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متى تكون مواعيد التسجيل والحذف واإلضافة؟ 
ومتى يسمح للطلبة بالتسجيل؟ 

يمكنــك معرفــة موعــد تســجيلك مــن خــال برنامــج التســجيل املعلــن 
 مــن خــال متابعــة 

ً
مــن قبــل إدارة برنامــج الجامعــة التأسي�ســي وأيضــا

الطالــب  علــى  التســجيل،  إدارة  مــن  الــواردة  الرســائل اإللكترونيــة 
متابعــة التقويــم الجامعــي وموقــع الجامعــة ومتابعــة بريــده االلكترونــي 
ملعرفــة تلــك املواعيــد والتــي يعلــن عنهــا باســتمرار مــن قبــل عمــادة 

القبــول والتســجيل واتبــاع الخطــوات التاليــة: 

 www.uaeu.ac.ae/ 1. الدخول ملوقع الجامعة
2. الدخول على صفحة التسجيل 

3. اختيار التسجيل والجداول الدراسية واالمتحانات
4. االطاع على برنامج التسجيل التفصيلي. 

هل يتوجب على التسجيل كل فصل درا�سي؟
علــى الطالــب تســجيل املــواد لــكل فصــل درا�ســي وإال ســيعتبر منقطــع 
 بــأن التســجيل للطلبــة الجــدد إلزامــي وإال ســيتم 

ً
عــن الدراســة علمــا

إلغاء قبوله من الجامعة. ويحق للطالب املســتمر خال فترة دراســته 
الجامعيــة إيقــاف تســجيله بالرغبــة الشــخصية ملــدة فصليــن دراســيين 

متتالييــن أو متفرقيــن.

ماذا يعني الرمز CRN؟
رقم مرجعي للمساق والشعبة في الجدول الدرا�سي تم تحديده لتمييز 

كل مساق عن اآلخر.

لدي مشكلة في فتح موقعي على البوابة االلكترونية
 E-Services؟

فــي حــال وجــود مشــكلة تقنيــة يمكــن للطالــب التواصــل مــع الدعــم 
مــن خــال  أو  اآلتــي037136111  الرقــم  علــى   )Helpdesk( التقنــي 

Helpdesk@uaeu.ac.ae اإللكترونــي:  البريــد 

ماذا أفعل عند نسيان كلمة املرور الخاصة بي؟
يمكــن للطالــب التواصــل مــع القســم التقنــي )Helpdesk( علــى الرقــم 
Helpdesk@ أو مــن خــال البريــد اإللكترونــي:   037136111 اآلتــي 

uaeu.ac.ae

What are the dates of registration, add and drop? When 
are students eligible to register?
You can find out when to register through the University 
Foundation Program Administration announcements 
and through emails from the Registration Department.
Check the Academic Calendar in the main page of the 
university website for dates, deadlines, and important 
events.

1. Access to the UAEU website www.uaeu.ac.ae 
2. Login to the registration page
3. Select Registration, Class & Exam Schedule
4. See the detailed of registration program.

Do students have to register for each semester?
Students must register the courses for each semester. 
Otherwise, they will be considered absent and Please 
note that registration for foundation year students is 
mandatory or their admission will be canceled. Students 
may have a total of two )2( consecutive or separate 
leaves of absence during the entire period of University 
enrollment.

What is CRN?
CRN is the Course Reference Number, which is specified 
uniquely to each course.

I have a problem opening the website through the 
E-Services?
If you’re having trouble logging into your account please 
contact the IT department at helpdesk@uaeu.ac.ae  or by 
phone 037136111

If I forgot my account password?
If you’re having trouble logging into your account or 
resetting your password please contact the IT department 
at helpdesk@uaeu.ac.ae  or by phone 037136111
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هل يسمح للطالب بالتسجيل إذا كانت الشعبة ممتلئة )مغلقة (؟
يمكــن للطالــب مراجعــة إرشــاد الكليــة أو القســم العلمــي الــذي يطــرح 

املســاق لرفــع الســقف والتســجيل عبــر الخدمــة الذاتيــة مــن خــال
.eService 

إذا كان لــدي تعــارض فــي مواعيــد املســاقات املــراد تســجيلها كيــف 
يمكننــي حــل ذلــك؟

يتوجــب عليــك مراجعــة املرشــد األكاديمــي أو رئيــس القســم فــي حــال 
وجــود تعــارض فــي جــدول املســاقات املــراد تســجيلها لتقديــم املســاعدة 

والحلــول املناســبة.
التعــارض فــي املواعيــد يعنــي التســجيل فــي مادتيــن فــي نفــس الوقــت، لــذا 
ينبغــي علــى الطلبــة مراجعــة الجــدول الدرا�ســي قبــل التســجيل لتجنــب 

تعــارض املواعيــد بيــن املــواد
ماحظــة: يرجــى العلــم بــأن نظــام التســجيل يمنــع الطلبــة مــن تســجيل 
Time con-  مادتيــن فــي نفــس الوقــت وســتظهر رســالة خطــأ كالتالــي  »

...flict with CRN

كيف أحصل على الجدول الدرا�سي؟
يجب اتباع الخطوات التالية: 

Log on to E-Services by using your ID and password
.Click to Student & Financial Aid

.Click to Registration
.Click to Student Detailed Schedule

.Select a Term, and view your courses schedule

كيف يمكنني تعديل تسجيل بعض املواد؟
فــي بدايــة كل فصــل  يمكنــك ذلــك خــال فتــرة الســحب واإلضافــة 
ولاستفســار يرجــى مراجعــة    E-Serviceالدرا�ســي مــن خــال نظــام

التأسي�ســي.  برنامــج الجامعــة  فــي  الطلبــة  شــؤون 

أثناء تسجيلي في مساق معين تظهر لي الرسالة التالية ماذا تعني 
 )pre-requisite error(

إنجــازه املتطلــب  الطالــب ال يمكنــه تســجيل هــذا املســاق إال بعــد 
للمســاق. الســابق 

Is the student allowed to enroll in a full section?
the student can contact the department that offers the 
course to ask for a ‘Registration Permission’ to raise 
capacity, and register through his/her self-service.

How can a student solve the courses conflict issues?

The student should visit his/her academic advisor or 
head of the department if there is a conflict in the courses 
offered in the desired course schedule to provide his/her 
the appropriate assistance and solutions.
Note: Registration system prevents students from 
registering two courses in same time and the message 
“Time conflict with CRN” will be shown to you.

How do I get my course schedule?
You can get your courses schedule via E-Services by 
follow below steps:
Log on to E-Services by using your ID and password
Click to Student & Financial Aid.
Click to Registration.
Click to Student Detailed Schedule.
Select a Term, and view your courses schedule

What if I want to change my registration?
This is possible during the drop and add period at the 
beginning of each semester through the E-service 
system. You can get more information about this from 
the Foundation Program Student Services.

I am trying to register but I get a pre-requisite error 
message, what is a pre-requisite?
A pre-requisite course means that there is course, which a 
student must pass before enrolling in the more advanced 
course. 

Frequently Asked Questions (FAQs)



األسئلة الشائعة

4

لقد تم تغيير مكان املحاضرة؟ كيف استدل على املكان الجديد؟

اتباع الخطوات التالية: 
Log on to E-Services by using your ID and password

.Click to Student & Financial Aid
.Click to Registration

.Click to Student Detailed Schedule
Select a Term, and view your courses schedule

أو مراجعة إرشاد الكلية، أو القسم الذي يتبعه املساق.

عنــد قيامــي بعمليــة التســجيل واالضافــة بواســطة eService أو مــن 
خــال تطبيــق الهاتــف الذكــي تظهــر لــي العبــارة التاليــة:

»You are not permitted to register at this time « 
عليــك التأكــد مــن اختيــار الفصــل الدرا�ســي الصحيــح املــراد   :

ً
أوال

فيــه: التســجيل 
Fall  = الفصل الدرا�سي األول 

Spring = الفصل الدرا�سي الثاني 
Summer = الفصل الدرا�سي الصيفي 

: عليك التأكد من أنك تقوم بالتسجيل في الفترة املخصصة لك 
ً
ثانيا

وااللتزام بالفترة املحددة واملعلنة في برنامج التسجيل.
ولإلطاع على برنامج التسجيل يرجى زيارة صفحة إدارة التسجيل.

عنــد قيامــي بعمليــة التســجيل واالضافــة بواســطة eService أو مــن 
خــال تطبيــق الهاتــف الذكــي تظهــر لــك العبــارة التاليــة: 

 You may not add or drop classes due to holds on your  «
«  record

هــذه العبــارة تعنــي بــأن هنــاك حظــر علــى تســجيلك، فــي البدايــة يجــب 
عليــك معرفــة ســببه والجهــة املســؤولة عــن إزالتــه.

مثــال: )إدارة التســجيل/ وحــدة إرشــاد الكليــة التابــع لهــا/ املكتبــات/ 
إدارة الســكن، إلــخ...(، وملعرفــة التفاصيــل يمكنــك إتبــاع الخطــوات 

التاليــة:
Log on to E-Services by using your ID and password

Click to Student Tab
Click to Registration

Select View Holds

If the location of the lecture has been changed, how will 
I be notified?
You can get your courses schedule via E-Services by 
follow below steps:
Log on to E-Services by using your ID and password
Click to Student & Financial Aid.
Click to Registration.
Click to Student Detailed Schedule.
Select a Term, and view your courses schedule
Or Contact with your advising units

During registration or the Add/Drop period if I receive 
the following message, “You are not permitted to register 
at this time”, what does that mean?
This message means that you are not in your correct 
period of registration. Please follow registration schedule 
program or contact with the Records Officer at the 
Registration Department.
First of all, you should check if you are in the right 
semester to register in:
Fall = First Semester
Spring = Second Semester
Summer = Summer Semester
Secondly, kindly make sure you have register on your 
right period according the registration table from 
Enrollment program which been distributed through the 
website and Email.

During registration or the Add/Drop period if I receive 
the following message :“ You may not add or drop classes 
due to holds on your record “ what does that mean?
Frist of all, you need to check which type of holds you 
have, by following steps:
Log on to E-Services by using your ID and password
Click to Student Tab
Click to Registration
Select View Holds
Then, to expire your hold you need to contact with 
responsible department. Like: contact with your advisor 
for the CH and HD holds. In addition, for the LH Hold, 
contact with the library. 
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هــل هنــاك مواعيــد محــددة للتســجيل وللوقــف والتحويــل أم يمكــن 
للطالــب التقــدم فــي أي وقــت؟

هنــاك مواعيــد محــددة لجميــع اإلجــراءات األكاديميــة مــن تســجيل 
التقويــم  متابعــة  الطالــب  علــى  وبالتالــي  ....إلــخ،  وتحويــل  ووقــف 
ملعرفــة  اإللكترونــي  بريــده  ومتابعــة  الجامعــة  وموقــع  الجامعــي 
تلــك املواعيــد والتــي يعلــن عنهــا باســتمرار مــن قبــل عمــادة القبــول 

لتســجيل.  وا

ما هو العبء الدرا�سي؟

العــبء األكاديمــي هــو تســجيل الحــد األق�ســى أو األدنــى مــن الســاعات 
فــي الفصــل الدرا�ســي، علــى الطالــب أال يســجل بأقــل أو أكثــر مــن العــبء 
الدرا�ســي املســموح بــه )12 – 19( ســاعة معتمــدة، وبالنســبة للطالــب 
 فا يحق له التسجيل في أكثر من )13( ساعة معتمدة. 

ً
املنذر أكاديميا

الفصــل  بنهايــة  املتوقــع تخرجهــم  وُيســمح لطلبــة االمتيــاز والطلبــة 
الدرا�ســي الثانــي 2018-2017 التســجيل فــي )22( ســاعة.

من هي الجهة املسؤولة عن استخراج البطاقات الجامعية؟
هــي عمــادة  الجامعيــة  البطاقــات  اســتخراج  عــن  املســؤولة  الجهــة 

والتســجيل. القبــول 
الطالــب املســتجد: يتــم اســتام البطاقــة مــن إدارة القبــول فــي املبنــى 

)للمــرة األولــى(. الهالــي   - اإلداري 
 –  G2 مبنــى  )للطــاب  الطلبــة  إســعاد  مركــز  املســتمر:  الطالــب 

  )B3 مبنــى  الطالبــات 

ملاذا أحتاج بطاقتي الجامعية؟
بطاقتــك  وجــود  تتطلــب  الجامعيــة  واملعامــات  اإلجــراءات  جميــع 
، خاصــة فــي وقــت االختبــارات 

ً
الجامعيــة والبــد مــن حملهــا معــك دائمــا

إذ ال يســمح بدخــول الطالــب لاختبــار بــدون إبــراز البطاقــة الجامعيــة 
والتحقــق مــن هويتهــا.

ماذا أفعل في حال ضياع بطاقتي الجامعية؟
ضــرورة إصــدار بــدل فاقــد مــن مركــز اســعاد الطلبــة بعــد دفــع الغرامــة 

املحــددة لذلــك.

Is there specific time for registering, withdrawing, 
postponing, and transferring, or can students apply any 
time?
There are specific times for all academic procedures. 
Students must follow the academic calendar, the website, 
and the announcement boards to get the dates which are 
continuously advertised by the Deanship for Admissions 
and Registration. 

How many courses do I need to register )study load - 
course load(?
The study load )also referred to as the course load( it is 
the total number of credit hours that student allowed 
to register during one semester. The maximum of 
registration is 19 credit hours, and the minimum of 
registration is 12 credit hours. 
To register less than 12 credit hours you need to have the 
College Dean approval.

Who is the entity in charge of issuing university cards?
The Deanship for Admissions and Registration is 
responsible for issuing the university cards. 
New students: Admissions department – Crescent 
building )First time(.
Continuing students : Students Happiness Center )Male 
G2 building – Female B3 building(

Why do I need my university card?
All university procedures and transactions require the 
presence of your university card, as you enter the campus 
and during exams. Students are not allowed to take their 
exams without first showing their university cards and 
verifying their identity.

What do I do in case of losing my university card?
You must issue a replacement card from the Deanship for 
Admissions and Registration after paying the specified 
fee.
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من هو املرشد األكاديمي؟ 

يخصــص لــكل مجموعــة مــن الطلبــة مرشــد أكاديمــي يصحبهــم فــي 
التــي  الصعوبــات  كافــة  تذليــل  فــي  ويســاعدهم  العلميــة  مســيرتهم 

تســجيلهم. وعمليــات  الدراســية  خططهــم  فــي  تصادفهــم 

ما املقصود بالطلبات اإللكترونية؟ وما هي هذه الطلبات؟ 

إدارة  تقدمهــا  الخدمــات  مــن  مجموعــة  هــي  اإللكترونيــة  الطلبــات 
التســجيل للطالــب يتقــدم بهــا عبــر الخدمــة الذاتيــة.

مثــال: طلــب رســالة إلــى مــن يهمــه األمــر – الســجل الدرا�ســي – إصــدار 
بــدل فاقــد للبطاقــة الجامعيــة – إلــخ.

ما هو السجل الدرا�سي )كشف الدرجات(؟ ومن أين يتم 
استخراجه؟ 

هــو ســجل يبيــن بيانــات الطالــب واملســاقات التــي درســها فــي كل فصــل 
موضح به الدرجات التي حصل عليها في كل مساق، واملعدل الفصلي 
والتراكمــي والوضــع األكاديمــي للطالــب. بالنســبة للطلبــة املســتمرين 
فبإمكانهــم تقديــم الطلــب إلكترونيــا مــن خــال الصفحــة اإللكترونيــة 
لــإلدارة. أمــا بقيــة الطلبــة )الخريــج، املفصــول، املنســحب( فبإمكانهــم 
تقديــم الطلــب والحصــول علــى الخدمــة مباشــرة مــن خــال زيــارة إدارة 

التســجيل.

من أين استخرج شهادة ملن يهمه األمر )استمرارية الدراسة(؟
هــذه الخدمــة متاحــة للطلبــة املســتمرين فــي الجامعــة فقــط، حيــث 
اســتام  ثــم  ومــن   

ً
إلكترونيــا الطلــب  الطلبــة تقديــم  بإمــكان  أصبــح 

الشــهادة علــى البريــد اإللكترونــي مباشــرة بعــد دفــع الرســوم املســتحقة 
لهــذه الخدمــة فــي آالت الدفــع فــي مركــز إســعاد الطلبــة.

ما هي طريقة تسليم شهادة األيلتس أو التوفل؟ 
الدخول على املوقع االلكتروني

http://www.uaeufp.info/student
Upload IELTS/TOEFL :اختيار األيقونة

)PDF( اختيار امللف املراد تحميله بصيغة
ســيتم إدخــال الشــهادة عــن طريــق املوظــف املختــص بعــد  تنويــه: 
اعتمادها )خال 24 ســاعة(، إذا لم تعتمد الشــهادة ســيتم التواصل 
مــع الطالــب بشــكل مباشــر عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو االتصــال 

علــى الرقــم املباشــر للطالــب.

What is an Academic Advisor and how can he/she help 
me?
The Academic Advisor is a teacher assigned for a group 
of students from the Colleges. Your advisor gives you 
advice and help you overcome any difficulties you may 
encounter during your studies. Students are encouraged 
to contact with their advisors and seek assistance, 
whenever necessary.

What is meant by Electronic Services and what does it 
contain?
The Electronic Services are a combination of several 
services through which the student applies to the service 
required. E.g. To Whom It May Concern Letter – Official 
Transcript..etc.

What is the Transcripts?

The student’s record contains information about the 
student, the courses he has taken in every semester, his 
grades in each course, his GPA and his academic status.
Students can apply online and receive directly from 
registration department after paying the specified fee. 

How can a student apply for to Whom It May Concern 
Letter )Continuation of study letter(? 
Students can apply online and receive directly via e-mail 
after paying the specified fee. 

How can i Submit IELTS or TOEFL certificate?
1. Access the website http://www.uaeufp.info/student 
2. Choose the icon: Upload IELTS / TOEFL
3. Choose the file ) PDF format(
note : The certificate will be entered by the concerned 
employee after it has been approved )within 24 hours(. 
If the certificate is not approved, the student will be 
contacted directly by e-mail or phone
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ما هي شروط التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة؟

تتيــح أنظمــة الجامعــة للطالــب التحويــل بالرغبــة الشــخصية مــن كليــة 
إلــى أخــرى مــرة واحــدة طــوال مــدة دراســته حيــث يقــوم الطالــب بتقديم 
 فــي املوعــد املنصــوص عليــه فــي التقويــم 

ً
طلــب التحويــل إلكترونيــا

الجامعــي، 

وُيشــترط لقبــول طلــب تحويــل الطالــب مــن كليــة إلــى أخــرى بالجامعــة، 
تحقيــق جميــع الشــروط الخاصــة بــكل فئــة كمــا يلــي: 

إنجــاز جميــع مســاقات البرنامــج الجامعــي التأسي�ســي للكليــة املطلــوب 
التحويــل إليهــا وأال يكــون الطالــب منــذر.

ويتوجــب اجتيــاز شــروط الكليــات الخاصــة، كاملقابــات الشــخصية 
ومعــدالت الثانويــة العامــة واالختبــارات الشــفوية والتحريريــة وغيرهــا، 
علــى طلبــة املنــح واملقاعــد الدراســية إرفــاق رســالة رســمية باملوافقــة 
علــى التحويــل فــي طلــب التحويــل مــن الجهــات املانحــة والســفارات أو 

تســليمها إلدارة التســجيل. 

بالنســبة لتحويــل الطلبــة غيــر املواطنيــن يكــون التحويــل بيــن الكليــات 
تنافســًيا وفقــا للمقاعــد الشــاغرة فــي الكليــة املــراد التحويــل إليهــا. 
وُيشــترط لقبــول طلــب التحويــل، تحقيــق جميــع الشــروط الخاصــة 
بــكل كليــة، يرجــى منــك التواصــل مــع الكليــة املــراد التحويل إليها ملعرفة 

الشــروط. 

What are the conditions for transferring to another 
College?
UAEU regulations allow students to transfer internally 
from one College to another only once during his/her 
enrollment at the University. The transfer applications 
will be submitted online through e-service and UAEU 
mobile application to the Registration Department 
during the announced dates on the academic calendar. 

The conditions for internal transfer between the colleges 
are as follows: 
The students must complete all University Foundation 
Program )UFP( courses.
The students under probation are not allowed to apply 
for transfer.
The students must fulfill the College conditions. Like: 
interview, writing test, High School GPA. 
The students with scholarships must provide an approval 
letter from the sponsor institute and submit it to the 
Registration Department. 
Other nationality students Student allowed transferring 
upon his request only once, and the transfer between 
colleges is competitive and according to the vacant seats 
in the college. To accept a student’s transfer application 
from a college to another, he/she should meet the terms 
& conditions. So please contact advising units. 
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كم عدد مساقات برنامج الجامعة التأسي�سي وماهي؟
دفعة 2018:

 2 اللغــة العربيــة   ،  ARBU 1401   1 اللغــة العربيــة  اللغــة العربيــة: 
 ARBU 1403 For اللغــة العربيــة 3 لطلبــة القانــون ،  ARBU 1401

LAW

 MATUالجبــر املتقــدم والــدوال  ،MATU 1415 الجبــر  الرياضيــات: 
طــاب العلــوم   ،  MATU 1435 النســب والــدوال املثلثيــة   ،  1425
 1 اإلنســانية واالجتماعيــة والتربيــة والقانــون يتوجــب عليهــم إتمــام  
مســتوى واحــد طــاب كليــة اإلدارة واالقتصــاد يتوجــب عليهــم إتمــام  
2 مســتويين أمــا فيمــا يخــص طــاب الكليــات العلميــة يتوجــب عليهــم 

مســتويات.  3 إتمــام 

اللغة اإلنجليزية: 
دفعة 2017 وما قبل:

)ENGU 1401  ) 725-500 EMSAT English 1 اللغة اإلنجليزية
)ENGU 1402  ) 975-726 EMSAT English 2 اللغة اإلنجليزية

)ENGU 1403  ) 1099-976 EMSAT English 3 اللغة اإلنجليزية
فــي حالــة  لجميــع مســاقات اللغــة اإلنجليزيــة   

ً
يعتبــر الطالــب منجــزا

EMSAT English 1100 درجــة  علــى  حصولــه 
اللغــة اإلنجليزيــة 4ENGU 1404  )IELTS( ( بعــد النجــاح فــي املســتوى 

الثالــث ينتقــل الطالــب للمســتوى الرابــع للغــة اإلنجليزيــة(
دفعة 2018 وما بعد:

)ENGU 1401  ) 825-700 EMSAT English 1 اللغة اإلنجليزية
)ENGU 1402  ) 1025-850 EMSAT English 2 اللغة اإلنجليزية

)ENGU 1403  ) 1150-1050 EMSAT English 3 اللغة اإلنجليزية
)ENGU 1404  ) 1225-1175 EMSAT English 4 اللغة اإلنجليزية

فــي حالــة  لجميــع مســاقات اللغــة اإلنجليزيــة   
ً
يعتبــر الطالــب منجــزا

EMSAT English 1250 درجــة  علــى  حصولــه 
ال يحــق للطالــب التســجيل فــي أي مــن مســاقات الكليــات التــي 	 

تــدرس باللغــة اإلنجليزيــة إال عنــد االنتهــاء مــن مســاقات اللغــة 
اإلنجليزيــة فــي برنامــج الجامعــة التأسي�ســي.

ال يحــق للطالــب التســجيل فــي أي مــن مســاقات الكليــات التــي 	 
مــن مســاقات اللغــة  تــدرس باللغــة العربيــة إال عنــد االنتهــاء 

العربيــة فــي برنامــج الجامعــة التأسي�ســي.

ما هو نظام الدراسة املتبع للمساقات في
 برنامج الجامعة التأسي�سي؟
نظام نصف فصلي )شهرين( 

What are the University Foundation courses and how 
many?
ID# 2018:
Arabic: Arabic language 1 ARBU 1401, Arabic language 2 
ARBU 1401, Arabic 3 for LAW ARBU1403
Mathematics: Algebra MATU 1415, College Algebra 
MATU 1425, Trigonometry MATU 1435.
Students in Humanities& Social Sciences, Education and 
Law study one level. Students in Business & Economics 
study two levels and students in the all other colleges 
study three levels. 
English: 
ID# 2017 and before:
English 1 ENGU 1401   )EMSAT English 500-725(
English 2 ENGU 1402 )EMSAT English 726-975(
English 3 ENGU 1403 )EMSAT English 976-1099(
Students are exempt from all the English levels if they 
score EMSAT English 1100 
English 4 )IELTS( ENGU 1404. Students can register for 
English level 4 after successfully completing English level 
3.
ID# 2018 and after:
English 1 ENGU 1401 )EMSAT English 700-825(
English 2 ENGU 1402 )EMSAT English 850-1025(
English 3 ENGU 1403 )EMSAT English 1050-1150(
English 4 ENGU 1404 )EMSAT English 1175-1225(
Students are exempt from all the English levels if they 
score EMSAT English 1250 
	 Students are not allowed to register in any faculty 

course, where the instruction is in English, until 
they complete all the English language courses in 
the University Foundation Program )ENGU 1401, 
1402, 1403, 1404(.

	 Students are not allowed to register in any Faculty 
course, where the instruction is in Arabic, until 
they complete the Arabic courses in the University 
Foundation Program )ARBU 1401, 1402(.

What is the study system followed in the University 
Foundation Program?
It is the Quarter system  ) 2 month ( 



Frequently Asked Questions (FAQs)

9

 ملتطلبات برنامج الجامعة التأسي�سي؟
ً
متى يعتبر الطالب منجزا

 ملساقات اللغة اإلنجليزية عند حصوله على:
ً
يعتبر الطالب منجزا

دفعة 2017 وما قبل:
)TOFEL ITP 500, TOFEL IBT 61, IELTS 5.0, EMSAT 1100(

دفعة 2018 وما بعد:
)TOFEL ITP 525, TOFEL IBT 70, IELTS 5.5, EMSAT 1250( 

فــي حالــة حصــول الطالــب علــى امتحــان الكفــاءة فــي اللغــة العربيــة 5.5 
 ملساقات اللغة العربية 1 & 2 فقط أو نجاحه في امتحان 

ً
يعتبر منجزا

تحديد املســتوى املطروح من قبل برنامج الجامعة التأسي�ســي.

دفعة 2018 وما بعد بخصوص الرياضيات:
 لجميــع مســاقات الرياضيــات عنــد حصولــه علــى 

ً
يعتبــر الطالــب منجــزا

EMSAT MATU 900 درجــة
) MATU 1415 )EMSAT MATU 0 – 300 الجبر

)MATU 1425 ) 600-301 EMSAT MATU الجبر املتقدم والدوال
 MATU 1435  ) 899-601 EMSAT املثلثيــة  والــدوال  النســب 

)MATU
 
ً
في حالة نجاح الطالب في امتحان التحدي في الرياضيات يعتبر منجزا

لجميع مساقات الرياضيات )حسب الكلية(.

يجب على الطالب استيفاء شروط التقديم المتحان التحدي:
أن يقوم الطالب بتســجيل مادة الرياضيات )حســب املســتوى . 1

املطلوب عليه(.
أال يتعدى الطالب نسبة الغيابات املسموح بها في املادة.. 2

هل يســتطيع الطلبة املســجلون في املســتوى األول في اللغة اإلنجليزية 
تســجيل مســتويات مســاق الرياضيات؟

ال يحــق للطلبــة فــي املســتوى األول للغــة اإلنجليزيــة تســجيل أي مســاق 
يخــص مســاقات الرياضيــات.

ما هو املساق الدرا�سي؟
هو منهج درا�سي محدد األهداف واملحتويات والنشاطات ويرتبط مع 

املساقات األخرى في الخطة الدراسية. 

ما هو املتطلب السابق؟
حســب الخطــة الدراســية للطالــب، هــو مســاق يجــب إنهائــه وإتمامــه 
لوجــود مــادة أخــرى تعتمــد عليــه، وال يســتطيع الطالــب التســجيل فــي 

املــادة قبــل إتمــام املتطلــب الســابق.

How can students successfully meet the Foundation 
Program requirements?
Students can pass the English if:
ID 2017 and before:
achieve )TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, IELTS 5.0, EMSAT 
1100( 
ID# 2018 & after: achieve )TOEFL ITP 525, TOEFL IBT 70, 
IELTS 5.5, EMSAT 1250( 
Students can complete the Arabic language courses 1 & 
2 if they achieve 5.5 in the Arabic language proficiency 
exam or if they pass the foundation Program Arabic 
placement exam.
For the MATH:
ID# 2018 & after: 
Students are exempt from all the MATU levels if they 
score EMSAT MATU 900 
*MATU 1415 )EMSAT MATU  0 -300(
*MATU 1425 )EMSAT MATU 301-600(
*MATU 1435 )EMSAT MATU 601-899(
*Students can pass the Mathematics courses, depending 
on their Faculty, if they pass the Mathematics challenge 
exam.
To take the Challenge Test during the semester:
1. the student needs to be registered in a math course.
2. Student should not exceeded the number of 

absence allowed.

Can students register in English level 1 register in 
Mathematics courses?
Students in English 1 cannot take any Mathematics 
courses.

What is a Course?
It is a curriculum with defined content, objectives and 
activities and connects with other courses in the student 
study plan.

What is a pre-requisite course?
A pre-requisite course is a course which a student must 
pass before enrolling in a more advanced course.  
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هل يمكنني التسجيل في مساق له متطلب سابق؟
نعــم، يمكنــك ذلــك فــي حالــة النجــاح فــي املتطلــب الســابق أو تســجيل 
يتــم  واحــد حيــث  آن  فــي   

ً
معــا املطلــوب  واملســاق  الســابق  املتطلــب 

تســجيله بمراجعــة وحــدة اإلرشــاد وموافقــة القســم العلمــي املختــص.
 

كيف أبحث عن املساقات في نظام E-service؟
لجميــع  املســاقات  تســجيل  بإرســال طريقــة  التســجيل  إدارة  تقــوم 
الطلبــة مــن خــال البريــد اإللكترونــي ويقــوم اإلرشــاد األكاديمــي بالكلية 

الجامعيــة بمســاعدة الطالــب فــي تعلــم طريقــة التســجيل:
) Arabic Unit( اللغة العربية تحت مسمى

) Mathematics Unit ( الرياضيات تحت مسمى
 ) English Unit ( اإلنجليزي تحت مسمى

ماذا تعني العبارات التالية أثناء تسجيلي في مساق معين؟

)PREQ and TEST Score( الطالب ال يمكنه تسجيل هذا املساق إال 
بعد إنجازه املتطلب السابق.

)Close Section( الشــعبة مغلقــة وممتلئــة والبــد مــن اختيــار شــعبة 
أخــرى.

)College Restriction( حظر الكلية يرجى مراجعة وحدة اإلرشاد.
)Link Error( حظــر متزامــن يجــب علــى الطالــب التأكــد مــن تســجيل 

املســاقين املرتبطيــن ببعــض فــي نفــس الوقــت. 
)Time Conflict( تعــارض فــي الوقــت البــد مــن تســجيل مســاق آخــر 

ومراجعــة اإلرشــاد.
)Cohort Restriction( مســاق محــدد لفئــة معينــة ال بــد مــن تســجيل 

مســاق آخر ومراجعة اإلرشــاد.

كيف أستطيع رفع سقف الشعبة املراد التسجيل فيها؟

من خال وحدة إرشاد الكلية الخاصة باملادة املطروحة.

ملن أتوجه في حالة حاجتي للمساعدة في عملية التسجيل؟
الجامعــة  برنامــج  فــي  الطلبــة  شــؤون  إلــى  التوجــه  للطالــب  يمكــن 
التأسي�ســي بالنســبة للمســاقات األساســية أمــا فيمــا يخــص مســاقات 

الكليــة يتوجــب مراجعــة وحــدة إرشــاد كليتــك.

Can I register in a course that has a pre-requisite?
Yes, if you pass the prerequisite course or if you register 
in it at the same time as the course you want to study. Do 
this through the Advising Unit and with the approval of 
the program department

How can I search for courses in the E-service system?
The Registration Department will send instructions to all 
the students on how to register for courses and Academic 
Advisors in the University College are also available to 
help students learn how to register in courses:
-The Arabic Program is called )Arabic Unit(
-The Mathematics Program is called )Mathematics Unit(
-The English Program is called )English Unit(

What is the meaning of the following phrases when 
registering in a course?
)PREQ and TEST score( means you cannot register until 
you complete the previous course.
)Closed section( means the section you want is full. 
Choose another section. )College Restriction( means 
there is restriction from your college. Refer to the 
Advising Unit in your college.
)Link Error( means concurrent restrictions. You need to 
be sure about registering in two related courses at the 
same time
)Time Conflict( means course time conflict. You need to 
choose a different time or contact the Advising Unit.
)Cohort Restriction(  means it is a restricted course. You 
need to choose another course or contact the Advising 
Unit.

How can I have the section ceiling raised, or open new 
section?
Through the Faculty Advising Unit where the course is 
offered.

Who can I ask for help with in the registration process?
You can refer to the Student Services unit in the University 
Foundation Program for the Foundation courses and for 
the Faculty Advising Unit for the Faculty courses.



Frequently Asked Questions (FAQs)

11

ماذا يحدث في حالة عدم التسجيل لطالب مستجد؟
في حالة عدم التسجيل لطالب مستجد يطبق عليه إلغاء القبول.

هل يسمح لي بالغياب عن املحاضرات؟ وماذا لو كان لدي عذر؟
يســمح للطالــب بالتغيــب عــن املحاضــرة بحيــث ال يصــل إلــى نســبة الـــ 
)%15( – 4 غيابــات ويعتبــر الغيــاب الخامــس هــو ســبب الحرمــان فــي 
املــادة ويتــم الحصــول علــى تقديــر )FA(- أمــا فــي حالــة وجــود عــذر قهــري 

فعلــى الطالــب إدخــال األعــذار فــي نظــام
 E-service ومراجعة وحدة إرشاد الكلية التخاذ الازم.

  
ما هو تقدير )FA(؟

يحــرم مــن  فــي حــال غيــاب الطالــب عــن املحاضــرات بنســبة )15%( 
دخــول االمتحــان النهائــي ويرصــد لــه تقديــر )FA( وهــو يعــادل الرســوب 

فــي املســاق. 

ماذا يعني انسحاب بدون رسوب؟

يمنــح الطالــب تقديــر ”AW“ االنســحاب بــدون رســوب فــي املســاق فــي 
حالة تجاوز غيابه نسبة %15 ويوجد لدى الطالب عذر قهري، يعتبر 
 مــن دون رســوب فــي املســاق ويرصــد لــه درجــة 

ً
 إداريــا

َ
الطالــب منســحبا

”AW”

ماذا يعني تقدير ”غير مكتمل“؟
يمنــح تقديــر ”غيــر مكتمــل“ للطالــب الــذي يحــق لــه التقــدم لامتحــان 
النهائــي فــي املســاق ولــم يتمكــن مــن دخولــه بســبب ظــروٍف قاهــرٍة تقبلهــا 

الكلية.
يجب على الطالب إزالة تقدير ”غير مكتمل“ خال الفصل الدرا�ســي 

 في املســاق. 
ً
التالي، وإال يعتبر راســبا

What happens if a new student does not register?
His admission can be cancelled

What happens if I do not attend some lectures? and if I 
have an excuse?
Students can miss classes but should not reach 15%. 
– Equal to 4 absences and the fifth will be failed in the 
course )FA( grade - If they have a valid excuse, they 
should enter it in the E-service system and contact the 
advising Unit in his college to complete the procedure.

What is the meaning of FA?
If a student’s absences in any course equals or exceeds 
15% of the total class meeting time for the semester, the 
student will be considered as having failed the course for 
lack of attendance, and receive a grade of )FA(.

What is the meaning of “AW” Administrative 
Withdrawal”?
A student is granted AW )Administrative Withdrawal( in 
a course if his absences exceed 15% and he has a valid 
excuse. The student can then withdraw from the course 
without failing.

What is the meaning of “Incomplete”?
It is granted to a student who is allowed to sit for the final 
exam despite being unable to attend the final for a valid 
reason he should submit to the academic adviser. If the 
reasons for missing the final examination are approved, 
an “I” grade will be recorded. The student has to remove 
the “Incomplete” status during the following semester, 
otherwise he fails the course.
If the reasons for missing the final examination are not 
considered legitimate, the instructor will assign a final 
grade of )0( for the course and the student’s transcript 
will show F for that course. 
The student will be permitted to take an appropriate final 
examination no later than the end of the next regular 
academic semester, and the “I” grade will be replaced 
with the final grade earned.
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كم املدة املسموحة للطالب حتى يجتاز برنامج الجامعة التأسي�سي؟

عام جامعي واحد فقط )فصلين دراسيين وفصل صيفي(

فــي برنامــج الجامعــة  مــاذا يحصــل للطالــب فــي حالــة عــدم نجاحــه 
واحــد؟                    عــام جامعــي  فــي  التأسي�ســي 

 ملــدة فصليــن دراســيين متتالييــن، 
ً
  يتــم توقيــف تســجيل الطالــب إداريــا

ويجــب عليــه تقديــم الشــهادات املطلوبــة والتــي تفيــد إنجــازه للبرنامــج 
حتــى يتمكــن مــن إزالــة الوقــف.

مــاذا يحصــل للطالــب الــذي لــم يتمكــن مــن إنجــاز البرنامــج خــال 
لــه؟ املمنــوح  اإلداري  الوقــف 

يفصل من الجامعة لتكرار الرسوب.

أين يمكن أن أجد غرفة املحاضرة؟
والدخــول علــى الخدمــات   “UAEU” مــن خــال اســتخدام التطبيــق

الطابيــة ثــم الجــدول الدرا�ســي.

كيف يمكن ربط البريد اإللكتروني الجامعي بجهاز اآليباد؟
يجب مراجعة مكتب تقنية املعلومات الخاص باآليباد

للطاب: مبنى H4 غرفة 0041
للطالبات: مبنى C5 غرفة 0074

كيف يمكن تغير الرقم السري؟
يجب الدخول للموقع:

 https://selfservice.uaeu.ac.ae/index.html
في حالة وجود مشكلة يجب زيارة املكتب.

للطاب: مبنى H4 غرفة 0043
للطالبات: مبنى C5 غرفة 1046

أو االتصال بخدمة العماء: 037136111

How long does it take to complete the University 
Foundation Program?
One academic year )2 semesters/4 quarters and one 
Summer course( 

What happens if a student does not complete the 
Foundation Program in one year?
He is not allowed to register for two consecutive 
semesters )postpone( until he removes this registration 
hold through providing the required certificates for 
program completion, [such as TOEFL, IELTS, EMSAT, 
MATU Challenge Test, Arabic language proficiency]

What happens if the student is unable to complete the 
program during the administrative postpone given to 
him?
His Admission will be cancelled. 

Where is my classroom?
Using the schedule in the application “UAEU”
Students service – Schedule.

How to set up email on your iPad?
You can go to C5-0074 – Female 
You can go to H4-0041 – Male 

How can I change my password?
Online throw the link : https://selfservice.uaeu.ac.ae/
index.html
In case of any problem you can go to:
Male: H4 building – 0043
Female: C5 building - 1046
Or Call Helpdesk: 037136111
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الطاب: 
صالح علي صالح – مسؤول شؤون الطلبة – مبنى H4 غرفة 0042.

الطالبات: 
صالحة العامري – مرشد أكاديمي – مبنى C5 غرفة 1042.

علياء البلو�سي – مرشد أكاديمي – مبنى C5 غرفة 1042
علياء الشام�سي: مرشد أكاديمي – مبنى H4 غرفة 1029 

Male Students
Mr.Saleh Ali Saleh - Student Affairs Officer – H4-0042
Female Students
Ms.Saleha Al Ameri – Academic Adviser – C5-1042    
Ms.Alia Al Bloushi – Academic adviser – C5-1042     
Ms.Alia Alshamsi – Academic Adviser – H4-1029    

للتواصل مع 
برنامج الجامعي 

التأسيسي:

Contact Details 
University Foundation 

Program:
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