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مرحبًا بكم أعزائي الطلبة في مستهل رحلة علمية 

 مميزة بإذن هللا تعالى مع جامعة جميرا.
 
بنهجها الشامل إزاء فكرة  تمتاز جامعة جميرا 

التعليم ؛ ذلك بأنها تسعى إلى تنمية قدرات طالبها 
كأفراد، لكي يتأهلوا لمرحلة التخرج على الوجه 

ياة شتى مناحي الح األمثل ؛ بما يكفل لهم التميز في
، وتحقيق الرؤية السديدة والنظرة المستقبلية الثاقبة 

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 
ومن ثم، نسعى إلى إرساء قيم التميز األكاديمي،  

مقترنة باالحترام البالغ للقيم والتقاليد والدين، 
وتكريس الحياة لطلب العلم؛ فهذا سبيلنا لداللتكم 

حو النجاح الدراسي ، وإطالق طريق الرشاد ن
إمكاناتكم الشخصية لتحلق بال حدود في سماء 

  الحياة.
 

نفخر كل الفخر بثقافتنا وتقاليدنا؛ فمعتقداتنا وقيمنا وتراثنا هي ركيزة نهجنا لبناء بيئة تعليمية عصرية ال تنفّك عنها  
 القيم اإلسالمية الرشيدة والتقاليد المحلية السمحة.

جامعة جميرا يتمثل في أجواء علمية حقيقية؛ ال تتوانى عن التفكير في مستقبلهم، وتحرص  طلبةإن وعدنا ل
متفاٍن: أال وهي الشخصية  طالب/ة  على تحقيق اختياراتهم، وصوالً إلى الشخصية التي يطمح إليها كل 

  لمجتمع.المتألقة بُمثُل المسؤولية، اآلخذة بأسباب النجاح، المساهمة بإيجابية في تطوير ا

فيا أبنائي الطلبة، ها هي جامعة جميرا تفتح لكم ذارعيها لتصحبكم في رحلة تحفها إشراقات التعلم وسعادة 
االكتشاف وروعة الطموح. وإنني إذ أرحب بكم في الجامعة فإنني أتقدم بخالص األماني وأسعد اآلمال، لكم 

  وألسركم، بعام دراسي سعيد ومثمر.

 
 مجلس األمناء

 

 

 

  كلمة الترحيب .1 
 
 األمناء مجلس كلمة 1.1 
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 التقويم األكاديمي 1.2

 
 
 

  معلومات وتواريخ مهمة .2 
 
 

ليوما  2022فصل الخريف  شهرال التاريخ   

 اكتوبر 02 األحد  بدء الدراسة

 اكتوبر 06 - 02 خميسال -األحد  األسبوع األول  -اإلضافة فترة 

استرداد كامل الرسوم الدراسية )األسبوع االول   -السحب فترة 
 والثاني(

 الخميس -األحد 
02 - 13 

 اكتوبر

 يناير  -اكتوبر  05 - 16 الخميس -األحد  قيمة المساق غير مستردة - مساق سحبآخر موعد ل

 اكتوبر 08 سبتال المولد النبوي الشريف  –عطلة رسمية *

 نوفمبر 24 - 19 خميسال -سبت ال متحانات النصفيةفترة اال

 ديسمبر 01 الخميس يوم الشهيدعطلة *

 ديسمبر 03 - 02 السبت -الجمعة  اليوم الوطني ةعطل*

 يناير  -ديسمبر  01 - 20 الخميس -الثالثاء  شتاء عطلة ال

قيمة المساق  -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 
 غير مستردة

 الخميس
05 

 يناير

 يناير 19 الخميس  يدراس أخر يوم

 يناير 30 - 21 االثنين -السبت  فترة االمتحانات النهائية  

 فبراير 16 - 11 الخميس - سبتال 2022لفصل الخريف  االختبارات التعويضية فترة 

 شهرال التاريخ ليوما 2023فصل الربيع 

 فبراير 20 االثنين   بدء الدراسة

 فبراير 24 -20 الجمعة - االثنين األسبوع األول  -اإلضافة فترة 

استرداد كامل الرسوم الدراسية )األسبوع االول   -السحب فترة 
 والثاني(

 الجمعة - االثنين
20- 03 

 مارس -فبراير 

 يونيو -مارس   02 -06 الجمعة - االثنين قيمة المساق غير مستردة - مساق سحبآخر موعد ل

 أبريل 13 - 08 الخميس -السبت   متحانات النصفيةفترة اال

 أبريل 28 - 24 الجمعة -اإلثنين  وعيد الفطر  عطلة الربيع

قيمة المساق  -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 
 غير مستردة

 الجمعة
02 

 يونيو

 يونيو 09 الجمعة أخر يوم دراسي 

 يونيو 19 - 10 اإلثنين -السبت    النهائيةفترة االمتحانات 

 يوليو 06 - 03 الخميس - االثنين 2023لفصل الربيع  االختبارات التعويضية فترة 

 شهرال التاريخ ليوما 2023األول  يفصل الصيفال

 يوليو 03 االثنين  بدء الدراسة

 يوليو 04-03 الثالثاء -االثنين  فترة اإلضافة فقط

 يوليو 22 - 20 السبت -الخميس  متحانات النصفيةفترة اال

قيمة المساق  -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 
 غير مستردة

 الخميس
27 

 يوليو

 أغسطس 04 الجمعة أخر يوم دراسي 

 أغسطس  09 – 07 األربعاء -اإلثنين  فترة االمتحانات النهائية

 شهرال التاريخ ليوما 2023الثاني  يفصل الصيفال



 
 

   صفحة| 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
   
  

 
 
 
 

 أغسطس 14 االثنين  بدء الدراسة

 أغسطس 15 - 14 الثالثاء -االثنين  فترة اإلضافة فقط

 سبتمبر - أغسطس  07 - 31 الخميس -الخميس  متحانات النصفيةفترة اال

قيمة المساق  -آخر موعد لالنسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب 
 غير مستردة

 الخميس
07 

 سبتمبر

 سبتمبر 15 الجمعة أخر يوم دراسي 

 سبتمبر 20 - 18 األربعاء -اإلثنين  فترة االمتحانات النهائية

 خريطة الحرم الجامعي .22
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 البريد اإللكتروني الصفة الرسمية االسم

 steyn.heckroodt@ju.ac.ae األكاديمية الشؤون عميد هيكروت ستاين ب.

 salih.abdulkareem@ju.ac.ae والعربيةكلية الدراسات اإلسالمية  - كليةمدير  د. صالح عبد الكريم 

 tarhib.aldosari@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -عضو هيئة تدريس  أ.د. ترحيب الدوسري

 saleh.alshuqirat@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -عضو هيئة تدريس  . صالح الشقيراتأ.د

 mohammed.ghaleb@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية - عضو هيئة تدريس د. محمد غالب 

 saeed.ahmed@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -عضو هيئة تدريس  د. سعيد أحمد

 saad.benmohamed@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -عضو هيئة تدريس  د. سعد بن محمد

 salihu.jibo@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -هيئة تدريس عضو  د. صالح جيبو

 abdulrahman.alhamdai@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -عضو هيئة تدريس  دي اد. عبدالرحمن الحم

 salama.sultan@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -عضو هيئة تدريس  د. سالمة سلطان

 abdul.munyem@ju.ac.ae كلية الدراسات اإلسالمية والعربية - عضو هيئة تدريس عبدالمنعم محمد

 eli.hamadimann@ju.ac.ae كلية إدارة األعمال -مدير برنامج  د. إيلي حماديمان

 muhammad.saqib@ju.ac.ae األعمال إدارة كلية - تدريس هيئة عضو د. محمد ثاقب 

 abid.mahmood@ju.ac.ae كلية إدارة األعمال -عضو هيئة تدريس  د. عابد محمود

 arif.attar@ju.ac.ae كلية إدارة األعمال -عضو هيئة تدريس  د. عارف عطار

 muhamad.jumaa @ju.ac.ae إدارة األعمالكلية   -عضو هيئة تدريس  د. محمد جمعة

 yousif.alhosani@ju.ac.ae كلية العلوم الصحية –مدير برنامج  الحوسنيد. يوسف 

 نزيوكي ماتيفود. 
 الصحية العلوم كلية  - تدريس هيئة عضو

 منسق برنامج
mativo.nzioki@ju.ac.ae 

 amer.almadidy@ju.ac.ae كلية العلوم الصحية  -عضو هيئة تدريس  د. عامر المعاضيدي

 reem.zakaria@ju.ac.ae كلية العلوم الصحية  -هيئة تدريس عضو  د. ريم زكريا

 ayman.mohammed@ju.ac.ae أكاديمية التعلم والتطوير -مدير  د. أيمن محمد

 mo.shaikh@ju.ac.ae ويرأكاديمية التعلم والتط -برنامج اللغة اإلنجليزية  -عضو هيئة تدريس  أ. محمد الشيخ 

 abdalla.elsaadi@ju.ac.ae أكاديمية التعلم والتطوير - برنامج اللغة العربية  - تدريسعضو هيئة  أ. عبدهللا السعدي
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جامعة جميرا هي جامعة خاصة ذات طابع عصري تعود بداياتها لجهود ومساعي اللواء خليفة بن ضاعن عبد هللا 

إلنشاء مؤسسة تعليمية تسعى لالرتقاء بنوعية التعليم وتوفير بيئة جامعية تلتزم بالجودة واإلبداع وإعداد المهيري 
برامج أكاديمية عالية المستوى، تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وسوق العمل في  قطاعات إدارة 

 لغة العربية.األعمال والتربية والعلوم الصحية والدراسات اإلسالمية وال
 

وكلية التربية، وكلية العلوم الصحية، وكلية الدراسات  ،تتكون جامعة جميرا من أربع كليات: كلية إدارة األعمال
اإلسالمية واللغة العربية. وتعتمد الجامعة نظام الساعات المعتمدة في الدراسة، وتمتد الدراسة في الجامعة سنوياً على 

 أسبوعاً. 15مدى فصلين دراسيين مدة كل فصل 
 

مساعدتهم في النجاح أكاديمياً، والحصول على تجربة مميزة يوفر حرم الجامعة مرافق حديثة ومتطورة لخدمة الطلبة و
أثناء دراستهم في جامعة جميرا. وتتضمن هذه الخدمات مكتبة إلكترونية وتطبيقات للهاتف المحمول وبوابة الطلبة 

ب مكاتااللكترونية وفصول مزّودة بتقنية معاصرة مخصصة للطالب والطالبات كل على حدة. وخصصت الجامعة 
أكاديمية التعلم والتطوير، ، والطلبةومكتب شؤون ، مسجلومكتب الز ومرافق معاصرة تشمل مكتب القبول، مراكو

وردهات للدراسة ومختبرات الحاسوب والعلوم الصحية، وصالة رياضية، ومسرح، وكافتيريا، ومواقف  ومكتبات
 للسيارات، وأماكن للصالة، ومسجد.

 
 
 

 رؤية جامعة جميرا: 
من إيجاد مساره الخاص ليتمكن من تحقيق أحالمه وإعداد كادر متعلم مستعد  الطالب نحن نؤمن بالتعليم الذي يُمّكن 

 لخوض تجربته في الحياة وتكون له بصمة وأثر ايجابي في مجتمعه.
 

 : رسالتنا في التعليم

 نحن نسعى لنكون مؤسسة تعليمية يكون فيها الطالب محور أساس عمليتنا التعليمية لتحقيق أهدافنا في: 

 في المجاالت التخصصية للجامعة. وفق معايير أكاديمية عالية،  تطوير ونشر المعرفة  -
 تشجيع التعلم، واالبداع الفكري، والتوظيف األمثل للقدرات، وتحقيق الذات. -
 ربطفي بناء مجتمع ي المجتمع االماراتي وتعزيز دور الثقافة اإلسالمية  وتقاليد  الحفاظ على قيم -

  عن الجامعة .3 

 

 

 جميرا نبذة عن جامعة 1.3

 الرؤية والرسالة وااللتزام 2.3
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 بين األصالة والمعاصرة. -
 المساهمة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية لتلبية حاجة المجتمع وسوق العمل. -
 . المتاحة للمشاركة الفاعلة لخدمة المجتمع البشرية توجيه الطاقات وتوظيف الموارد -

 
 مجتمعناتجاه شركائنا و ا وإلتزامناقيمن

 
 

 

 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتقدم الجامعة درجات علمية  وزارة التربية والتعليمجامعة جميرا مرخصة من 
 : في التخصصات التاليةمعتمدة 

 
  .الفعالياتإدارة  في بكالوريوس إدارة األعمال  -

  .اإلدارة اإللكترونية فيبكالوريوس إدارة األعمال  -

 في إدارة البيع بالتجزئة.بكالوريوس إدارة األعمال  -

  .بنوك وتمويل إسالمي فيبكالوريوس إدارة األعمال  -

 .بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية -

 الوريوس العلوم في الصحة البيئية.بك -

 ة.كرالطفولة المبفي بكالوريوس التربية  -

  .الدراسات اإلسالمية في بكالوريوس -

 ستير الفقه وأصوله.ماج -

 

 وهي: أهيليةباالضافة الى برامج ت

 برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها. -

 برنامج اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها. -

 دورة ذاتية في مهارات اللغة االنجليزية. -

 تأسيس للرياضيات لمستوى الجامعة.دورة  -

 

جميع برامجها  صياغة حرصت جامعة جميرا على
لديها مقارنة ديمية لتكون ذات معايير عالمية واألكا

 معيارية مع هيئات مهنية في الواليات المتحدة األمريكية
بحسب مؤشر مجلس  برنامج إدارة األعمالتم تقييم فقد .
وتم  (.ACBSP) لعتماد برامج كليات إدارة األعماإ

ايير ، بناء على معبرنامج الصحة البيئيةتصميم معايير 
مجلس االعتماد الوطني والحماية وعلوم الصحة البيئية 

تم تصميم (. وEHACفي الواليات المتحدة األمريكية )
يير ا، بناء على معإدارة المنشآت الصحيةمعايير برنامج 

يات في الوال  لجنة االعتماد لتعليم ادارة الرعاية الصحية

 االعتماد والترخيص  3.  3
 

http://www.acbsp.org/
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التربية يرتكز برنامج (. وCAMEHالمتحدة األمريكية )
على معايير الهيئة الوطنية لتعليم   في الطفولة المبكرة
(المعتمدة من قبل جمعية NAEYCاألطفال الصغار )

المتحدة االعتماد األكاديمي إلعداد المعلم في الواليات 
 .األمريكية

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :الفئات التاليةالراغبين بااللتحاق لدراسة برامجها األكاديمية  طلبةجامعة جميرا  تقبل ال
 

 .قبول الطلبة الجدد -
 .قبول الطلبة الجدد المشروط  -
 .لطلبة المحولين من جامعات أخرىاقبول  -
 .قبول الطلبة الزائرين -
 قبول الطلبة في البرامج التأهيلية. -

 
 الجدد طلبةشروط قبول ال 1.4.1

 في كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية بالجامعة ما يأتي:  ماجستيرمج النايشترط لقبول الطالب/ة  في بر

 

نفس تخصص ( في GPA  3.0أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد ) (1)

ة شؤون التعليم العالي في دول –من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم  ماجستيرنامج البر

  اإلمارات العربية المتحدة.

 أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. (2)

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. (3)

 أن يقدم موافقة من مكان عمله إذا كان موظفاً. (4)

أو ما  IELTSفي  4.5أو  EmSat 950 والحصول على اللغة اإلنجليزيةشهادة إتقان  (5)

 .ايعادله

 أن يجتاز المقابلة الشخصية. (6)

كلمة يوضح اهتماماته وميوله االكاديمية وسبب اختياره  500تقديم بيان كلمة ال يقل عن  (7)

 للتخصص وأهم إنجازاته الحالية.

 

 المشروط القبول 1.4.2

  .القبول4 
 
 

 شروط القبول 1.4
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 بقبول مشروط في الحاالت اآلتية: الطالب/ة يمكن أن يقبل 

 

فحينها يُقبل  3وأقل من  2.5إذا استكمل الطالب جميع الشروط فيما عدا المعدل التراكمي وكان معدله فوق  .1

 .في الفصل األول من الدراسة 3.0الطالب بشرط أن يحرز معدال تراكميًا قدره 

 
ً لمدة فصل دراسي واحد فقط   عدم استيفاء متطلبات كفائة اللغة اإلنجليزية:  .2 يقبل الطالب قبواًل مشروطا

 EASأو  EAS 011كحد أقصى يدرس خالله المساقات التحضيرية للغة اإلنجليزية التابعة للجامعة وهي 

 أو ما يعادله. IELTS 4.5، لتدريب وتجهيز الطالب على إحضار متطلب اللغة 012

 
عدم استيفاء متطلبات كفاءة اللغة العربية: يقبل الطالب قبواًل مشروًطا لمدة فصل دراسي واحد فقط على  .3

لتدريب الطالب وتجهيزه على   ARB 001كحد أقصى يدرس من خالله مساق اللغة العربية التحضيري 

 .       EmSAT 1250إحضار متطلب اللغة العربية 

 

لين طلبةال شروط قبول 1.4.3  المحوَّ

 المحولين من جامعة أخرى استيفاء الشروط اآلتي بيانها:  طلبةيجب على ال

 أعاله(. 3.2.1الجدد )انظر البند  طلبةاستيفاء الشروط نفسها المطلوبة من ال (1)

أن يكون االنتساب السابق إلى جامعة أو كلية معتمد من وزارة التربية والتعليم، مع الحصول على  (2)

 . 4من  3متوسط تقدير ال يقل عن 

 ها الحضور الفعلي في الحرم الجامعي. لبتمن مؤسسات تعليمية تشترط على طالتحويل أن يكون  (3)

ي صلتها للنظر ف الدراسية  ساقات ت المتوصيفاتقديم بيان رسمي بالدرجات والتقديرات، مشفوًعا ب (4)

 بالتخصصات المراد التحويل إليها في جامعة جميرا. 

ثنى ؛ ويست"العربية اللغة"أن تكون لغة البرنامج المحول منه مطابق للغة البرنامج في جامعة جميرا  (5)

 من هذا الشرط بعض المساقات العامة. 

 التحويل وهو طالب/ة  ادلتها واحتساب مساقاتها لالحد األقصى من الساعات المعتمدة التي يجوز مع (6)

ساعات معتمدة من المساقات المناظرة على أن ال يقل تقديره فيها عن تقدير جيد  9ما ال يزيد عن 

 .جدا

 قد فصل من أي جامعة فصال تأديبيا. الطالب/ة أن ال يكون  (7)

 

 الزائرين طلبةالشروط قبول  1.4.4

المنتظمين في جامعة أو كلية أخرى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة  طلبةيسمح لل

اإلمارات العربية المتحدة أن ينتظموا في الدراسة بجامعة جميرا لفصل دراسي واحد شريطة استيفاء الشروط 

 التالية: 

على إذن مكتوب من جامعته األم لاللتحاق بجامعة جميرا )مبينًا فيه المساق  الطالب/ة حصول  (1)

)المساقات( الدراسية المقرر التسجيل فيها(؛ على أن يصدر اإلذن المذكور من عميد الكلية في 

توقيع وثيقة تؤكد تحّمله المسؤولية الكاملة إزاء قانونية  الطالب/ة الجامعة األم. كما يجب على 

 بخصوص المساقات الدراسية التي يلتحق بها في جامعة جميرا. التحويل 

 طلبًا إلى جامعة جميرا، مبينًا فيه كشف درجاته الصادر عن الجامعة األم.  الطالب/ة تقديم  (2)

في مساقات دراسية معتمدة من أحد رؤساء األقسام في كليته األم )مع ضرورة  الطالب/ة تسجيل  (3)

ة قات الدراسيامرشد األكاديمي إصدار توصيته بشأن المستقديم كشف درجاته حتى يتسنى لل

 المتقدم(.  طالب/ة  المناسبة لل

 مختلف شروط القبول األكاديمية والدراسية.  الطالب/ة استيفاء  (4)

 قيمة الرسوم الدراسة، باإلضافة إلى رسوم االلتحاق ورسوم التسجيل.  الطالب/ة سداد  (5)

 
   

 شروط القبول 3.1
 قبول للمستوى الاختبارات تحديد  2.4
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 أن يخوضوا اختبارات تحديد المستوى اآلتي ذكرها:  خولدلاغير المستوفين لمتطلبات  يجب على الطلبة

 
 اختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية (أ)

اختبار جامعة جميرا لتحديد المستوى في اللغة 
اإلنجليزية )اختبار تحديد المستوى( عبارة عن أداة 

اللغة  الطالب/ة تقييمية لتحديد مستوى إجادة 
اإلنجليزية، فهو يهدف إلى قياس مدى جاهزية 

للدراسة الجامعية، والوقوف على  الطالب/ة 
ار ختبمهاراته الفعلية في تلك اللغة.يقدم هذا اال

لاللتحاق  الطالب/ة مؤشرات معتمدة بشأن أهلية 

( السابقة EASبدراسة مساقات اللغة اإلنجليزية )
 على االلتحاق بالبرامج الجامعية.

 

( IELTSيجب على راغبي االلتحاق بالجامعة من غير الحاصلين على درجة في اختبارات "أيلتس" )
تحديد  خوض اختبار (EmSAT)أو اختبار اإلمارات القياسي للغة اإلنجليزية ( TOEFLأو "التوفل" )

 بالجامعة.  المستوى للغة اإلنجليزية
 

 اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية  (ب)
اختبار جامعة جميرا لتحديد المستوى في اللغة العربية )اختبار العربية( عبارة عن أداة تقييمية لتحديد 

للدراسة الجامعية،  الطالب/ة اللغة العربية، فهو يهدف إلى قياس مدى جاهزية  الطالب/ة مستوى إجادة 
 لب/ة الطاوالوقوف على مهاراته الفعلية في تلك اللغة. يقدم هذا االختبار مؤشرات معتمدة بشأن أهلية 

 العربية. اللغة لاللتحاق بالبرامج الجامعية المقدمة في كلية الدراسات اإلسالمية و
 

 ةتحديد المستوى للغ يجب على راغبي االلتحاق بالجامعة من غير الناطقين بالعربية خوض اختبار
 .العربية لدى الجامعة

 
 
 
  

 تسري أحكام القبول المشروط على الطلبة الذين: 
  

  . ليس لديهم مؤهالت اللغة المطلوبة لدخول الجامعة -
 

 . األصليةمستندات القبول لم يقدموا  -
  

 3 وأقل من 2.5فوق قبول مشروط للمعدل  (1)
فحينها يُقبل  3وأقل من  2.5إذا استكمل الطالب جميع الشروط فيما عدا المعدل التراكمي وكان معدله فوق 

 .في الفصل األول من الدراسة 3.0الطالب بشرط أن يحرز معدال تراكميًا قدره 
 

 مشروط للغة االنجليزية لقبو(2) 
في  4.5معدل ب جتياز اختبار اللغة اإلنجليزيةاالنجليزية ا متطلبات اللغة يجب على الطلبة الغير حاصلين على

 .كشرط اساسي لالستمرار في البرنامج خالل فصل دراسي واحداو ( IELTSامتحان االيلتس )
 

 ط للغة العربيةورقبول مش (3)

 القبول المشروط 3.4



 
 

   صفحة| 10

 العربيةة أن يلتحقوا ببرنامج اللغ  اختبار تحديد المستوى في اللغة العربيةينجحوا ب الذين لميجب على الطلبة 
 فصل  خالل العربيةلدى جامعة جميرا، وأن يستطيعوا اجتياز البرنامج بنجاح والحصول على متطلبات اللغة ا

 .دراسي واحد
 

 مستندات القبول االصلية (4)
 االصلية اتلتقديم تلك المستندفيُمهلون فصال دراسيًا واحًدا  األصليةلطلبة الذين لم يستكملوا مستندات القبول ا

 .؛ وإال ستتخذ الجامعة قراًرا بإلغاء قبولهمالقبولإلى مكتب 
 

 
 
 

 : نوع القبول كاآلتي موضحاترسل الجامعة إلى الطلبة المقبولين لديها عرًضا رسميًا بالقبول، 
 

مستوف كل متطلبات االلتحاق اإللزامية، وأنه قدم كل  الطالب/ة يعني أن  العرض غير المشروط: -
 والوثائق الالزمة للقبول.  المستندات

 
ملزم باستيفاء شرط أو أكثر إلتمام القبول؛ وسيشتمل العرض  الطالب/ة : يعني أن العرض المشروط -

ومنها، مثال، اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية / اجتياز  –لشروط المطلوبة المذكور على بيان واٍف با
 اختبار القبول. 

 لعرض القبول بالجامعة  الطالب/ة قبول 
 من أجل قبول العرض أو رفضه.  بوابة تقديم الطلبات"ينبغي للطالب أن يرد على العرض المقدم إليه عبر "

 
العرض المقدم إليه، فسترسل الجامعة إليه المعلومات والتعليمات ذات الصلة بااللتحاق؛ شاملة  الطالب/ة إذا قبل 

مراعاة تواريخ االلتحاق والتسجيل المبينة في  الطالب/ة . ويجب على المصاريفالدراسية و  معلومات دفع الرسوم
 الجامعة.  تسنى له بدء دراسته فيخطاب العرض حتى ي

 
 

 

لطلبة في مستهل العام الدراسي في الجامعة؛ تنعقد بهدف تعريف ا فعاليات تعريفيةعبارة عن  طلبةالتعريفي لل البرنامج
 الجدد بالجامعة والترحيب بهم. 

 
موارد الالتعرف على مختلف و جميراالحياة األكاديمية في جامعة  على الجدد طلبةالبرنامج إلى تعريف الهدف هذا ي

 : بما يلي طلبةيتناول البرنامج تعريف ال. المتاحة بمقر الجامعة
 

 التفاعل معهم.مقابلة الطلبة الجدد اآلخرين و -
 جميرا. مقابلة أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة -
 .ةبالتي تقدمها الجامعة للطل المتنوعة  خدماتالالتعرف على  -
 جامعة.الدراسة بالمراجعة المسائل الهامة في السنة األولى من  -
 حول الحياه الجامعية ةباإلجابة على استفسارات الطل -
  والتعرف على المرافق و الخدمات المتوفرة داخل الحرم الجامعي. استكشاف الحرم الجامعي، -
 .البيئة الجامعية الجديدة على التكيف مع الطالب/ة مساعدة  -
 التعرف بصورة أوفى على السياسات واللوائح المعتمدة لدى الجامعة.  -

 

 
 

 

 عرض القبول  4.4
 

 ةبطللل التعريفيالبرنامج  5.4
 

 "كيف تصبح طالب بجامعة جميرا" –إجراءات القبول  6.4
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بة . تأمل الجامعة من الطلتهم الجامعيةدراسفي تتيح إجراءات القبول للطلبة معرفة أهم المعلومات الالزمة لمساعدتهم 
قراءة محتوى الوثائق التعريفية ذات الصلة قراءةً واعية لما فيها من معلومات ال بد من األخذ بها من أجل تجربة 
جامعية مكللة بالنجاح؛ فضال عن اشتمالها على بيان واف عن مختلف الخدمات الجامعية الرامية إلى تعزيز المسارات 

 قاء بحياتهم الثقافية واالجتماعية. المهنية للطلبة واالرت
 

 – على هيئة إلكترونية )متاحة على الموقع اإللكتروني لجامعة جميرا الطالب/ة  دليلستقوم الجامعة بتوفير 
http://portal.ju.ac.ae –؛ دون تقديمها بنسخة ورقية، وذلك حفاًظا على الموارد "المطبوعات" من القائمة الرئيسية

 . بةلون الطشؤمكتب تقديم طلب بذلك الى  الذي يفضل الحصول على نسخة ورقيةللطالب كما يمكن ووحمايةً للبيئة. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
تتيح لجامعة جميرا، و الطالب/ة بطاقة هوية عند قبوله بالجامعة. هذه البطاقة تفيد انتساب  ة/تصدر الجامعة لكل طالب

حمل بطاقته الجامعية بصفة دائمة أثناء تواجده داخل  الطالب/ة له دخول الحرم الجامعي ومرافق الجامعة. يجب على 
 الحرم الجامعي. 

 
 
 

مثل استعارة الكتب من  –الجامعة في في إتمام بعض التعامالت  الطالب/ة كما أن هذه البطاقة هي وسيلة يستخدمها 
ردها إلى الجامعة  الطالب/ة . تظل البطاقة الجامعية مملوكة للجامعة، وعلى والطباعة المكتبة، أو خوض االمتحانات

والبرنامج  الشخصية وتشتمل على رقمه الجامعي، اسمه، الطالب/ة في حال طلب منه ذلك. وتحمل البطاقة صورة 
 تعديل البطاقة أو استنساخها مطلقًا.  الطالب/ة الدراسي الملتحق به، ويحظر على 

 
 استالم البطاقة:  1.  7.  4

 الذي لم يقدم العدد المطلوب من الصور الطالب/ة . أما الطلبة شؤونبطاقته الجامعية من مكتب لم تسلب أن ييمكن للطا
م العدد الكافي لطلبة تقديامن  نرجوالموعد؛ ولذلك في لم بطاقته بالجامعة فلن يستيم طلب االلتحاق الشخصية أثناء تقد

 من الصور إلى مكتب القبول حرًصا على تسليم البطاقات في الموعد المقرر. 
 

 ىها بقراءة "وثيقة الحقوق وااللتزامات المتصلة بالبطاقة الجامعية" قراءةً متأنية قبل التوقيع علمعة طلبتتُلزم الجا
 نموذج "تسلم البطاقة الجامعية". 

 
تصدر بطاقة جديدة للطالب مجانًا في مستهل برنامجه الدراسي؛ فإذا تعرضت البطاقة للضياع أو السرقة أو التلف، 

شؤون مكتب لم بطاقته من بعدها أن يستدرهم. ويمكن للطالب  100عندئٍذ دفع رسوم استبدال قدرها  الطالب/ة فعلى 
  .الطلبة

 
 االلتزامات المقترنة بالبطاقة الجامعية:  2.  7.  4
 

أن يحصل على البطاقة  الطالب/ة بالجامعة، ومن حق  شؤون الطلبةمن مكتب تصدر البطاقات الجامعية  -
يجب على جميع الطلبة حمل البطاقة الجامعية طوال مدة التحاقهم بالجامعة و الجامعية األولى بال رسوم.

 وانتسابهم إليها. 
 

تحمل حامل البطاقة المسؤولية عن المحافظة على بطاقته الجامعية وحمايتها؛ علًما بأنه من واجبات ي -
 حماية بطاقته وحملها معه بصفة دائمة.  الطالب/ة 

 بطاقة الهوية الجامعية 7.4
 

http://portal.ju.ac.ae/
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تقديمها للمسؤول بالجامعة في حال طلب منه  الطالب/ة تعود ملكية بطاقة الهوية للجامعة، ويجب على  -

ك البطاقة في أي وقت. وال يجوز للطالب التسجيل في الفصل الدراسي ذلك؛ ويجوز للجامعة سحب تل
 . أو اإلمتحانات خالل فترة التسجيل بطاقته الجامعية إلى مكتب شؤون الطلبةإذا لم يقدم 

 
المحافظة عليها وحملها بصفة  الطالب/ة بطاقة الهوية الجامعية مشفرة الكترونياً، وهو ما يوِجب على  -

دائمة. وال يجوز إحداث ثقوب في البطاقة، كما يحظر وضع ملصقات أو دبابيس عليها أو إلحاق أي 
المجاالت  على البطاقة الجامعية بإبعادها عنشيء آخر بها. يمكن حماية المعلومات المدرجة 

 المغناطيسية. 
 

الذي صدرت له وحده. ومن ثم، فإن أي تفريط في  /ة الطالبال يجوز ألي شخص استخدام البطاقة إال  -
البطاقة أو تعديل أو تزييف فيها يشكل مخالفة لسياسة الجامعة، وهي مخالفة تستوجب العقوبة باتخاذ 

 اإلجراء التأديبي المناسب. 
 

 ةبشؤون الطلإذا ضاعت بطاقة الهوية الجامعية من حاملها أو ُسرقت منه، فإنه يجب عليه إبالغ مكتب  -
 100بذلك على الفور. والمكتب سيقوم بإصدار بدل فاقد للبطاقة الضائعة أو المسروقة نظير رسم قدره 

استيفاء نموذج طلب البطاقة البديلة، على أن تصدر البطاقة البديلة بعد ذلك  الطالب/ة درهم؛ وعلى 
 بيومي عمل.

 
حرم الجامعي من المدخل نسي أن يحضر البطاقة ،توجب عليه أن يدخل ال الطالب/ة في حال أن  -

مع العلم أنه لن يتم  .التي تحتاج الى البطاقةيع إستخدام المرافق المخصصة له ولن يستطالرئيسي و
 .تحت أي ظرف من الظروف ةبر بطاقة مؤقتة للطلإصدا

ؤون شيرجى إعادة البطاقة إلى مكتب وظيفتها دون تعرضها للتلف، ف يإذا تعطلت البطاقة ولم تؤد -
 لتفعيلها؛ وال يستغرق ذلك أكثر من يوم عمل واحد.  الطلبة

 
أي تفريط أو تعديل أو تزييف أو تزوير في بطاقة الهوية الجامعة يشكل مخالفة لسياسة الجامعة، وهي  -

 جراء. لمخالفة؛ وتتولى لجنة التأديب تحديد ذلك اإلالفة تعرض صاحبها إلجراء تأديبي لمخ
 

 ة. أو انسحابه من الجامع الطالب/ة فور تخرج  شؤون الطلبةمكتب  من قبلالبطاقة الجامعية سيتم الغاء  -
 

 

تتعهد جامعة جميرا بخلق مجتمع علمي لطلبتها يركز على المتطلبات الفردية لكل طالب ويُذكي أسباب النمو الفكري 
والتطور الشخصي واالستعداد األمثل للحياة المهنية، ويعزز فرص التعلم مدى الحياة، وذلك في أجواء تحترم الكرامة 

 ي. اإلنسانية وتراعي الثقافة المحلية والتراث الوطن
 

 ها التوقيع على وثيقة "التعهد" إقراًرا منهم بقبول االلتزام بالقيم التالية والتمسك بها: في المقابل، تطلب الجامعة من طلبت
 

  الطالب/ة  تعهد
 

 أنتمي لجامعة جميرا، فأنا على استعداد بأن التزم بالقيم التالية:  كوني فردا
 

 البيان  القيم التي أعتز بها

 شغفباحثا ولدي أن أكون 
  التعلم

ي وإيجابياً في طرح آرائ فعاالً في طلب العلم،وأن أكون  فرداً  سباقاأتعهد بأن أكون 
وأن أطور قدراتي وأهدافي ومهاراتي التي ستساعدني ألكون فرداً ناجحاً في حياتي 

 . المهنية

 ة/تعهد الطالب 8.4
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د ترم آراء اآلخرين وأن أستفيمجتمعي،وأن أحجامعتي وأتعهد بأن التزم بمبادئ وقيم  أن أحترم اآلخرين 
 الجامعة باحترام وتقدير. في كل فرد  أتعامل معمن خبراتهم في الحياة، وأن 

طوير في ت ألنشطة الجامعية التي ستفيدنيفي المشاركة باأتعهد بأن أبذل جهدي  أن أكون مشاركاً 
دمة الخفي ، كما أتعهد بمشاركتي باألنشطة المتعلقة وتنمية خبراتي الفردية

 المجتمعية. 

األمانة األكاديمية والمسؤولية والصدق مع كل من أتعامل معه داخل بأتعهد التزامي  أميناأن أكون 
 . والمجتمع الجامعة

أتعهد بأن أكون فرداً نافعاً أخدم جامعتي وأخدم مجتمعي على الوجه المطلوب مني  بأن أخدم مجتمعي 
 وأكثر. 

 
 لجامعة وأن أحث زمالئي على الوفاء بهذه القيم.ل وممثل سفيرأن أكون خير  أطمحفإنني  من خالل تقيدي بهذه القيم، 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
التسجيل في المساقات الدراسية  طلبةينبغي لل

فصل دراسي؛ علًما بأنه يتم  كلبداية في 
تب بزيارة مكأن يسجل عبر شبكة اإلنترنت أو  ات المطروحة لكل فصل. يمكن للطالببقًا عن جدول المساقاإلعالن مس

ي المواعيد الدراسية ف الرسومفي دفع  الطالب/ة ، ويظل التسجيل اإللكتروني مشروًطا وقابال لإللغاء حال تقصير المسجل
مقبل، الدراسية التي سيسجل فيها خالل الفصل الدراسي ال المساقاتالمقررة لذلك. ولتأكيد التسجيل، ينبغي للطالب أن يحدد 

ه جدول الحصولاألكاديمي. وبعد إتمام إجراءات الدفع لدى الشؤون المالية، يمكن للطالب  رشدوذلك بالتشاور مع الم
 . االكترونية ةبة الطلابالدراسي عبر بو

 
بصفة شخصية من أجل تسجيل مساقاتهم مقابلة مرشدهم األكاديمي  ذوي القبول المشروطو الجدد ةبالطل يجب على جميع 

 الدراسية؛ إذ ال يجوز لهم التسجيل عبر شبكة اإلنترنت. 

 
 
 
 

تقديم المعلومات اإلرشادية ومساعدته في وبتوجيه الطالب/ة   المسجلمكتب المرشد األكاديمي بالتعاون مع وم يق
إعداد وتسجيل المساقات. وأيضا تزويد الطلبة باالقتراحات والنصائح نحو تحسين تحصيلهم العلمي، ومساعدتهم في 

  مساقات الدراسة عنمعلومات ال. التسجيل و5 
 
 

 التسجيل للمساقات الدراسية  1.5

 األكاديمي واالشراف اإلرشاد 2.5
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 يشرفل أكاديمي رفمش له يعين بنجاح المنهجية الدراسة الطالب/ة يكمل وعندماالتغلب على مشكالتهم األكاديمية. 

 ستير.اجالم رسالة على
 

 عندماو دراسي. فصل كل في مرة األكاديمي مرشدهم زيارة المنهجية المرحلة في ستيرالماج طلبة على يتوجب

 شهر لك مرة األكاديمي مشرفه مع التواصل عليه يتوجب الماجستير رسالة في االولى للمرحلة  الطالب/ة يتأهل

 .الرسالة إعداد من االنتهاء لحين
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسية  ساقاتإضافة / حذف الم 1.  3.  5
 

الخريف  يمن الدراسة في فصلوالثاني إضافة أو حذف مساق أو عدة مساقات خالل األسبوع األول  البيجوز للط
عشر،  إلى األسبوع الثالث لثاعتباًرا من األسبوع الثا .أو بيان ذلك في كشف الدرجات للطالب بدون غرامات والربيع

بيان ذلك في سجل الدرجات حيث و على ذلك الطالب/ة ولكن سيتم تغريم  يجوز للطلبة حذف المساقات الدراسية

 إضافة أية مساقات دون. ال يجوز حذف أو الطالب/ة في سجل  ”االنسحاب بدون رسوب“أي " Wتضاف عالمة "
 الستيفاء "نموذج اإلضافة / الحذف"  المسجل التوجه إلى مكتب البينبغي للطوموافقة المرشد األكاديمي على ذلك، 
 سياسة ليهاع تتطبق ال أكاديمية بساعات محددة الغير للبرامج التابعةالمساقات  واتباع التعليمات الالحقة على ذلك.

 .المالي داداالستر
 
 
 

 وفي ما يلي بيان الغرامات المالية المطبقة على الطلبة عند حذف المساق: 
 

 نسبة االسترداد أسابيع الدراسة

 من إجمالي الرسوم الدراسية %100حذف المساقات واسترداد  والثاني األسبوع األول

 من إجمالي الرسوم الدراسية %0 لث الى الخامس عشراألسبوع الثا

 
 في إضافة مساق دراسي أو حذفه، فيجب عليه ما يلي:  الطالب/ة إذا رغب 

 
 . المسجلتوقيعه من المرشد األكاديمي، وتقديمه إلى مكتب عبئة "نموذج اإلضافة / الحذف"، وت -
؛ أي رسوم إضافية الطالب/ة واإلفادة في حال ترتب على  أخذ موافقة المرشد األكاديمياالنتظار لحين  -

 دفع الرسوم اإلضافية قبل إضافة المساق وتأكيده.  الطالب/ة  وفي حال ترتب عليه ذلك، فعلى
 

 االنسحاب من المساق   2.  3.  5
يجوز للطالب االنسحاب من المساقات الدراسية شريطة موافقة المرشد األكاديمي المختص؛ وذلك قبل األسبوع الثالث 

من المساقات المقررة خالل المدة المحددة، فسيعتبر عندئٍذ  الطالب/ة عشر من الفصل الدراسي. أما إذا لم ينسحب 
 مسجال فيها. 

 
خالل الفصل  بقرار إداري الدراسية همساقاتتم سحب من مساق دراسي أو من فصل دراسي، أو  /ة إذا انسحب طالب

. وينبغي للطالب االنتباه إلى أن أي 1.  3.  5الدراسة حسب المبين في البند  الرسومالدراسي، فسيتم عندئٍذ حساب 
 فإنه ال يجوز استرداد أي قيمة من الرسوم الدراسية. األسبوع الخامس انسحاب من مساق دراسي بعد 

 
 حب وصفالمنس الطالب/ة على ذلك، فسيضاف إلى سجل  الطالب/ة يجوز للطالب االنسحاب من الجامعة. وإذا أقدم 

"منسحب" مقترنًا بتاريخ االنسحاب. وإذا وقع االنسحاب أثناء الفصل الدراسي، فسيترتب على ذلك تصنيف التقدير 

 ( للطالب. CGPAتؤثر على المعدل التراكمي ) نوالتي ل " )منسحب(Wفي بيان الدرجات بـ "

 سياسة إضافة / حذف / االنسحاب من المساقات الدراسية  3.5
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في قاعات  الصفيةدقيقة من الدراسة  50المساق الدراسي مكون من عدد من الساعات المعتمدة، وتتألف كل ساعة من 
أسبوًعا في الفصل الدراسي الواحد. ويتحدد مسمى كل مساق دراسي في  15الدرس في األسبوع الواحد وعلى امتداد 

ى مستوالرف متبوعة برقم من ثالثة أعداد يبين كل تخصص أو مجال برمز المساق مؤلف من حرفين أو ثالثة أح
 . للمساق لدراسيا

 
فيما تشير  الماجستير" هي مساقات السنة االولى في درجة 500بصفة عامة، المساقات التي يتصدر مسماها رقم"

ا فوق هى وم 690" الى مساقات السنة الثانية. وجميع المساقات التي تتعدى 600المساقات التي تتصدر مسماها الرقم "

 مساقات المشاريع والرسالة. وعموما، ينبغي دراسة المساقات وفق نسق تصاعدي من حيث الصعوبة والمستوى. 
 

ذوي المتطلبات  ةب" فهي مساقات تكميلية مخصصة للطل00أما المساقات الدراسية التي تحمل في مسماها الرقم "
وال تؤثر تلك المساقات على المعدل التراكمي. وعلى وجه العموم، ينبغي دراسة المساقات بشكل متسلسل  مشروطة،ال

 . وحسب المتطلبات المدرجة في الخطة الدراسية للبرنامج األكاديمي الطالب/ة من حيث مستوى 
 
 
 
 

س فيها. ، ومستوى الدرجة العلمية التي يدرالطالب/ة يختلف العبء الدراسي تبعا لتصنيف طريقة الدراسة التي يتبعها 
 وفيما يلي بيان ذلك:

فيما تشير  الماجستير" هي مساقات السنة االولى في درجة 500بصفة عامة، المساقات التي يتصدر مسماها رقم"
وما فوق  690" الى مساقات السنة الثانية. وجميع المساقات التي تتعدى 600م "المساقات التي تتصدر مسماها الرق

 هى مساقات المشاريع والرسالة. وعموما، ينبغي دراسة المساقات وفق نسق تصاعدي من حيث الصعوبة والمستوى. 

 المتفرغين:  طلبةال 5.5.1
التسجيل بما يتكون مجموعه ، يجوز للطالب خالل الفصل الدراسي االعتيادي، أي خالل الخريف أو الربيع

ساعة معتمدة في الفصل  12. وال يجوز أن تقل ساعات الدراسة للطالب المنتظم عن ساعة معتمدة 12من 
ساعة معتمدة في العام الدراسي الواحد، دون فصل الصيف. ويُنتظر من  24الدراسي الواحد، وال عن 

( المخصصة له؛ فإذا لم يتبعها فسيعتبر طالبًا غير منتظم، ولذلك DCPاتباع خطة نيل الدرجة ) الطالب/ة 
 تبعات سلبية على موعد تخرجه. 

 
 بدوام جزئي طلبةال 5.5.2

 9 التسجيل الىيجوز للطالب بدوام جزئي خالل الفصل الدراسي االعتيادي، أي خالل الخريف أو الربيع، 
العام ساعة معتمدة في  6ام جزئي عن . وال يجوز أن تقل ساعات الدراسة للطالب بدوساعات معتمدة

بدوام جزئي استصدار إذن من مدير الكلية وفقًا للسياسة  الطالب/ة ، دون فصل الصيف. ويجب على الدراسي
 ساعة معتمدة في السنة الدراسية.  9المعتمدة حتى يتسنى له تخفيض ساعاته السنوية لما دون 

 
 الطلبة المتفوقون  5.5.3

فما فوق، فإنه يسمح لهم بالتسجيل  3.0بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم من ذوي متوسط المعدل التراكمي 
ساعة معتمدة في أي  18ساعة معتمدة. وال تجيز الجامعة للطلبة التسجيل ألكثر من  15في مساقات تبلغ 

 فصل دراسي مهما كانت الظروف.
 

 العبء الدراسي في الصيف 5.5.4

 الساعات المعتمدة للمساق الدراسي 4.5

  العبء الدراسي  5.  5
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المتفرغ والجزئي بالنسبة لفصل الصيف الدراسي؛ إذ تقتصر ساعات  الطالب/ة ال تميز جامعة جميرا بين 
 ساعات معتمدة بحد أقصى خالل الفصل الصيفي.  3على  الطالب/ة دراسة 

 
 
 

محلية أو عالمية إذا كانت المؤسسة المحول  يميةمؤسسات تعل منامعة جميرا الساعات المعتمدة بصفة عامة، تقبل ج
في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ علًما بأن الساعات المعتمدة المحولة ال  وزارة التربية والتعليممنها معتمدة لدى 

الحد األقصى . الطالب/ة "  في كشف درجات Tعالمة "  الطالب/ة و يعطى (؛ GPAتدخل في حساب متوسط التقدير )

ساعات معتمدة من المساقات المناظرة  9ساعات المعتمدة التي يجوز معادلتها واحتساب مساقاتها لطالب التحويل من ال

  (.B) على أن ال يقل تقديره فيها عن تقدير جيد جدا
 
 
 
 
 
 

ب المتطلاجتيازها بنجاح قبل التسجيل ألي مساق؛ أما  الطالب/ة عبارة عن متطلبات يجب على  متطلبات المساق
ً في آن واحد خالل الفصل الدراسي نفسه. وهناك من  الطالب/ة فهي المساقات التي يستطيع  المشترك تسجيلها معا

 المتطلبات ما يمكن اعتباره متطلباً مسبقًا أو متطلباً مشتركاً. 
 
 
 

 

ج ا للتخرة، وجزًءا إلزاميً عتعد رسالة الماجستير متطلبًا أساسيًا الستكمال برنامج درجة الماجستير في الجام

ر. يسمح مساق رسالة الماجستير للطالب متابعة مشروع بحثي مستقل في مجال يستدرجة الماجوالحصول على 

ل األول من الدراسة، يتبعها التعمق في تخصصه، وبناء على أسٍس ومنهجيٍة محددة في البحث تُغطَّى في الفص

 /ة الطالبالتخصص من خالل دراسة مساقات منهجية أساسية في الفصل الثاني؛ توسع مدارك البحث واهتمامات 

 في تخصصه.

تطوير وإثبات أطروحة من خالل دراسته المنهجية ومن خالل تطوير مهاراته البحثية وربطها  الطالب/ة يتوقع من 

متطلبات  ي علىتقوم كل كلية في الجامعة باعداد دليل يحتومسائل النظرية ذات الصلة في التخصص. بالمناهج وال

رقية في توفر نسخة وتويتوفر الدليل على البوابة االلكترونية للطالب وأيضا عداد الرسالة إواجراءات وتفاصيل 

 مكتبة الجامعة.

 . 
 
 
 

 الطالب/ة ليتمكن  حسب الخطط الدراسية في كل برنامج في كل فصل دراسي مواعيد المحاضرات جدول يوضع
 . التخرج ضمن جدول زمني محدد

 
 وفئته عند تنظيم جداول المحاضرات؛ وفي ما يلي بيان ذلك:  الطالب/ة تراعى حالة 

 
 : نظام الكليالالدراسة ب

 .مساءاً  6:00صباحاً إلى  8:30من 
 

 : الدراسة بنظام الدوام الجزئي
 مساءاً. 009:عصراً إلى  4:30من 

 تحويل الساعات المعتمدة  6.5

 لدراسةا مساقات متطلبات   7.5
 

 ول الدراسة ومواعيد المحاضراتاجد 9.5
 

 رسالة الماجستيرمتطلبات مساق  8.5
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 المساقات المطروحة جدول اإلعالن عن  1.8.5

 
 يتاح جدول المساقات المطروحة ألي فصل دراسي قبل أسبوعين على األقل من بدء التسجيل في الفصل الدراسي. 

 
، وكذلك ةااللكتروني ، وينشره على بوابة الطلبةطلبةال بالجامعة جدول المساقات المطروحة لجميع يعلن مكتب المسجل

 . طلبةللالبريد اإللكتروني بيتم إرساله 
 

 تغيير جدول المساقات المعلن  2.8.5
 

 ال تجيز الجامعة أي تغييرات في جداول المساقات المعلنة إال في الظروف اآلتي بيانها: 
 

 مساقات إغالق أو لتحاق التوقعات،مساقات إضافية متى فاقت أعداد اال طرح ضرورة تقتضيوجود  -
  دراسية بسبب ضعف اإلقبال عليها. 

 التدريس أو عدم توفر محاضر للمساق.  هيئة ئحة أعضاءالالتغيير غير المتوقع في  -
بسبب أعمال  يةسادران الدراسة، أو عدم توفر قاعات تفشي حالة غير صحية أو غير آمنة في مك -

 الصيانة غير المتوقعة. 
ار على مس تؤثرالتي طلبة الملتحقين إحتياجات ضرورية لل إلستيعابضرورة التعديل المعقول  -

 هم في البرنامج األكاديمي.تإستمراري
 

 

 

 
 

 لتسجيلا ة/ال يجوز للطالب.االمتحان النهائي سبوعأ بما في ذلك ة أسابيعستلمدة  ييففصل ص اجمير جامعة تطرح
 3.5  /4 ( CGPA) له التراكميخالل فصل الدراسة الصيفي ما لم يكن متوسط معد معتمدة ساعات 3 بأكثر من
وترى الجامعة  .ساعات معتمدة  6ل فما فوق للتسجي 3.5ة الحاصل على معدل تراكمي /وحيث يسمح للطالب .فما فوق

داء والقدرات ذوي األ ةبل فصل الصيف مناسبة تماًما للطلمعقوال من ساعات الدراسة المكثفة خال في ذلك قدراً 
ساعات دراسية أسبوعيًا،  9حضور معتمدة يلزم اللمساق المكون من ثالث ساعات ا دون سواهم. الدراسية المتميزة

يسمح بإضافة  دراسية أسبوعيًا. ساعات 6 الطالب/ة فتقتضي حضور  ين معتمدتينأما المساق المكون من ساعات
 الصيفي.ل للفصالمساقات بعد فترة التسجيل  حذفالمساقات فقط في أول يوم دراسي للفصل الصيفي وال يسمح ب

 
 
 

ية خارج جامعة جميرا ولن يكون هناك أية مساقات في الدراسات العليا بدراسة أ تسمح جامعة جميرا لطلبتهاال 
 استثناءات بهذا الخصوص. 

   
 

 
 

دون الحصول على ساعات معتمدة فيه، فله عندئٍذ التسجيل فيه كمساق إضافي  ساقفي االلتحاق بم الطالب/ة إذا رغب 
 اضرحالمالمساق للتسجيل فيه؛ كما يجب أن يضع  محاضرإذن  الطالب/ة يكون خارجاً عن خطته الدراسية. ويحتاج 

 إجراءاتدارة إ المسجلاالمتثال لها.يتولى مكتب  الطالب/ة معايير للحضور والمشاركة للمساق اإلضافي، وعلى 
 لبةطالتسجيل لمثل هذه المساقات. وإذا كانت بعض الصفوف محفوفة بقيود على االلتحاق، فستكون األولوية عندئٍذ لل

الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة، علًما بأن التغيير من أو إلى المساق  تقتضي التنفيذ قبل اليوم األخير من أسبوع 
باعتباره مساق إضافي خارج الخطة وال  الطالب/ة ق اإلضافي على بيان درجات السحب واإلضافة. وسيظهر المسا

 التراكمي. وال تختلف رسوم المساق اإلضافي عن رسوم المساق ذات الساعات المعتمدة. الطالب/ة يحتسب في معدل 
 

 المساقات الصيفية في جامعة جميرا  10.5
 

 المساقات خارج جامعة جميرا  11.5
 

 دراسة مساقات إضافية خارج الخطة الدراسية 12.5
 

 غير المحددة بساعات معتمدة البرامج 13.5
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 األكاديمي األداء 1.6
 

 
 

انطالقًا من دافع شخصي أو  الطالب/ة يأخذها  برامج التكميلية هي البرامجغير المحددة بساعات معتمدة أو  البرامج
مهني؛ أي أنها ال تنطوي على اعتماد من الكلية، بل يمكن للطالب في بعض األحيان استصدار شهادة بشأنها أو إثبات 

لنوع عة جميرا تقديم هذا اآخر بإنجازها وفاًء بمتطلبات شخصية أو مهنية. وتتولى أكاديمية التعلم والتطوير في جام
 الدراسية. البرامج  من
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :كاآلتي الماجستيرحلة المنهجية ومرحلة رخالل الم ألكاديمي للطالبيتم تقييم األداء ا
 

 األداء األكاديمي خالل المرحلة المنهجية (أ)

 

في كل فصل دراسي على أساس الدرجات التي حققوها في كل مساق تم حضوره خالل الفصل  طلبةأداء اليتم قياس 

من التحصيل الدراسي لجميع الفصول الدراسية التي  الطالب/ة الدراسي. والمعدل التراكمي هو مقياس مستوى 

 حضرها في الجامعة.

 

 في استكمال المساقات. ويتم احتساب نقاط الطالب/ة قام به يتم استخدام نظام نقاط الجودة لتقييم جودة العمل الذي 

الجودة التي حصل عليها في المساق بضرب قيمة نقاط الدرجة لدرجة " الحرف " في عدد الساعات المعتمدة 

.  الطالب/ةالمستحقة للمساق. ويتم تحديد المكانة األكاديمية من خالل مجموع المعدل التراكمي الذي حصل عليه 

( ومتوسط معدل GPAدم جامعة جميرا معدلين من الدرجات: متوسط المعدل التراكمي للفصل الدراسي )وتستخ

 (. CGPAالدراجات التراكمي )

 

. وإذا كان المعدل التراكمي 4.00من  2.5الحفاظ على الحد األدنى من المعدل التراكمي وهو  طلبةيطلب من جميع ال

ا حسب سياسة الجامعة بهذا أكاديميا إنذار الطالب/ة يعطى سوف ففي نهاية الفصل الدراسي،  2.5للطالب أقل من 

 .الخصوص

 

 التقدم الدراسي والتخرج . 6 
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 الماجستيراألداء األكاديمي خالل مرحلة رسالة   (ب)

 

ة كل مرحلالزمني ل ميتقوالب الطالب/ة التزام من خالل  الماجستيرخالل مرحلة رسالة  الطالب/ة يتم قياس أداء 

ير المتابعة من خالل تقار الطالب/ة على تحقيق النتائج والتقدم البحثي المطلوب لكل مرحلة. يتم قياس تقدم وقدرته 

الذي  عرض التقدم فيهاالطالب/ة التي يرفعها مشرف الرسالة باإلضافة الى جلسات االستماع التي يتوجب على 

ات حسب سلم الدرج ماً يتقي الطالب/ة لة يعطى لجنة االشراف في الكلية. وفي نهاية كل مرح ىاحرزه في بحثه عل

 المعتمد.

 

رحلة مااللتزام الزمني أو تحقيق تقدم مرضي، أو اجتيازه بنجاح متطلبات كل من  الطالب/ة وفي حالة عدم تمكن 

 .ا حسب سياسة الجامعة بهذا الخصوصأكاديميإنذارا  الطالب/ة عطاء فيتم إ

 

 
 

 

 :كاآلتي الماجستيرحلة المنهجية ومرحلة رخالل الما أكاديميإنذار /ة الطالبعطاء إيتم 
    

 األكاديمي خالل المرحلة المنهجية االنذار (أ)

 

األكاديمي للمراجعة بغية التحقق من وضعه األكاديمي. ويجب  الطالب/ة في ختام كل فصل دراسي، يخضع سجل 

مي التراك الطالب/ة المحافظة على وضع أكاديمي مناسب للدرجة العلمية المطلوبة. ويحدد معدل  طلبةعلى كل ال

ذاراً عندئٍذ "إن الطالب/ة أي فصل دراسي، فسيتلقى  فيوضعه األكاديمي؛ فإذا نقص المعدل التراكمي للطالب 

 لفصل الدراسي التالي.أكاديمياً" من المسجل يفيد بإدراجه على قائمة المراقبة األكاديمية خالل ا

 

اسي خالل فصل در اإلنذار األكاديميإزالة  الماجستيرالخاضعين للمراقبة األكاديمية في درجة  طلبةيجب على ال

الية من اإلخطارات الت للمراقبة علىالخاضعون  طلبةواحد، وإال تعرضوا للفصل من الجامعة تلقائيًا. وسيتلقى ال

 المسجل: مكتب 

 

 يوضح مسؤولياته ووواجباته تجاه االنذار. مسجلرسمي من مكتب الانذار  الطالب/ة يسلم مي: اإلنذار األكادي

 

 إلنذارافي الخروج من حالة  الطالب/ة  هإخفاقفي حالة  أكاديمياً من الجامعة الطالب/ة يتم فصل : الفصل األكاديمي

 . الفصل المخصص لذلكنهاية في  األكاديمي

 

 الماجستيراالنذار األكاديمي خالل مرحلة رسالة  (ب)

 

في  ياالدراسات العل للمتابعة الشهرية من قبل المشرف ولجنة  الماجستيرعند تسجيله لرسالة  الطالب/ة يخضع 

 لطالب/ة اأو تقصير  الطالب/ة عدم التزام  تقدم المطلوب لكل مرحلة. وفي حالالكلية اللتزامه بالتقويم الزمني وال

بة ، ووضع الطلبة الغير ملتزمين تحت المراق وم لجنة الدراسات العليا بدراسة الوضعتق اجتياز أية مرحلة، بشروط 

راسات حسب قرارات لجنة الد المسجل مكتب اإلخطارات التالية من للمراقبةالخاضعون  طلبةوسيتلقى الاألكاديمية. 

 : العليا

 

يعطى  .يوضح مسؤولياته ووواجباته تجاه االنذار المسجلرسمي من مكتب  انذار الطالب/ة يسلم  اإلنذار األكاديمي:

مؤشرات األداء  بعدم التزامه بأي من الطالب/ة قرار لجنة الدراسات العليا بتفريط انذارا في حال إ الطالب/ة 

 .الماجستيرعداد رسالة لمرحلة من مراحل إ

 

 األكاديميةالتنبيهات واإلنذارات  2.6
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ً من الجامعة الطالب/ة يتم فصل : الفصل األكاديمي دارة ابتوصية من لجنة الدراسات العليا وقرار من  أكاديميا

 وعدم التزامه بمعايير األداء حسب  األكاديمي اإلنذارالخروج من حالة  في الطالب/ة  إخفاقفي حالة  الجامعة

 .الماجستيرة التي اعطيت له خالل مرحلة كاديميات األنذاراإل

 

تجاوزه ل ثالث إنذارات أكاديميةفي حالة حصوله على  ادارة الجامعةبموافقة  الطالب/ة وحسب سياسة الجامعة يفصل 

 أشهر(. 6المدة المسموح بها وعدم تحقيقه اي تقدم في بحثه خالل جلستي استماع متتاليتين )
 
 

 

 

 

 وفي ما يلي بيانها:   تينانتقالي تينطنقعلى  الماجستيرفي درجة يشمل نظام المتابعة 
 

 إنجاز المستوى المنهجي.  –( 1المرحلة رقم ) -

 . الماجستيرإنجاز رسالة  –( 2المرحلة رقم ) -
 

ذات الصلة بمعايير البرامج األكاديمية في جامعة في كل نقطة إنجاز يُراعى أن تتوافق مخرجات التعلم والمعايير 

جميرا ومنظومة المؤهالت في اإلمارات؛ كما توجد مشاريع )تكليفات( محددة في كل نقطة مرحلية، إذ تستعين 

وإنجازاتهم على صعيد التعلم، فضال عن كونها معياًرا للمستوى  طلبةالجامعة بتلك المشاريع كمؤشرات على أداء ال

 األداء المقبول حسب اشتراطات الجامعة للبرنامج الدراسي. األدنى من

 

 :الماجستيرتوضيح النقاط لدرجة  يلي وفيما  نتقاليةانقاط تحتوي الخطط الدراسية لكل برنامج على 

 

 انجاز المستوى المنهجي –المرحلة االولى  -

 وما فوق. 2.5انهاء المساقات الدراسية والحصول على معدل  (أ)

 المؤتمر العلمي للكلية.المشاركة في  (ب)

 

 الماجستيرانجاز رسالة   –المرحلة الثانية  -

 انجاز متطلبات الخطة التمهيدية للبحث. (أ)

 .انجاز متطلبات مشروع البحث (ب)

 انجاز الرسالة ومناقشة الرسالة. (ت)

 
 
 

 قائمة الشرف  1.  4.  6
 رفعلى قائمة الش – 3.89إلى  3.5قدره  CGPAالحاصلون على متوسط أي  –درجات الشرف  يذو طلبةرج اليُد

 على قائمة شرف رئيس الجامعة.  4إلى  3.9قدره  CGPAمتوسط الحاصلون على  ؛ فيما يُدرج الطلبةالكلية
 

وبنهاية كل فصل دراسي، باستثناء فصل الدراسة الصيفي، وقبل بداية الفصل التالي، يعد مسجل الجامعة خطابات 
 في أدائه وفق القيم التالية:  GPAساعة دراسية معتمدة على األقل وحقق متوسط  15قدير لكل طالب أتم ت

 
 .4/  3.89إلى  3.50قدره  CGPA: متوسط الكليةقائمة الشرف لدى  -
 فما فوق.  3.9قدره  CGPAقائمة الشرف لدى رئيس الجامعة: متوسط  -

 
منتظمين )متبعين لخطة نيل الدرجة المنوطة بكل  طلبةدرجات الشرف على منح اإلنجاز شريطة كونهم  طلبةيحصل 

متبعًا للخطة، فال يكون مستحقًا عندئٍذ لمنح اإلنجاز، بل يقتصر تكريمه على خطاب  الطالب/ة منهم(. فإذا لم يكن 

 نظام المتابعة ومراحل اجتياز البرنامج 3.6
 

 مراتب الشرف  4. 6
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يان درجاته الصادر عن الجامعة، وذلك في الفصل على قائمة التكريم في ب الطالب/ة التقدير. تضاف ملحوظة بإدراج 
 استيفاء ما يلي حتى يستحق اإلدراج على قائمة الشرف:  الطالب/ة يجب على  الدراسي المحدد.

 
 ساعة معتمدة بحد أدنى.  12التسجيل في  -
 بحد أدنى.  3.5قدره  GPAالحصول على متوسط  -
 عدم حصوله على عالمة غير مكتمل في أي مساق.  -
 يل المنتظم والمستمر دون انقطاع عن الدراسة. التسج -
  .دونة قواعد السلوك الخاصة بالطلبةعدم حصوله على عقوبة مسبقة بسبب سوء السلوك أو مخالفة م -

 
 التخرج بدرجة الشرف:  2.  4.  6

في جامعة جميرا بأي درجة علمية، يظهر على بيان درجاته الملحوظات التالية حسب  الطالب/ة عندما يتخرج 
 االقتضاء:

 4/  4إلى  3.9   مرتبة الشرف األولى  -
  4/  3.89إلى  3.7   مرتبة الشرف الثانية  -
  4/  3.69إلى  3.5    مرتبة الشرف الثالثة  -

 
 
 
 

 

 
لدراسة ادرجة علمية بعد استيفائه المرضي لمتطلبات  ة/الدرجات هي الوثائق الرسمية التي تثبت نيل الطالبشهادات 

درجة لاوالتحصيل الخاصة بالبرامج األكاديمية في جامعة جميرا. ويجب على الطلبة المتخرجين استيفاء متطلبات نيل 
 عن برامج الدراسة الملتحقين بها. العلمية

 
امج. أما األسماء الواردة في الشهادات فتُكتب مطابقة لطريقة كتابتها نالتخرج باللغة التي يدرس بها البر تُطبع شهادات

 . الطالب/ة في جواز سفر 
 

ة وزارعن جامعة جميرا من المعلومات ذات الصلة بتصديق الشهادة وبيانات الدرجات الصادرة  المسجليقدم مكتب 
 ات العربية المتحدة. في دولة اإلمار التربية والتعليم

 
 

 

 ( إلى مقياس رباعي النقاط؛ وفي ما يلي بيان التقديرات المعتمدة لدى جامعة جميرا:GPAيستند متوسط التقدير )
 

 المعنى  التقدير بالدرجات نقاط الجودة التقدير باألحرف
A 4.0 100-95 امتياز 

A - 3.7 94 – 90 ممتاز 

B + 3.30 89 – 85 جيد جدًا 

B  3.00  84 – 80 جيد 

C + 2.30 79 – 75  مؤَهل 

C  2.0 74 – 70  مقبول 

F  0.0  راسب  70أقل من 

XF  0 0  مخالفة دراسية 

WF 0 0 الرسوب بسبب الغياب 
 
 

 الدرجة العلمية شهادات إصدار  5.6

 (CGPAنظام الدرجات ومتوسط االمعدل التراكمي )  6. 6
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 متوسط التقدير: في ال تُحسب التقديرات التالية 
 

 المعنى  الرمز 

W  منسحب 

AW انسحاب بقرار إداري 

IP  قيد الدراسة 

AUD  عالمة لمساق إضافي خارج عن الخطة 

I  غير مكتمل 

T فما أعلى(، مع حساب الساعات المعتمدة 2معتمدة محولة ) مساقات 

IE   معادلة داخلية 

S ( لمساقات التدريب بدون مقررات معتمدة  2مرضي )فما أعلى، بدون نقاط جودة 

U  بدون نقاط جودة( لمساقات التدريب بدون مقررات معتمدة2غير مرضي )أقل من ، 

 
 
 عالمة غير مكتمل 1.  6.  6

المساق بشكل كامل. "( للطالب عند عدم اكتمال متطلبات دراسة Iتصدر عالمة غير مكتمل )المعبر عنه بالحرف "
قد أنجز جميع متطلبات انهاء المساق ما عدا اإلختبار النهائي، في هذه الحالة  ة/وعادة ما تحدث عندما يكون الطالب

جة المدر ضمن األسباب توضع عالمة غير مكتمل للطالب شريطة أن يكون سبب عدم حضوره لالمتحان النهائي من
 وح بها للطالب التغيب إلعادة اإلختبار النهائي.   في سياسة الجامعة  تحت الحاالت المسم

 
، فسيترتب على ذلك رسوبه في خالل المدة المسموح بها طالبًا دون تقديمه عذًرا مقبوال إذا فات اإلختبار النهائي

 االختبارات. 
 

" فعليه العمل على تغيير هذه العالمة بكشف درجاته بالخضوع الى I"مكتمل على عالمة غير  الطالب/ة إذا حصل 
 .اكتمال من مكتب المسجلرسالة قبول طلب عدم اختبار تعويضي والموضح في 

 
سليمها تي اإلختبار التعويضي وف الطالب/ة المساق برصد الدرجة النهائية للمساق بناءاً على درجة  سيقوم محاضر

الذي بدوره سيقوم بوضع العالمة على نموذج تغيير العالمة موقعة من كل من مدير للقسم األكاديمي المسؤول و
عديل . يقوم المسجل بتالطالب/ة لتغييرها على كشف درجات  ارسالها لمكتب المسجل ومن ثم ،مدير الكليةالبرنامج و

 درجة الغير مكتمل للطالب لنفس الفصل الذي حصل فيه على عالمة غير مكتمل فقط.
 

المسؤولية عن السعي الدؤوب إلى إتمام المساق الدراسي وخوض االختبارات ذات الصلة؛ فإذا قّصر  الطالب/ة ل يتحم
راسباً في المساق )المساقات( الدراسي،  الطالب/ة يعتبر  ئذ، عندالمدة المحددة" خالل Iفي تجاوز عالمة " الطالب/ة 

إعادة  الطالب/ة الدراسي، وهو ما يوجب على  الطالب/ة ( في سجل Fويترتب على ذلك إدراج عالمة "رسوب" )
 . إذا كان المساق إجباري المساق الدراسي

 
 عالمة "قيد الدراسة"  2.  6.  6

"، أي "في قيد الدراسة"، عن المساقات الدراسية المسجلة IPعلى عالمة مؤقتة تُعرف باالختصار " الطالب/ة يحصل 
 ا التقدير المؤقت بالتقدير النهائي بنهاية إتمام دراسة المساق. خالل الفصل الدراسي، ويُستبدل هذ

 
 إعادة المساقات الدراسية  3.  6.  6

يجوز للطالب التسجيل بأي مساق دراسي لمرة ثم إعادته؛ على أال تزيد مرات اإلعادة على مرتين بغرض رفع متوسط 
CGPA .و/ أو اإلبقاء على حالته ملتحقًا بالمساق الدراسي 

 
 
 

 متطلبات التخرج  7.6
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 متطلبات نيل الدرجة 1.  7.  7
يشتمل كل برنامج دراسي على قائمة بالمتطلبات الخاصة به حتى يتسنى للملتحقين به اجتيازه ونيل درجته، ويتحمل 

 المسؤولية عن االستفسار عن تلك المتطلبات من خالل الخطة الدراسية.  الطالب/ة 
 
 طلب التخرج  2.  7.  6

الجامعيين الراغبين في التخرج تقديم طلب رسمي للتخرج في مواعيد التخرج المحددة دون  يجب على كل الطلبة
 . خالل المرور على مكتب المسجلالتخرج من استيفاء طلب  ة/تأخير. وعلى الطالب

 
ة التي التحق ساقات الدراسيينبغي للطالب أن يطلب التخرج في التاريخ الموافق لموعد االنتهاء المتوقع من متطلبات الم

 بها. 
 

 حتى يُدرج ضمن قوائم التخرج.  المسجلأما من يتقدم بطلب التخرج بعد التاريخ المحدد فعليه االتصال بمكتب 
 
 
 منح الدرجة  3.  7.  6
 

فيه  الطالب/ة منح الدرجة هو اإلجراء الذي يخضع سجل 
للفحص بغية التحقق من استيفائه جميع المتطلبات الالزمة 
لنيل درجته. وخالل اإلجراء المذكور، يتولى مكتب 

التحقق من استيفاء جميع المتطلبات المطلوبة؛ فإذا  المسجل
 ة. /ثبت استيفاؤها، أمكن عندئٍذ منح الدرجة للطالب

 
 
 أسماء الدرجات العلمية  4.  7.  6
 

 اسم الدرجة العلمية  كليات جامعة جميرا 

 بكالوريوس إدارة األعمال في  إدارة الفعاليات  كلية إدارة األعمال

 بكالوريوس إدارة األعمال في اإلدارة اإللكترونية

 بكالوريوس إدارة األعمال في  إدارة البيع بالتجزئة 

 بكالوريوس إدارة األعمال في  بنوك وتمويل إسالمي 

 بكالوريوس العلوم في إدارة المنشآت الصحية  كلية العلوم الصحية

 بكالوريوس العلوم في الصحة البيئية 

 بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة  كلية التربية 

 بكالوريوس الدراسات اإلسالمية  كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية

 ستير الفقه وأصولهماج 

 
 التصديق على الدرجات العلمية وبيانات الدرجات 5.  7.  6
 

؛ بدولة اإلمارات وزارة التربية والتعليمالصادرة عن جامعة جميرا من قبل كشف الدرجات يجب تصديق الشهادات و
 .المسؤولية عن ذلك الطالب/ة ويتحمل 

 
 الوثائق المطلوبة
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 الصادر عن جامعة جميرا. لدرجة الماجستير الدرجات  كشف بيانأصل  -
 + نسخة من الشهادة.  للماجستير شهادة الدرجة األصلية -
 استيفاؤه قبل تقديمه.  الطالب/ة نموذج طلب تصديق الوزارة؛ وعلى  -
 أصل شهادة درجة البكالوريوس.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

خصص اختيار الت الطالب/ة عند مرحلة االلتحاق بالجامعة وعلى  ختيار البرنامج الذي يريد دراستهبا الطالب/ة يقوم 
 أو تغييره حسب القواعد اآلتي بيانها: 

 
 التخصص بيان و تغيير  1.  1.  7

وذلك لتسهيل التخطيط الالزم للتسلسل المناسب للمساقات المطلوبة يدخل كل طالب إلى جامعة جميرا بدرجة معلنة؛ 

اختيار تخصص أو تغييره  الطالب/ة ويجب على الستكمال الدرجة العلمية في الوقت المحدد للبرنامج الدراسي. 

 :حسب المبين أدناه

 

 بيان  درجة التخصص (أ)

ل في التخصص الذي تم قبوله فيه. ويجوز يتم تعين الدرجة العلمية للطالب عند بدأ دراسته في الفصل األو

للطالب بعد أن يكمل فصله الدراسي األول وخالل دراسته للفصل الثاني في البرنامج الذي التحق به أن يغير  

 برنامج دراسته الذي التحق به أوال، وذلك باستيفاء نموذج تغيير التخصص أو نموذج إضافة برنامج. 
  

 
 

 حضور المحاضرات  1.  3.  7
على األقل من مجموع عدد الساعات  ٪50الحضور بنسبة  الماجستيردرجة  طلبةوفقا لقواعد جامعة جميرا، يجب على 

 وفسلى تلك النسبة من دخول االمتحان النهائي وعالذين لم يحصلوا  طلبة. وسوف يتم حرمان اللكل مساق يتم تسجيله

  المعايير والسياسات واللوائح األكاديمية. 7 
 
 

 الحضور  2.7.  7
 

 ختيار البرنامج إ 1.7
   

 



 
 

   صفحة| 25

. وإذا كان للطالب عذر مقبول لعدم حضور تلك المساقات، ينبغي عليه المساق في (WFيحصلوا على درجة راسب )

 .لكي تتم مراجعة عقوبة الغياب أو إزالتها المسجلتقديم طلب مع الوثائق إلى مكتب 

 

 

 
 
 

ناًدا إلى تة ومدى تقدمه في البرنامج. واس/تقييم تعلم الطالب يم من أجلامعة بمجموعة متنوعة من طرق التقيتستعين الج
 ما يلي: لفي المساق الدراسي وفق  الطالب/ة يم أداء نتائج التعلم، يتم تقي

 
 أعمال المساق: األبحاث، المشاريع، والعروض. -
 . الفصلية والنهائية القصيرة، : اإلمتحاناتاإلمتحانات -

 
ب المساقات الدراسية باستثناء االمتحانات النصفية والنهائية؛ إذ يتولى مكت تقديراتتتولى األقسام األكاديمية تنفيذ كل 

 تنفيذها.  المسجل
 
 
 

 
  المطلوبة ديراتالتقالتأخر في تسليم  1.  4.  7

 المسندة إليهم؛ كما يجب تسليمها في الموعد المحدد التقديراتاالمتثال لإلجراءات المتبعة في تقديم  طلبةيجب على ال
 مع مراعاة الضوابط الزمنية إلنجازها. 

 
ن الوقت في الحصول على وقت أكثر م ةبلعذر ما تعطي فرصة للطل المطلوبة اتالمساق ميتقيإن السماح بتأخير تسليم 

على  قديراتهمتالمتأخرين في تسليم  ةبوأحكام للطل، لذلك وضعت قوانين تقدير المساقفي إتمام  ةبالمحدد لبقية الطل
  حسب توجيهات  وتقديرات محاضر المساق على أن تتم تسليم جميع التفديرات خالل الفصل الدراسي الحالي.

 
 

 الظروف واألعذار التي ال محل لها من القبول في الظروف االعتيادية:
 

 الخطأ في الموعد / التاريخ.  -
 لكتروني.عدم قراءة البريد اإل -
 الضغوط العامة المتولدة من الواجبات العملية؛ مثل: عدد الواجبات المتالقية في موعد نهائي واحد؛ ذلك بأن -

 . ص على التخطيط  وإدارة وقته بشكل جيدحرال ة/الطالب يتوجب على
 ملتحقا بنظام الدوام الجزئي ويعمل في وظيفة بنظام الدوام الكامل.  الطالب/ة التزامات التوظيف، ما لم يكن  -
 العطالت أو االلتزامات األسرية.  -
 من ملفاته. –مثال  –عمل نسخ احتياطية  ة/عطل في النظام الحاسوب الشخصي؛ إذ يجدر بالطالب -
على ذلك من عدم توفر  التأخر في زيارة مرافق أجهزة تكنولوجيا المعلومات / مرافق الطباعة؛ وما يترتب -

 تلك المرافق، ما لم يكن ذلك بسبب انهيار نظام التشغيل في األجهزة.
التقنية ونظيرتها في جامعة جميرا؛ إذ ينبغي للطالب التخطيط لذلك ومعرفة  الطالب/ة عدم التوافق بين أجهزة  -

حواسيب الجامعة قبل موعد  أوجه التوافق الموجودة والمتعذرة حتى يتسنى له نقل الملفات من حاسوبه إلى
 بوقت كاف.  التقديم

 
ملحوظة: ينبغي للطلبة مناقشة أي ظروف مستوجبة لألعذار مما سيحول )أو قد يحول( دون وفائه بموعد تقديم 
الواجبات المطلوبة منه، وذلك في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع الشخص المسؤول عن ذلك في الكلية، وكذلك مع 

 . المرشد األكاديمي
 

 االمتحانات إدارةقويم المساقات الدراسية وت 3.7
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 الدرجات كشف 2.  4.  7
ع من ، وله أن يطبةبدرجاته وتقديراته عبر بوابة الطلأن يطلب كشفاً رسميًا بدرجاته؛ أو أن يطالع  ة/يمكن للطالب

 خالل حسابه على تلك البوابة كشفاً غير رسمياً بالدرجات. 
 
 األخطاء في تقارير الدرجات  3.  4.  7

، وجب عليه عندئٍذ التواصل مع أستاذ المساق المختص. وإذا استدعى خطأ في تقرير الدرجات وجود ة/إذا اعتقد الطالب
 ،إذا أُقر تغيير الدرجة. وة/األمر، يرسل أستاذ المساق طلب تغيير الدرجة إلى مدير البرنامج الملتحق به الطالب

 ة بالدرجة الجديدة وبمتوسط تقديره الجديد. /ة وإخطار الطالب/تصحيح سجل الطالب المسجلفسيتولى مكتب 
 

 اإلنذارات األكاديمية والفصل  4.  4.  7
 –من الناحية الدراسية  –ة على الحد األدنى المقرر من متوسط المعدل التراكمي حتى يتأهل /يجب أن يحصل الطالب

 .4من  2.5األدنى هو  للتسجيل في الفصل الدراسي التالي أو في فصل الصيف الدراسي؛ علًما بأن الحد
 

 جدول االمتحانات  5.  4.  7
تواصل قنوات المواعيدها مسبقًا عبر جدولة مواعيد االمتحانات النصفية والنهائية؛ ويعلن عن  المسجليتولى مكتب 

 . في الجامعة
 
 

 
 التأخر عن موعد االمتحان  6.  4.  7

على االمتحان  الطالب/ة دقيقة على بداية االمتحان. وإذا تأخر  30ال يجوز للطالب دخول قاعة االمتحان بعد مرور 
دقيقة، فيخضع قرار دخوله قاعة االمتحان من عدمه لرأي رئيس لجنة االمتحانات وموافقته. وال يُعوض  30ألكثر من 
 متأخًرا إلى االمتحان. عن مدة التأخير بغض النظر عن سبب وصوله الطالب/ة 

 
 التغيب عن االمتحان  7.  4.  7

 قبولالمالمتغيب عن االمتحان بغير عذر على درجة "صفر" في نتيجة االمتحان. أما صاحب العذر  ة/يحصل الطالب
ل أن صاحب العذر المقبو الطالب/ة فيسمح له بخوض امتحان تعويضي تعويًضا عن االمتحان الذي فاته. ويجب على 

أيام من تاريخ االمتحان الذي تغيب  5خالل  المسجل" مشفوًعا بالوثائق الداعمة إلى مكتب إلتماس وتظلمنموذج يقدم "
أيام(، ويترتب على ذلك حصول  5والمستندات الداعمة لها بعد الموعد المحدد ) ه ال تقبل طلبات اإللتماسعنه؛ علًما بأن

 على درجة "صفر" في نتيجة االمتحان المتغيب عنه.  ة/الطالب
 

 المتغيب عن االمتحان، هي:  الطالب/ة أعذار مقبولة من  بثالثةال تعترف الجامعة إال 
 

الذي يقتضي الحجز بالمستشفى أو دخول غرفة الطوارئ ؛ علًما بأن الجامعة ال تقبل الشهادة  المرض الشديد -
جب ي إال إذا كانت مشفوعة بتقرير طبي واٍف يفصل خطورة المرض. المرضية للمرضى غير المحتجزين 

لشهادات ا إثبات واقعة المرض الشديد بشهادة مناسبة وتقارير طبية مفصلة ومعتمدة من المستشفيات المعتمدة.
 المرضية ألكثر من يوم يجب أن تتضمن تقرير طبي مفصل وشرح مفصل لحاجة المريض لإليام المذكورة.

 

وهم األب واألم واألخ واألخت  ويقتصر عذر الوفاة عن أفراد األسرة من الدرجة األولى فقط –فاة حالة الو -
 ؛ ويجب إثبات حالة الوفاة بالوثائق المناسبة. واإلبن واإلبنة والزوج والزوجة

 
وال يسري ذلك إال على منسوبي الجيش والشرطة في حاالت الطوارئ؛ ويجب إثبات  – االستدعاء الرسمي -

 . االستدعاء الرسمي بالوثائق المناسبة
 

  يجب دعم ذلك من خالل الوثائق المناسبببة من السببلطات أو مخالطة مصاااب:  19 –اإلصااابة بجائحة كوفيد

 .الصحية
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ال تسمح الجامعة للطالب بالتغيب عن أكثر من امتحان واحد بعذر مقبول في الفصل الدراسي الواحد، فإذا تغيب 
أي  –عن أكثر من امتحان وجب عليه عندئٍذ بيان أسباب التغيب وفق قائمة األعذار المحددة المبينة أعاله  الطالب/ة 

ادة واقعة المرض الشديد بشه الطالب/ة المرض الشديد المفضي إلى التغيب عن أكثر من امتحان واحد، على أن يثبت 
مرضية معتمدة؛ كما يلزم تقديم تقرير طبي كامل حتى توافق الجامعة على النظر في أي تظلم أو التماس بخصوص 

 االمتحانات الفائتة. 
 

 : للتغيب عن اإلمتحانا أعذاًرا مقبولة أو مشروعة ذكره ةاألعذار اآلتي ال تعتبر
 

 الشكوى البدنية البسيطة؛ مثل اإلنفلونزا العادية أو الصداع.  -
 عدم سماع المنبّه. النوم عن االمتحان أو  -
 التعارض مع واجبات العمل، و/ أو االلتزامات ذات الصلة بالعمل أيًا كانت طبيعتها.  -

 وف المنزلية؛ أيًا كانت طبيعتها. الظرأو  االلتزامات االجتماعية -
 تعطل السيارة. أو اإلخفاق في إيجاد وسيلة مواصالت للحضور إلى االمتحان  -
 التوتر العصبي.  -
 النسيان.  -
 . ة أو مالية أو دينيةأي عذر آخر يعزى أسباب منزلية أو اجتماعي -

 
 .من القواعد آنفة الذكر مطلقًاال استثناء ، فإنه اإلنصاف والعدالةوحرًصا من الجامعة على مبدأ 

 
 إعادة االمتحانات أو إعادة النشاط الدراسي لتحسين األداء األكاديمي 8.  4.  7

أجل  من الطالب/ة ال تسمح الجامعة بإعادة االمتحانات أو االختبارات القصيرة أو أنشطة أعمال السنة بناء على طلب 
 السماح للطالب بإعادة أي اختبارات ساق الدراسيالم سة، ال يجوز لمحاضرًدا لهذه السياتحسين أدائه األكاديمي. واستنا

. ومن ثم، تنتهج الجامعة سياسة الطالب/ة أجل تحسين درجة  أو امتحانات أو إعادة تقديم أي أنشطة ألعمال السنة من
 صارمة في هذا الصدد حرًصا على تكافؤ الفرص وضمان أجواء تنافسية منصفة لجميع الطلبة. 

 
 سياسة االمتحانات للطالبات الحوامل  9.  4.  7

ال تسري سياسية االمتحانات التعويضية على الطالبات الحوامل؛ فالطالبة التي يستجد حملها خالل فترة الدراسية 
 قدر اإلمكان بما يتيح لها استكمال برنامجها الدراسي.   بالجامعة تحصل على معاملة تيسيرية

 
 بموجب "سياسة الطالبات الحوامل" المعتمدة لدى الجامعة، ينبغي للطالبة أن تعرف وتستقصي التعليمات اآلتي ذكرها: 

 
 في مرحلة مبكرة من الحمل لمناقشة التعديالت المناسبة والخيارات المتاحة للطالبة.  المسجلإخطار مكتب  -
 
 المسجلماح بوقت كاف لمكتب أسبوًعا؛ فهذا من شأنه الس 15 إخطار الجامعة كتابةً قبل موعد الوالدة بفترة قوامها -

 للتواصل مع الطالبة وتقديم المساندة الالزمة لها. 
 

 إتاحة الخيارات اآلتي بيانها للطالبة التي يُتوقع أن يتصادف موعد والدتها مع فترة االمتحانات:  -
 

o " طلب الحصول على عالمةIاستيفاء كل  ةنهائي، وعلى الطالب"؛ ويسري هذا الخيار على االمتحان ال
يوًما  45الدراسية. وسيتاح للطالبة خوض االمتحان التعويضي خالل  األخرى الخاصة بالمساقات لتقيماتا

 من الوالدة. 
o  .تقديم طلب للحصول على إجازة أمومة لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين 
o  خوض امتحانات المساقات الدراسية خالل األسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي، شريطة إتمامها كل

 الواجبات و األنشطة األخرى ذات الصلة بالمساق. 
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  لجنة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. كل الخيارات اآلنف ذكرها مرهونة بموافقة
 

د يؤك المسجلخطاب رسمي من مكتب  ول علىقع اختيارها عليه، والحصيجب على الطالبة مناقشة الخيار الذي و -
 خطتها الدراسية خالل فترة الحمل.

 
" في المساق )المساقات( الدراسية 0يؤدي تقاعس الطالبة الحامل عن اتباع هذه السياسة إلى الحصول على درجة "

في الوقت المناسب عن أوضاعهن ومناقشة خيارات الملتحقة بها. ومن ثّم، تهيب الجامعة بالطالبات الحوامل اإلبالغ 
الدراسة واالمتحانات مع مسؤولي الجامعة؛ مع ضرورة الموافقة على خطط الدراسة المعدلة لهن تالفيًا ألي تبعات 

 غير سارة. 
 
 
 

بعد أن ينهي عدد الساعات االجبارية في البرنامج الذي  الماجستيررسالة  اتمساق في أن يسجل الطالب/ة يستطيع 

ع عداد الرسالة ويخضإتقوم كل كلية في الجامعة باعداد دليل يحتوي على متطلبات واجراءات وتفاصيل يدرسه. 

 الدليل للمراجعة السنوية من قبل العمادة ومكتب التميز المؤسسي.

 

 

 

 

 رسالة الماجستير وفقا للمراحل التالية:ل الطالب/ة يتم تقييم إنجاز وبشكل عام 

 

 تقييم مرحلة البحث المهيدي. (1)

 رحلة مشروع البحث.متقييم  (2)

 تقييم مرحلة إعداد الرسالة والمناقشة. (3)

 
 
 

قيم النزاهة واألمانة والثقة واالحترام والمسؤولية هي مبادئ تهتدي بها األنشطة في جامعة جميرا؛ إن جامعة جميرا 
مؤسسة تعليمية تتبع التعليم العالي، ومن هنا كانت نظرتها إلى أن تلك المبادئ ضرورة حتمية ومسؤولية مشتركة بين 

ن مخالفة مبادئ النزاهة األكاديمية من شأنه االنتقاص من الدرجات وأعضاء هيئة التدريس. وعلى ذلك، فإ الطالب/ة 
العلمية التي تقدمها الجامعة. وإدراًكا منها لذلك، ال تتهاون الجامعة مطلقًا في التعامل مع مخالفات مبادئ النزاهة 

ائع معينة، الخ(؛ علًما بأن وق، والكذب، واستخدام وثائق مزورة لنيل امتيازات  األدبية األكاديمية )مثل: الغش، والسرقة
المخالفة في أي من مساقات جامعة جميرا الدراسية تخضع للتحقيق واتخاذ الالزم وفق سياسة المخالفات األكاديمية 

 المتبعة لدى الجامعة.
 

التوجيه واإلرشاد المكتوب بشأن مخالفات  الدراسية للطلبة و المساقاتفي مستهل كل فصل دراسي، يقدم محاضر
وكل عضو بهيئة التدريس المسؤولية عن معرفة تلك  ة/دئ النزاهة األكاديمية وعواقبها. ويتحمل كل طالبمبا

 التوجيهات واإلرشادات والعمل بمقتضاها. 
 

 
 
 

تتوقع جامعة جميرا من جميع الطلبة فهم مبادئ النزاهة األكاديمية واحترامها والعمل بموجبها؛ وفي ما يلي بيان بعض 
 أوجه المخالفة لتلك المبادئ: 

 
 : السرقة األدبية -

 لنزاهة األكاديميةا 5.7
 

 المخالفات األكاديمية  6.7
 

 تقييم مساقات رسالة الماجستير 4.7
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دون نسبته إلى الغير: "أي دون ذكر  –من قبيل األفكار أو الكلمات أو الصور  –تقديم عمل الغير 
 المرجع". 

 
 : التعاون غير المناسب -

 التعاون مع الغير لعمل أو مراجعة أو تنظيم أوراق أو مشاريع دون اإلقرار بالمساعدة المقدمة من الغير. 
 

 المثول المزيف:  -
انتحال شخصية طالب في الحضور بقاعة الدرس أو في االمتحانات؛ علًما بأن عقوبة المنتِحل والمنتَحل 

 امعة. هي التعليق أو الفصل من الج
 

 : تقديم واجب مساق معين لمساق آخر -
 تقديم الواجب الواحد ألكثر من مساق دراسي. 

 
 مخالفة األمانة في االمتحانات والواجبات المقدمة:  -

الغش في االمتحانات، والنقل من أوراق الغير، والمساعدة غير القانونية، وتحصيل المعرفة المسبقة 
، واستغالل األدوات أو اإلجراءات لتحصيل درجات مزيفة في وغير القانونية بأسئلة االمتحانات

 االمتحانات. 
 

 تزييف البيانات عمًدا:  -
اإلقدام على تزييف البيانات عمًدا أو التغيير في الوثائق الداعمة بخصوص الواجبات أو غيرها من 

 األنشطة الدراسية. 
 

 التدخل في عمل الزمالء:  -
ال يجوز للطالب التدخل عن عمد في عمل زمالئه، ومن قبيل ذلك تخريب التجارب المختبرية، أو 
الملفات الرقمية، أو األوراق البحثية، أو تقديم معلومات مضللة أو التسبب في قطع المشاركة داخل 

 قاعات الدرس. 
 
 

 
أن مخالفة مبادئ النزاهة األكاديمية تؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة؛ علًما بأن أي مخالفة  طلبةبإبالغ التقوم الجامعة 

( للنظر فيها واتخاذ الالزم. ومن الوارد اشتمال عقوبات AICمن هذا القبيل تُرفع إلى "لجنة النزاهة األكاديمية" )
 المخالفات األكاديمية على ما يلي: 

 
 تقديم العمل محل المخالفة.  إعادة (1)

 الحصول على درجة "صفر" في الواجب أو االمتحان محل المخالفة.  (2)

 " )راسب بسبب المخالفة األكاديمية( في المساق الدراسي محل المخالفة. XFالحصول على تقدير " (3)

 التعليق لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر؛ شامال الفصل الدراسي محل المخالفة.  (4)

 الفصل من الجامعة.  (5)

 مثل الحرمان من المنح، والحرمان من اإلدراج على قائمة الشرف. –فرض عقوبات أخرى  (6)

 
( أعاله تظل 4( أو )3لدى مكتب التسجيل؛ علًما بأن العقوبة المذكورة في البند ) ة/تُثبت كل العقوبات في ملف الطالب
زاهة لمبادئ الن الطالب/ة ة المناسبة إلى وقوع مخالفة من مع اإلشارة بالصور ة/مثبتة بصفة دائمة في ملف الطالب

( أعاله فتؤدي إلى إثبات ملحوظة في كشف الدرجات لإلفادة بعقوبة "الفصل 5األكاديمية. أما العقوبة الواردة في البند )
 جامعة لعدم النزاهة األكاديمية". المن 

 األكاديمية وتبعاتها عقوبات المخالفات 7.7
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معايير للتوثيق واالقتباس يجب أن يلتزم بها الباحث عند كتابة االعمال البحثية والرسائل العلمية. وذلك جامعة الضعت و

الباحث الى الممارسات الصحيحة لالقتباس األكاديمي وأهمية  الطالب/ة حرصا على االمانة العلمية للبحث وتوعية 

 الحفاظ على الملكية الفكرية وتوثيق واعالن مصادر بحثه.

 

 الباحث عند كتابة بحث: الطالب/ة وفيما يلي النقاط التي يجب أن يلتزم بها 

  

 التوثيق واالسناد 1.9.7

ذلك عن طريق االشارة الى المصدر األصلي و توثيق جميع المصادر والمراجع التي تم استخدامها في البحث

قائمة  عدادإ من خالل بصورة واضحة يمكن من خاللها الرجوع للمصدر األصلي للمعلومة بكل سهولة. وذلك

توضع في أخر البحث أو أسفل الصفحة. ويجب ترتيب وتنسيق قائمة المراجع حسب ارشادات مشرف مراجع لل

( أو ebraryبرنامج إدارة المراجع المتوفر في المكتبة من خالل قاعدة بيانات )البحث. وينصح الطلبة باستخدام 

(Pro-Quest .) 

 

 االقتباس 2.9.7

عندما يحتاج الباحث الى إستخدام أفكار أو معلومات أو عبارات من أجل بحثه فيتوجب عليه توضيح المصدر  

 بشكل صحيح كما هو موضح أسفله:

   

 االقتباس المباشر 1.2.9.7

عبارات ونقل الكلمات حرفيا من مصدر فيجب على الباحث وضع عالمات تنصيص )"  عند الحاجة الى استخدام  

"( عند بداية ونهاية الجملة واالشارة الى المصدر بوضوح في هامش المراجع. يجب االنتباه الى عدم اإلكثار من 

 من أصل البحث.  %15االقتباس اال للضرورة وأن ال يتجاوز االقتباس أكثر من 

  

 االقتباس الغير مباشر  2.2.9.7

اغة أو إعادة الصيالقتباس الغير مباشر عن طريق حاجة الباحث أن يستخدم فكرة المؤلف االصلي يستخدم ا عند 

التلخيص. يجب أن ال يستخدم الباحث كلمات من النص االصلي ويتوجب عليه أن يبتكر اسلوبه الخاص في 

اكثر من كلمتين فيجب ان يضع عالمات التنصيص.   الطالب/ة كل يفيد البحث. واذا استخدم استخدام الفكرة بش

 وفي نهاية االقتباس الغير مباشر يتوجب على الباحث ذكر المصدر مباشرة ويشير اليه أيضا في قائمة المراجع.

  

 أساليب خاطئة يجب تجنبها 3.9.7

 بفضل اآلخرين عندما يريد إثبات عترافأهمية اإلوتوعية الباحث الى تأكد الجامعة على أهمية النزاهة األكاديمية  

 ه. توثيق ودعم لما يسعى إليه دون إخالل بفضل السابقين الذين أسهموا في دراستوأفكاره وآرائه، 

  

 نالباحث والتي قد تأدي الى حرمانه م الطالب/ة على  ظاهرة االنتحال والسطو العلميويجب الـتأكيد على خطورة  

و باالنتحال أو السط الطالب/ة الدرجة العلمية. وفيما يلي األساليب الخاطئة والمحظورة والتي قد تؤدي إلى اتهام 

 العلمي:

 نقل كلمات وجمل حرفيا  واالقتباس المباشر دون االشارة الى المصدر أو المرجع األصلي. (أ)

 إعادة صياغة بعض األعمال البحثية دون االشارة الى المصدر.  (ب)

 االشارة الى المراجع الخاطئة أو الغير الدقيقة. (ت)

 وضع مراجع ال تتعلق بالبحث بغرض التضليل واالبهار. (ث)

شراء نص البحث كامال أو الطلب من شخص كتابة نص البحث للطالب وتقديمه على أنه من عمل وتأليف  (ج)

 . الطالب/ة 

 ومعايير االقتباس األكاديمي والتوثيق  ضوابط 8.7.7
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   الكشف عن حاالت االنتحالآليات واجراءات  4.9.7
 

 :االنتحال الكشف عن حاالتوتتخذ الجامعة اإلجراءات التالية للتحقق من المحتوى العلمي لألبحاث 
 

 فهمن تألي أعماله البحثية من االنتحال وأن جميه أعماله البحثيةأن  يقدم تعهد بخلو  طالب/ة يجب على كل  (أ)

 .االلكترونية للمساقعلى الصفحة  طالب/ة الويجب وضع نسخة الكترونية من جميع أعمال 

 

لتأكد لاستخدام البرنامح االلكتروني "أوركوند" المتوفر على البوابة االلكترونية للطلبة ب يقوم محاضر المساق (ب)

وذلك بأن تكون نتيجة  وجود أية أدلة واضحة لالنتحال. وفي حالة الغش األكاديميمن  الطالب/ة من خلو بحث 

وبالتالي يقوم محاضر  %25تقرير برنامج الغش غير مرضية ويكون هناك نسبة غش متوقعة بنسبة تتعدى 

راءات جلجنة النزاهة األكاديمية حسب اإلثم تقديم الوثائق والدالئل الى  الطالب/ة مناقشة االتهام مع المساق ب

 التي تنص عليها الجامعة. 

 

 إصداربالمطروحة أمامها، وعند ثبوت أدلة شافية تقوم اللجنة  حالة الغشمتابعة اهة األكاديمية تتولى لجنة النز (ت)

ن لجنة النزاهة األكاديمية من تكوت. ويتم رفض االتهامعند عدم وجود أدلة مقنعة؛ و، حالة الغشفي  حكمها

مسجل و مدير الكليةمن قبل  هيتم اختيار في الكلية تدريسالهيئة  وعضو من ومدير البرنامج  ،مدير الكلية

 الجامعة بصفة أمين سر اللجنة.

 

تظلم الحكم كما  /ة ويحق للطالب لجنة النزاهة األكاديميةالنزاهة للطالب عن طريق  يتم إعالن حكم لجنة  (ث)

  تنص عليه سياسة تظلمات الطلبة.

 
 
 

قديم وأنشطتهم بصورة منصفة. ويحق للطالب التظلم بت منصفة وعادلة لتقييم تقديرات الطلبة تتبع جامعة جميرا طرق
 . المسجل تظلمه إلى مكتب

 
قديم وأنشطتهم بصورة منصفة. ويحق للطالب التظلم بت منصفة وعادلة لتقييم تقديرات الطلبة تتبع جامعة جميرا طرق

 . المسجل تظلمه إلى مكتب
 

 االعتراض على عالمة  7.10.1
أو الطعن  ،درجة العتراض علىالذين يرغبون في تقديم شكوى بخصوص درجاتهم أسباب ل بةيجب أن يكون لدى الطل

 .تقديم أدلة داعمة لشكواهم بة. في كلتا الحالتين يجب على الطلمدرس المساقدرجة التي قدمها الفي 
 

درجة" إلى مكتب المسجل. يجب تقديم كال في  طعننموذج " درجة" أو اعتراض علىإرسال نموذج " للطلبةيمكن 
 .إلى مكتب المسجل المساقاتدرجات  عالنأيام من إ 5الشكلين في غضون 

 
العتراض ا". يجب أن يكون لطلبات اعتراض على درجةيجب على الطالب ملء "نموذج  ،لالعتراض على درجة

 تحان،االمخطأ في ورقة  حسابي،خطأ  المثال،ألدلة. على سبيل أساس وفقًا لسياسة الجامعة ويجب أن تكون مدعومة با
 التقييمات بالجامعة.متطلبات التقييم انتهكت سياسة 

 
 ،االعتراضيفي بمعايير  االعتراض". إذا كان طعن في درجةإرسال "نموذج  بةيجب على الطل الدرجة، لطعن فيل

وسيتم  ساقالثاني هي الدرجة النهائية للم درسيقدمها المُ  . الدرجة التيمدرس آخرفسيتم تقييم عمل الطالب بواسطة 

  بةتظلمات الطل  9.7 
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رة م الدرجة النهائية االعتراض علىمن  لبةلن يتمكن الط، ووضعها في سجالت الطالب باعتبارها الدرجة النهائية
 أخرى.

 
 :التظلم على درجة خطوات 7.10.2

 
 .مسجلتقديم التظلم مع الوثائق واألدلة الداعمة إلى مكتب ال بةيجب على الطل (أ)

 بالوقت المحدد للنظر في التظلم. لبةبتسجيل التظلم وإخطار الط مسجلسيقوم مكتب ال (ب)

والتي سيتم  ية،إضافستقوم اللجنة األكاديمية ذات الصلة في كل كلية بتقييم التظلم. قد تطلب اللجنة معلومات  (ت)

 .تب المسجلالتعامل معها عبر مك

 .ستقوم اللجنة األكاديمية ذات الصلة بإخطار مكتب المسجل بنتيجة التظلم إلبالغ الطالب (ث)

 .الطالب بقرار اللجنة األكاديمية يبلغ مكتب المسجل (ج)

 مخالفة أكاديمية أو قرار علىالتظلم  7.10.3
 على يجب. اللجنة قرار لرفض أسباب لديهم يكون أن بشرط أكاديمية مخالفة عقوبة على االعتراض للطلبة يحق

 اإلخطار خطاب استالم تاريخ من أيام 5 غضون في" جامعةال رئيس مكتب" إلى كتابيًا االستئناف تقديم الطالب
: التالي اإللكتروني البريد إلى إلكترونيًا االعتراض إرسال وسيتم. المسجل مكتبقبل  من بالعقوبة

tawasol@ju.ac.ae .الطالب دليل في للطالب اإللكتروني البريد توفير يتم. 

 

 متثالاال مكتب يقوم. جامعةال رئيس مكتب لتوجيهات وفقًا االمتثال مكتب قبل من الطلبة اعتراضات مراجعة تتم
 لسياسة خرق هناك كان إذا جامعةال رئيس لمكتب والتأكد اإلجراءات صحة من للتحقق الحالة بمراجعة بمراجعة
جامعة ال رئيس مكتب عن الصادر القرار يعتبر. الصلة ذات األكاديمية اللجنة تتخذه الذي القرار تأكيد أو الجامعة

 .ونهائيًا وشامالً  عادالً 
 

 الشكوى من وقائع أخرى أكاديمية 7.10.4
 يجوز للطالب استيفاء نموذج التماس وتظلم لألسباب اآلتي ذكرها:

 
 .المشكالت المتعلقة باإلرشاد األكاديمي -
 .المشكالت المتعلقة بإجراءات االمتحانات والتغيب بعذر، والسياسات المطبقة في قاعات الدرس، الخ -
 .المشكالت المتعلقة بأداء أعضاء هيئة التدريس أو سلوكياتهم -
 .المشكالت المتعلقة بمحتوى المساقات الدراسية، وطرق التدريس، الخ -
 .، ومواعيدها، الخالمشكالت المتعلقة بالمساقات الدراسية المطروحة -

 
 مدير إلى إلكتروني بريد إرسال إما الطالب على يجب. البرنامج مدير إلى مباشرة النوع هذا من الشكاوى توجيه تمي

 في اتهماقتراح أو شكاواهم عن التعبير للطالب يمكن أو. المشكلة لمعالجة البرنامج مدير مع لقاء ترتيب أو البرنامج
 .الطالب تجربة استبيان أو الدراسي المقرر تقييم استبيان

 
 

 

 

 حيازة السجالت  1.  11.  7
 لكل طالب سجل خاص به، وتظل البيانات والوثائق اآلتي ذكرها طّي ذلك السجل ومؤرشفة لمدة محددة سلفًا: 

 طلب القبول.  -
 البكالوريوس المصدقة. شهادة نسخة من -
 المصدقة، أو نسخة من أي شهادة علمية أخرى.  الثانوية  شهادة نسخة من -
 نسخة من جواز السفر )الساري(.  -
 نسخة من الهوية اإلماراتية )السارية(.  -
 صور شخصية ذات خلفية بيضاء. 4 -

 سجل الطالب   10.7
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 أي نماذج  دراسية / وثائق للمعامالت المالية.  -
 

ن في الجامعة. كما يتم االحتفاظ بنسخة إلكترونية م المسجلفي خزانة ملفات الطلبة بمكتب  تُحفظ كل سجالت الطلبة
 وثائق النتائج والمؤهالت، وتجدد تلك النسخ بصفة دورية لألغراض اإلدارية. 

 
 حقوق السرية والخصوصية للطلبة 2.  11.  7

ن عتحتفظ الجامعة بسجالت الطلبة على نحو يضمن سرية معلومات الطلبة وبياناتهم؛ وهذا يقتضي عدم اإلفصاح 
المعني. ومن ثم، تحرص الجامعة على احترام خصوصية الطلبة على  الطالب/ة بيانات الطلبة إال بموافقة خطية من 

 الدوام. جميع ملفات الطلبة تعتبر سرية وتستخدم فقط من قبل الجامعة. 
 

ِدم ع ذلك، لن تُققد تقتضي بعض الظروف المحددة، مثل المراجعات والتدقيقات، اإلفصاح عن معلومات الطلبة. وم
 الجامعة على ذلك إال بإخطار خطي من الجهات المختصة. 

 
وللطالب الحق في فحص ومراجعة سجالته التعليمية الكائنة لدى الجامعة؛ علًما بأن الجامعة غير ملزمة بتقديم نسخ 

 كأن يكون –الت بنفسه مطالعة السج الطالب/ة ما لم يكن من المتعذر تماًما على  الطالب/ة من تلك السجالت إلى 
 بعيًدا للغاية. كما يحق للطالب أن يطلب من الجامعة تصحيح سجالته التي يعتقد وجود خطأ أو هفوة فيها. 

 
ليتسنى لها اإلفصاح عن أي معلومات مثبتة في سجل  الطالب/ة وبصفة عامة، يجب أن تأخذ الجامعة إذنًا خطيًا من 

 التعليمي.  الطالب/ة 
 

للجهات اآلتي ذكرها وفي الظروف اآلتي  –دون موافقته  – الطالب/ة عة جميرا اإلفصاح عن سجل ويجوز لجام
 بيانها: 

 . محددون ألغراض التدقيق أو التقييمالمسؤولون ال -
 .المقدمة للطالب والمنح الدراسية الجهات المناسبة في ما يتعلق باإلعانات المالية -
ً  الطالب/ة ولي أمر  -  . المسؤول عنه قانونا
 . والترخيص جهات االعتماد -

 
 كشف الدرجات  3.  11.  7

هو الملخص الرسمي ألدائه الدراسي وإنجازه األكاديمي حتى تاريخه. وتطبع جامعة جميرا  الطالب/ة كشف درجات 
 كشف الدرجات مشتملة على ما يلي: 

 . الطالب/ة تفاصيل استيفاء المساقات الدراسية الخاصة بالبرنامج الذي يدرسه  -

المساقات الدراسية ورموزها؛ موزعة حسب الفصل الدراسي والعام الدراسي، باإلضافة للمساقات  -

 الدراسية المسجلة للفصل الحالي. 

 . 12مجموع النقاط، مثل:  -

 . الطالب/ة حصلها  درجاتأي  -

 تخصص الدراسي. إسم البرنامج/ال -

 المعدل الفصلي/التراكمي للطالب. -

 
  الطالب/ة خصائص الحماية لكشف درجات .  11.  7

 ورق يحتوي على عالمة مائية.  -
 الختم الرسمي الخاص على كل ورقة.  -

 
 
 
 

 تأجيل الدراسة / االنقطاع عن الدراسة 11.7
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بب غير أنه يجب أن يكون تأجيل الدراسة بسيجوز للطالب تأجيل دراسته لمدة ال تتجاوز فصلين دراسيين متتالين؛ 
 ظروف قهرية؛ مثل المرض الشديد أوالحمل أوالسفر. 

 
ويحصل على موافقة لجنة الدراسات العليا على تأجيل  لاستيفاء طلب التأجيل لدى مكتب المسج الطالب/ة يجب على 

 . الطالب/ة "؛ علًما بأن هذه الحالة تظهر على بيان درجات لحتى يغير حالته من "نشط" إلى "مؤج الدراسة
 

بدون سبب وال يقدم طلب تأجيل فعندها يعتبر منقطع عن فصال دراسيا كامال عن الدراسة  الطالب/ة عندما ينقطع 
  وفي هذه الحالة يفصل من البرنامج ويطوى قيده الدراسي.الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لديهم حقوق وواجبات في جامعة جميرا. تشجع الجامعة طالبها باتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتحّمل  جميع الطالب
المسؤولية الكاملة عن تبعات قراراتهم وتصرفاتهم، كما تتوقع منهم التقيد بجميع القوانين المحلية واالتحادية السارية 

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 
 

 :في الجامعة بالحقوق والمميزات باعتبارهم أفراد ينتمون للجامعة. ويدخل في عداد تلك الحقوق ما يلي يتمتع الطالب
 

احترام الجامعة لحقوق الطلبة في طلب العلم وطرح األفكار للنقاش وتكوين الرأي؛ شريطة التحلي  -
 بالمسؤولية عند ممارسة تلك الحقوق اتجاه اآلخرين. 

 احترام حق الطالب في معاملته بإنصاف وكرامة.  -
احترام حق الطالب في الحماية من التعسف اإلداري من الجامعة، وحقه في الحصول على قرارات  -

 منصفة وأوساط عادلة عند النظر في شكاواه وتظلماته. 
لمقدمه لتظلمات ااحترام حق الطالب في التعامل بشفافية ومصداقية مع إجراءات النظر في االلتماسات وا -

 من قبله. 
احترام حق الطالب في حماية خصوصيته وسرية بياناته بمقتضى سياسة سرية المعلومات المعتمدة لدى  -

 الجامعة. 
 الجامعة في القرار اتخاذ في نشطةاأل الطلبة مشاركة 8.1.1

 
 :التالية القنوات خالل منبالجامعة  القرار صنع عملية في النشط التمثيل على بشدة الطلبة تشجيع يتم
 

  حقوق الطالب ومسؤولياته .8 
 
 

 ةلبالطحقوق  1.8
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 مهمة داةأ يعتبر هذا اإلستبيان. دراسي فصل كل في مساق لكل إجراؤه يتم: المساقات تقييم استطالع .1
 ودعم دورة كل في بهم الخاصة التعلم تجربة حول الطالب من مباشرة مالحظات على للحصول
 .الجامعة لدورة التعلم لتجربة المستمر التحسين

 بةتجر عن الطالب رضا االستطالع يقيس. السنة في واحدة مرة إجراؤه يتم: الطالب تجربة إستطالع .2
 .الموجودة والمرافق والموارد الجامعي الحرم خدمات ذلك في بما الجامعي الحرم

. يالقبول والتفاعل الجامع مكتب من أو الطالب بوابة على المتاح النموذج: المطابقة/  االقتراح إستطالع .3
 .الجامعة خدمات من جانب بأي يتعلق فيما عامة اقتراحات تقديم للطالب يمكن

 القضايا تحليل في الطالب إلشراكوذلك  الحاجة حسب إجراؤها يتم: النقاش المركزة مجموعات .4
 إحدى شأنب مخاوفهميقوم غالبية الطالب بالتعبير عن  حيث وتحسينًا تصحيًحا تتطلب التي الرئيسية
 .الجامعة خدمات

. األغلبية أصوات على للحصول معينة مسألة حول الطالب آراء لجمع تستخدم: الرأي استطالعات .5
 المفضل، الدراسة طريقة أو أسلوب المثال، سبيل على. والخدمات التعلم منصة من كالً  يشمل وهذا

 .ذلك إلى وما المفضلة، الجامعي الحرمونشاطات ومناسبات  المفضل، الدراسي الفصل ووقت
 

 االمتثالو التميز مكتب يقوم. جميرا جامعة في الطلبة تعلم لتجربة المستمر التحسين لضمان مهمة الطالب مالحظات
 جميع لىإ إلكتروني بريد رسائلبإرسال  المكتبيقوم . الفعالة مشاركةالحصول على ال لضمان الطالب مع بالتواصل

 تاالستطالعا خالل من الراجعة التغذية وتقديم المشاركة أهمية حول الطالب إلرشاد صفية بزيارات ويقوم الطالب
 .الدراسي العام مدار على إجراؤها يتم التي المختلفة واالستطالعات والمحادثات

 
 

 
 
 

ن كل باالستفسار ع طالبهابمعايير السلوك في الجامعة وممارستها. تشجع الجامعة  المعرفةيتحمل الطالب مسؤولية 
ما يلزم أو طلب اإلرشاد من المكاتب الخدمية أو المسؤولين اإلداريين المختصين في هذا الصدد. ويشتمل هذا الدليل 

 على دليل جهات االتصال الجامعية؛ وللطالب التواصل مع تلك الجهات لالستفسار عما يشاء. 
 

 المسؤولية األكاديمية  8.2.1
ساندة الطلبة أثناء الدراسة وبتوجيه منسوبيها إلى تزويد الطلبة باإلرشاد والمساندة طوال فترات تلتزم جامعة جميرا بم

ذلك، ل تتوقع الجامعة من الطلبة التحلي بالمسؤولية عن قراراتهم وتعليمهم وتطورهم الشخصي.والدراسة بالجامعة. 
 :ما يليب اإللتزام على الطلبة

 
 يمي في كل فصل دراسي، وطرح األسئلة عليه. الترتيب لالجتماع بالمرشد األكاد (أ)

 . دوريةقراءة حساب البريد اإللكتروني المخصص لهم من الجامعة بصفة  (ب)

 معرفة متطلبات نيل درجات التخصص وفهم طبيعتها وصوال إلى التخرج ونيل الدرجة.  (ت)

فهم االمتطلبات اإللزامية للمناهج الدراسية في جامعة جميرا، ومتابعة معدل التقدم الشخصي في الدراسة  (ث)

 حرًصا على نيل الدرجة. 

المعرفة و التقيد بالسياسات والعقوبات األكاديمية الموضحة في "دليل الجامعة" و"الدليل اإلرشادي للطالب"،  (ج)

 لحاكمة لإلنذارات األكاديمية والفصل من الجامعة. شامالً القواعد ا –وااللتزام بكل ذلك 

حضور كل المحاضرات والمشاركة فيها وفهم تبعات التغيب عنها وتبعات التقصير في الواجبات واألنشطة  (ح)

 أو عدم تقديمها في المواعيد المقررة لها. 

 طورة مخالفتها وما يترتبالتقيد وااللتزام بمبادئ النزاهة األكاديمية بصفة دائمة، واإلحاطة بفهم واف لخ (خ)

 على ذلك من عقوبات قد تصل إلى الفصل من الجامعة. 

 

 ميثاق السلوك  8.2.2

 ةلبمسؤوليات الط 2.8 
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دة، وذلك دولة اإلمارات العربية المتح مجتمعقيم لجامعة جميرا مسؤولية االلتزام والتقيد بثقافة ويتحمل كل فرد ينتمي 
والموظفين والزائرين؛ فنحن في  المطلب على الطالبعته. ويسري هذا على نحو يُعلي من شأنه وشأن أسرته وجام

على قدم المساواة واالحترام، ونحرص على تسوية  األشخاصجامعة جميرا نقدر األمانة أيما تقدير، ونتعامل مع كل 
المشكالت بصورة متحضرة، كما نقدم المساعدة لمحتاجيها. ونحن راغبون وعازمون على جْعل الجامعة بيئةً آمنة 

 . تلجأ الجامعة إلى "ميثاق السلوك" للتعامل مع أي انتهاك للمبادئ آنفة الذكر. ةالئموم
 

 تتوقع الجامعة من الطلبة التقيد بالقواعد والشروط اآلتي ذكرها: 
 

 السلوكيات داخل الجامعة  8.2.2.1
 

 قواعد الزي والمظهر  (أ
وتطلب من طالبها ارتداء مالبس محتشمة تنم عن تحترم جامعة جميرا التقاليد اإلماراتية والثقافة اإلسالمية، 

ارتداء مالبس فضفاضة، أما الطالبات  لبس وعن األخذ بها.يجب على الطلبةاحترام قواعد "الحشمة" في الم
 احترام قواعد الملبس لرأس. كما تطلب الجامعة من الطالبفيجب عليهن ارتداء العباية والشيلة لتغطية ا

لجامعي أو لدى تمثيل الجامعة في أي نشاط اجتماعي أو ثقافي خارج الحرم أثناء وجودهم في الحرم ا
 الجامعي. 

 
 الضوضاء والوسائط الالسلكية / الصوتية  (ب

خفض مستويات الصوت داخل الحرم الجامعي وقاعات الدرس والمحافظه على الهدوء  يجب على الطالب
لك ، ذسمعية عات األذن عند تشغيل أية وسائطالعام، واحترام أوقات المحاضرات. على الطلبة استخدام سما

 بأن تشغيلها دون ارتداء السماعات محظور تماًما في كل أنحاء الحرم الجامعي. 
 األمن والسالمة في الحرم الجامعي  8.2.2.2

من  لللعمل والتعلم لك تحرص جامعة جميرا على توفير أسباب السالمة واألمن في الجامعة لتتيح أجواء أمنية ومريحة
 االمتثال لقواعد األمن والسالمة المبينة أدناه:  أعضاء هيئة التدريس والطلبه. وتطلب الجامعة من الطالب

 
 ألنفسهم واآلخرين. قواعد األمن والسالمةاإللتزام بآخذ جميع اإلجراءات الخاصة ب -
 التعاون مع الجامعة حيال إجراءات الصحه والسالمة. -
والوقائع، وإبالغ المشرفين المعنيين بأية مخاوف تساور الطالب على صعيد اإلبالغ عن كل الحوادث  -

 .الصحة والسالمة
التصرف بأسلوب ينّم عن التحلي بالمسؤولية واحترام قواعد السالمة بصفة دائمة، واتخاذ الخطوات  -

 .بمن فيهم الزوار والموردون وغيرهم –المناسبة لتشجيع اآلخرين على ذلك 
 المعلنه من قبل لجنه الصحه والسالمة. 19-ر الصحه والسالمة الخاصة بكوفيداإللتزام بمعايي -

 
 التكنولوجيا  إستخدام 8.2.2.3

تشكل مصادر الجامعة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية في أعمال الجامعة التدريسية والبحثية والخدمية. 
اكمة ألوجه االستخدام المناسب لتلك المصادر. هذه المصادر يجب على كل فرد بالجامعة التقيد بمعايير الجامعة الح

ا ن يستخدم هذه المصادر الحفاظ عليهتستخدم لألغراض البحثية والتعليمية واإلدارية الخاصة بالجامعة. فعلى كل م
بحق  ةومعرفة كيفية استخدامها. علًما بأن مخالفة تلك السياسات واإلجراءات يترتب عليها اتخاذ إجراءات تأديبي

المخالفين. تطلب الجامعة من طالبها استخدام مصادر الجامعة الحاسوبية بصورة أخالقية، ويدخل في حكم ذلك ما 
 :يلي

 استخدام األجهزة والبرمجيات واألجهزة الطرفية.  -
 استخدام برمجيات مرخصة.  -
 االطالع على البيانات واستخدامها، شاملة سرية البيانات أو المعلومات.  -
 حماية كلمات المرور األمنية، وهويات المستخدمين وقواعد الوصول إلى النظام الحاسوبي.  -

 
تستعين الجامعة بالعديد من اإلجراءات لحماية أمن المعلومات ومصادر الجامعة التقنية وحسابات المستخدمين 

لقًا؛ األمنية اإللكترونية ضمانًا مط الشخصية. ومع ذلك، ينبغي للمستخدمين االنتباه إلى أن الجامعة ال تضمن الحماية
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لذلك يجدر بالمستخدمين إتيان ممارسات حاسوبية آمنة، وهو ما يتأتى من خالل حماية حساباتهم، وتغيير كلمات 
 .المرور الخاصة بها من حين آلخر، وعدم مشاركتها مع الغير مطلقًا

 
  الحرم الجامعياستخدام مرافق  8.2.2.4

دام مرافق الجامعة بأسلوب مسؤول ينم عن مراعاة الصحة والسالمة على المستويين الشخصي على جميع الطلبة استخ
والعام؛ فضال عن مراعاة الحماية الواجبة لممتلكات الجامعة. ويتولى مجلس الجامعة مراجعة تصرفات الطلبة حال 

 إتيانهم أيًا مما يلي: 
 

 ة دون تصريح بذلك. التورط في بيع أو شراء محاضرات أو مواد أخرى تعليمي -
 إتالف ممتلكات الجامعة أو تشويهها.  -
 المشاركة في حيازة مواد محظورة قانونًا، أو استخدامها أو توزيعها.  -

 
يخضع الطلبة المخالفون ألي من القواعد آنفة إلجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى االستبعاد من المساق الدراسي 

انتظامهم في الجامعة. ونظًرا ألن يناط بالطالب إبداء السلوك القويم على الدوام، أو من البرامج الدراسي، أو تعليق 
 فمن غير المتصور أن يشتمل هذا الدليل على كل صور سوء السلوك أو المخالفات. 

 
 
 

 سياسة حظر التدخين  8.2.2.5
تحظر الجامعة التدخين حظًرا صارًما داخل حرمها، كما تسري سياسة الجامعة لحظر التدخين على المنشآت داخل 

 الحرم الجامعي، وخارجها وفي كل محيط الحرم. 
 

إذا ثبت ارتكاب الطالب مخالفة التدخين داخل مباني الجامعة، فسيرسل إليه إخطار تحذيري. ويشترط على الطالب 
كرار في حال تقعة التدخين، ويعاقب حال تكرارها بتعليق دراسته في الجامعة طوال الفصل الدراسي. عدم تكرار وا

 . المخالفة سيخضع الطالب لإلجراءات التأديبية وفقاً لالئحة الجزاءات
 

  الزوارسياسة  8.2.2.6

ين والمسجل الجامعيالتفاعل من مكتب  ترحب جامعة جميرا بالزوار إلى الحرم الجامعي، الحاصلين على إذن مسبق

، شريطة أن يكون مضيفوهم برفقتهم طوال مدة الزيارة. ويمكن للزوار حضور  الجامعيالتفاعل  تبمكألسمائهم لدى 

 .مدير الكلية أو البرنامجالصفوف الدراسية حال حصولهم على موافقة مسبقة من 

 

توفر الجامعة  ، حيثامعي ألي سبب من األسبابلطالبات إصطحاب أطفالهم/هن للحرم الجللطالب أو ا  ال يجوز

ل أطفالهم تسجيالراغبين في ويتوجب على الطلبة  لضمان بيئة آمنه لألطفال بالحرم الجامعي.مركز لرعاية األطفال 

 هذه الخدمة تقدم لقاء رسوم أضافية.، علماً بأن  الجامعيالتسجيل بمكتب التفاعل في مركز رعاية األطفال 

 

 دمةخ تعليق تم ، ذلك ومع. القبول والتفاعل الجامعي مكتب منرعاية األطفال  خدمة تسجيل على الحصول يجب

 .آخر إشعار حتى19كوفيد  وباءتفشي  بسبب رعاية األطفال
 

   

 
 

 المخالفات األكاديمية 
اهة . حيث يعتنق مجتمع الجامعة مبدأ النزالنزاهة األكاديميةالتقيد واحترام معايير فهم ويتوجب على طلبة جامعة جميرا 

والعمل بمقتضاها بدون تساهل أو تهاون. تعتبر مخالفة األمانة والنزاهة األكاديمية من المخالفات الجسيمة األكاديمية 
الجامعة  د مجتمعحيث أنها تضعف الروابط بين أفرا لما يعود ذلك من أثر سلبي على البيئة التعليمية داخل الجامعة

 .وتخدع من يعتمدون على نزاهة ومعلومات جامعة جميرا
 

 سوء السلوك والمخالفات  3.8
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يُطلب من كل طالب بالجامعة تقديم العمل المطلوب منه لتقويمه استناًدا إلى جودته. وإذا ثبتت السرقة األدبية بحق أي 
فات شرح المخال . يتم عرضه بذلك لإلجراء التأديبي المناسبآخر، فإنه يعرض نفس شخصطالب على حساب عمل 

 .من هذا الدليل 7.10الى  7.7لمعايير النزاهة األكاديمية بالفقرات من 
 

 مخالفات مبادئ السالمة  8.3.2
 تثبت المخالفة التي تنال من السالمة أو الصحة أو الحماية بحق الطالب إذا ارتكب أيًا مما يلي: 

 

 وتعميمها لجميع الطلبه.وذلك متضناً اآلتي:والتي تم نشرها  19-خرق إجراءات السالمة الخاصة بكوفيد (أ)
a. .إجراءات الدخول للحرم الجامعي 
b. .إرتداء قناع الوجه 
c. .تعقيق اليدين 
d. .إتباع التعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي 

، أو غير ذلك من األدوات أو غير مسجلة استخدام أو امتالك أو تصنيع أسلحة نارية أو أسلحة أو ألعاب نارية (ب)
 ة التي تنطوي على احتمال إصابة األشخاص أو إلحاق الضرر بالممتلكات في الجامعة. المواد الخطير

البالغ الكاذب عن حريق، أو تشغيل إنذار الطوارئ دون داعٍ، أو اإلدالء بمعلومات كاذبة عن وجود متفجرات  (ت)
 في أي مكان تابع للجامعة. 

 ها من أماكنها أو إتالفها. إساءة استخدام تجهيزات مكافحة الحرائق والسالمة، أو إخراج (ث)
 في إخالء المبنى أو المكان إذا دّوى جرس إنذار الحرائق فيه. العمد اإلخفاق  (ج)
اإلخفاق في الخروج من مبنى أو ممشى أو غير ذلك من مرافق الجامعة رغم صدور توجيه له بذلك من أحد  (ح)

 مسؤولي الجامعة لسبب وجيه. 
 
 

 الخطابة والتجّمع دون تصريح  8.3.3
 :ما يلي بح. ومن ثم، يحظر على الطاليقصد بذلك الخطابة أو مزاولة األنشطة في الحرم الجامعي بدون تصري

 
 دعوة متحدثين من خارج الجامعة باسم الجامعة دون تصريح خطي مسبق.  (أ)
 إصدار بيانات عامة باسم الجامعة دون تصريح خطي مسبق.  (ب)
الحرم الجامعي دون تصريح خطي مسبق  بالطلبة في خاصةت أو مناسباتنظيم وعقد اجتماعات أو أنشطة عامة  (ت)

 بذلك. 
 استخدام مرافق الجامعة بدون تصريح خطي مسبق.  (ث)
توزيع منشورات أو دوريات أو إعالن إخطارات أو تجميع توقيعات داخل الحرم الجامعي دون تصريح خطي  (ج)

 مسبق بذلك. 
 بذلك. تنظيم مناسبة خارج الحرم الجامعي دون تصريح خطي مسبق  (ح)
 

 التسلط والتخويف والمضايقة  8.3.4
لتزم الجامعة ت تسعى جامعة جميرا إليجاد بيئة تعلم مثمرة تستند إلى قيم االحترام المتبادل بين كل منسوبي الجامعة.

بتوفير بيئة ال تشوبها وقائع المضايقة البدنية أو النفسية أو الشفهية. وتقع المضايقة بسبب حادثة واحدة أو بسبب نمط 
 سلوكي يهدف إلى أو يترتب عليه إيجاد بيئة عدوانية أو مسيئة أو مشوبة بتخويف الغير. 

 
المقاطعة أو التدخل في العملية التعليمية أو العمل أو الدراسة مما لن تتهاون الجامعة مطلقًا مع أي وقائع للمضايقة أو 

 من شأنه إيجاد بيئة عدوانية أو مسيئة أو مشوبة بتخويف الغير.
 

يندرج تحت مصطلح "المضايقة" مجموعة كبيرة ومتنوعة من األنماط السلوكية المادية والشفهية. وعلى ذلك، تشتمل 
 على ما يلي:  –على سبيل المثال ال الحصر  –المخالفات المنطوية على مضايقة 

 
 .التعدي البدني (أ)
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أو لونه أو دينه أو أصله أو عجزه  بب جنسه أو عرقهتكرار الفعل أو القول المسيء أو المحقّر لشأن الغير بس (ب)
 .ةيالبدني أو غيره، أو سنه أو معتقداته السياسية أو انتماءاته السياسية، أو حالته االجتماعية أو االقتصاد

أو رسائل البريد أو البريد اإللكترونية أو المكالمات  المسيئة أو اإليماءات الجسديةالجارحة  التعليقات الشفهية (ت)
، أو اإليماءات و/ أو األقوال و/ أو النكات و/ ة )الغرافيتي( أو عرض مواد مسيئةالهاتفية أو الرسوم التعبيري

 .ذات اإليحاءات الجنسية لمهينة أوالعدوانية أو ا أو التعليقات و/ أو السلوكيات
 تنظيم عرض لسلوكيات أو أشياء أو صور أو رسومات أو رسومات ساخرة بقصد التخويف في مرافق الجامعة.  (ث)
عرض أي أشياء أو صور أو رسومات أو رسومات ساخرة ذات محتوى مسيء عرقيًا أو ثقافيا في مرافق  (ج)

  .الجامعة
 

في التعامل مع المضايقات أيًا كانت طبيعتها؛ ولذلك تحظر  وغير متسامحة أبدا تنتهج جامعة جميرا سياسة صارمة
الجامعة أي صورة من صور المضايقات سواًء أكانت صادرة عن طالب أو موظف أو زميل عمل أو مورد خارجي 

 أو مقاول خارجي أو عميل أو مشرف أو مدير؛ بل وتؤكد على التعامل الصارم مع أي شيء من ذلك. 
 
 التأديبية فوًرا، والتي باإلجراءات المقبولة غير األنشطة أو المضايقات صور من أيًا يأتي الجامعة في شخص أي اقبيع

 .الجامعة من الطرد أو العمل من الفصل حد إلى تصل
 

أو شهد موقفًا يعتقد أنه منطٍو على مضايقة، فإنه  علموإذا ثبت لدى أي طالب أو طالبة أنه تعرض للمضايقة، أو إذا 
ام ؛ علًما بأن بالغه سيخضع للتحقيق العاجل والشامل، مع التز الجامعيالتفاعل يجب عليه التقدم ببالغ فوًرا إلى مكتب 

ع أي تحقيق م مإبداء التعاون التا بةالبالغ قدر المستطاع. وعلى الطلالسرية والكتمان بشأن هوية كل األطراف المعنية ب
 .تجريه الجامعة

 
 
 

 توزيع المواد المحظورة  8.3.5
كان سواًء أ –تتعارض مع هذا السلوكيحظر تماًما استخدام أي عقاقير محظورة التداول؛ فالبيئة الدراسية بطبيعتها 

بغرض توزيع المخدرات أو استخدامها، أم كان على هيئة استخدام أدوية أو عقاقير غير موصوفة طبيًا وغير خاضعة 
لإلشراف الطبي. وإذا ثبت وقوع شيء من هذا القبيل، فسيتعرض المشارك فيه للطرد من البرنامج الدراسي على 

  .تحت بند طالب على كفالة الجامعة إذا كان من المقيمين بالدولةترحيله إلى بلده وسيتم إخطار الشرطة والفور، 
 

 التخريب  8.3.6
ثمة وقائع تندرج تحت تصنيف المخالفات الجسيمة المستوجبة للعقوبات المشددة، ومنها التخريب العمدي، والتدمير 

األضرار نظيف استثنائية، والكيدي، واألضرار غير المقصودة بسبب المزاح، والتصرفات التي يترتب عليها جهود ت
والسرقات التي تقع بسبب السكر أو معاقرة المخدرات، وانتحال ممتلكات الكلية أو الغير وحيازتها. ويعاقب مرتكبو 

المتابعة دفع التعويضات و –على سبيل المثال ال الحصر  –، وتشمل لجامعةهذه المخالفات بعقوبات عديدة وفق تقدير ا
 والتعليق والطرد. 

 

 الجامعي الحرم خارج السلوك سوء 7.38.
 السلوك هذا ينعكس عندما الجامعي الحرم خارج يحدث الذي الطالب سلوك سوء مراجعة في بالحق الجامعة تحتفظ
 يؤثرق الئ غيرالسلوك ال وأ اإليجابي السلوك وأن جميرا جامعة يمثلون بأنهم الطالب تذكير يتم. الجامعة نزاهة على
 معالمجت خدمة مثل إيجابية، بطرق مجتمعهم في المشاركة على الطالب تشجيع يتم. وسمعتها الجامعة صورة على

 .وناضجين مسؤولين ممثلين يكونوا أن طالبها من الجامعة تتوقع. المحلية والحكومة
 

 وميق وقد االتهامات هذه في بالتحقيق المسجل مكتب سيقوم الجامعي، الحرم خارج الالئق غير السلوك حالة في
 حاللوائ هذه انتهاك عن مسؤولة أنها يتبين التي المنظمات أو الطالب سيخضع. الطالب سلوك نظام إلى باإلحاالت

 .الجامعي الحرم داخل تحدث التي االنتهاكات على المفروضة العقوبات لنفس
 

 في الحرم الجامعي  الغير مقبولةسوء السلوك أو السلوكيات  8.3.8
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 تشكل السلوكيات والتصرفات اآلتي ذكرها مخالفة لمدونة قواعد السلوك المعتمدة في جامعة جميرا: 

 
 التورط في سلوك إجرامي، أو استخدام أو بيع عقاقير أو مواد محظورة قانونًا.  (أ)

 
 .االطالع على أو تنزيل بيانات من مواقع غير الئقة على شبكة اإلنترنت (ب)

 
تنزيل مواد غير قانونية من شبكة اإلنترنت؛ أو استعراض أو مشاركة مواد غير قانونية داخل الحرم  (ج)

 الجامعي. 
 

 استخدام اسم شخص آخر أو رقم هويته بغية دخول الحرم الجامعي أو طلب إذن للخروج منه.  (د)
 

 . ين أو الموظفينحاضرو غير ذلك من أساليب تضليل المالكذب أو إخفاء المعلومات أ (ه)
 

 تزوير الوثائق أو استخدام وثائق مزورة ألي غرض متعلق بجامعة جميرا.  (و)
 

 داخل قاعات الدرس أو خارجها. تخريبي التورط في سلوك  (ز)
 

 الزمالء أو الزوار. بةئة التدريس أو الموظفين أو الطلالتصرف بصورة غير الئقة مع أعضاء هي (ح)
 

 التورط في تصرف تهديدي أو ينطوي على تحرش أو تخويف.  (ط)
 

 التورط في اتصال بدني غير الئق مع طالب آخر أو منتسب إلى مجتمع الجامعة.  (ي)
 التدخين داخل الحرم الجامعي. (ك)

 
استخدام الهواتف المتحركة في منطقة يحظر فيها استخدامها، إال إذا كان االستخدام مسبوقًا بتصريح خطي  (ل)

 ألغراض التكليف أو التدريب.  ضرمحامن ال
ألغراض  الجامعيمكتب التفاعل استخدام كاميرا داخل الحرم الجامعي إال بتصريح خطي مسبق من  (م)

 التكليف أو التدريب.
 
 استعارة أو االستيالء على ممتلكات الغير، إال بتصريح صريح مسبق بذلك.  (ن)

 
 إساءة استخدام حساب البريد اإللكتروني الجامعي.  (س)

 
 تقديم المال أو الهدايا ذات القيم الكبيرة إلى موظفي الجامعة، أو تلقي هدايا غالية منهم.  (ع)

 
التورط في سلوك يضر بسمعة جامعة جميرا سواء أكان ذلك السلوك مأتيًا داخل الحرم الجامعي أم في  (ف)

 مناسبة ترعاها الجامعة خارج حرمها. 
 

لتواصل االجتماعي على نحو يعتبر مهينًا لمنتسبي الجامعة المشاركة في قنوات اتصال إلكترونية ووسائط ا (ص)
أو مضًرا بسمعة الجامعة أو باثًا ألفكار تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف أو اإلرهاب داخل 

 الجامعة أو على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. 
 

 الجامعة والتراث اإلماراتي. التورط في سلوك غير أخالقي أو غير قويم يناقض منظومة القيم ب (ق)
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اإلخفاق في اإلفصاح عن االسم وبطاقة الهوية وغيرها من التفاصيل ذات الصلة للمسؤول أو الموظف  (ر)
 الجامعي متى طلبها ذلك المسؤول أو الموظف في ظروف مناسبة وألسباب معقولة. 

 

، والتي يتم 19-عه الخاصه بكوفيدلتلعليمات السالمة واإلجراءات المعلنه المتباإلخفاق في االمتثال     (ش)
 نشرها من قبل إدارة الجامعة أو لجنه الصحه والسالمة.

 
 اإلخفاق في االمتثال ألي من العقوبات المفروضة بمقتضى مدونة السلوك الماثلة.  (ت)

 
 

 

 

 

تطلب الجامعة من الطلبة التحلي بالمسؤولية وسمات القدوة الرشيدة، علًما بأن الجامعة ال تتهاون مطلقًا في التصدي 
لمخالفات و قواعد السلوك الطالبي، مع التزام اإلنصاف والعدالة في ذلك. وهناك من المخالفات السلوكية ما يخضع 

 التأديبية. وقد تصل اإلجراءات التأديبية إلىفة تطبيق اإلجراءات قد تستدعي المخاللقرار مجلس السلوك بالجامعة، 
لفت النظر واإلنذار الخطي والخضوع للمراقبة السلوكية والتعويض عن تبعات التخريب، فضال عن إلزام الطالب 

 .بخدمة الجامعة، أو الفصل منها
 

انعقاد لجنة السلوك )ما لم يتنازل الطالب عن وفي ما يلي بيان موجز بالمخالفات المحتملة، مع بيان ما يقتضي منها 
ذلك( والخيارات األخرى المتعلقة باإلجراءات التأديبية التي تتخذها لجنة التأديب. كما تبين الفقرات التالية المخالفات 

 .التي تقتضي الفصل حال ثبوت وقوعها
 

: عبارة عن توبيخ شفهي تأديبي يصدر للطالب الذي ارتكب مخالفة سلوكية ألي حكم من أحكام " قواعد لفت النظر
السلوك" المعتمدة لدى الجامعة. وال يؤدي لفت النظر بالضرورة إلى تقييد حقوق الطالب بأي صورة من الصور، غير 

ة الجامعة؛ على أن يعاقب الطالب بإجراءات تأديبيأنه يعد مؤشًرا على إعطائه فرصة لتعديل سلوكياته بما يتفق وآداب 
 ملحوظة مكتوبة بلفت النظر في ملف الطالب لديه.  المسجلحال تكرار المخالفة. ويُدرج مكتب 

 
فته مخال عبارة عن إنذار خطي ذي محتوى تأديبي، وهو بيان رسمي مكتوب مرسل إلى الطالب بسبب اإلنذار الخطي:

 . حسب اللوائح التأديبية بالجامعة خاذ إجراء تأديبي بحقهاتالسلوكية، ومنذًرا له ب
 

: الخضوع للمراقبة السلوكية يعني توقيع الطالب على "إقرار حسن السير والسلوك"؛ ويترتب على الخضوع للمراقبة
ة، لمدذلك خضوع الطالب لمراقبة وثيقة خالل المدة المحددة في اإلقرار. وإذا وقعت أي مخالفة سلوكية خالل تلك ا

فإن الطالب يعرض نفسه عندئٍذ إلجراء تأديبي إضافي قد يصل إلى حد الفصل من الجامعة. من الممكن تحديد المراقبة 
السلوكية بزمن أو استمرارها طوال التحاق الطالب الجامعة؛ وإذا وقعت مخالفة من الطالب خالل تلك المدة لقواعد 

بعد  –بصفة عامة  –من الجامعة. ويُفرض هذا النمط من المراقبة  السلوك بالجامعة فإنه يعرض نفسه بذلك للفصل
 تكرار مخالفة السياسة المعتمدة أو عند ارتكاب مخالفات سلوكية جسيمة.

 
ه دفع قيمة التصليح أو تكاليف ي: إذا أقدم طالب على إتالف شيء من ممتلكات الجامعة فعلالتعويض أو االستبدال

ر في ذلك فإنه يعرض نفسه لوقف التسجيل و/ أو وقف بيان الدرجات و/ أو إلجراءات االستبدال الفعلية؛ فإذا قصّ 
تأديبية إضافية؛ علًما بأن وقف التسجيل و/ أو وقف بيان الدرجات يحوالن دون تمكين الطالب من التسجيل في الفصل 

 لتي ألحقها بالجامعة. الدراسي التالي، أو يحرمانه من استصدار كشف الدرجات لحين سداد تكاليف األضرار ا
 

 لتقويم السلوك الخاطأ للطالب التأديبي هذا اإلجراءل تكون هناك حاجة: قد امتيازاتلحقوق و أو إلغاء أمر تأديب
تقييد . اعتذار تقديم  التقييم؛ أو جلسة أو جلسة إسترشادية، ورشة عمل تدريبية حضور: يقتصر على يتضمن ولكن الو
 .لدراسيةللمنح ا فقدان أو وقتفترة من الالجامعة ل تكنولوجيا الحرم الجامعي أو مرافق استخدام مثل امتيازات فقدان أو
 

 التقصير في التقيد بقواعد السلوك والتوجيهات والسياسات واللوائح الجامعية 4.8
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تطبيق هذا اإلجراء التأديبي ضمن حزمه من اإلجراءات وقد تشمل على  مقد يتفرض العقوبات، حظر أو إلغاء مزايا: 
تقيم، تقديم إعتذار، حظر أو إلغاء مزايا مثل اإلرشاد أو جلسه جلسه سبيل المثال ال الحصر: حضور ورشة تدريبية، 

 .إستخدام مرافق الحرم الجامعي أو التكنولوجيا المتاحه بالجامعة لفترة من الزمن أو فقدان المنحه الدراسية
 

: من الممكن إلزام الطالب بتنفيذ خدمة للجامعة لمدة محددة على سبيل اإلجراء التأديبي؛ ومن ذلك أمر خدمة الجامعة
تنظيم الكتب في المكتبة، والقيام بالنسخ الضوئي لألقسام، وتنظيف المخزن في الجامعة، الخ، في أوقات مغايرة  مثال

 ألوقات المحاضرات الدراسية. 
 

: هذا اإلجراء التأديبي ال يفرض إال بعد تكرار مخالفة الطالب لقواعد السلوك أو عند ارتكاب مخالفة الفصلالتوقيف أو 
 ورئيس الجامعة.  بة إال بقرار من لجنة السلوكياتوال يجوز فرض هذه العقوسلوكية جسيمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

الذي يستند ألسباب معقولة في اعتقاده بوقوع  – الجامعة عضو هيئة التدريس، موظف إداري أو طالبيلتزم  (أ)
 دعبر البري تواصل نموذج استخدامأو لجنه النزاهة بإخطار  –مخالفة لقواعد السلوك من جانب طالب أو أكثر 

 .اإللكتروني
 
أن لى ة؛ ع/النظر في الوقائع المبلغ بها وجمع األدلة الخاصة بها واالستماع لشهادة الطالب لجنه النزاهةتولى ت (ب)

 ة المبلغ ضده بأن يستدعي إلى التحقيق أحد النظراء، ويجب أن يكون ذلك النظير منتسبًا لجامعة/يسمح للطالب
للطالب المتهم بالمخالفة قواعَد السلوك المرعية لدى  لجنه النزاهةضح جميرا. وخالل المقابلة، يجب أن تو

 .الجامعة
 
أو  البقرار بتبرئه الطما إذا كانت األدلة المتاحة كافية التخاذ  لجنه النزاهةقرر استناًدا إلى نتائج التحقيق، ت (ج)

 .إنزال عقوبة تأديبية من العقوبات المقررة بحق المخالف
 
تصدر لجنه النزاهة قرار بخصوص توقيع اإلجراءت التأديبية وفقاً لإلجراءات التأديبية المعلنه وإخطار الطالب  (د)

 كتابة بالقرار.
 
 جميع األطراف خالل جلسات اإلستماع.ستستمع لجنه النزاهة ل (ه)
 
يتم تدوين وحفظ جميع المحادثات الواقعة خالل جلسات اإلستماع أوأي أدلة تم إستالمها بشكل مادي أو إلكتروني  (و)

 .باألرشيف
 
 سيتم فحص شهادة الشهود واألدله من قبل أعضاء اللجنه. (ز)
 
 تقديرها.قد تطلب اللجنه معلومات إضافية من أطراف ثالثه وذلك وفقا ل (ح)
 

 اإلجراء المتبع في التعامل مع شكاوى سوء السلوك 5.8
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 ستقرر اللجنه في حال حدوث مخالفة من عدمه. (ط)
 
 ستقرر اللجنه بعد المزاوالت إن حدثت مخالفه وتحديد العقوبة المناسبة. (ي)
 
 .ستتخذ اللجنه قراراها باإلجماع أو بإتفاق جميع أعضائها (ك)
 
إليه  بالقرار الذي انتهتيجب على اللجنة إخطار الطالب )الطلبة( المعني خطيًا بالمخالفة المنسوبة إليه وكذلك  (ل)

 ت التأديبية.اللجنة واإلجراءا
 
 البرنامجيجب إصدار اإلخطار المذكور موثقًا بتوقيع رئيس اللجنة ومؤرًخا، مع إرسال نسخة منه إلى مدير  (م)

 .ونسخة إلى مكتب المسجل لألرشقه في ملف الطالب األكاديمية الشؤونوعميد 
 
بسبب سوء السلوك بمقتضى "مدونة التأديب وإجراءاته" ء تأديبي في حال قررت اللجنه فصل الطالب كإجرا (ن)

يقوم مكتب  .مكتب المدير التنفيذي يستأنف بموجبه القرار الصادر عن  للجنه السلوك الطالبي أن يتقدم بالتماس
 بإرشاد الطالب حول إجراءات االستئناف. المسجل

 
ديم الطلب كتابة إلى البريد اإللكتروني  في حال رغبة الطالب في تقديم طلب اإلستئناف، يتوجب تق (س)

tawasol@ju.ac.ae  أيام عمل من إستالم القرار النهائي. 10خالل 
 

 لقرارات لجنة النزاهة اإلجراء المتبع في نظر تظلمات الطلبة 8.6
 

بسبب سوء السلوك بمقتضى "مدونة التأديب  لجنه النزاهةة الذي حكم عليه بالعقوبة من قبل /يجوز للطالب
 ، شريطة االستناد في االستئناف إلىلجنه النزاهةوإجراءاته" أن يتقدم بالتماس يستأنف بموجبه القرار الصادر عن 

 :واحد أو أكثر من األسباب التالية
(i)  عن نطاق سريان  نظًرا لخروج سوء السلوك موضوع العقوبة لجنة النزاهةعدم صحة قرار

 دونة التأديب"."م
(ii)  في األمر.  لجنة النزاهةظهور أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت نظر 
(iii)  غير المبرر في العقوبة المفروضة.التشديد 
(iv) .عدم التطابق بين العقوبة المقررة والعقوبة المنصوص عليها في مدونة التأديب 

 يتوجب إتباع اإلجراءات ادناه عند تقديم طلب اإلستئناف:
 
تقدم الطلبات كتابة  أيام عمل من وقوع المخالفة موضوع التظلم.  10ينبغي للطالب التقدم بالتظلم مكتوبًا خالل  (أ)

 . tawasol@ju.ac.aeمكتب المدير التنفيذي عبر الى 
 

 سيوجهالمخالفةبالحق في قضاء الوقت الكافي لجدولة أعمالها ومزاولة مهامها؛ مكتب المدير التنفيذي  حتفظ ي
ة أو إثبات /تحقيق الحق قبل التوصل إلى قرار بشأن إبراء ساحة الطالب إلجراء االمتثال مكتب التنفيذي المدير

  .االمتثال مكتب قبل منمخالفته، فضال عن اتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة حال ثبوت المخالفة 
 

 القضايا غير األكاديمية التظلم في 8.7
 :يتضمن قد أكاديمي غير استئناف إرسال للطالب يمكن
o مالية سائلم. 
o الرفض أو الدراسية المنحة أهلية حول قضايا. 
o الطالبية بالخدمات المتعلقة اإلجراءات حول قضايا. 

 
 جنموذ ملء الطالب من سيُطلب هذا النوع من القضايا من قبل مكتب القبول والتفاعل الجامعي.  مع التعامل يتم

 .مطالبته لدعم األدلة وتقديم االستئناف أسباب لشرح استئناف
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 إلى ميًارس اللجنة قرار إبالغ يتم. الطالب وسلوك النزاهة لجنة قبل من األكاديمية غير الطالب التماسات مراجعة تتم
 .القبول والتفاعل الجامعي لمكتب الرسمي اإللكتروني البريد عبر الطالب

 
 

 
 

 

 

ا متعلقة بحياته الدراسية في الجامعة. وعلى الطلبة تقديم مغير للطالب التقدم بمقترح أو شكوى بشأن المسائل اليحق 
ء نموذج المقترح أو نموذج الشكوى وإرساله إلى البريد االلكتروني لديهم من شكاوى ومقترحات من خالل استيفا

tawasol@ju.ac.ae .على الطالب الشاكي تقديم البيّنة الداعمة لشكواه على أي حال. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الرسوم الدراسية 1.  1.  9
 

  المعتمدة الساعات مساقاتل الرسوم الدراسيةجدول أ   1.  1.  9
 

 ملحوظات المصاريف )بالدرهم( الدراسةمساقات  م

 لكل ساعة معتمدة 2,900 تسير الفقه وأصولهماجمساقات  1

 فصل دراسيلكل  3,500 الماجستير*رسوم تمديد رسالة  2

 

 مشروط بوافقة لجنة الدراسات العليا*

 
 التي ال تحمل ساعات معتمدة الرسوم الدراسية للمساقات جدول ج   1.  1.  9
 

   اإلنجليزية اللغة برنامج تعليم 

 للدورة الواحدة 13,500 (EAS011)المستوى األول  1

 للدورة الواحدة 13,500 (EAS012) المستوى الثاني 2

 للدورة الواحدة 13,500 (EAS013) المستوى الثالث 3

4 
)ساعتان  –( ELT 001حلقات دراسية مكثفة  للغة اإلنجليزية )

 باألسبوع(
4,500  

   اللغة العربية برنامج تعليم 

 مستوىلكل  3,500 مستويات( 4برنامج التعليم االساسي ) 5

  . المعلومات المالية 9 
 
 

 المقترحات / الشكاوى  6.8

 الرسوم الدراسية والمصاريف  1.9

mailto:tawasol@ju.ac.ae
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 مستوىلكل  3,500 مستويات( 4برنامج التعليم المتقدم ) 6

   دروس خصوصية  – أكاديمية التطور والتعلم برامج 

 للدورة الواحدة 25,000 (EAS 001, EAS002 or EAS 003) –مستوى اللغة اإلنجليزية  7

 للدورة الواحدة SAT 18,000 -تحضير إلمتحان  الرياضيات  8

 
  الرسوم العامةول اجد 2.  1.  9
 

 )غير مستردة( واالمتحاناترسوم المساقات  أ . 
 

 ملحوظات )بالدرهم( الرسوم رسوم ال تسترد م

 لكل إمتحان 400 رسوم إمتحان تحديد مستوى اللغة لمراحل إجتياز البرنامج 1

 لكل إمتحان 1,500 إعادة اإلمتحاناترسوم  2

 لكل إمتحان 200 رسوم إمتحان تحديد المستوى للقبول 3

 الواحدة للدورة EAS 1  500رسوم برنامج اللغة اإلنجليزية  4

 الواحدة للدورة EAS 2  800 رسوم برنامج اللغة اإلنجليزية 5

 الواحدة للدورة EAS 3  1800 رسوم برنامج اللغة اإلنجليزية 6

 لكل مستوى 350 رسوم برنامج اللغة العربية 7

 
 )غير مستردة( الخدمات. رسوم  ب
 

 ملحوظات )بالدرهم( رسومال رسوم ال تسترد م

 تدفع مرة واحدة 500 لتحاق للدراسات العليااإلرسوم تقديم طلب  1

 تدفع مرة واحدة 2,500 للدراسات العليا القبولرسوم  2

 تدفع مرة واحدة 1550 ور مية التعلم والتطيوالتسجيل ألكاد القبولرسوم  3

 لكل فصل دراسي 750 طلبة الدرجات العلمية رسوم تسجيل 4*

 لكل فصل دراسي 750 يدراسالفصل ال رسوم تعلم وتفاعل طالبي خالل 5*

 الفصل الصيفي 250 يالفصل الصيف رسوم تعلم وتفاعل طالبي خالل 6*

 كشفلكل  200 الرسميكشف الدرجات  7

 للمعادلة الواحدة 100 تحويل / معادلة الساعات المعتمدة 8

 للخطاب الواحد 50 خطاب رسمي 9

 لكل تظلم 100 التظلم من الدرجة في مساق أو مساقات معينة 10

 خالل األسبوع األول من كل فصل دراسي 500 دراسي لمساق "درجة غير مكتملة" تقديم  طلب 11

 توصيفلكل  25 توصيف مساقطلب  12

 لكل برنامج 400 طلب توصيف مساقات برنامج 13

 لكل خطة 75 طلب خطة مساق 14

 لكل طلب 500 طلب تغيير البرنامج / التخصص 15

تخرج لكل طلب 2,000 رسوم التخرج 16  

افادة لكل طلب 800 افادة شهادة 17  
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 لكل طلب 300الى  100 ساعة( 24رسوم طلب مستعجل )في خالل  18

 لكل فصل دراسي 100 رسوم الخزانة 19
 الملتحقين فقط بأكاديمية التعلم والتطور. طلبة*ال تنطبق على ال

 

  المالية الغرامات والعقوباترسوم  .  ج
 

 ملحوظات )بالدرهم( الغرامات البيان م

 
 
1 

غرامة التسجيل 
 المتأخر 

)للطلبة المنتظمين 
 فقط(

 من األسبوع األول من الفصل الدراسيفي اليوم األول  500

 في اليوم الثاني من األسبوع األول من الفصل الدراسي 1000

 في اليوم الثالث من األسبوع األول من الفصل الدراسي 1500

 في اليوم الرابع من األسبوع األول من الفصل الدراسي 2000

 الفصلفي اليوم الخامس من األسبوع األول من  2500

 
 
2 

غرامة االنسحاب *
 المتأخر 

 من الفصل الدراسي / المدة الدراسية ولفي األسبوع األ من المدفوعات %100استرداد 

 في األسبوع الثاني من الفصل الدراسي / المدة الدراسية من المدفوعات %75استرداد 

 / المدة الدراسيةفي األسبوع الثالث من الفصل الدراسي  من المدفوعات %50استرداد 

 في األسبوع الرابع من الفصل الدراسي / المدة الدراسية من المدفوعات %25استرداد 

 بعد األسبوع الرابع من الفصل الدراسي / المدة الدراسية منع االسترداد

3 
غرامات تأخير 

 مستعارات المكتبة 

 يوم 30كتاب أو مادة بحد أقصى عن كل يوم لكل  5

 يوم 30بعد فترة الـ عن كل يوم  10

4 
استبدال مستعارات 

 المكتبة 
+ رسوم  %50سعر الكتاب + 

 لوجيستية
 لكل مستعار

5 

مخالفات غرامات 
الوقوف الخاطىء 

للسيارة، ماعدا 
الوقوف في األماكن 

المخصصة ألصحاب 
واألماكن   الهمم

  المحجوزة

 تحذير – 0
100 
200 
500 

 المخالفة األولى
 الثانية المخالفة

 المخالفة الثالثة
 المخالفة المتكررة

6 

مخالفات غرامات 
الوقوف في األماكن 

المخصصة ألصحاب 
الهمم أو األماكن 

 المحجوزة

 لكل مخالفة 1,000

7 
بدل فاقد أو تالف 
 للهوية الجامعية 

 لكل بدل 100

 لكل بدل 100 مفتاح بديل للخزانة  8

 الصيف.طبق في فصل *سياسة االسترداد ال تن
 
  مواصالت )للطالبات فقط(الرسوم  .  د

 ملحوظات )بالدرهم( رسومال المدينة م

يحدد من قل مكتب  دبي 1
 النفاعل الطالبي

 في الشهر/لكل طالب

في الشهر/لكل طالب الشارقة 2  



 
 

   صفحة| 47

في الشهر/لكل طالب عجمان 3  

 رسوم خدمات الحضانة  .  هـ

 البيان م
المصاريف 
 )بالدرهم(

 ملحوظات

1 
 نصف يوم لفصل دراسي واحد

 أسبوًعا( 15)

 يومان في األسبوع 3,000

 أيام في األسبوع 4 4,500

 أيام في األسبوع 5 6,500

2 
 يوم كامل لفصل دراسي واحد

 أسبوًعا( 15)

 يومان في األسبوع 5,000

 أيام في األسبوع 4 7,000

 أيام في األسبوع 5 8,000

3 
 24ويجب حجزه قبل  – ساعات إضافيةخدمة 
 ساعة

 السعر للساعة 35

 

 

صل راسية في الفالد المصاريفدراسية تدفع كاملة عند التسجيل للمساقات.من الممكن تقسيط الإن سداد الرسوم 
  ."خطة الدفع الميسر"الدراسي وذلك بتقديم طلب 

 
الطلبة الراغبون في االستفادة من "خطة الدفع الميسر" فيجب عليهم توقيع "اتفاقية الدفع الميسر" لدى قسم  وعلى

اريخ الحقة موقعة منهم بتو بشيكاتة رفقالمالية. وتشتمل "خطة الدفع الميسر" على تعهد من الطلبة الموقعين بالسداد م
 حسب التواريخ والقيم المحددة ألقساط المصاريف. 

 
أو بشيكات صادرة باسم الجامعة. ويجب على الطلبة سداد الرسوم  أو تحويل ال يُقبل دفع المصاريف والرسوم إال نقًدا

 . حسب خطط الداد المعتمدةبالكامل 
 

 معلومات مهمة متعلقة بخدمة السداد الميسر. 1.2.9
 

 ب/ة الطالالدراسية وال تشمل الرسوم والتي يجب على  مصاريفخدمة السداد الميسر تنطبق فقط على ال . 1

 .والكتب، الخ رسوم التسجيل دفعها كاملة أثناء التسجيل وهي:

األقساط المالية يجب أن تؤرخ بنفس التواريخ الموضحة في جدول األقساط المالية لكل من فصل الخريف  . 2

 وفصل الربيع.

ف ذلك حسب كشوعند طلب مكتب المالية لمكتب المالي التأكد من تسليم جميع الشيكات ل الطالب/ة على  . 3

  /ة.المالية للطالب

التوجه الى مكتب  الطالب/ة هم عن كل شيك مسترجع. على در 300سوف توضع رسوم إدارية بقيمة  . 4

المالية قبل موعد تحصيل الشيك وشرح الصعاب والظروف المالية له لتفادي اي رسوم أو عقوبات. حيث 

 من خطة السداد الميسر اذا استمر في التخلف عن االقساط المالية التي عليه. الطالب/ة سوف يحرم 

غ. وبعد لتسديد المبل مهلة قصيرةيبعث له انذار كتابي ويمنح مدة مالية دفعة  ةعن اي الطالب/ة عندما يتخلف  . 5

ة الموضوع في قائم ة الطالب/ة. ال يستطيع ماليعلى قائمة المنع الطالبي السباب  الطالب/ة ذلك يوضع 

 حضور المحاضرات الدراسية. المنع

الدراسية والذين قاموا بطلب تأجيل الدفع بتاريخ محدد، فعليهم االلتزام  مصاريفالطلبة المتعثرين في سداد ال . 6

بالتاريخ الذي تم االتفاق عليه. وفي حال تجاوز الفترة المحددة بالدفع بأسبوع واحد فسيتم وضع الطلبة ضمن 

 جر المالي و لن يستطيعوا بذلك حضور المحاضرات.الح

 
 

 طرق الدفع  2.9

  سترداد الرسوم الدراسيةسياسة ا  3.9
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 لمساقاتل بالنسبة أما أكاديمية، بساعات المحددة للبرامج المعتمدة الساعات على فقط تطبق المالي داداالستر سياسة
تخضع إجراءات استرداد  .المالي االسترجاع سياسة عليها تتطبق فال أكاديمية بساعات محددة الغير للبرامج التابعة

 طالب/ة  أيام عمل من تاريخ طلب االسترداد. وإذا انسحب  10الرسوم للقواعد اآلتي ذكرها، وتنتهي الجامعة منها خالل 
، فتحسب مستردات الفصل الدراسيفصل دراسي أو تعرض للفصل من المساقات الدراسية خالل  فيمن مساق 

 عندئٍذ وفق الجدول الزمني التالي:الرسوم 
 

 نسبة االسترداد الموعد

 %100 و الثاني األسبوع األول

 %0 وما بعده الثالث  األسبوع 

)واللغة  (EAS اإلنجليزية اللغة مستوى) مثل الدراسي للمساق معتمدة الغير للساعات الدراسية الرسوم: مالحظة
 .مستردة غير العربية(

 
 
 

 

 
حقة الدراسة والخدمات مسترسوم قسم المالية مسؤولية تحصيل المصاريف والرسوم من الطلبة؛ علًما بأن جميع  يتولى

قبل بداية الدراسة. أما الطلبة الراغبين بخدمة "خطة الدفع الميسر" فيجب عليهم دفع القسط األول مقترنًا بتوقيع شيكات 
يخ الحقة بالقيم المطلوبة بحيث تصادف الموعد النهائي لسداد رسوم الدراسة في الفصل الدراسي. وبعد توقيع بتوار

على خطة الدفع الميسر، فإنه يصبح مدينًا للجامعة عندئٍذ، وبذلك يتحمل المسؤولية عن متابعة حسابه لمعرفة  الطالب/ة 
رنت، تاستعراض بيان الفواتير المستحقة عليهم عبر شبكة اإلن طلبةللالبيانات المالية والمبالغ المستحقة ذات الصلة. و

 ". وذلك من خالل "بوابة الطلبة
 

يرسل القسم المالي رسائل تذكيرية إلى الطلبة عند التأخر في سداد أي قسط من أقساط الدراسة.عند  تجاوز موعد الدفع 
ى جامعة جميرا. لد بالطلبة عناوين البريد اإللكتروني الخاصة دون سداد المبالغ المستحقة، يتم إرسال رسائل التذكير إلى

 وفي ما يلي بيان موجز بإجراءات التحصيل: 
 
 

 خالل اليوم األول من التأخر:  –التذكير  -
يد إرسال رسالة البر عبر يتم تنبيه الطالب بأن هناك دفعة مستحقة الدفع و على الطالب سدادها فورا

 .اإللكتروني
 

 خالل األسبوع األول من التأخر:  – الثانيالتذكير  -
يتم تنبيه الطالب مجددا بأن هناك رسوما يجب سدادها فورا وقد يؤدي عدم الدفع إلى إيقافه عن الدراسة 

 .وذلك عبر البريد اإللكتروني
 

 المطالبة األخيرة: -
وذلك عبر البريد يوما فقط للسداد وإال سيتم إيقافه عن الدراسة  14يتم إخطار الطالب رسميا بأن لديه 

 .سيتم وضع الحساب الجامعي للطالب تحت الحظر المالي. اإللكتروني
 

  باالستبعاد: خطاب مكتب المسجل -
أسبوع من تاريخ  بدأت في اجراءات فصله و سيفعل القرار خالليتم إخطار الطالب بأن الجامعة 

مع إرسال رسالة . و ستأخذ االجراءات القانونية ضده لعدم دفعه مستحقات الرسوم المتأخرة الخطاب
 بذلك عبر البريد اإللكتروني. 

 

 خطاب التحذير القانوني:  -

  الدراسية والمصاريفدفع الرسوم  4.9
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يرسل خطاب الفصل الرسمي إلى الطالب من الجامعة مشفوًعا بإخطار قانوني وفق اإلجراءات القانونية 
ة لدى الجامعة؛ ثم تشرع الجامعة في اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الطالب ما لم يستجب بدفع المتبع

 المستحقات المتأخرة، مع إرسال رسالة بذلك عبر البريد اإللكتروني. 
 

  الشروع في اإلجراءات القانونية: -
التواصل آنفة الذكر تشرع الجامعة في اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الطالب الذي تجاهل كل خطوات 

 دون مبرر، مع إرسال رسالة بذلك عبر البريد اإللكتروني. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الذي يواجهون مصاعب مالية التواصل مع قسم المالية ومناقشة أوضاعهم المالية وطلب الموافقة على  طلبةينبغي لل
نها إال م تأجيل المدفوعات المستحقة عليهم. تظل الموافقة على التأجيل مرهونة بموافقة إدارة الجامعة؛ وال يستفيد

مل قبل الدراسية  يجب أن تستحق بالكا الرسومأن جميع . ينبغي االنتباه إلى المنتظمون بنظام التفرغ الدراسي الطلبة
 نهاية أي فصل دراسي. 

 
اعات مثل تسجيل عدد  غير كافي للس –على موافقة  بتأجيل المستحقات المالية ألي سبب كان  الطالب/ة إذا لم يحصل 

عندئٍذ تحمل مسؤولياته إزاء دفع المصاريف  الطالب/ة وجب على  –المعتمدة أو لغير ذلك من أسباب االستحقاق 
 والرسوم. وعالوة على ذلك، تستحق كل الرسوم بحلول الموعد المحدد لدفع المصاريف والرسوم.

 
مسجال في مساقات دراسية بالفعل وقرر عدم الحضور، وجب عليه عندئٍذ حذف تلك المساقات  الطالب/ة إذا كان 

ضافة / التبديل واإلضافة"، وإال وجب عليه دفع الديون والتكاليف المستحقة بصفة رسمية بحلول نهاية "فترة اإل
 للجامعة. 

 
ي قبل التسجيل ف الطالب/ة الدراسية المطلوبة والمستحقة على  لرسومإما بدفع جميع ا تطلب الجامعة من الطلبة

 المساقات الدراسية، أو التوقيع على خطة الدفع الميسر التي تتيحها الجامعة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة  رسومتأجيل  5.9
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. ثناء دراستهم في جامعة جميرامساعدتهم في الحصول على تجربة مميزة أشاء مكاتب لخدمة الطلبة وقامت الجامعة بإن
اة الجامعة الجديدة، والتكيف مع الحي اعدة الطلبة على التأقلم مع بيئةإن فريق عمل مكاتب خدمات الطلبة متواجد لمس

 الجامعية، وتحديات الدراسة األكاديمية.
 

 المساعدةو واإلرشاد والتوجيه ،من الخدمات التي تتراوح بين القبول والتسجيل واسعةمجموعة  خدمة الطلبة تقدم مكاتب
ك بمتابعة تطبيق قواعد السلولطلبة مكاتب شؤون ا هتمتكما ، والخدمات المجتمعية ،واألنشطة غير المنهجية ،المالية

، بحيث يتعاون الطلبة على َخْلق بيئة آمنة جيًدا سلوكال لقواعد الطالب فهم ضمان إلى وتسعى اإليجابي بين الطلبة
 .التعليمية الطالب خبرات تحسين من والتأكد ،لكافة أفراد مجتمع الجامعة

 
 :مكاتب شؤون الطلبة خدماتوقائمة بمكاتب وفي ما يلي بيان موجز 

 
 الجامعيمكتب القبول والتفاعل  10.1
 مكتب المسجل 10.2
 أكاديمية التعلم والتطور 10.3
 خدمات توفير مواقع التدريب الميداني 10.4
 مكتب الشؤون المالية للطلبة 10.5
 خدمات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات 10.6

 
 الجامعيمكتب القبول والتفاعل  10.1

لى جميع عالمكتب باإلجابة  يقومو  ،ق مكتب القبول بمساعدة الطلبة الجدد في إجراءات القبول والتوجيهيقوم فري

لدراسية المنح امسؤول عن إدارة طلبات المكتب أن كما . يكون بمثابة مركز الستعالم الطلبةاالستفسارات الطالبية و

 .ةوالداعم اإلدارية الخدمات مختلف تقديمويتولى المكتب أيضا شؤون  .للطلبة الجدد والمستمرين في الدراسة

 

 تنظيمب المكتب يقوم. الجامعي الحرم في وصحية نشطة حياة لبناء مهمة الجامعية فعالياتال في الطالب مشاركة تعد

 الطالب عدةمسا هو الرئيسي هدفها. والترفيهية والثقافية االجتماعية الطالبية البرامج جميع على واإلشراف وتنفيذ

  خدمات الطلبة ومساندتهم .  10 
 
 

 مكاتب خدمات الطلبة 1.10
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 تشجيع يتم. واألنشطة البرامج من متنوعة مجموعة خالل من هواياتهم وممارسة وقدراتهم، اهتماماتهم تنمية على

 برامج في الطالب لمشاركة سيكون. الجامعية تجربتهم إلثراء االجتماعية األنشطة في المشاركة على بشدة الطالب

 .التعليمية تجربته على كبير تأثير الجامعة أنشطة

 

 الخدمات التالية: الجامعي والتفاعل القبول مكتبيقدم 

 

 لطلبةا مكتب خدمة 10.1.1

 

 :أدناه ضحمو هو كما الطالب هوية وبطاقة بالخطابات المتعلقة همطلبات جميع ومعالجة الطلبة استفسارات جميع تلقي

 

 

 
 (IDبطاقة الهوية الجامعية للطلبة ) -

انتساب الطالب ب؛ وهي بطاقة تفيد أوالَ بعد تسجيله  جامعية طالب بطاقة هويةتصدر الجامعة لكل 
دخول الحرم الجامعي ومرافق الجامعة. يجب على الطالب حمل امكانية لجامعة جميرا، وتتيح له 

بطاقته الجامعية بصفة دائمة أثناء تواجده داخل الحرم الجامعي. تعتبر هذه البطاقة وسيلة تعريف 
 ومثل استعارة الكتب من المكتبة، أ –ي من خاللها يجري التعامالت الرسمية في الجامعة الطالب الت

 الدخول لالمتحانات.
 

لدراسي الملتحق به ورقمه وتحمل البطاقة صورة الطالب الشخصية وتشتمل على اسمه والبرنامج ا
 ؛ ويحظر على الطالب تعديل البطاقة أو استنساخها مطلقًا. الجامعي

تصدر بطاقة جديدة للطالب مجانًا في مستهل برنامجه الدراسي؛ فإذا تعرضت البطاقة للضياع أو 
درهم. ويمكن للطالب بعدها أن  100السرقة أو التلف، فعلى الطالب عندئٍذ دفع رسوم استبدال قدرها 

 .التفاعل الجامعييتسلم بطاقته من مكتب 
 
 بةحسابات البريد اإللكتروني للطل -

امعة حسابات بريد إلكترونية تابعة لها للطلبة بمجرد التحاقهم بأي برنامج دراسي في تخصص الج
يجب على جميع الطلبة  الجامعة. وتعد تلك الحسابات قناة االتصال الرسمية بين الجامعة وطالبها.

قراءة حساباتهم اإللكترونية بصفة دورية، والتقصير في ذلك ال يعفي الطالب من التقيد بمحتوى 
 رسلة إليه من الجامعة على حسابه.لرسائل الرسمية الما

 
 خدمات الرسائل الرسمية -

يتولى المكتب طلبات الرسائل الرسمية للطلبة، ويجب على الطالب الراغب بالحصول على رسالة 

 .engagement@ju.ac.aeرسمية تعبئة نموذج طلب الرسالة وإرساله الى االيميل 

 
 التظلم لشأن غير أكاديميخدمات  -

يتولى المكتب طلبات التظلم لشؤون غير أكاديمية للطلبة، ويجب على الطالب الراغب بالتقديم على 

 .engagement@ju.ac.aeتظلم او التماس تعبئة نموذج الطلب المناسب وإرساله الى االيميل 

 

 خدمات المنح الدراسية والمساعدات المالية 10.1.2

 

مقدم  ةأهلي بشأن المشورة المكتب يقدم. المالية والمساعدات المنح الدراسية اتطلب معالجة عن مسؤول مكتب القبول

 ةالمنح ىعل للحصول طلبهم بقبول الطلبة بإخطار أيًضا المكتب يقومو ،والمساعدات للمنح التقديم وعمليةالطلب 

 .المالية ةوالمساعد الدراسية

 

 .الجامعة دليل من 2.5 القسم في مبينة الجامعة في المتوفرة الدراسية للمنح الكاملة التفاصيل

mailto:engagement@ju.ac.ae
mailto:engagement@ju.ac.ae
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 خدمات توجيه وإرشاد الطلبة 10.1.3

 

 تكون أن يمكن الفترات االنتقالية أن من الرغم على. كبيرة انتقالية فترة الجامعة في وقتهم يمثل ،الطلبة لمعظم بالنسبة

 اإلرشاد ساعدي أن يمكن. األحيان بعض في صعبًا يكون قد والذي والتعديل، التغيير أيًضا تتطلب أنها إال مثيرة،

 ألنفسهم، لأفض وتقدير فهم اكتساب على تهمومساعد والشخصي، األكاديمي النمو لتحقيق سعيهم في الطلبة الطالبي

 .حياتهم بشأن مهمة قرارات اتخاذهم أثناءهم ودعم

 

 وتعزز القرار، واتخاذ المشكالت حل عمليات وتعلم التعليمية، أهدافهم تحقيق على الطلبة االستشارة خدمات تساعد

 ماب المستمر العاطفي النمو على القدرة حسينوت حياتهم، أهداف وتحديد الشخصية، العالقات إرضاء على قدرتهم

 .التعليمية خبرتهم يتجاوز

 

 األمثلة من. احبنج التعليمي برنامجهم بإكمال لهم وتسمح الشخصية عقباتهم على التغلب في الطلبة االستشارة تساعد

 الوقت، وإدارة المماطلة وقضايا الجامعية، الحياة مع التكيف: الطالب يواجهها قد التي الشائعة المشكالت على

. والفقد والحزن، والقلق، واالكتئاب، العالقات، وصراعات المهنية،األهداف  أو الحياة أهداف حول واالرتباك

 .االهتمامات أو القضايا من العديد مع للتعامل استعداد على المستشارون

 

 ياةالح مدرب خدمات حجز يتم. محترف حياة مدرب خالل من للطلبة استشارية خدمات الجامعيالتفاعل  مكتب يقدم

 حتى صباًحا 10 الساعة من ، األسبوع في أيام 4 الجامعي الحرم في نمستشاروال يتوفر. الطلبة بوابة عبر إلكترونيًا

 .للطالب مخصصان والخميس الثالثاء. للطالبات مخصصة واألربعاء اإلثنين أيام. مساءً  2

 

 الحضانةخدمات  10.1.4

 يًا،حال. ن هذه الخدمةالراغبات في االستفادة م يتولى هذا المكتب إدارة طلبات خدمات الحضانة المقدمة من الطالبات

 .آخر إشعار حتى الحضانة خدمة تعليق تم

 

 خدمات توجيه الطلبة 10.1.5

. مسؤولياتهمو بحقوقهم الطلبة وعي من للتأكد الدراسي الفصل خالل توجيهية جلسات تقديم مسؤولية المكتب هذا يتولى

 .الدليل هذا من 4.5 القسم في التوجيه برنامج تفصيل تم

 

 خدمات المواصالت 10.1.6

طالبات على  7يتولى هذا المكتب إدارة خدمات المواصالت للطالبات؛ علًما بأن توفر هذه الخدمة مرهون باشتراك 

األقل فيها لنقلهن من مكان واحد إلى الجامعة، وذلك تيسيًرا عليهن ولتقديم خدمة معقولة التكاليف لهن. فإذا أرادت أي 

 بدءأيام من  7بغي لها تقديم طلب بذلك لدى مكتب خدمة الطلبة قبل طالبة بالجامعة االستفادة من هذه الخدمة، فين

 المحاضرات.

 

 األنشطة الطالبية والترفيهية 10.1.7

 واإلشراف فيذوتن بتنظيم المكتب يقوم. تثير اهتمامهم التي األنشطة في للمشاركة الفرصة للطلبة المكتب هذا يوفر

 اهتماماتهم ميةتن على الطلبة مساعدة هو الرئيسي هدفها. والترفيهية والثقافية االجتماعية الطالبية البرامج جميع على

 .واألنشطة البرامج من متنوعة مجموعة خالل من هواياتهم وممارسة وقدراتهم،

 

 في الطالب كةلمشار سيكون. الجامعية تجربتهم إلثراء االجتماعية األنشطة في المشاركة على بشدة الطلبة تشجيع يتم

 .التعليمية تجربتهم على كبير تأثير الجامعة أنشطة برامج

 

 وتنميتهم الطالب صحة تعزيز على تركز التي JAD فرق خالل من الطالبية األنشطة الجامعيالتفاعل  مكتب ينظم

 .الجامعي الحرم في االجتماعية ومشاركتهم
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 (JAD) مجموعة جميرا الفعالة)أ( 10.1.7

 مع التفاعل على الطالب لتشجيع األنشطة من العديد لتسهيل( JAD) الفعالة مجموعة جميرا جميرا جامعة أنشأت

 تقدمها التي الموارد وعمق اتساع اكتشاف أثناء الجامعي الحرم وزوار والمستشارين واألساتذة اآلخرين الطالب

 .ةالدراسي القاعات خارج التعلم فرص وتوسيع الجامعة،

 

 :والطالبات للطالب واحدال جنسال أساس على التالية JAD فرق الجامعة أنشأت

 

1. JAD Health :للطلبة للصحة العامة مخصصة أنشطة. 

2. JAD Connect :ةالجامعي  حياة في للمساهمة مخصصة أنشطة. 

3. JAD Community :العامة والخدمة المجتمع في للمساهمة المخصصة األنشطة. 

 

 ستبيانًاا التواصل المؤسسي في الجامعةا مكتب مع بالتعاون الجامعيالتفاعل  مكتب طلقيالدراسي، العام بداية في

 مالحظات إلى استناًدا. JAD فرق كل ضمن لديهم المفضلة األنشطة حول الطالب مالحظات على للحصول

 لوضع الطلبة مع العمل ورش من العديد إجراء يتم. المقبل الدراسي للعام JAD أنشطة تقويم صياغة تتم االستطالع،

 .سبتمبر نهاية بحلول الدراسي للعام JAD تقويم على والموافقة والميزانية JAD أنشطة على األخيرة اللمسات

 

 :التالية األدوار في JAD أنشطة في للمشاركة مدعوون الطالب

 

 .الجامعة فريق من مستشار إشراف تحت النشاط تنظيم ملكية على الحصول: النشاط قائد .1

 تصاالت،اال تقويم مع والتعامل الجدولة،: يشمل الذي للنشاط واللوجستي اإلداري الدعم توفير: النشاط منسق .2

 جياوتكنولو والخدمات، بالنشاط، المتعلقين األشخاص تعيين وتنسيق ،المهمة الرسائل وإعداد والمواعيد،

 .إلخ والتمويل، المعلومات،

 .لنشاطفي ا مشاركةال لزيادة للنشاط للترويج بالجامعة تاالتصاال فريق مع العمل: النشاط سفير .3

 .لنشاطا طبيعة على يعتمد الدور هذا مثل عادة. للنشاط ومقدم كمضيف النشاط في المشاركة: النشاط مضيف .4

 عادة. والسالمة الصحة أو الحشود إدارة مثل JAD نشاط إطالق أثناء عمل ألي الدعم تقديم: النشاط داعم .5

 .النشاط طبيعة على يعتمد الدور هذا مثل

 

 ينمنسق وأ مشروع كقادة الطلبة تعيين يتم عندما إداريًا مستشاًرا أو تدريس هيئة عضو الجامعيالتفاعل  مكتب يعين

 بعنوان نموذج ملء JAD فرق أنشطة من أي في المشاركة على يحرصون الذين الطالب من يُطلب. JAD لنشاط

 .الجامعيالتفاعل  مكتب إلى وإرساله" JAD فريق مشاركة نموذج"

 

 عةبمراج الجامعيالتفاعل  مكتب يقوم. دور أي في للمشاركة مؤهلون الجيدة األكاديمية المكانة ذوي الطلبة جميع

 :على بناءً  المشاركة ويقبل الطلبة نماذج

 

 .الطالب خبرة .1

 األداء األكاديمي. .2

 .والشمول التنوع .3

 .مرة ألول المشاركين عيشجت .4

 

 في يشاركون الذين الطلبة جميع تزويد سيتم. النشاط بدء من أسابيع 4 قبل المشاركة استمارة تقديم الطالب على يجب

 :يلي بما ما نشاط

 

 .توجيه حول األنشطة واألدوار .1

 ملف تعريف الدور لشرح الواجبات والنتائج المتوقعة. .2
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 شهادة مشاركة. .3

 

 .19-كوفيد جائحة بسبب JAD نشاط تعليق تم 2023-2022 الدراسي العام خالل: ملحوظة

 

 الجامعيشراكات مكتب التفاعل  10.1.8

 

 بسعر للطالب خاصة خدمات تقديم خالل من والعامة الخاصة المنظمات مع للطالب مشاركة فرص المكتب يوفر

 تاحةم تكون قد تطوعي عمل وفرص مهنية زياراتيتحصل الطلبة على  الشركات شبكات خالل من أيًضا. مخفض

 .المنظمات هذه في

 

 

 
 المسجلمكتب  10.2

يتولى مكتب المسجل بصورة مباشرة مساندة الطلبة باعتباره ركيزة التعامل األكاديمية معهم من لحظة االلتحاق 
وحتى موعد التخرج، وذلك حرًصا على سالسة إجراءات التسجيل والمتابعة وحماية السجالت الدراسية وتلبية 

ولية عن تسجيل الطلبة وإجراء اختباراتهم، وعن متطلبات التخرج. يتولى مكتب المسجل بجامعة جميرا المسؤ
 الشهادات، تدقيقو االمتحانات، إدارةجداول الدراسة وحجز قاعات الدراسة، االنضباط األكاديمي، فضال عن وضع 

 .والتخرج الطالب، وجوائز
 

. للطلبة كاديمياأل بالتقدم يتعلق فيما الالزمين والتحليل التقرير لتقديم رئيسي كمكتب المسجل مكتب يعمل أيًضا،
 يةاألكاديم السياسة على ويحافظ الجامعي، الحرم في الطالب حياة تحكم التي واللوائح القواعد المكتب يفرض

 السياسات بشأن للطالب المشورة المكتب يقدم كما. الطالب إلى اإلجراءات وصلي بينما ويراقبها، ويفسرها
 .األكاديمية واإلجراءات

 :التالية الخدمات المسجل مكتب يقدم
 

 تسجيل المساقات 10.2.1

 

 يتولى المكتب تسجيل المساقات للطلبة على النظام خالل فترة التسجيل وتسجيل مساقات اإلعادة.

 

 تولي الطلبات األكاديمية 10.2.2

 

خالل  تيتولى المكتب الطلبات األكاديمية المتعلقة بتغيير التخصص، طلب كشف عالمات رسمي، سحب المساقا

 الفصل الدراسي والطلبات المتعلقة بتوقيت وجدولة المحاضرات.

 

 اإلختبارات وطلب التظلم للدرجة 10.2.3

 

عالمة غير مكتمل، طلب اعتراض على درجة، وطلب إعادة  اتيتولى المكتب الطلبات المتعلقة بتظلم الدرجات، طلب

 االمتحان.

 

 التخرج 10.2.4

 
 جالتالس من نسخ على والحصول الدرجات وكشف الرسمية الشهادة وإصدار للتخرج التقديم عملية المكتب يتولى

 .للطالب األكاديمية
 

 اإلنسحاب والمغادرة 10.2.5
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 .الجامعة من الطالب وانسحاب مغادرة عملية المكتب يتولى

 

 األكاديمية السياسات بشأن المشورة تقديم 6.10.2
 

بالتعاون مع المرشدين األكاديميين، يهدف المكتب الى توجيه ومساندة الطلبة أثناء دراستهم في جامعة جميرا، ويتم 
 لفائدة العام طوال عمل وورش جلسات تنظم إذ وجماعية؛ فردية بصفة للطلبة إرشادية جلسات عقدذلك من خالل 

 .بنجاح األكاديمية برامجهم وإتمام الشخصية الصعوبات على التغلب أجل من الطلبة،
 

 واإلجراءات السياسات بشأن للطالب المشورة ويقدم الصلة ذات األكاديمية االستفسارات مع المكتب يتعامل
 .الطالب بتقدم المتعلقة الرئيسية األكاديمية اللوائح حول للطلبة بانتظام تعاميم إرسال خالل من األكاديمية

 
 

 

 

 

 

تسعى أكاديمية التعلم والتطوير بجامعة جميرا إلى تعزيز فرص التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة في الجامعة 
والمجتمع ككل؛ ويدخل في عداد هذه المساعي التخطيط للبرامج التعليمية وتنفيذها على المديين القصير والبعيد بما 

نحو  طالب/ة الحور األهم عند األكاديمية في بناء أساس ينطلق منه يناسب الطلبة ويلبي احتياجات المجتمع. ويتمثل الم
 مزيد من التقدم والرقي العلمي لزيادة خبرته التعليمية وإدراك النجاح في الحياة.

 
 تقدم األكاديمية الخدمات اآلتي ذكرها: 

 
 اإلرشاد الوظيفي خدمات التنمية المهنية و أ  1.  2.  10

جامعة جميرا بالمساندة األكاديمية وخدمات التنمية وتطوير القدرات الرامية  طلبةلتزويد تكرس األكاديمية جهودها 
إلى تحقيق النجاح وإطالق طاقات الطلبة. تركز الجامعة على صقل مهارات الطلبة وإكسابهم مهارات جديدة خالل 

األكاديمية دورات التدريب  العام الدراسي، وذلك من خالل جلسات التدريب وورش العمل. عالوة على ذلك، تنظم
ل للحصول على توجيه مهني مخصص لك طلبةالعملي والدورات التوجيهية للبحث عن الوظائف، كما تتيح الفرصة لل

 منهم وعلى مساعدة بحثية مهنية، فضال عن تقديم المساعدة الالزمة طوال مراحل التطور المهني كافة. 
 

ة ، ومنها التدريب على كتابمراعية للفروق الفردية بين الطلبةالخدمات ال تقدم األكاديمية أيًضا مجموعة متنوعة من
السير الذاتية وخطابات اإلرفاق، وأساليب االستعداد للمقابالت الشخصية، واستراتيجيات البحث عن الوظائف، 

جامعة على واكتساب الكفاءة وتقييم المهارات، وغيرها من أوجه اإلرشاد الوظيفي. وفي هذا اإلطار، تحرص ال
التواصل مع الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات لبناء شبكة أعمال كفيلة بتقديم فرص التدريب العملي وفرص العمل 

 . طلبةالمناسبة لل
 
 

 لغير الناطقين بها اإلنجليزيةاللغة برنامج   ب 1.  2.  10
إلتقان اللغة اإلنجليزية حتى يتسنى لهم االلتحاق  اللغة اإلنجليزية في إعداد الطلبةيسهم برنامج جامعة جميرا إلجادة 

تياجات تلبي إح بالجامعة. ومن ثم، تنظم الجامعة دورات في اللغة اإلنجليزية بعد إعدادها على أيدي متخصصين أكفاء
 حتياجات أفراد المجتمع. الطلبة الجامعيين المختلفة وإ

 
 ت اآلتي ذكرها: يشتمل برنامج اللغة اإلنجليزية بالجامعة على الدورا

 
 . 1المستوى  –اإلنجليزية للدراسات األكاديمية دورة اللغة  -

 

 أكاديمية التعلم والتطوير   2.10
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 . 2المستوى  –اإلنجليزية للدراسات األكاديمية دورة اللغة  -
 

 . 3المستوى  –اإلنجليزية للدراسات األكاديمية دورة اللغة  -
 

 . شؤون الطلبةينبغي لمن يرغب من الطلبة في االلتحاق بأي دورات لغوية أن يتصل بمكتب 
 

 لغير الناطقين بها العربيةاللغة برنامج   ت 1.  2.  10
اللغة العربية لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية ضمن قالب متسلسل علميّا، يؤهل المتعلمين الستخدام  برنامج  يقدم

 اللغة في حياتهم األكاديمية والمهنية
 

أسابيع. قبل بداية البرنامج  خمسةخالل ثمانية دورات مدة كل دورة  يطرح البرنامج على مدى عام دراسي كامل من
لتحديد مستوى الدورة الذي يجب ان يلتحق به. يترفع ( Placement Testالختبار تحديد المستوى) الطالب/ة يخضع 

لبرنامج اوفي نهاية  (،Achievement Testsالى المستوى المتقدم من خالل االختبارات التحصيلية ) الطالب/ة 
 .(Proficiency Testالمتحان الكفاءة ) الطالب/ة يخضع 

 
 . شؤون الطلبةينبغي لمن يرغب من الطلبة في االلتحاق بأي دورات لغوية أن يتصل بمكتب 

 
 

 

 

، والتعامل مع المدفوعات طلبةرسوم الدراسة والخدمات من الالمسؤولية عن تحصيل  ةبيتولى مكتب حسابات الطل
 المتأخرة وتنفيذ خطط الدفع الميسر. وفي ما يلي بيان ساعات عمل المكتب: 

 
 . اً مساء 6صباحا إلى  9: االربعاءاألحد إلى  -
-  
 . اً مساء 5صباحا إلى  9: يوم الخميس        -

 
من  9للنظر في التفاصيل الكاملة عن مصاريف الدراسة ورسوم الخدمات وأحكام الدفع وشروطه، يرجى قراءة البند 

 هذا الدليل. 
 
 

 

 

ية للطلبة ( الذي يكرس كل جهوده لتقديم المساندة التقنJUITتضم جامعة جميرا "فريق تكنولوجيا المعلومات" )فريق 
بما يتيح المحافظة على البنية األساسية التقنية في الجامعة وعلى كفاءتها، وبما يضمن االتصال الدائم والمتنقل بها، 
فضال عن توفير أجهزة حديثة وأحدث األدوات البرامجية، وتوفير بيئة تعلم آخذة بأحدث المستجدات التقنية. وتشتمل 

 ا يلي: خدمات الحوسبة لدى الجامعة على م
 

 االلكترونية بوابة الطلبة -
تضم جامعة جميرا بوابة متخصصة في تقديم خدمات إلكترونية وفيرة ومتنوعة للطلبة بغية إدارة سبل 

 التواصل معهم وتوفير الموارد الدراسية للمتعلمين الملتحقين بالجامعة. 
 

ية الدراس المتعلقة بالمساقاتضرات والمعلومات هذه البوابة بمثابة مقصد تتوفر عليه شروح المحا
والتقويمات والجداول الدراسية والسياسات الجامعية والنماذج وقوائم الكتب والمكتبة اإللكترونية التي 

ألف عنوان، فضال عن دليل االتصال بهيئة التدريس وغيرها من المصادر ذات  95تضم أكثر من 
 الصلة. 

 

 لبةمكتب الشؤون المالية للط 3.10

 خدمات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات 4.10
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مطالعة الدرجات وبيانات الدرجات الرسمية وتلقي إدارة مختاراته الدراسية وطالب/ة ويمكن لل
 اإلخطارات المهمة بخصوص المسائل الدراسية والرسمية من خالل تلك البوابة. 

 
 االتصال  -

تتيح جامعة جميرا لجميع الطلبة حساب بريد إلكتروني تابع للجامعة حتى يتسنى له االستفادة من أوجه 
ي ومن الخصائص التقويمية وغيرها من أدوات "مايكروسوفت" المساندة المقدمة عبر البريد اإللكترون

الستفادة ا طالب/ة  االختيارية المدعومة؛ وذلك لتقديم خدمة بريدية مثالية طوال فترة الدراسة. كما يمكن لل
 من خدمة االتصال المجاني الالسلكي بشبكة اإلنترنت في الحرم الجامعي. 

 
 األجهزة  -

تضم جامعة جميرا تجهيزات تقنية فائقة التطور حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات التقنية للطلبة. 
 ومن تلك الخدمات: 

 80مختبرات الحاسوب والمنافذ الحاسوبية في كل أرجاء الحرم الجامعي، بمجموع يزيد على  -
اإلمارات التي  محطة حاسوبية. كما تأتي جامعة جميرا في صدارة المؤسسات التعليمية في

مطالعة محتواه المعلوماتي من أي  طالب/ة  ( تتيح للVDIأطلقت بنية أساسية افتراضية )
 جهاز شاء في أي وقت أراد؛ سواء أكان داخل الحرم الجامعي أم خارجه. 

برامج ال طلبةاللغة و طلبةمختبر الصوتيات واللغويات المشتمل على تجهيزات متخصصة ل -
 الدراسية المختلفة. 

قاعات المحاضرات ومدرجات الدرس المجهزة بأحدث اللوحات الذكية التفاعلية، وبأحدث  -
مثل  –الحواسيب والنظم الصوتية البصرية القادرة على تقديم عدد كبير من الوسائط المتعددة 

 . طلبة، وغيرها، لتوفير أفضل بيئة تعلم تفاعلي للMPEGو VCDو DVDوسائط 
 نظير أسعار مناسبة.  طلبةخدمات الطباعة متاحة في المكتبة لل -

 
 المساندة الفنية -

يتولى مسؤول المساندة التقنية مساعدة الطلبة خالل ساعات العمل في حل أي مشكلة فنية. كما تضم 
ة رالجامعة مكتب المساعدة الذي يمارس عمله من خالل طلبات الخدمات التقنية ليوفر للطلبة نظام إدا

مثل الحاجة لتنشيط البريد اإللكتروني أو إلعادة تعيين  –تقني متكامل، ويضمن رصد أي مشكلة تحدث 
والتعامل معها على الوجه األمثل وفي أسرع  –كلمة المرور أو التعامل مع مشكالت األجهزة وغيرها 

 وقت ممكن. 
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 المكتبة 1.11

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

عليمية خدمات تالطالب والطالبات؛ إذ تقدم كل مكتبة بالجامعة  قسميجامعة جميرا مكتبات حديثة ومتطورة في  توفر
وتشمل المحاضرات اإلرشادية بشأن استخدام المكتبة، والتدريبات المقدمة للمستخدمين الجدد، والمصادر التعليمية 

 . ةإلنترنت، وخدمات النسخ والطباعوالبحث في قواعد البيانات، واالتصال بشبكة امتعددة الوسائط، وخدمات اإلحالة، 
 

المساندة المباشرة الحتياجات التدريس والتعلم والبحث في األوساط الطالبية وفي أوساط  في القسمين تقدم المكتبات
مية لتلبية االحتياجات التعلي هيئة التدريس والموظفين؛ كما يمتاز موظفو المكتبات بالود والحرص على المساعدة

 . لزوارهابالجامعة. تلتزم المكتبة في الجامعة بتوفير أفضل الخدمات وأرقاها 
 

 أهداف المكتبة 11.1.1
 

 تلبية احتياجات الجامعة من المعلومات لتيسير أنشطة التعلم والتدريس والبحث واالستشارة.  -
 االرتقاء بنتائج استخدام مصادر المعلومات وأدواتها.  -
 مساندة التطور المواكب للتعلم مدى الحياة.  -

 
 االستعارة من المكتبة 11.1.2

 
تضم المكتبة مجموعة كبيرة من المواد العلمية التي يمكن استعارتها أو الرجوع إليها داخل مقر المكتبة؛ علًما بأن 

 من مصادر شتى، وفي ما يلي بيانالمستقاة ادة من مجموعة مختلفة من المواد العلمية المكتبة تتيح للطلبة االستف
 :مكوناتها

 
 الكتب المطبوعة.  -
 العلمية.  المجالت -
 إلكترونية.  ومجالتتشتمل على كتب  –قواعد بيانات منتقاة  -
 مواد سمعية وبصرية.  -
 صحف.  -

 
 مرافق المكتبة 11.1.3

  الموارد والمرافق .  11 
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 والموظفين وهيئة التدريس. ومن ذلك اشتمال المكتبات وتسهيالت بغية مساعدة الطلبة رافقتوفر المكتبات بالجامعة م

ساحات العرض التقديمي، مساحات االستذكار الجماعي والفردي، ومعلى أجهزة النسخ الضوئي والطابعات، و
ة لتعريف ت تدريبيمحاضرا. كما تقدم المكتبات الستخدام الطلبة واالتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت، والحواسيب

تعليمية ير الموارد البمهارات البحث. جدير بالذكر أن المكتبات تعمل بالتعاون مع مختلف إدارات الجامعة لتوف الطلبة
 في الجامعة.  المطروحةالدراسية  لكل المساقات

 
 خدمات المكتبة 11.1.4

 
تقدم مكتبات جامعة جميرا مجموعة من الخدمات المصممة لتحقيق االستخدام األمثل من المصادر والموارد العلمية 

 داخل المكتبات وخارجها. 
 
 

 تشتمل خدمات المكتبات في جامعة جميرا على ما يلي: 
 

 االستعارة  -
ادة من مستوى ممكن من االستف ، وتسمح بأقصىالتعليميةإلعارة المواد  إلكترونياتتيح المكتبات نظاًما 

وأعضاء هيئة تدريس وموظفين( استعارة مواد  من طلبةتلك المواد. ويحق لكل منتسبي جامعة جميرا )
َ من المكتبة.   . تشمل امتيازات االعارة موظفي دعم الجامعة اآلخرين أيضا

 
 استشارة موظف المكتبة -

شارة موظف المكتبة" عبر البريد اإللكتروني بواسطة تتيح مكتبات جامعة جميرا لمنتسبي الجامعة خدمة "است
منصة المكتبة االلكترونية والتي يمكنك الوصول اليها من خالل بوابة الطالب االلكترونية الخاصة بك. عنوان 

 . y@ju.ac.aelibrarالبريد اإللكتروني: 

 
 الخدمات السمعية البصرية -

تضم الخدمات السمعية البصرية مجموعة من المواد والوسائط السمعية البصرية؛ مثل األسطوانات المدمجة 

(CD( وأشرطة الفيديو )DVDالخ ،) . 
 

 النسخ الضوئي -
 . لمكتبة؛ وذلك نظير أسعار مناسبةتتاح بطاقة مسبقة الدفع الستخدام آلة النسخ الضوئي با

 
 اإلحالةخدمات  -

أو لوضع استراتيجيات ما يمكن للطالب استخدام خدمات اإلحالة لمعرفة المعلومات المتعلقة بموضوع 
البحث إلعداد األوراق البحثية والمشاريع العلمية، ومعرفة مصادر الوقائع والحقائق واإلحصاءات، أو 

  .ى شبكة اإلنترنتاإللكترونية وعللمعرفة كيفية البحث في فهرس المكتبة وقاعد البيانات 
 

 تحديد مصادر المعلومات -
اد يفية البحث وإيجالجامعة لتعريفهم ك لمنتسبيتعقد مكتبات جامعة جميرا دورات تدريبية دورية 

 . المعلومات
 

 أوقات عمل المكتبة 11.1.5
 

 :خالل األوقات التالية واإلناث الذكور مكتبات عمل سيكون

 

  صباحاَ حتى السادسة مساَء.األحد الى األربعاء: التاسعة 

 .الخميس: التاسعة صباحاَ حتى الخامسة مساَء 

mailto:y@ju.ac.ae
mailto:librar
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 يرجى مالحظة أن المكتبات دائماَ مغلقة ما بين الساعة الواحدة والساعة الثانية مساَء.

 

 مختبر تكنولوجيا المعلومات 11.2
 

مساء، وكل  10صباًحا إلى  8من  ةبلطالب والطالبات؛ وهي متاحة للطلتضم جامعة جميرا مختبرات في فرعي ا
ويجب مراعات االوقات التي يكون فيها محاضرات في المختبر حيث مختبر مجهز بعشرين حاسوب مكتبي للطلبة. 

 ال تكون المختبرات متوفرة في هذه االوقات.
 
 
 
 
 
 
 

مساء، وكل  10صباًحا إلى  8من  ةبمتاحة للطل لطالب والطالبات؛ وهيتضم جامعة جميرا مختبرات في فرعي ا
ويجب مراعات االوقات التي يكون فيها محاضرات في المختبر حيث مختبر مجهز بعشرين حاسوب مكتبي للطلبة. 

 ال تكون المختبرات متوفرة في هذه االوقات.
 
 
 
 

ية العلوم تقديمها في كل الدراسية المقرر بالمستوى المناسب للمساقاتلعلمية حرصت الجامعة على تجهيز مختبراتها ا
 الصحية.

 
لعشرين طالبًا. كما تحرص الجامعة على تطبيق "ضوابط  كل منهماالمختبرات مجهزة باألدوات الالزمة، ويتسع 

 .تبراتأثناء استخدام المخالسالمة في المختبرات" حرًصا على سالمة الممارسة العلمية وحماية البيئة وكفاءة التشغيل 
 
 
 
 

بجانب المكتبة. تحتوي الردهات على قاعة دراسة ذاتية  فرعي الطالب والطالباتتوفر الجامعة ردهات للدراسة في 
 .وجلسات دراسية جماعية وتعاونية، وتم تجهيز الردهة أيضاَ بخدمة األنترنت ومنطقة لقراءة الجرائد والصحف اليومية

 
 
 
 

تضم جامعة جميرا مركًزا لرعاية األطفال، وهو موجود في فرع الطالبات لتقديم العديد من خيارات رعاية األطفال 
قدم خدمات تعليمية وترفيهية يبأحدث التقنيات والتجهيزات، إذ  كز الرعايةمتاز مريلطالبات الجامعة وموظفيها. 

 .وخدمات الرعاية لألطفال
 

 .آخر إشعار حتى 2023-2022  الدراسي العام خاللاألطفال  رعاية مركز إغالق سيتمولكن 
 
 
 
 

 مختبر تكنولوجيا المعلومات 2.11

 مختبر العلوم الصحية  3.11

 ةبلدراسة للطلردهة ا 4.11

 ة يالرياض صالةال 6.11

 رعاية األطفالمركز  5.11
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تضم الجامعة قاعة رياضية مجهزة وفق أحدث التقنيات والمعايير، وهي مزودة بالمرافق الالزمة لمزاولة الرياضات 
والتنس. ويمكن للطلبة االتصال بمكتب شؤون الطلبة اآلتي ذكرها: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة وكرة اليد 

لتسجيل فرق رياضية واستخدام المرافق أو حجزها. وعلى الطلبة ارتداء مالبس رياضية فقط داخل المرافق الرياضية 
 مع احترام قواعد الملبس المعتمدة لدى الجامعة.

 
 وفيما يلي ساعات عمل الصالة الرياضية:

 
 ا من األحد إلى الخميس.مساءً : من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة التاسعة للطالب

 
 : من الساعة الثامنة صباحا  إلى الساعة الثانية ع من األحد إلى الخميس.للطالبات

 
 
 
 
 
 
  

تقنيات متطورة، يستخدم لألغراض الثقافية والتراثية والحتفاالت اليوم الوطني وإقامة الحفالت  ذوتضم الجامعة مسرًحا 
 .لجامعييتمتعون بحقوق ويشتركون في واجبات تجاه المجتمع ا ا من المناسبات؛ علًما بأن جميع الطلبةوغيره

 
 
 
 
 
 

وجبات اإلفطار والغداء وأيضا تيريا أحدهما في فرع الطالب واآلخر في فرع الطالبات. وتقدم تضم الجامعة كاف
ام فقط لتناول الطع. تعتبر الكافيتيريا المكان المخصص الخفيفة والمشروبات الساخنة المرطبات والوجبات

ً تناول الطعام والمشروبات في القاعات الدراسية أوالمشروبات, و ً باتا و في ممرات الجامعة و صاالت يمنع منعا
 وفيما يلي أوقات عمل كافتيريات الجامعة االستقبال.

 
  الطالب:كافتيريا 

  . مساءً  06:00صباحاً حتى الساعة  9:00: من الساعة ربعاءمن األحد إلى األ

 مساًء . 05:00صباحاً حتى  09:00الخميس: من الساعة يوم 

 

الطالبات: كافتيريا  

 مساًء . 06:00صباحاً حتى  09:00: من الساعة ربعاءمن األحد إلى األ

 مساءً  05:00صباحاً حتى  09:00الخميس: من الساعة يوم 

 

 
 
 
 
 

 وباتالطعام والمشر خدمات 8.11

 المياه وآالت البيع 9.11

 المسرح 7.11
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توجد مبردات مياه وآالت لبيع القهوة في الحرم الجامعي )يمكن التعرف على أماكنها من خالل الخريطة أو بسؤال 
 مكتب شؤون الطلبة(. يرجى اتباع تعليمات استخدام المبردات واآلالت. 

 
 
 

فيها. وعلى الطلبة المحافظة على  بالدراسةالمواد المتعلقة من أجل وضع كتبهم وغيرها من للطلبة تتاح الخزانات 
أو خالفه. أعداد  نظافة الخزانات ونظامها، وعليهم أيًضا االمتناع عن الكتابة عليها أو إتالفها بوضع الملصقات

 .التفاعل الجامعييقدمه إلى مكتب خدمات  نموذج طلب، وعلى الطالب طلب توفير خزانة له من خالل الخزانات محدود
 .دراسي فصل لكل درهم 100 انةالخز رسوم

 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب بطاقته الجامعية، فإنه وبمجرد حصولتتيح الجامعة ساحات لصف المركبات في فرعي الطالب والطالبات. 
 . الساحات المخصصة للطلبة بالجامعة يسمح له بصف مركبته في

 
 
 
 

لدراسة ا جميرا القيم والشعائر والتقاليد اإلسالمية، وتأخذ بها. لذلك، تحرص الجامعة على تنظيم جداولتحترم جامعة 
 .بما يراعي مواقيت الصالة

 
يمكن للطالب الصالة في مسجد الجامعة أثناء تواجدهم في الحرم الجامعي، ويتوجب عليهم اتباع التدابير االحترازية 

 في ذلك احضار سجادة الصالة الخاصة بهم.، بما 19-الخاصة بجائحة كوفيد
 

 بهن. الخاصة الصالة سجادة إحضار الطالبات علىو غرف مخصصة  للصالة،يوجد أما بالنسبة للطالبات، 
 
 
 
 

 ساعات العمل  -
 مساَء. 7:00صباحاَ حتى  7:00: السبت واألحد

 مساَء. 10:00صباحاَ حتى  07:00االثنين الى الخميس: 
 

 المدخل الرئيسي ومواقف المركبات -
قف موا منطقة في والوقوف الرئيسية البوابةفقط من خالل  الجامعي الحرم إلى دخوليمكن للطلبة ال

 للطالب والمخصصة لهم المخصصة المواقف في الوقوف الطالب من يرجى. لهم المخصصة المركبات
 .منفصل بشكل والطالبات

 
 لقياس الصحي للفحص الخضوع الطالب جميع على يجبفقط  2023-2022 الدراسي العام خالل

 .الجامعي الحرم دخول قبل الحرارة درجات
 
 

 الخزانات 10.11

 المركبات مواقف 11.11

 أماكن الصالة 12.11

 دخول الحرم الجامعي 13.11
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 الدخول  -
على جميع الطلبة االلتزام بحدود المكان تعمل جامعة جميرا على أساس الفصل بين الجنسين، ف

ألي  –الطالبات  واوإذا اضطرالمخصص لهم حسب سياسة الفصل بين فرعي الطالب و الطالبات. 
فيرجى منهن التواصل مع مكتب التفاعل الجامعي كائنة في فرع الطالب، اإلتصال بمكاتب  –سبب 

أو االتصال بمكتب خدمة الطالبات الكائن في  engagement@ju.ac.aeعبر البريد االلكتروني على 
 . فرع الطالبات

 
 
 

 
معة ين فيها. لذلك توفر الجاتحرص جامعة جميرا على توفير السالمة واألمن لطلبتها وألعضاء هيئة التدريس العامل

 ً من تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بهذا األمر. وفي حال وقوع مشكلة أو  التأكدلألمن داخل الحرم الجامعي غايته  مكتبا
 مباشرة.  ارئ، فعليك االتصال بمكتب التفاعل الجامعي في الجامعةإذا دعت الحاجة لإلبالغ عن حالة طو

 
 سياسة الزائرين لجامعة جميرا  1.  31.  11

 
 رورة تسجيل بيانات الزوار. ويجب أن يكون الزائرترحب جامعة جميرا بزوارها؛ وتوجب من مكاتب االستقبال ض

مضيفيه طوال وقت الزيارة في الجامعة. كما يتوجب على الطلبة الراغبين بصحبة أصدقائهم لحضور  بصحبة
 من مدير البرنامج قبل الدخول.محاضرة، فينبغي لهم أخذ اإلذن 

 
 

 المفقودات   2.  31.  11
 

داخل الحرم الجامعي، فعليه التوجه على مكاتب األمن في فرع الطالب أو  ضياعهالطالب شيئًا أو  في حالة نسيان
 .campuscare@ju.ac.aeفرع الطالبات، أو إرسال رسالة بذلك عبر البريد اإللكتروني 

 
 السالمة والطوارئ في الحرم الجامعي 3.  13.  11

 
 دراية على ليكونوا الدراسي العام بداية في السالمة حول توجيهية عمل ورشة حضور طالبال جميع من يُطلب

 .الطوارئ أثناء اتباعها يجب التي التوجيهية والمبادئ الجامعي الحرم بسالمة المتعلقة األساسية بالمعلومات
 
 :التالية المعلومات على تحتويالتي و الطالب بوابة على والطوارئ الجامعي الحرم إخالء خطة نشر يتم
 

a. الجامعي الحرم عبر أيًضا األرقام هذه نشر يتم، والجامعي الحرم في الطوارئ أرقام. 
b. واإلسعاف الشرطة المثال سبيل على: الوطنية الطوارئ أرقام. 
c. الطقس طوارئ الحريق، طوارئ الطبية، الطوارئ: ذلك في بما الطوارئ حاالت أثناء الجامعي الحرم استجابة 

ب حاالت سك ،اإلزعاج حاالت الهيكلي، االستقرار عدم طوارئ للخدمة، الرئيسي الجامعي الحرم فقدان القاسي،
 .األوبئة تفشي طوارئ الضالة، الحيوانات طوارئ الخطرة، المواد

d. السنة في مرتين الجامعي الحرم إخالء تمرين إجراء. 
 

 لىع التعرف منهم ويطلب الجامعي الحرم في الطوارئ لحاالت االستجابة إجراءات بشأن توجيًها الطالب سيتلقى
 .الطوارئ أرقام وخاصة الخطة، في األساسية المعلومات

  
 
 
 

 األمن والسالمة في الحرم الجامعي 14.11

 19-جائحة كوفيدبروتوكوالت ولوائح الحرم الجامعي بخصوص  15.11
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 التعليمالتربية و وزارة فرض مما أدى إلى التعليم، قطاع على 2020 يناير أوائل في 19-كوفيد جائحة تفشي أثر
 .المتحدة العربية اإلمارات في الجامعات حرم جميع في السالمةالصحة و تدابير

 
-يتوجب من جميع الطلبة االلتزام ببروتوكوالت وتدابير الصحة والسالمة الصادرة عن ادارة الجامعة وتحديثات كوفيد

 .المنتطمة والصادرة عن لجنة الصحة والسالمة بالجامعة 19
 

 .صالحة والتسجيل في تطبيق حصن PCRنح أمن الحرم الجامعي اذن الدخول للطلبة اال بعد تقديم  نتيجة فحص لن يم
 

 في تواجدلا أثناء التالية السالمة إجراءات اتباع ةبالطل على يتعين الجامعة، في المجتمع وأفراد ةبالطل سالمة أجل من
 :الجامعي الحرم

 
 قبل العودة الى الحرم الجامعيتدابير الصحة والسالمة  1511.1.
 

a) الزامي كما تم فرضه من قبل وزارة التربية والتعليم، ويجب على الطلبة  19-التطعيم ضد فيروس كوفيد
 .2023والربيع  2022ارسال بطاقات التطعيم الخاصة بهم قبل أسبوع واحد من بداية فصلي الخريف 

b)  ،والذي ينص ويؤكد على عدم مخالطة الطالب وأي التوقيع على بيان االعالن الصحي المرسل للطلبة
 يوماَ من تاريخ العودة الى الحرم الجامعي. 14مؤكدة خالل آخر  19-من افراد عائلته لحالة اصابة كوفيد

c)  يتوجب على الطلبة المعفيين من التطعيم تقديم شهادة اعفاء من هيئة الصحة بدبي أو أي هيئة صحية
 الدولة. معتمدة من قبل وزارة الصحة في

d) .التسجيل في تطبيق حصن 
e) .اتباع نظام المرور األخضر لدخول الحرم الجامعي 
f)  عمل فحصPCR  يوم. 14كل 

g)  عدم المجيء الى الحرم الجامعي اذا كان الطالب يعاني من اعراض االنفلونزا مثل السعال او الحمى او
 مؤكدة. 19-االم الجسم، او اختلط بحالة اصابة كوفيد

h) الخاصة بالصحة والسالمة التي ينظمها مكتب التفاعل الجامعي قبل العودة الى  حضور ورش العمل
 الحرم الجامعي.

i) .مشاهدة فيديو التوعية بالصحة والسالمة قبل العودة الى الحرم الجامعي 
j) .احضار قناعين مع كل طالب الرتدائهم في الصباح وفترة ما بعد الظهر 

k) ذن زيارة مؤكد للمكتبة.احضار قفازات طبية للطالب الذين لديهم ا 
 
 تدابير الصحة والسالمة اثناء التواجد داخل الحرم الجامعي 2511.1.
 

a) الرئيسية البوابة عند صحي أمني فحص بإجراء قم الوصول، عند. 
b) والطالبات للطالب المخصصة الجامعي الحرم منطقة في سيارتك أوقف. 
c)  المخصصة.قم بالدخول الى الحرم الجامعي من خالل نقاط الدخول 
d) .قم بالخروج من الحرم الجامعي من خالل نقاط الخروج المخصصة 
e) الجامعي الحرم داخلأثناء التواجد  األوقات جميع وفي الدخول عند وجه قناع ارتداء يرجى. 
f) وفي األروقة وعند أبواب دخول  المدخل عند متوفرةال بالمطهرات يديك ميعققم بت الدخول، عند

 القاعات الدراسية.
g) على مسافة التباعد االجتماعي البالغة متر واحد في جميع األوقات اثناء التواجد في الحرم  حافظ

 الجامعي.
h) .استخدم الحاويات الخاصة المتوفرة في القاعات الدراسية للتخلص من القفازات ومناديل التطهير 
i) الطاولة المخصصة لك والمطبوع عليها اسمك ورقمك الجامعي. باستخدام فقط قم 
j)  تلمس المتعلقات الشخصية الخاصة بالطلبة اآلخرين او اي اثاث في القاعات الدراسية.ال 

k) .قم بتعقيم يديك بعد لمس أي سطح مشترك 
 

 عواقب انتهاك تدابير الصحة والسالمة 3511.1.
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لصحة والسالمة ، يعتبر ما يلي انتهاكات لتدابير ا19-يجب على الطلبة االمتثال لتدابير الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد

 وسيتم تطبيق االجراءات التأديبية في حاالت انتهاك الطلبة: 19-الخاصة بكوفيد
 

a)  يعتبر نزع األقنعة في الحرم الجامعي )حتى أثناء العزلة( في أي وقت انتهاكاَ الجراءات الصحة
 والسالمة في الجامعة، لذا يرجى االلتزام التام بهذا التدبير.

b) سي في القاعة الدراسية الغير مخصصين لك والذين ال يحملون اسمك او رقمك استخدام الطاولة والكر
 الجامعي.

c) .عدم االلتزام بمسافة التباعد االجتماعي المقررة 
d) .استعمال المتعلقات الشخصية الخاصة بطلبة اخرين 
e) .استعمال المتعلقات الشخصية أو االثاث الخاص بالمحاضر او اياَ من موظفي الجامعة 
f) ارشادات الصحة والسالمة لحراس الصحة والسالمة المعينين او أمن الحرم الجامعي. عدم اتباع 

 
يرجى من الطلبة العلم بأن جامعة جميرا تأخذ صحة وسالمة طالبها وموظفيها وزوارها على محمل الجد، وأي مخالفة 

ة، قاَ لقواعد وسياسات الجامعاو انتهاك للوائح المنصوص عليها أعاله يعتبر سوء سلوك جسيم ويتم التعامل معه وف
 ويتم ابالغ الهيئة به.

 
 جهات االتصال المهمة أثناء التواجد في الحرم الجامعي 4511.1.
 

a) الجامعي الحرم خدمات بفريق االتصال يرجىمتعلق بالصحة والسالمة  طارئ أمر أي وجود حالة في 
 .0521525211: على

b) برقم االتصال يرجى األكاديمية، المساعدة أو المعلومات تكنولوجيامساعدة مكتب  على للحصول 
 .0528063270: الطالب مساعدة
 

 .ورائعة ناجحة تعليمية رحلة الجامعة لكم تتمنى
 

 !آمنين ابقوا
 


