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كلمة مدير الجامعة
يســعدني ان ارحــب بكــم فــي جامعــة أم القيويــن،
والتــي تســعى دائمــا الــى تقديــم أفضــل البرامــج
األكاديميــة المعتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم قطــاع
شــؤون التعليــم العالــي والتــي بدورهــا تعمــل علــى
تقديــم اعلــى مســتويات الجــودة التعليميــة وبمــا
يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل،
ولذلــك فقــد حرصــت الجامعــة جنبــا ً الــى جنــب مــع
أعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة علــى العمــل
بإســتمرار لتطويــر احــدث الوســائل التعليميــة والتقنيــة
والتــي بدورهــا تعتبــر عامــاَ أساســيا ً للمســاهمة فــي
تطويــر جــودة التعليــم فــي دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة.
وحرصــا ً منّــا علــى ضمــان شــفافية التعليمــات
واإلجـراءات الواجــب علــى الطالــب اتباعهــا خــال فتــرة
الدراســة فقــد قمنــا بإعــداد هــذا الكتيــب ليكــون بمثابــة
مصــدر ارشــادي للطالــب وكفيــل باالجابــة عــن الكثيــر
مــن األســئلة اإلستفســار ات.
متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم العلمية.

أ.د .جالل حاتم
مدير الجامعة
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إدارة القبول والتسجيل
القبول وااللتحاق
تســتقبل الجامعــة الطلبــات المقدمــة مــن قبــل الطلبــة طيلــة ايــام الســنة وتز ّودهــم
بالمعلومــات المطلوبــة .حيــث تقــوم لجنــة القبــول والتســجيل باختيــار المرشــحين
المؤهليــن أكاديميــا ً لاللتحــاق بالجامعــة وذلــك بعــد فحــص الســجالت األكاديميــة
للطلبــات المقدمــة .ويتــم اعالمهــم بنتائــج القبــول او الرفــض خطيــا.

شروط القبول والوثائق المطلوبة
يشترط على كل متقدم أن يقدم الوثائق التالية:
•صورة مصدقة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها من جهات االختصاص
•صورة من بطاقة الهوية اإلماراتية
•( )1300درهم نقدا ً رسوم فتح الملف (غير مستردة )
• •) (1000درهم رسوم تامين طالبي (مستردة)
•ستة صور شخصية حديثة قياس ( ،)4 x 3ويكتب االسم الثالثي خلف كل صورة
•تعبئة طلب اإللتحاق المزود من قبل القبول والتسجيل.
•الحصــول علــى معــدل نجــاح ال يقــل عــن ( )% 60فــي الشــهادة الثانويــة العامــة
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو مــا يعادلهــا (لجميــع المســارات عــدا القانــون).
•يتطلب القبول في كلية القانون شهادة الثانوية العامّة اإلماراتية المصدقة بمعدل
 % 75للقسم العام او  % 70للقسم المتقدم.
•صــورة عــن جــواز الســفر ســاري المفعــول مــع صــورة اإلقامــة لغيــر مواطنــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة او دول المجلــس التعــاون الخليجــي
•شهادة حسن سيرة وسلوك.
•صورة من خالصة القيد (للطالب من مواطنين دولة اإلمارات العربية المتحدة)
•شــهادة إمتحــان توفــل ( )TOEFLاو آيلتــس ) )IELTSأو ســيتي أنجلــدز ()City & Guilds
او مــا يعادلهــا مــن الشــهادات المعتمــدة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم ،وذلــك
حســب الجــدول المبيــن ادنــاه.
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دليل اإلرشادات

التخصص

معدل الثانوية العامة او ما
يعادلها (ال يقل عن)

TOEFL

IELTS

بكالوريوس إدارة االعمال

60%

500

5

بكالوريوس اللغة اإلنجليزية
والترجمة

60%

500

5

بكالوريوس االتصال الجماهيري

60%

450

4.5

المسار
المتقدم

70%

450

4.5

المسار العام

75%

بكالوريوس
القانون

•رســوم تســجيل بمقــدار  500درهــم للفصــل اإلعتيــادي الواحــد و  250درهــم للفصــل
الصيفــي الواحد.

اإللتحاق بالنسبة للطلبة المح ّولين من جامعات أخرى

يجــب علــى الطالــب المحــول مــن مؤسســة أكاديميــة أخــرى ويرغــب فــي اإللتحــاق
بجامعــة أم القيويــن أن يقــدم ســجالً دراســيا ً رســميا ً وتوصيفـا ً للمســاقات التــي درســها
مصدقــا ً مــن جهــات االختصــاص .ويشــترط علــى الطالــب ان يــزود قســم القبــول
والتســجيل بالتالــي:
•صورة مصدقة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها من جهات االختصاص.
•أال يكــون الطالــب تحــت اإلختبــار (المراقبــة األكاديميــة) أو تــم فصلــه مــن المؤسســة
المحَ ــول منهــا .ويتوقــع أن يقــدم الطالــب ســجال واضحــا فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر.
عــال مرخصــة تقــدم خبــرة
•أن يكــون الطالــب مســجالً فــي مؤسســة تعليــم
ٍ
تعليميــة مشــابهة ومعادلــة لجامعــة أم القيويــن
•أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بجامعة أم القيوين.
•أن يكون الطالب حاصال على تقدير عام ال يقل عن جيد.
•الحــد األقصــى للســاعات المعتمــدة التــي يجــوز معادلتهــا ونقلهــا مــن جامعــة
أخــرى معتــرف بهــا  ،فــي إطــار الخطــة الدراســية للطالــب هــو أقــل مــن ()% 50
مــن إجمالــي الســاعات المطلوبــة
•يجــب أن يدفــع الطالــب الرســوم المقــررة إلجـراء المعادلــة وهــي ( )500درهــم غيــر
قابلــة لإلســترداد .
•شــهادة كفــاءة اللغــة االنجليزيــة حســب ماهــو مذكــور فــي شــروط القبــول لــكل
برنامــج.
جامعة أم القيوين
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خطوات التسجيل

يشمل التسجيل ثالث خطوات رئيسة:
1 .1اإلرشاد األكاديمي.
2 .2اختيار وتسجيل مواد الدراسية.
3 .3سداد رسوم المساقات

اإللتحاق بالنسبة للطلبة الزائرين من جامعات أخرى
تســمح الجامعــة بتســجيل الطلبــة الزائريــن بشــرط أن يســتوفوا المتطلبــات األكاديميــة
الالزمــة ،ويتــم إســتكمال إج ـراءات تســجيل المســاقات وســداد رســومها.
ويجب على الطلبة الزائرين تزويد قسم القبول والتسجيل بالوثائق التالية:
•رســالة موافقــة رســمية مــن المؤسســة االكاديميــة للطالــب تحتــوي علــى
المعلومــات الكاملــة بمــا يخــص الطالــب والمساق/المســاقات التــي يرغــب
بدراســتها فــي جامعــة أم القيويــن.
•صورة مصدقة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها من جهات االختصاص
•صورة من بطاقة الهوية اإلماراتية
•( )1300درهم نقدا ً رسوم فتح الملف (غير مستردة )
• ( )1000درهم رسوم تامين طالبي (مستردة)
•ستة صور شخصية حديثة قياس ( ،)3x 4ويكتب االسم الثالثي خلف كل صورة
•تعبئة طلب اإللتحاق المزود من قبل القبول والتسجيل.
•صــورة عــن جــواز الســفر ســاري المفعــول مــع صــورة اإلقامــة لغيــر مواطنــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة او دول المجلــس التعــاون الخليجــي
•صورة من خالصة القيد (للطالب من مواطنين دولة اإلمارات العربية المتحدة)
•شهادة حسن سيرة وسلوك.
•شــهادة كفــاءة اللغــة االنجليزيــة حســب ماهــو مذكــور فــي شــروط القبــول لــكل
برنامــج.
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دليل اإلرشادات

السحب واالضافة
1 .1يجــوز للطلبــة ســحب أو إضافــة مســاقات خــال الفتــرة المحــددة فــي التقويــم
الجامعــي التــي تقررهــا جامعــة أم القيويــن.
2 .2علــى الطلبــة الراغبيــن باجـراء ســحب  /إضافــة المســاقات الرجــوع الــى المرشــد
االكاديمــي
3 .3يطلــب مــن الطــاب النظــر إلــى جــدول اســترداد رســوم المســاقات قبــل اتخــاذ أي
إجـراء فــي هــذا الشــأن.
4 .4فــي حــال تقــدم بطلــب ســحب مســاق بعــد األســبوع العاشــر مــن الدراســة
ســيتم ادراج عالمــة ( )WFفــي ســجل الطالــب الدراســي
5 .5يتــم فــرض مبلــغ وقــدره  250درهــم رســوم تســجيل متأخــر عقــب نهايــة فتــرة
الســحب واإلضافــة المقــررة مــن الجامعــة .
6 .6فــي حالــة إنســحاب الطالــب مــن أي مــادة مســجلة فــي الفصــل تطبــق نســب
الخصــم الموضحــة بالجــدول مــن قيمــة المــادة للطالــب.

الفتره

نسبة الخصم

األسبوع األول من الفصل الدراسي  -أسبوع السحب واالضافة

100%

األسبوع الثاني من الفصل الدراسي

75%

األسبوع الثالث من الفصل الدراسي

50%

األسبوع الرابع من الفصل الدراسي وما بعده

ال تسترد اية رسوم

جامعة أم القيوين
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تعريفات
الساعة المعتمدة
هــي ســاعة صفيــة مخصصــة لمحاضــرة نظريــة واحــدة فــي األســبوع علــى امتــداد
الفصــل الدراســي الــذي يتضمــن ســتة عشــر أســبوعا ً ،وكل ســاعة نظريــة تعــادل
ســاعتين عمليتيــن (مختبــرات أو تدريــب أو تطبيــق عملــي).
المساق
هــو محتــوى تعليمــي يقــدم فــي دروس تتبــع برنامجــا ً منظمــا ً يتكــون عــادة مــن
ســاعة معتمــدة واحــدة وقــد يمتــد إلــى خمــس ســاعات فــي األســبوع خــال الفصــل
الدراســي الواحــد ،ويعطــى كل مســاق اســما ً ورم ـزا ً بهــدف تعريفــه وتصنيفــه.
الفصل الدراسي للطالب
هــو عــدد الســاعات المعتمــدة التــي يســجلها الطالــب وتتابــع الدراســة فيهــا بحســب
برنامــج منظــم خــال الفصــل الدراســي الواحــد.
الفصل الدراسي االعتيادي
هــو فتــرة زمنيــة خاصــة بالتدريــس تمتــد إلــى ( )15خمســة عشــر أســبوعا ً ال تدخــل
ضمنهــا مــدة امتحانــات نهايــة الفصــل .ويتألــف العــام الدراســي الواحــد مــن فصليــن
دراســيين “الفصــل الدراســي األول (الخريف)-الفصــل الدراســي الثانــي (الربيــع)” ويجــوز
للجامعــة أن تطــرح فصــاً دراســيا ً مكثفــا ً خــال أشــهر الصيــف ،ويســمى الفصــل
الصيفــي.
العبء الدراسي
مجمــوع الســاعات المعتمــدة التــي يســجلها الطالــب فــي الفصــل الدراســي  ،علمــا
بــان الحــد األدنــى مــن عــدد الســاعات التــي يجــب تســجيلها  12ســاعة والحــد األقصــى
 18ســاعة.
المعدل التراكمي
معــدل عالمــات جميــع المســاقات التــي درســها الطالــب فــي خطتــه الدراســية نجاحــا
او رســوبا حتــى تاريــخ حســاب ذلــك المعــدل ،ويتــم حســاب المعــدل الفصلــي و
المعــدل التراكمــي طبقــا للمعادلــة التاليــة:

نظام الدرجات
يعتبر النظام المبين ادناه هو نظام الدرجات المتبّع في جامعة أم القيوين.
النقاط
4.00
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.00
0.0
0.0
00

الرمز
A
AB+
B
BC+
C
CD
F
FA
WF

الدرجة
95-100
90-94
87-89
84-86
80-83
77-79
74-76
70-73
60-69
<60
راسب بسبب الغياب
منسحب بعد االسبوع العاشر في الفصول
االعتيادية

نظام التقديرات لحساب المعدل التراكمي
التقدير العام

النقاط
3.5

4.0

ممتاز

3.0

3.49

جيد جدا

2.5

2.99

جيد

2.0

2.49

مقبول

المعدل الفصلي = (الساعات المعتمدة لكل مساق دراسية × عدد النقاط التي تم الحصول عليها في كل مادة دراسية)

		

إجمالي الساعات المعتمدة لكل فصل دراسي

المعدل التراكمي = (اجمالي الساعات المعتمدة لكل مساق × عدد النقاط التي تم الحصول عليها في كل مادة)
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إجمالي الساعات المعتمدة لجميع الفصول الدراسية

جامعة أم القيوين
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امتياز مع مرتبة الشرف
يحصل الطالب الذي تنطبق عليه الشروط التالية على امتياز مع مرتبة الشرف
•المعدل التراكمي المعتمد من الجامعة من  3.8إلى . 4
•أن يكــون الطالــب قــد أكمــل متطلبــات التخــرج وفقـا ً للحــد األدنــى واألقصــى لمــدة
الدراســة المنصــوص عليهــا بالبرنامــج.
•أن ال يقــل عــدد الســاعات المعتمــدة فــي كل فصــل مــن الفصليــن الرئيســين
(الخريــف والربيــع) عــن  12ســاعة معتمــدة.
•أن ال يكون الطالب قد أعاد أي مساق درسه في الجامعة.
•أن ال يكون الطالب محوالً من جامعة أخرى.
•خلــو ملــف الطالــب مــن اي انــذار ســواء انــذار غيــاب ،ســلوك ..... ،إلــخ” أو أي
محضــر غــش.
األداء االكاديمي
يجب على الطالب الحصول على معدل فصلي ال يقل عن  2.0و في حال حصول
الطالب على معدل فصلي اقل من  2.0سوف يتم توجيه انذار اكاديمي للطالب
حسب االتي:
• اإلنذار االكاديمي األول:
 في حال حصول الطالب على معدل فصلي اقل من  2.0للمره األولى يسمح للطالب التسجيل بحد اقصى  15ساعة على ان يقوم الطالب بإعادة ()3او ( )6ساعات منها .وذلك بعد التنسيق مع المرشد االكاديمي .وذلك لتحسين األداء
االكاديمي للطالب
• اإلنذار االكاديمي الثاني:
 في حال حصول الطالب على معدل فصلي اقل من  2.0للمره الثانية على التوالي يسمح للطالب التسجيل بحد اقصى  12على ان يقوم الطالب بإعادة ( )6او ()9ساعات منها .وذلك بعد التنسيق مع المرشد االكاديمي .وذلك لتحسين األداء
االكاديمي للطالب
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• في حال ان الطالب حصل على معدل اقل من  2.0نقطة للمرة الثالثة على
التوالي ،يتم مراجعة حالة الطالب من قبل المرشد االكاديمي والعميد المختص ،
حيث يتم اختيار أحد التالي:
 يمكن لعميد الكلية المعني ان يمنح الطالب فصالً دراسيا ً اضافيا ً وذلك بشرط ان يكونالطالب قد اجتاز  % 80من المجموع الكلي لساعات التخصص بنجاح وأنه من الممكن
ان يرتفع معدل الطالب التراكمي عن  2.0نقطة بعد انتهاء هذا الفصل االضافي.
 أن يتم تحويل الطالب الى تخصص اخر بشرط ان يكون المعدل التراكمي للمساقاتالتي سوف يتم معادلتها بعد التحويل ال يقل عن  2.0نقطة.
 ان يتم فصل الطالب من الجامعة فصالً نهائيا ً.سياسة الحضور والغياب
•يتعيــن علــى كافــة الطــاب إخطــار مكتــب المســجل وعميــد الكليــة المعنــي كتابيـا ً
عــن أي حــاالت طــوارئ تتطلــب إعفــاءا ً فوري ـا ً مــن الحضــور وذلــك خــال فتــرة 48
ســاعة.
•يجــب أن ال يتغيــب الطالــب ســواء بعــذ ٍر أو بــدون عــذر أكثــر مــن  % 20مــن مجمــوع
المحاضـرات فــي الفصــل الدراســي الواحد.
•إذا تأخر الطالب ثالث مرات عن المحاضرة ،يتم احتسابه غائبا ً
بشكل تلقائي.
ٍ
•يتــم اشــعار الطالــب رســميا مــن قبــل الجامعــة بإنــذار ات الغيــاب علــى النحــو
التالــي:
10%
15%
20%

إنذار الغياب األول
إنذار الغياب الثاني
حرمان من المساق

جامعة أم القيوين
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سياسة الغش وسياسة السرقة األدبية
يتوقــع مــن جميــع طلبــة الجامعــة التصــرف وفقــا لميثــاق الســلوك األكاديمــي
القويــم ومعاييــر الســلوك المعتمــدة فــي الجامعــة كمــا وردت فــي الدليــل اإلرشــادي
للطالــب .ويتضمــن الدليــل اإلجـراءات العقابيــة التــي يتــم إيقاعهــا علــى الطالــب فــي
حــال مخالفتــه لتلــك المعاييــر.
ويحصــل الطالــب الــذي يتــم ضبطــه متلبســا بفعــل أو بشــبهة الغــش درجــة “صفــر”
فــي االمتحــان أو االختبــار أو المشــروع أو التكليــف ،ويعلــق تســجيله فــي الجامعــة
لفتــرة فصــل واحــد .وفــي حــال تكــررت مخالفــات الغــش ،فــإن الطالــب يكــون عرضــة
للفصــل مــن الجامعــة .ويتــم إيقــاع نفــس العقوبــة علــى أي طالــب يســاعد أو يســاهم
بــأي شــكل مــن األشــكال فــي مســاعدة طالــب آخــر علــى الغــش.
غير المكتمل
يمكــن للجامعــة تحــت ظــروف اســتثنائية الســماح للطالــب غيــر القــادر علــى إكمــال
متطلبــات المســاق بالجلــوس لالمتحــان النهائــي بعــد انقضــاء فتــرة االمتحانــات
النهائيــة .ويجــب أن تترافــق درجــة “غيــر مكتمــل” التــي يحصــل عليهــا الطالــب مــن
محاضــر المســاق مــع نمــوذج يقــدم إلــى مكتــب مســجل الجامعــة برســوم وقدرهــا
 500درهــم يشــرح فيــه مبــررات الدرجــة والخطــوات المطلوبــة إلزالــة درجــة “غيــر
مكتمــل”.
وفــي حــال حصولــه علــى درجــة “غيــر مكتمــل” ينبغــي علــى الطالــب أن يلتقــي
بمحاضــر المســاق للبحــث فــي إجــراءات اســتكمال متطلبــات المســاق .ويجــب
إكمــال متطلبــات المســاق خــال شــهر مــن بدايــة الفصــل الدراســي .وفــي حــال
إخفــاق الطالــب فــي تحقيــق هــذا اإلجـراء ،فإنــه ســيحصل علــى الرمــز (“ )Fراســب”
فــي المســاق.
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رسوم المساقات وبعض رسوم الخدمات بالجامعة
رسوم المساقات الدراسية بجامعة أم القيوين
تكلفة المساق
التخصص
برنامج القانون
برنامج االتصال الجماهيري في التخصصات (مسارات)
•مسار العالقات العامة
•مسار اإلعالم الجديد
•مسار الصحافة
برنامج ادارة األعمال في التخصصات (مسارات)
•مسار المحاسبة
•مسار التمويل والمصارف
•مسار ادارة الموارد البشرية
برنامج اللغة اإلنجليزية والترجمة
المبلغ Fees -

البيان Description -

عدد ساعات
المساق

سعر
الساعة

سعر
المساق

3

975.00

2,925.00

3

975.00

2,925.00

3

975.00

2,925.00

3

975.00

2,925.00

مالحظات Notes -

فتح ملف Application Fees -

1,300.00

غير مسترد Non Refundable -

تأمين مسترد Refundable deposit -

1,000.00

مسترد Refundable -

– Registration Fees for Regular Semester
رسوم التسجيل للفصل اإلعتيادي
– Registration Fees for Summer Term
غير مسترد Non Refundable -
250.00
رسوم التسجيل للفصل الصيفي
* تدفع الرسوم بنظام الدفعة الواحدة أو بنظام األقساط على النحو التالي:
-1للفصول اإلعتيادية:
أربع دفعات حيث تكون الدفعة األولى بمقدار  40%من قيمة الرسوم تدفع نقدا
أو بتحويل أو عن طريق البطاقة بحد أقصاه األسبوع األول من الفصل الدراسي
بناء على جدولة الدائرة
والثالث الدفعات التالية بشيكات متساوية القيمة ً
المالية والتي يعلن عنها كل فصل.
 - 2للفصول الصيفية:
دفعتان حيث تكون الدفعة األولى بمقدار  60%من قيمة الرسوم تدفع نقدا
أو بتحويل أو عن طريق البطاقة بحد أقصاه األسبوع األول من الفصل الدراسي
بناء على جدولة الدائرة المالية والتي يعلن عنها كل
والدفعة الثانية بشيك ً
* فصل.
تطبق شروط االنسحاب من الجامعة وفقا للسياسات المالية المعمول بها
وفقا ً للجدول المذكور بشروط السحب واالضافة كما هو موضح في الجزء
الخاص بالسحب واإلضافة.
500.00

غير مسترد Non Refundable -

*

يحق للجامعة زيادة رسوم الخدمات والمساقات وفقا لما تراه مناسبا.

*

يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الرسوم
جامعة أم القيوين
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طلبات التظلم
يحــق للطالــب التقــدم الــى
قســم التســجيل بتظلــم مــن
احــدى الدرجــات التــي كان قــد
حصــل عليهــا وفقــا للخطــوات
التاليــة:
1 .1يقــوم الطالــب بتعبئــة
الطلــب المخصــص بالتظلــم
(مــع ذكــر ســبب لتقديــم
الطلــب).
2 .2دفــع رســوم التظلــم فــي
قســم الماليــة وقدرهــا 300
درهــم
3 .3ســيتم قبــول طلبــات التظلــم
بــدء مــن تاريــخ اعــان
ً
الدرجــات ولغايــة شــهر مــن
تاريــخ اإلعــان ولــن يتــم قبــول
أي طلــب بعــد ذلــك.
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جامعة أم القيوين
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جامعة أم القيوين
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إرشادات الطالب
جامعة أم القيوين
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