال والسّوالخيانة العلميّ في حال ثبوت الغشّ أديبية التّ اإلجراءات  

في االمتحانات أو في بحوث  اإلجراءات المناسبة في حالة ثبوت الغشّخذ األساتذة يتّ

ة والخيانة العلميّ ظر في حاالت الغشّلنّل أديبيّالمجلس التّ على المعنيّ الطّالب، أو إحالة الطّلبة

الب أن للطّ يحقّو  .المخالفين اإلجراءات المناسبة في حقّ خاذقصد اتّ ةرقة األدبيّ واالنتحال والسّ

ؤون ة للشّنائب مدير الجامعإلى   أديبيّالمجلس التّاألستاذ أو ادر عن القرار الصّ بتظلم ضدّ ميتقدّ

 مات.ظلّعلى أنظار لجنة التّالذي يعرضه  كاديميّةاأل

 ة البيّاسع: الحياة الطّالفصل التّ

 كافّةتتيح ل ة بالحرم الجامعيّعلى خلق بيئة جامعيّة جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانيّتحرص 

ة والمشاركة في بيّات وذلك بخلق أندية طالّعبير عن الذّميز واالنفتاح والتّطلبتها سبل التّ

ة داخل وخارج الجامعة، وعمل مبادرات ياضيّة والرّرفيهيّة والتّة والعلميّقافيّات الثّ الفعاليّ

ات يّراف مباشر من الكلّلة، وذلك بإشذات الصّ سميّةرّسات الة هادفة بتعاون مع المؤسّمجتمعيّ

ة، ياضيّالة الرّة بفضاءاتها كالصّر الجامعة مرافق خاصّ. ولهذا الغرض، توفّالطّلبةوقسم شؤون 

 ات األندية.ات حديثة ومقرّة بمعدّزّومختبرات الحاسوب المجهّ

 ، باإلشراف علىالطّلبةة، التي تقع تحت إشراف مدير قسم شؤون بيّالّوتعمل وحدة األنشطة الطّ

 الطّلبةة، وذلك لمساعدة ياضيّة والرّرفيهيّة والتّقافيّة والثّة االجتماعيّالبيّالبرامج والفعاليات الطّ

على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتمكينهم من ممارسة هواياتهم من خالل العديد من البرامج 

 .نونهايكوّات التي واألنشطة، واالستفادة القصوى من أوقات فراغهم من خالل مختلف الجمعيّ

 حالتالرّ -1

 بيعيّف على المجال الطّعرّب بضرورة التّالّفي إطار ربط الجامعة بمحيطها، ورفع وعي الطّ  

 ة لفائدة طلبتها بأهمّة وترفيهيّا رحالت ثقافيّم الجامعة سنويّالذي يعيشون فيه، تنظّ واالجتماعيّ 

اغبات في المشاركة في هذه ات الرّالطّالبولة. وعلى ة داخل الدّرفيهيّة والتّيّثراتّة والقافيّالمعالم الثّ

 بالجامعة.  عند التحاقهنّ ة من أولياء أمورهنّيّاألنشطة اإلدالء بموافقة خطّ

 ةياضيّالخدمات الرّ -2
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 ّةياضيّسهيالت الرّأفضل الفرص لالستفادة من التّ للطّلبةة ياضيّر وحدة الخدمات الرّتوف. 

ة، ة للمشاركة في المنافسات والمسابقات الجامعيّرياضيّل طلبة الجامعة فرقا ويشكّ

 وتحصل هذه الفرق على دعم إدارة الجامعة.

 ّة بالجامعة للقواعد اآلتية: ياضيّتخضع األنشطة الر 

 ّة في المناسبات والفعاليات الرياضيّ أن يشاركوا لين لطلبة الجامعة المسجّ يحق

 ة التي تقيمها الجامعة. رفيهيّوالتّ

  في الجامعة. فريق رياضيّ ة قبل االنضمام أليّحيّياقة الصّ طالب لكشف اللّ كلّيخضع 

 ّدريب والمناسبات والمنافسات، علما بأنّب االلتزام بحضور دورات التّ الّعلى الط 

 عليق.بالفريق للتّ الطّالبة ض عضويّاالمتناع عن الحضور يعرّ

  بين أو على على المدرّ الجسديّأو  تهاون عند حدوث االعتداء اللفظيّوال ال تسامح

 جين. مساعديهم أو على أعضاء الفرق أو المنافسين اآلخرين أو المتفرّ

 ّلف قد الفة أو المفقودة ما لم يكن التّ ة التّياضيّا عن األجهزة الرّب مسؤولون ماليّالّالط

حتى  كاديمّيةق الممارسات األدريب والمباريات، وتعلّعب المعتاد في التّ حدث خالل اللّ

 من أو استبدال أو تعويض الجهاز الذي أتلف أو فقد.تسديد الثّ يتمّ

 

 

 ةالبيّاألندية الطّ -3

ة لتطوير خبراتهم بيّ طلبتها على خلق أندية طالّة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّع تشجّ

 الجامعة. ولتأسيس نادٍة، وتدعم أنشطة هذه األندية داخل وخارج ومهاراتهم وتجاربهم الحياتيّ

روط . ومن الشّالطّلبةال على موافقة قسم شؤون ، يجب الحصول أوّداخل الحرم الجامعيّ طالبيّ

 :ما يأتيادي النّ لتأسيس ئيسة الرّ

 ّادي متوافقة مع سياسات الجامعة وأهدافها.أن تكون رؤية ورسالة وأهداف الن 

 ّات وواجبات أعضائه.د مسؤوليّادي نظام عمل واضح يحدّأن يكون للن 

 ّعلى األقلّ  الطّلبة( أعضاء من 5ادي )النّ أن يضم. 

 ّادي برامج عمل تتالءم مع أهدافه.م النّأن يقد 
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 ّاالنضمام ألكثر من ناديين. للطّلبة ال يحق 

 ّالطّلبةة أو من قسم شؤون كاديميادي عضو من الهيئة األأن يكون للن. 

 ّالطّلبة. وعلى الطّلبةامعة لموافقة قسم شؤون عات داخل الجبرّة جمع التّتخضع عملي 

عات برّح الهدف من وراء جمع التّللقسم يوضّ يّالراغبين في القيام بذلك تقديم طلب خطّ

 والقائمين على ذلك والجهة المستفيدة. 

 المساندون الطّلبة -4

المساندون" لدعم طلبتها في  الطّلبةبرنامج " ة د بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّ تخصّص

أو ضمن  لبعضهم البعض، بشكل ثنائيّ الطّلبةة من خالل دعم يّالتّعلّمم في مسيرتهم قدّالتّ

مون المبتدئين ويقدّ للطّلبةمون مثاال المتقدّ الطّلبة، بحيث يكون مجموعات في تفاعل أكاديميّ

 في الجامعة. كاديمياألعم الدّ لهم كلّ

 يجينة الخرّجمعيّ -5

 ة هي:يجين. وأهداف الجمعيّة الخرّيجيها من خالل جمعيّصال مع خرّتبقى الجامعة على اتّ

 ّريعة، ة السّقنيّرات التّ غيّيجي الجامعة، لكي يتماشوا مع التّدريب الدائمة لخرّتوفير برامج الت

 ة.ة بأجور رمزيّوتعرض هذه البرامج التدريبيّ

 ّيجي الجامعة بمساعدة قسم ة لخرّدريبيّالتّ ة وخدمات الوظائف تقديم المشورة المهني

 ة.انا ألعضاء الجمعيّب. وتعرض هذه الخدمة مجّالّشؤون الطّ

 ّومهنيّ  صال معرفيّة تساعدهم ليبقوا على اتّة ألعضاء الجمعيّتنظيم اجتماعات تعارفي 

 ببعضهم البعض.

 ّب.الّة من نشرة أخبار الطّتزويد األعضاء بنسخ مجاني 

 يجي الجامعة ببرامجها وخدماتها.ة حول وجهات نظر خرّعليقات المهمّالتّتزويد الجامعة ب 

 ّة . ومهمّةد بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّيجي خرّ ة لكلّانيّة المجّة الجمعيّتُمنح عضوي

يجي يجين والجامعة، وجعل خرّائمة بين الخرّة هي تطوير وتقوية العالقات الدّ الجمعيّ

 واصل واالشتراك.تحفيز للتّالمستقبل وسيلة 

 ّة خريجي الجامعة ما يلي:ات جمعيّتشمل استراتيجي 
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 املة حول الجامعة.قة الشّيجين بالمعلومات المنسّتزويد الخرّ -

 الة للحوار.يجين آليات فعّصال يمنح الخرّاالتّمن أن د التأكّ -

ة لكل للجامعة من خالل بناء وتقوية إمكانية زيادة األدوار القياديّ حيويّ خلق حضور عالميّ  -

 يجين.الخرّ

ة جان االستشاريّيجين واللّات الخرّي جمعيّة من قياديّة وعالميّالحفاظ على شبكة قويّ -

 لة.مات ذات الصّوالمنظّ

 .ةد بن زايد للعلوم اإلنسانيّجامعة محمّيجي وأصدقاء واصل بين خرّدعم التّ -

 فاعلي حول كل مظاهر حياة الجامعة بما في ذلك تقييم فعالية برامجها.صال التّاالتّضمان  -

طوير والتّ خصيّحصيل الشّ ائم من خالل التّيجين من مواصلة تعليمهم الدّتمكين الخرّ -

 .المستمرّ المهنيّ

 

 في حوكمة الجامعة  الطّلبةمشاركة  -6

 ة من خالل: واإلداريّ كاديميّةالب في األنشطة األتحرص الجامعة على مشاركة الطّ

  أي )االستبانات( حول المساق خطيط من خالل استطالعات الرّفي مراحل التّ الطّلبةمشاركة

 ة. دريس، والخدمات الجامعيّ، وأعضاء هيئة التّاألكاديميّ

  ة في الجامعة، وهي: في خمس لجان أساسيّ الطّلبةتمثيل 

ة تفيد الجامعة مستقبليّ أكاديميّةات استراتيجيّهو مسؤول عن وضع مجلس الجامعة:  -

المشابهة، وتعمل على تطوير  كاديميّةوالمراكز األ يّفي عالقاتها مع المجتمع المحلّ

 يّ ز الجامعة على المستويين المحلّالجامعة لما هو أفضل، وخلق برامج تهدف إلى تميّ

 زمة.  ياسات الالّ وإقرار السّ، وترفع توصياتها إلى مجلس األمناء العتمادها والعالميّ

ب، الّبل الطّصرف من قِ أديبي: مسؤول عن االستماع إلى حاالت إساءة التّالمجلس التّ -

 ة ..إلخ. رقة األدبيّزييف واالنتحال والسّسخ والتّوالنّ ن الغشّوتتضمّ

وصية بحلول حول الموضوعات غير حقيق والتّب: تكون مسؤولة عن التّالّلجنة شؤون الطّ  -

 ب. الّوأنشطة الطّ ر على األداء األكاديميّالتي تؤثّ كاديميّةاأل
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يجيها ووضع األنشطة صال مع خرّتبقى الجامعة على اتّأن على يجين: مسؤولة ة الخرّجمعيّ -

 الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. 

ب الّوإدارة الجامعة ألجل خدمة الطّ الطّلبة: يعمل كحلقة وصل بين البيّالمجلس الطّ -

 فاع عن وجهة نظرهم لدى اإلدارة.قضاياهم والدّوطرح 

 

  دعم أصحاب الهمم -7

 من أصحاب الهمم، كما يلي:  للطّلبةعم تحرص الجامعة على تقديم الدّ

 من  عامل معهم بشكل خاصّالتّ الذين يعانون من مشاكل في البصر أو السمع يتمّ الطّلبة

سجيل أو ، وذلك عند التّكاديميّةسجيل واألقسام األوقسم التّ الطّلبةبل قسم شؤون قِ

 ية، وأيضا عند تقديم االمتحانات. الصّفّاألنشطة أو في القاعة 

 ّكة فقد وفرت الجامعة سهولة دخول مبنى مستخدمي الكراسي المتحرّ للطّلبةسبة أما بالن

 .   كاديميّةة واألأقسامها اإلداريّ كافّةالجامعة و

 

 الطّوارئالفصل العاشر: إجراءات 

، من بالحرم الجامعيّ الطّلبةة لسالمة ة خاصّأولويّد بن زايد للعلوم اإلنسانية جامعة محمّتولي 

 ا.هنا نفرد لهذا الموضوع فصال خاصّ

 

 ؟ ماذا أفعل في حال حدوث أي طارئ في الحرم الجامعيّ -1

 عليمات اآلتية :بع التّاتّ

 

 ارئ:عند حدوث الطّ

 ّقم الداخليّعلى الرّصال بأفراد األمن باالستقبال االت. 

 ّالمطلوبة، مع الحرص على ذكر ما  الطّوارئصال مباشرة بخدمة ، االتّدّفي حالة عدم الر

 ارئةيلي: نوع الحالة الطّ

 ارئ، اسمك ورقم هاتفك المحمول.ة(، مكان حدوث الطّيّمثالً: )حريق، طوارئ طبّ
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 :خصيّاالستعداد الشّ

 ّفي مبناك. الطّوارئف على مواقع مخارج التعر 

 ّجمع بحسب إلى مناطق التّ كاديمياألمن فصلك  الطّوارئط للهروب في حالة وضع مخط

 أقرب مخرج  لفصلك.

 ّة في مبناك.جاجيّف على مواقع صناديق إنذارات الحرائق الزّالتعر 

 

 :الطّوارئإجراءات اإلخالء عند 

 ّض لخطر مباشر، إذا لم يتعارض ذلك مع سالمتك أنت. شخص معرّ  مساعدة كل 

 ّاألنشطة التي تقوم بها والقيام بتأمين ممتلكاتك  المبادرة عند سماع اإلنذار إلى وقف كل

 مينة.الثّ الشّخصيّة

 .إغالق الهاتف المحمول وتشجيع اآلخرين على القيام بذلك أيضا 

 ّالمتك.ة اإلخالء دون اإلخالل بسن عمليّالقيام بما يؤم 

 ّوإخالء المبنى فورا. الطّوارئباع اإلرشادات المعطاة من قبل لجنة ات 

 ّلفعل ذلك. الطّوارئة اإلخالء إذا وجهتك لجنة مساعدة اآلخرين أثناء عملي 

 ّة )إذا وجدوا( على اإلخالء.إعانة ذوي االحتياجات الخاص 

 ّضح جميع األمور حتى تتّ ع عقب انتهاء اإلخالء وعدم المغادرةجمّه إلى موقع التّوجّالت

 تماما.

 ّالطّوارئولجنة  الطّوارئلي خدمات باع تعليمات ممثّات. 

يارات الواقعة أمام مبنى إخالء طارئ هي مواقف السّ جمع بعد أيّتنبيه: منطقة التّ   

 ع.جمّبتحديد منطقة أخرى للتّ الطّوارئالجامعة، إال إذا صدرت تعليمات أخرى من لجنة 

 ة:يّالطبّ الطّوارئ -2

 في هذه الحالة، قم بما يلي:

 ّب المزيد من اإلصابات.د سالمتك لتجنّالموقع من المخاطر إذا لم يهدّ د من خلوّالتأك 
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 ّد حياته.مصاب ما لم يكن في وضع يهدّ عدم القيام بتحريك أي 

 ّد أنهم قاموا بالواجب.صال بأفراد األمن باالستقبال للقيام بما يلزم والتأكّاالت 

 ّصال ، واالتّالطّوارئصال برقم صال بأفراد األمن لسبب أو آلخر، يجب االتّر االتّإذا تعذ

 ديدة .الشّ الطّوارئة في حالة ارات اإلسعاف األوليّبخدمة سيّ

 ّى تصل المساعدة.ة المناسبة له حتّليّالبقاء مع المصاب وإجراء اإلسعافات األو 

 ّي الجامعة ومسعفي اإلسعافات ف الطّوارئولجنة  الطّوارئباع تعليمات خدمات ات

 ة.ليّاألوّ

 األخرى: الطّوارئالحرائق و -3

 ّة إذا علمت بحدوث حريق أو أيّ الطّوارئصال على رقم واالتّ جاجيّتشغيل جهاز اإلنذار الز

 طوارئ أخرى. 

 ّده خطر مباشر إذا لم يتعارض ذلك مع سالمتك شخص يتهدّ تقديم العون ألي

 .الشّخصيّة

  وافذ.اإلضرار بسالمتك، فينصح إغالق األبواب والنّتحجيم الحريق دون 

 .إغالق الهاتف المحمول وتشجيع اآلخرين على القيام بذلك 

 ّوإخالء المبنى فورا. الطّوارئباع توجيهات لجنة ات 

 ّة على اإلخالء.إعانة ذوي االحتياجات الخاص 

 ّبالدخان.حرك إلى المناطق الخطرة أو المليئة ب التّي الحذر وتجنّتوخ 

 ّد من سالمة ذلك. ع بعد اإلخالء وعدم المغادرة حتى تتأكّجمّاالنتقال إلى نقطة الت 

 ّفي الجامعة أو المسعفين  الطّوارئولجنة  الطّوارئلي خدمات باع تعليمات ممثّات

 ةليّت األوّين باإلسعافاالمختصّ




