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ر الجامعة للدراسات العليا نائب مديالمكتب المسئول:  صفحات هذه السياسةعدد  1من  1
 والبحث العلمي

 

 ومصطلحاتتعريفات 
 تفسير التعبيرات والمصطلحات المستخدمة في الدليل كما يلي، إال إذا ُذِكر خالف ذلك في سياق النص:يتم 

 المجلس المسؤول عن اتخاذ القرارات فيما يخص الشؤون األكاديمية بالجامعة : مجلس الشؤون العلمية −
 الجامعة المختلفةمساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا في كليات  : مساعد العميد  −
هو الفترة التي تبلغ مدتها عاماً واحداً، ويتم تحديدها سنوياً من خالل التقويم  : العام الدراسي  −

  الجامعي الصادر رسمياً 
 كلية الدراسات العليا بالجامعة : كلية الدراسات العليا −
 الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة : الرئيس األعلى −
 القسم العلمي أو البرنامج األكاديمي في كليات الجامعة المختلفة : لعلميالقسم ا  −
 العلمي البحثللدراسات العليا ونائب مدير الجامعة  : نائب المدير −
 األساتذة واألساتذة المشاركين واألساتذة المساعدين : أعضاء هيئة التدريس −
 له المعتمدة بالساعات مساق كل نتيجة ضرب حاصل عن الناتجة النقاط مجموع هو : المعدل الفصلي  −

 الفصل ذلك في المعتمدة للساعات الكلي المجموع على مقسوماً 
 له المعتمدة بالساعات مساق كل نتيجة ضرب حاصل عن الناتجة النقاط مجموع هو : المعدل التراكمي −

 المجموع على مقسوماً  المعدل احتساب تاريخ حتى الجامعة في التحاق الطالب منذ
 للطالب المعتمدة للساعات الكلي

م، بإنشاء وتنظيم جامعة اإلمارات العربية 1976) لسنة 4القانون االتحادي رقم ( : القانون −
 المتحدة

دليل السياسات واإلجراءات هو دليل عملي لتنفيذ العمليات في قطاع، أو قسم.  : الدليل −
 وقيعصالحيات التجدول ويتكون الدليل من السياسات واإلجراءات و

هي عبارة عن وسيلة أو طريقة عمل محددة لتوجيه وتحديد القرارات اآلنية  : السياسة −
ه لصنع القرار وفقاً لمجموعة محددة من الظروف  والمستقبلية، فالسياسة هي موجِّ

 مؤسسية ومجموعة المبادئ اإلداريةضمن إطار من األهداف ال
طريقة ثابتة ألداء األشياء، فاإلجراءات هي  تمثل طريقة محددة إلنجاز شيء ما، أو : اإلجراءات −

عبارة عن مجموعة من الخطوات التي تتبع في ترتيب منتظم ومحدد للتأكيد على 
 ام بمنهج العمل المنتظم والمتكررااللتز

لمهنة بعينها من خالل  ةبرامج ماجستير أو دكتوراه ما بعد البكالوريوس تعد الطلب  : برامج الدراسات العليا المهنية −
 ارات والتحليل العملي حول البحوثالتركيز على المه

  لجامعةبال يسجتالقبول وال ةداعممدير  : المسجل العام −
 الدراسات العليا بالجامعة طالب وطالباتجميع  : الطلبة −
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة : الجامعة −
 والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، والطلبةأعضاء هيئة التدريس،  : مجتمع الجامعة −
 جامعة اإلمارات العربية المتحدةمدير  : المدير −

  




