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 .2القبول يف مرحلة البكالوريوس
نظرة عامة
تُغطي هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها القواعد المتعلقة بما يلي:
 .1قبول طلبة مرحلة البكالوريوس بما في ذلك تقديم طلبات االلتحاق ،والتحويل إلى الجامعة ،وإعادة القيد ،والقبول المتقدم.
 .2استخراج البطاقات الجامعية للطلبة.
مجال التطبيق
تُطبق هذه السياسة على جميع طلبة مرحلة البكالوريوس والوحدات األكاديمية واإلدارية ذات الصلة في الجامعة ،ما عدا كلية
الطب والعلوم الصحية.
الهدف
يكمن هدف هذه السياسة في:
 .1ضمان آلية للقبول وفقا لمبادئ ومعايير وتوقعات الجامعة لتتالءم مع البرامج األكاديمية والرسالة التعليمية للجامعة.
 .2العمل بشكل نزيه ومتوافق وفعال.
السياسة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تضع الجامعة جميع متطلبات ومعايير وشروط القبول في الجامعة حسب ما يقره المجلس في هذا الشأن.
تُعطى أولوية القبول في الجامعة لمواطني الدولة ،ويمكن قبول طلبة من جنسيات أخرى في ضوء شروط وسياسة الجامعة
وتوفر الشواغر.
تقوم الجامعة بإصدار وإعالن الشروط والمعايير المتعلقة بالقبول والوثائق المطلوبة سنويا.
يجب على جميع المتقدمين الراغبين في القبول أو إعادة القيد أو التحويل تعبئة طلب االلتحاق وفق سياسة القبول في
الجامعة.
تعتبر جميع طلبات القبول المقدمة مبدئية حتى يتم التحقق من مدى صحتها ومطابقتها للشروط.
ال يعد تحقيق الطالب لشروط القبول ضمانا لقبوله حيث تتوقف عملية القبول على الطاقة اإلستيعابية للجامعة بحسب توفر
الموارد.
تتـّسم عملية القبول بالجامعة بأنها تنافسية استنادا إلى قدرة المتقدم على اجتياز االختبارات المعدة للقبول وفي إطار الطاقة
اإلستيعابية للجامعة.
تقوم الجامعة بإصدار وإعالن الشروط والمعايير والرسوم الدراسية المتعلقة بقبول الطلبة الدوليين والوثائق المطلوبة
سنويا.
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إجراءات السياسة رقم ( – )2القبول يف مرحلة البكالوريوس

 )1إجراءات القبول
أ-

ب-
ج-
د-

يتم قبول الطالب بشكل مبدئي في إحدى كليات الجامعة على أن ينجز متطلبات البرنامج التأسيسي .ويتم إلحاق
الطالب في التخصصات المختلفة وفقا للضوابط التالية:
 -1إتمام جميع متطلبات اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيسي بنجاح.
 -2السلوك واألداء األكاديمي المقبول للطالب.
 -3تحقيق جميع متطلبات الكلية للتخصص المرغوب.
 -4الطاقة االستيعابية للكلية.
يجوز إلحاق الطلبة الذين حققوا متطلبات اللغة اإلنجليزية في البرنامج التأسيسي بالكليات مباشرة.
يجب على الطالب المقبول في الجامعة التسجيل في الفصل الدراسي الذي قُبل فيه.
يُعد قبول الطالب ُملغى إذا لم يسجل في الفصل الدراسي الذي قُبل فيه.

 )2القبول بالتحويل من مؤسسات تعليمية أخرى
يجوز للطالب الملتحق بإحدى مؤسسات التعليم العالي التقدم بطلب تحويل للقبول بالجامعة وفقا للسياسات العامة للقبول
بها ،ووفقا لما يلي:
أ -يجوز لطلبة كليات التقنية العليا وجامعة زايد التقدم بطلب تحويل إلى الجامعة وفقا للشروط التالية:
 -1أن يكون الطالب بوضع أكاديمي جيد.
 -2أن يحقق الطالب الحد األدنى المطلوب في االختبار الدولي للغة اإلنجليزية  IELTS-النموذج األكاديمي -أو
ما يعادله وفقا لسياسة القبول المعتمدة في كل عام جامعي.
 -3أن تسمح الطاقة االستيعابية للكلية والتخصص.
ب -يجوز للطلبة الملتحقين بأي من مؤسسات التعليم العالي داخل أو خارج الدولة والمعترف بها من وزارة التربية
والتعليم بالدولة التقدم بطلب التحويل إلى الجامعة وفقا للشروط التالية:
 -1أن يكون الطالب بوضع أكاديمي جيد.
 -2أن يكون الطالب قد أنجز  12ساعة معتمدة على األقل ،أو أتم بنجاح فصلين دراسيين على األقل.
 -3أن يحقق الطالب الحد األدنى المطلوب في االختبار الدولي للغة اإلنجليزية  IELTS-النموذج األكاديمي -أو
ما يعادله وفقا لسياسة القبول المعتمدة بالجامعة في كل عام جامعي.
 -4أن تسمح الطاقة االستيعابية للكلية والتخصص بقبوله.
ج -تقوم الكليات بتحديد الساعات المعتمدة للمساقات المقبولة للتحويل للجامعة وفق المعايير المعتمدة واالتفاقيات وحسب
الشروط التالية:
 -1يجوز احتساب المساقات التي أنجزها الطالب في مؤسسته التعليمية السابقة بتقدير نهائي ال يقل عن تقدير ()C-
فأعلى.
 -2يتم تحويل جميع الساعات المحتسبة إلى ساعات فصلية معتمدة.
 -3فيما يخص الساعات المعتمدة المحولة من مؤسسات تعليمية معترف بها تعمل بنظام أكاديمي ربع سنوي فسوف
يتم احتساب ساعتين فصليتين معتمدتين لكل ثالث ساعات ربعية معتمدة.
 -4يتم تحويل الساعات الدراسية المحولة من مؤسسات تعليمية ال تعمل بنظام الفصول الدراسية وفق القواعد التي
تحددها عمادة القبول والتسجيل وعميد الكلية المعني.
 -5جميع الساعات المحتسبة في التحويل يجب أن تحقق متطلبات الدرجة العلمية ،على أال تزيد عن  %25من
مجموع الساعات المعتمدة لنيل الدرجة العلمية.
 -6الكلية المعنية هي التي سوف تقوم بمعادلة المساقات المطلوب تحويلها وتحدد مدى مالءمة الساعات المحتسبة
في التحويل للدرجة العلمية.
 -7ال تدخل الدرجات أو التقديرات التي حصل عليها الطالب في المساقات المحولة في حساب المعدل التراكمي.
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 )3طلبات االلتحاق
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-

يجب على جميع الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعة التقدم بطلب االلتحاق واستيفاء جميع الوثائق المطلوبة وتحقيق
شروط الكلية المرغوب االلتحاق بها .ولن يتم النظر في أي طلب غير مستوف للشروط.
يُعد أي تزوير في طلب االلتحاق أو في أي من الوثائق المطلوبة خرقا للسلوك األكاديمي ،وبالتالي سيُحرم المتقدم
من القبول ،وفي حال اكتشاف التزوير بعد قبول الطالب و/أو تسجيله سيتم فصله من الجامعة ويحرم من التقدم
مستقبال بطلب لاللتحاق بالجامعة.
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية تقديم جميع الوثائق المطلوبة منه ،وقد يؤدي عدم تقديم الطلب والوثائق المطلوبة ضمن
المواعيد المحددة إلى رفضه أو إلغائه أو تأخير قرار القبول.
يقوم قسم القبول بتحديد صالحية ومضمون ومعادلة جميع الوثائق األكاديمية للطلبات المقدمة مباشرة إليها بما يتوافق
ومتطلبات القبول في الجامعة.
تحتفظ الجامعة بحق طلب وثائق إضافية و/أو التحقق بشكل مستقل من صحة وثائق ومؤهالت المتقدم للقبول.
عند تعبئة طلب االلتحاق بالجامعة يتوجب على الطالب تحديد موافقته المسبقة لإلفصاح عن المعلومات األكاديمية
والشخصية من عدمه.

 )4إعادة القيد
يجوز للطلبة المنسحبين من الجامعة أو المفصولين بسبب االنقطاع في أي فصل دراسي التقدم بطلب إعادة قيد في
الجامعة وفقا للشروط التالية:
أ -أن يكون الطالب في وضع أكاديمي جيد.
ب -التقدم بطلب إعادة القيد خالل مدة ال تزيد عن ثالث سنوات تبدأ من فصل االنقطاع.
ج -أال يكون الطالب مفصوال ألي أسباب أكاديمية أو تأديبية.
د -إعادة القيد ال تعد مضمونة وال تمنح إال مرة واحدة فقط.

 )5القبول المتقدم واحتساب الساعات الدراسية
أ-

ب-
ج-
د-
ه-

قد يُمنح الطلبة المقبولون في الجامعة ساعات دراسية معتمدة لبعض مساقات الجامعة في الدرجة العلمية أو ألي من
المتطلبات األخرى للدرجة وذلك بناء على نتائج اختبارات دخول الكليات المعترف بها دوليا وغيرها من البرامج
التعليمية األخرى في المدارس الثانوية مثل برامج اختبار التقييم المتقدمة والبكالوريا الدولية ( )IBو المستوى المتقدم
في شهادة التعليم العام (النظام البريطاني  )GCEوالبرامج المتقدمة مثل ) ،(APوأي برامج أخرى توافق عليها
الجامعة وبذلك يتمكن الطالب من إنهاء البرنامج الدراسي في فترة زمنية أقل.
يتم احتساب الساعات الدراسية لطلبة القبول المتقدم بعد أن يتم قبول الطالب بشكل نهائي في الجامعة ،وذلك بالتشاور
مع عمداء الكليات المعنية.
على الطالب تعبئة طلب احتساب الساعات الدراسية للقبول المتقدم في قسم القبول في عمادة القبول والتسجيل وإرفاق
كشف الدرجات المعتمد أو نسخة طبق األصل منه وأية وثائق أخرى قد تطلبها الجامعة.
الساعات الدراسية المحتسبة تعد ساعات محولة وال تدخل في حساب المعدل التراكمي.
يتم تقديم هذه الطلبات خالل أول فصل دراسي تم قبول الطالب به ،ويكون النظر في طلبات االحتساب لكل حالة
على حده.
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جداول احتساب الساعات للقبول المتقدم
أ -جدول المواد المحتسبة في برنامج )(AP
يتم احتساب الساعات المعتمدة للمواد التي حصل فيها الطالب على درجة  3فأعلى ،وفي حالة إعادة المادة أكثر من مرة يتم احتساب
الدرجة األعلى للطالب.

AP Exam

Score
3/5

Math: Calculus AB

Math Calculus BC with AB sub-score 3/5
3/5

Math: Calculus BC

3/5

Physics 1 or 2

3/5

Physics C Mechanics

3/5

Physics C Electricity, Magnetism

3/5

Chemistry

3/5

Psychology

3/5

Computer Science A

3/5

Biology
Statistics

3/5

Computer Science Principles

3/5

ب -جدول المواد المحتسبة في برنامج البكالوريا الدولية (.)IB
يتم احتساب الساعات المعتمدة للمواد التي حصل فيها الطالب على درجة  5فأعلى ،وفي حالة إعادة المادة أكثر من مرة يتم احتساب
الدرجة األعلى للطالب.

Score
5/6/7

HL Exam
Mathematics

Physics with Magnetism 5/6/7
5/6/7

Chemistry

5/6/7

Psychology

5/6/7

Computer Science
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ج -جدول المواد المحتسبة من برنامج المستوى المتقدم في شهادة التعليم العام (النظام البريطاني )GCE
يتم احتساب الساعات المعتمدة للمواد التي حصل فيها الطالب على درجة  Cفأعلى ،وفي حالة إعادة المادة أكثر من مرة يتم احتساب
الدرجة األعلى للطالب

Grade

A-level Exam

C/B/A

Mathematics

C/B/A

Physics

C/B/A

Chemistry

C/B/A

Psychology

C/B/A

Sociology

C/B/A

Computer Science

د -يجوز المطالبة باحتساب أي مواد أخرى درسها الطالب من البرامج المتقدمة بعد الحصول على موافقة الكلية المعنية.

 )6البطاقات الجامعية للطلبة
أ-
ب-
ج-
د-
ه-

يُصرف للطلبة المقبولين في الجامعة بطاقات جامعية رسمية الستخدامها أثناء دراستهم في الجامعة ،وذلك لالستفادة
من الخدمات الجامعية المتعددة وللدخول إلى االختبارات النهائية وإلى الحرم الجامعي وغيرها من األغراض،
وعليهم إبرازهذه البطاقة لموظفي الجامعة عند الطلب.
تُعد بطاقة الطالب الجامعية ملكا للجامعة وعلى الطالب تسليمها للجامعة عند تخرجه أو عند إنهاء عالقته بالجامعة
ألي سبب كان.
يجب إبالغ عمادة القبول والتسجيل فورا عن البطاقات الجامعية المفقودة أو المسروقة ،ويجوز إصدار بطاقة جامعية
أخرى كبدل فاقد مقابل رسم محدد.
نظرا الستخدام البطاقة الجامعية للدخول الشخصي للحرم الجامعي ،يتم تفعيل أو إيقاف أو تعديل إذن الدخول تبعا
للتغييرات التي تطرأ على حالة الطالب.
يُعد االستخدام الخاطئ أو االمتالك غير المسموح به لبطاقة الطالب الجامعية مخالفة وخرقا للوائح وسياسات الجامعة
ويعرض مرتكبيها للمسؤولية القانونية.

