دﻟﻴﻞ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS
(FAQs)

for New Student

WHAT ARE THE DATES OF REGISTRATION, ADD AND متــى تكــون مواعيــد التســجيل والحــذف واإلضافــة؟ ومتــى
DROP? WHEN ARE STUDENTS ELIGIBLE TO REGISTER?
يســمح للطلبــة بالتســجيل؟
Check the Academic Calendar in the main page علــى الطالــب متابعــة التقويــم الجامعــي وموقــع الجامعــة ومتابعــة
of the university website for dates, deadlines, and بريــده الكترونــي لمعرفــة تلــك المواعيــد والتــي يعلن عنها باســتمرار
:مــن قبــل عمــادة القبــول والتســجيل واتبــاع الخطــوات التاليــة
important events.
www.uaeu.ac.ae الدخول لموقع الجامعة1.

Please follow the following steps:

الدخول على صفحة التسجيل2.

1. Access to the UAEU website www.uaeu.ac.ae

اختيار التسجيل والجداول الدراسية واالمتحانات3.

2. Login to the registration page

.االطالع على برنامج التسجيل التفصيلي4.

3. Select Registration, Class & Exam Schedule
4. See the detailed of registration program.

DO STUDENTS HAVE TO REGISTER FOR EACH
SEMESTER?

هل يتوجب على التسجيل كل فصل دراسي؟

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.

علــى الطالــب تســجيل المــواد لــكل فصــل دراســي وإال ســيعتبر
منقطــع عــن الدراســة علمـ ًـا بــأن التســجيل لطلبــة الجــدد الزامــي واال
 ويحــق للطالــب المســتمر خــال.ســيتم الغــاء قبولــه مــن الجامعــة
فتــرة دراســته الجامعيــة إيقــاف تســجيله بالرغبــة الشــخصية لمــدة
.فصليــن دراســيين متتالييــن أو متفرقيــن

 ؟CRN ماذا يعني الرمز

WHAT IS CRN?

CRN is the Course Reference Number, which is رقــم مرجعــي للمساق والشــعبة فــي الجــدول الدراســي تم
specified uniquely to each course.
.تحديــده لتمييــز كل مســاق عــن اآلخــر

WHAT IS THE MEANING OF THE NUMBERS WRITTEN
NEXT TO EACH COURSE?

ما معنى االرقام المدونة بجانب كل مساق ؟

All courses will be defined by a unique course يتــم ترقيــم جميــع المســاقات برقــم تعريفــي مميــز يتكــون ممــا
identification code consisting of the following:
:يلــي
-

A three or four letter prefix designating the subject  أحــرف تشــير إلــى اســم4  أو3 تتألــف بدايــة رمــز المســاق مــنarea or academic department responsible for
.المــادة أو القســم العلمــي المعنــي
the course;
 أعــداد لتحديــد المســاق ومســتواه3 يتألــف رقــم المســاق مــنA three-digit course number identifying the
.بالنســبة للطلبــة والبرنامــج األكاديمــي
specific course and its level of access for students
and degree programs.

لــدي مشــكلة فــي فتــح موقعــي علــى البوابــة االلكترونيــة

I HAVE A PROBLEM OPENING THE WEBSITE
THROUGH THE ESERVICES?

 ؟eServices

If you’re having trouble logging into your account
فــي حــال وجــود مشــكلة تقنيــة يمكــن للطالــب التواصــل مــع الدعــم
please contact the IT department at
 أو مــن خــال037136111 ) علــى الرقــم االتــيHelpdesk( التقنــي
helpdesk@uaeu.ac.ae or by phone 037136111
Helpdesk@uaeu.ac.ae :البريــد اإللكترونــي

ماذا أفعل عند نسيان كلمة المرور الخاصة بي ؟

IT FORGOT MY ACCOUNT PASSWORD

If you’re having trouble logging into your account ) علــىHelpdesk( يمكــن للطالــب التواصــل مــع القســم التقنــي
or resetting your password please contact the IT
: أو مــن خــال البريــد اإللكترونــي037136111 الرقــم االتــي
department at helpdesk@uaeu.ac.ae or by phone
Helpdesk@uaeu.ac.ae
037136111
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IS THE STUDENT ALLOWED TO ENROLL IN A FULL هــل يســمح للطالــب بالتســجيل إذا كانــت الشــعبة ممتلئــة
SECTION?
(مغلقــة )؟
The student can contact the department that offers يمكــن للطالــب مراجعــة ارشــاد الكليــة او القســم العلمــي الــذي
the course to ask for a ‘Registration Permission’ to .يطــرح المســاق لرفــع الســقف والتســجيل عبــر الخدمــة الذاتيــة عبــر
raise capacity, and register through his/her selfeServices
service.

HOW CAN A STUDENT SOLVE THE COURSES إذا كان لــدي تعــارض فــي مواعيــد المســاقات المــراد
CONFLICT
ISSUES?
تســجيلها كيــف يمكننــي حــل ذلــك؟
The student should visit his/her academic advisor يتوجــب عليــك زيــارة مراجعــة المرشــد األكاديمــي أو رئيــس القســم
or head of the department if there is a conflict in
فــي حــال وجــود تعــارض فــي جــدول المســاقات المــراد تســجيلها
the courses offered in the desired course schedule
.لتقديــم المســاعدة والحلــول المناســبة
to provide his/her the appropriate assistance and
solutions.
التعــارض فــي المواعيــد يعنــي التســجيل فــي مادتيــن فــي نفــس
Time Conflict mean you tried to register in two  لــذا ينبغــي علــى الطلبــة مراجعــة الجــدول الدراســي قبل،الوقــت
courses which are scheduled at the same time. The
التســجيل لتجنــب تعــارض المواعيــد بيــن المــواد
conflicting course CRN is displayed as Time conflict
with CRN …. & please you need to select another  يرجــى العلــم بــأن نظــام التســجيل يمنــع الطلبــة مــن:مالحظــة
تســجيل مادتيــن فــي نفــس الوقــت وســتظهر رســالة خطــأ كالتالــي
course.
...Time conflict with CRN «

كيف أحصل على الجدول الدراسي؟

How do I get my course schedule?

You can get your courses schedule via UAEU mobile UAEU mobile اتبــاع الخطــوات التاليــة مــن خــال تطبيــق الجامعــة
app by follow below steps:
: app
Log on by using your ID and password1.

1. Log on to E-Services by using your ID and password
2. Click to Student
3. Click My Schedule.
4. Select a Term, and view your courses schedule

.Click to Student2.
.Click My Schedule3.
.Select a Term, and view your courses schedule4.

كيف يمكنني تعديل تسجيل بعض المواد؟

What if I want to change my registration?

You can change your registration during the drop/ يمكنــك ذلــك خــال المرحلــة الثانيــة مــن التســجيل أو فــي فتــرة
add period, which will be at the beginning of next
.الســحب واالضافــة فــي بدايــة الفصــل الدراســي التالــي
semester

I am trying to register but I get a pre-requisite اثنــاء تســجيلي فــي مســاق معيــن تظهــر لــي الرســالة
error message, what is a pre-requisite?
)pre-requisite error( التاليــة مــاذا تعنــي
A pre-requisite course means that there is course,
which a student must pass before enrolling in the
more advanced course.

.الطالب ال يمكنه تسجيل هذا المساق إال بعد انجازه المتطلب السابق

If the location of the lecture has been changed, لقــد تــم تغييــر مــكان المحاضــرة؟ كيــف اســتدل علــى المــكان
how will I be notified?
الجديد؟
You can get your courses schedule via E-Services by
follow below steps:
1. Log on to E-Services by using your ID and password
2. Click to Student
3. Click to Registration.
4. Click My Schedule.

:اتباع الخطوات التالية
Log on to E-Services by using your ID and password1.
Click to Student2.
.Click to Registration3.
Click My Schedule4.
. أو القسم العلمي التابع له المساق،أو مراجعة إرشاد الكلية

Or Contact with your advising units
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During registration or the Add/Drop period if عنــد قيامــي بعمليــة التســجيل واالضافــة بواســطة
I receive the following message, “You are not  أو مــن خــال تطبيــق الهاتــف الذكــي تظهــر لــيeService
permitted to register at this time”, what does You are not permitted to register « :العبــارة التاليــة
that mean?
»at this time
First: Please be sure to choose the proper semester  عليــك التأكــد مــن اختيــار الفصــل الدراســي الصحيــح المــراد:أوال
ً
or term:
:التســجيل فيــه
 = الفصل الدراسي األولFall-

- Fall = First Semester

 = الفصل الدراسي الثانيSpring-

- Spring = Second Semester

 = الفصل الدراسي الصيفيSummer-

- Summer = Summer Semester

ً
 عليــك التأكــد مــن أنــك تقــوم بالتســجيل فــي الفتــرة:ثانيــا
Second: This message means that you are not in
your correct period of registration. Please follow المخصصــة لــك وااللتــزام بالفتــرة المحــددة والمعلنــة فــي برنامــج
registration schedule program or the page of the  ولالطــاع علــى برنامــج التســجيل يرجــى زيــارة صفحــة.التســجيل
Registration Department.
إدارة التســجيل

During registration or the Add/Drop period if I عنــد قيامــي بعمليــة التســجيل واالضافــة بواســطة
receive the following message, : “ You may not  أو مــن خــال تطبيــق الهاتــف الذكــي تظهــر لــكeService
add or drop classes due to holds on your record You may not add or drop classes “ :العبــارة التاليــة
“ what does that mean?
“ due to holds on your record
Frist of all, you need to check which type of holds  فــي البدايــة يجــب،هــذه العبــارة تعنــي بــأن علــى تســجيلك حظــر
you have, by following steps:
 (إدارة:عليــك ان تعــرف ســببه والجهــة المســؤولة عــن إزالتــه كمثــال
إدارة

1. Log on to E-Services by using your ID and password
2. Click to Student Tab
3. Click to prepare for registration

/ المكتبــات  / وحــدة ارشــاد الكليــة التابــع لهــا/التســجيل

 ولمعرفــة التفاصيــل يمكنــك إتبــاع الخطــوات،)... الــخ،الســكن
:التاليــة
Log on to E-Services by using your ID and password1.

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.

Click to Student Tab2.
Click to prepare for registration3.

Are there specific time for registering, هــل هنــاك مواعيــد محــددة للتســجيل وللوقــف والتحويــل
withdrawing, postponing, and transferring, or
أم يمكــن للطالــب التقــدم فــي أي وقــت؟
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.

هنــاك مواعيــد محــددة لجميــع اإلجــراءات األكاديميــة مــن تســجيل

How many courses do I need to register (study
load - course load)?

ما هو العبء الدراسي؟

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.
Students who are under Probation cannot register
for more than 13 credit hours, Honors students and
students who expect to graduate may register for up
to 22 credit hours.

العــبء األكاديمي هــو تســجيل الحــد األقصــى أو األدنــى مــن

4

 وبالتالــي علــى الطالــب متابعــة التقويــم،الــخ.... ووقــف وتحويــل
الجامعــي وموقــع الجامعــة ومتابعــة بريــده الكترونــي لمعرفــة تلــك
المواعيــد والتــي يعلــن عنهــا باســتمرار مــن قبــل عمــادة القبــول
.والتسجيل

الســاعات فــي الفصــل الدراســي يجــب علــى الطالــب أال يســجل
)19 – 12( بأقــل أو أكثــر مــن العــبء الدراســي المســموح لــه بــه
ً
أكاديميــا فــا يحــق لــه
 وبالنســبة للطالــب المنــذر،ســاعة معتمــدة
ويســمح لطلبــة
ُ .) ســاعة معتمــدة13( التســجيل فــي أكثــر مــن

.) ســاعة22( االمتيــاز والطلبــة المتوقــع تخرجهــم التســجيل فــي

مــن هــي الجهــة المســئولة عــن اســتخراج البطاقــات Who is the entity in charge of issuing university
?cards
ا لجا معيــة ؟
الطالــب المســتجد :يتولــى قســم القبــول مهمــة طباعــة البطاقــات New students: Admissions Section undertakes the
الجامعيــة للطلبــة الجــدد ويتــم اإلعــان عــن آليــة اســتالم البطاقــة task of printing university cards for new students, and
the mechanism of receiving the card is announced
مــع بدايــة كل فصــل دراســي.
at the beginning of each semester.
الطالــب المســتمر :إلصــدار بــدل فاقد/تالــف يرجــى زيــارة مركــز
( Continuing student: Student Happiness Center
اســعاد الطلبــة (للطــاب مبنــى  – G2الطالبــات مبنــى )B3
) Male B-G2 / Female B-B3

لماذا أحتاج بطاقتي الجامعية؟

?Why do I need my university card

جميــع اإلجــراءات والمعامــات الجامعيــة تتطلــب وجــود بطاقتــك All university procedures and transactions require
the presence of your university card, as you enter
ً
دائمــا خاصــة فــي وقــت
الجامعيــة والبــد مــن حملهــا معــك
the campus and during exams. Students are not
االختبــارات إذ ال يســمح بدخــول الطالبــة االختبــار بــدون إبــراز البطاقــة allowed to take their exams without first showing their
الجامعيــة والتحقــق مــن هويتهــا.
university cards and verifying their identity.

ماذا أفعل في حال ضياع بطاقتي الجامعية؟

What do I do in case of losing my university
?card

ضــرورة إصــدار بــدل فاقــد مــن مركــز اســعاد الطلبــة بعــد دفــع You must issue a replacement card from the Student
Happiness Center after paying the specified fee.
الغرامــة الماليــة المحــددة لذلــك.

أين أذهب عندما أريد سحب ملفي من الجامعة؟

Where do I go when I want to withdraw my file
?from the university

هنــاك مواعيــد محــددة لجميــع اإلجــراءات األكاديميــة مــن تســجيل
ووقــف وتحويــل ....الــخ ،وبالتالــي علــى الطالــب متابعــة التقويــم There are specific times for all academic procedures.
Students must follow the academic calendar, the
الجامعــي وموقــع الجامعــة ومتابعــة بريــده الكترونــي لمعرفــة تلــك
website, and the announcement boards to get
المواعيــد والتــي يعلــن عنهــا باســتمرار مــن قبــل عمــادة القبــول the dates which are continuously advertised by the
Deanship for Admissions and Registration.
والتسجيل.
University Withdrawal Procedure Manual. PDF

-دليل طلب االنسحاب من الجامعة PDF

من هو المرشد األكاديمي؟

-

What is an Academic Advisor and how can he/
?she help me

يخصــص لــكل مجموعــة مــن الطلبــة مرشــد أكاديمــي يصحبهــم فــي The Academic Advisor is a teacher assigned for a
مســيرتهم العلميــة ويســاعدهم فــي تذليــل كافــة الصعوبــات التــي group of students from the Colleges. Your advisor
gives you advice and help you overcome any
تصادفهــم فــي خططهــم الدراســية وعمليــات تســجيلهم.
difficulties you may encounter during your studies.
Students are encouraged to contact with their
advisors and seek assistance, whenever necessary.

مــا المقصــود بالطلبــات اإللكترونيــة؟ ومــا هــي هــذه What is meant by Electronic Services and what
?does it contain
الطلبــات؟
The Electronic Services are a combination of several
الطلبــات االلكترونيــة هــي مجموعــة مــن الخدمــات تقدمهــا إدارة
services through which the student applies to the
التســجيل للطالــب يتقــدم بهــا عبــر الخدمــة الذاتيــة .مثــال :طلــب service required. E.g. To Whom It May Concern Letter
رســالة إلــى مــن يهمــه األمــر – الســجل الدراســي الــخ.
…– Official Transcript –etc
الكترونيا PDF .
دليل خدمة طلب وثائق الطلبةً

Students Online Document System Manual. PDF
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مــا هــو الســجل الدراســي (كشــف الدراجــات)؟ ومــن ايــن

What is the Transcripts

يتــم اســتخراجه؟

الســجل الدراســي ( كشــف الدرجــات ) هــو ســجل ألداء الطلبــة
ً
أكاديميــا ،ويتضمــن جميــع المعلومــات األساســية التــي تتعلــق
بتقديرات الطلبة في المســاقات الدراســية والمســتوى األكاديمي
.بالنسـ�بة للطلبـ�ة فبإمكانهـ�م تقديـ�م الطلـ�ب إلكترونيـ�ا عبـ�ر بوابـ�ة �ES
 .ervicesأو التطبيــق الذكــي واســتالمه عبــر البريــد االلكترونــي علــى
هيئــة وثائــق رقميــة بعــد دفــع الرســوم الخدمــة .
الكترونيا PDF .
دليل خدمة طلب وثائق الطلبةً

Official transcripts are the recorded results of the
student’s academic work. They contain all the
essential information pertaining to the student’s
courses, grades, academic level, scholarship and
degrees received.
Students can apply online
and you will receive the official credentials in your
email as digital graduation documents. after paying
the specified fee.
Students Online Document System Manual. PDF

-

مــن ايــن اســتخرج شــهادة لمــن يهمــه األمــر (اســتمرارية How can a student apply for To Whom It May
?)Concern Letter (Continuation of study letter
الدراســة) ؟
هــذه الخدمــة متاحــة للطلبــة المســتمرين فــي الجامعــة فقــط ،حيــث Students can apply online and receive directly via
e-mail after paying the specified fee online
أصبــح بإمــكان الطلبــة تقديــم الطلــب إلكترونيــا ومــن ثــم اســتالم
الشــهادة علــى البريــد اإللكترونــي مباشــرة بعــد دفــع الرســوم

Students Online Document System Manual. PDF

ً
الكترونيــا لهــذه الخدمــة
المســتحقة

-

الكترونيا PDF .
دليل خدمة طلب وثائق الطلبةً

ماهي طريقة تسليم شهادة األيلتس أو التوفل ؟

HOW CAN IT SUBMIT IELTS OR TOEFL CERTIFICATE

1.الدخول على الموقع االلكتروني

1. Access the website
http://www.uaeufp.info/student
Choose the icon: Upload IELTS / TOEFL
)2. Choose the file ( PDF format

http://www.uaeufp.info/student
2.اختيار األيقونةUpload IELTS/TOEFL :

3.اختيار الملف المراد تحميله بصيغة ()PDF
Note: The certificate will be entered by the
تنويــه :ســيتم إدخــال الشــهادة عــن طريــق الموظــف المختــص concerned employee after it has been approved
بعــد اعتمادهــا (خــال  24ســاعة)  ،إذا لــم تعتمــد الشــهادة ســيتم (within 24 hours). If the certificate is not approved,
التواصــل مــع الطالــب بشــكل مباشــر عــن طريــق البريــد اإللكترونــي the student will be contacted directly by e-mail or
phone
او االتصــال علــى الرقــم المباشــر للطالــب .

هــل شــهادة االيلتــس والتوفــل عــن بعد معتمــدة؟ (للفصل ®Is IELTS Indicator Online Edition and TOEFL iBT
Special Home Edition are accepted? (for the
الدراسي األول )2021-2020
)Fall 2020-2021
يمكــن قبــول االيلتــس والتوفــل عــن بعــد بشــكل مشــروط علــى ان It is possible to accept IELTS indicator Online Edition
ينجــز الطالــب االمتحــان الرســمي خــال (فصــل واحــد مــن التحاقــه and TOEFL Special Home Edition on condition that
the student complete the official exam during (one
في الجامعة).
)semester of his/her enrollment at the university

كيــف يمكننــي التســجيل الختبــار  EmSATفــي جامعــة How can I register to take the EmSAT exam at
?UAEU
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟
يمكــن لطــاب المــدارس الثانويــة التســجيل فــي اختبــار EmSAT

High school students can register for EmSAT only by
contacting the Ministry of Education through their
schools. UAEU takes requests for EmSAT exams from
its own students only and sends them to the Ministry
of Education. These are called Tertiary exams. If
anyone has a question about EmSAT, they can call
our EmSAT office at:

بمكتــب  EmSATعلــى:

03 713 4227 - 03 713 4713 - EmSATOffice@uaeu.ac.ae

مــن خــال االتصــال بــوزارة التربيــة والتعليــم مــن خــال مدارســهم.
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تأخــذ طلبــات امتحانــات EmSAT
مــن طالبهــا فقــط وترســلها إلــى وزارة التربيــة والتعليــم .هــذه
تســمى امتحانــات المرحلــة الثالثــة.
إذا كان لــدى أي شــخص ســؤال حــول  ، EmSATفيمكنــه االتصــال
EmSATOffice@uaeu.ac.ae 037134227 – 037134713
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بمــن أتصــل إذا احتجــت إلــى مســاعدة فــي اإلعــداد الختبــار Who do I contact if I need help with the EmSAT
?English preparation
اللغــة اإلنجليزيــة EmSAT؟
Send an email to the iWish office iwish@uaeu.ac.ae,
ص، iwish@uaeu.ac.ae
إلكترونيــا إلــى مكتــب iWish
أرســل بريـ ًـدا
ً
and they will provide you with all the necessary help.
وســيزودك بــكل المســاعدة الالزمــة

هــل تقــدم جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أي دورات عبــر Does the UAE University offer any online courses
اإلنترنــت لطــاب المــدارس الثانويــة الذيــن يرغبــون فــي for high school students who wish to come to the
االلتحــاق بـــ الجامعــة جاهزيــن أو الذيــن يرغبون في تحســينuniversity ready or who want to enhance their /
?skills while at university
تطويــر مهاراتهــم أثنــاء الدراســة فــي الجامعــة؟
نعــم  ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا منصــة علــى
)Yes, the UAEU has an online platform (called UAEUX
اإلنترنــت (تســمى  )UAEUXتقــدم دورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة that offers courses in EmSAT English, Arabic, Islamic
Culture and Emirates Studies.
واللغــة العربيــة والثقافــة اإلســامية والدراســات اإلماراتيــة

هــل ستســاعدني دورات  UAEUXاللغــة اإلنجليزية Will the UAEUX EmSAT English courses help me EmSAT
علــى رفــع مهاراتــي فــي اللغــة اإلنجليزيــة إذا فشــلت فــي raise my English skills if I fail my first attempt to
?get 1250 in EmSAT English
محاولتــي األولــى للحصــول علــى  1250فــي EmSAT
اللغــة اإلنجليزيــة؟

نعــم  ،تعتبــر دورة  UAEUXفــي اللغــة اإلنجليزيــة مناســبة
تمامــا Yes, the two UAEUX English courses are well-suited for
ً
students aiming at 1250 in EmSAT English
للطــاب الذيــن يهدفــون إلــى  1250فــي  EmSATاللغــة اإلنجليزيــة.

هل هذه الدورات مجانية؟

?Are those courses free

إنهــا مجانيــة إذا لــم تكــن بحاجــة إلــى شــهادة  ،ولكــن إذا كنــت بحاجــة They are free if you do not need a certificate, but if
إلــى ذلــك  ،فســيتعين عليــك دفــع مبلــغ رمــزي للحصــول علــى you do, you will have to pay a symbolic amount of
money to get one.
شــهادة

هــل ال تــزال جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تقبــل بشــكل Does UAEU still conditionally admit students with
?1100 English EmSAT
مشــروط الطــاب الحاصليــن علــى  1100اللغــة اإلنجليزيــة

EmSAT؟

ال .إن درجــة اللغــة اإلنجليزيــة  EmSATالتــي تقبلهــا جامعــة اإلمــارات No. The English EmSAT score accepted by UAEU is
العربيــة المتحــدة هــي  .1250يتــم قبــول الطــاب مباشــرة فــي 1250. Students are directly admitted to their colleges
كلياتهــم.

هــل يمكــن النظــر فــي قبولــي بالجامعــة إذا لــم تتــح لــي Can I be considered for admittance if I did not
?have a chance to take English EmSAT
الفرصــة ألخــذ اللغــة اإلنجليزيــة EmSAT؟
ُيطلــب مــن الطــاب إمــا  EmSATأو  IELTsلتلبيــة متطلبــات القبــول Students require either EmSAT or IELTs to meet English
admission requirements
باللغــة اإلنجليزيــة

اختبــار  IELTSالتقليــدي غيــر متوفــر فــي الوقــت الحاضــرThe traditional IELTS test is not available .
?nowadays. Do you have another alternative
هــل لديكــم بديــل آخــر؟
The
university
administration
is
تــدرس إدارة الجامعــة حاليــا جميــع البدائــل الممكنــة الختبــار studying IELTS
all possible alternatives for the traditional IELTS.
التقليــدي.
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هــل تقبــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نتائــج اختبــار

?Does UAEU accept IELTS Indicator test results

مؤشــر IELTS؟

ال يــزال مؤشــر  IELTSقيــد الدراســة مــن قبــل جميــع مؤسســات IELTS Indicator is still under screening by all higher
التعليــم العالــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .لــم ُيتخــذ أي قــرار education institutions in UAE. No decision has been
taken in that regard.
فــي هــذا الصــدد.

مــا هــي درجــة  EmSATالتــي تقبلهــا جامعــة اإلمــارات What is the EmSAT score accepted by UAEU for
?Arabic
العربيــة المتحــدة للغــة العربيــة؟
يحتــاج طــاب كليــة القانــون وطــاب قســم اللغــة العربيــة إلــى

الحصــول علــى درجــة  1100فــي  EmSATاللغــة العربيــة .ويحتــاج
جميــع الطــاب اآلخريــن الحصــول علــى درجــة  900فــي EmSAT
اللغــة العربيــة .إذا حصــل الطالــب  /الطالبــة علــى درجــات أقــل مــن
ذلــك ،فيتعيــن عليــه  /عليهــا أخــذ مســاق اللغــة العربيــة فــي الجامعــة

Students of the College of Law and those of the
Arabic Language department need to score 1100 in
EmSAT Arabic. All other students need to score 900
in EmSAT Arabic. If a student scores less than that,
he/she will need to take an Arabic course at the
university for 2 months and pass it

لمــدة شــهرين واجتيازهــا

مــا هــي درجــة  EmSATالرياضيــات التــي تقبلهــا جامعــة What is the EmSAT score accepted by UAEU in
?Math
اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟
هــذا يعتمــد علــى الكليــة التــي يتــم قبــول الطالــب فيهــا .إذا حصــل This depends on the college where the student is
الطالــب علــى درجــات أقــل مــن المطلــوب فــي كليتــه  ،فســيأخذ admitted. If the student scores less than needed by
his/her college, he/she will take the necessary Math
دورات الرياضيــات الالزمــة للوصــول إلــى متطلبــات الكليــة
courses to reach to college requirements.
الكلية

الدرجة المطلوبة في  EmSATالرياضيات

Needed Math EmSAT Score

College

العلوم االنسانية واالجتماعية  ،التربية ،
القانون

700

700

CHSS, CEDU, COL

اإلدارة واالقتصاد

900

900

CBE

العلوم  ،تقنية المعلومات  ،األغذية
والزراعة  ،الهندسة

1100

1100

COE, CIT, CFA, COS

هــل هنــاك حــد أقصــى مــن الوقــت إلجتيــاز متطلبــات Is there a maximum period to pass the Math and
?Arabic requirements? If yes, what is it
مســاقي الرياضيــات واللغــة العربيــة؟ إذا كانــت اإلجابــة

بنعــم ،مــا هــو؟

يجــب علــى الطالــب تحقيــق متطلبــات القبــول للكليــة باللغــة العربيــة The student is required to achieve the college’s
admission
requirements
in
Arabic
و /أو الرياضيــات خــال فصــل دراســي واحــد مــن قبولــه مؤقتـ ًـا فــي and/or
Mathematics within one semester from being
كليته.
provisionally
assigned.

ماذا لو لم أجتز هذه المواد في الوقت المحدد؟

?What if I did not pass these courses on time

إذا كان الطالــب غيــر قــادر علــى تحقيــق متطلبــات القبــول فــي If the student is unable to achieve the college’s
admission requirements within one semester from
الكليــة خــال فصــل دراســي واحــد مــن قبولــه مؤقتـ ًـا  ،فســتقوم
being provisionally assigned, the University shall assign
الجامعــة بتحويــل الطالــب الــى كليــة اخــرى ذات الســعة المتاحــة the student to a college with available capacity
وتكــون مناســبة للمؤهــات األكاديميــة للطالــب
that is appropriate to the student’s academic
qualifications.

أحتاجهــا للتســجيل فيهــا فــي How do I know the courses I need to register for
كيــف أعــرف المســاقات التــي
ُ
?in the first semester
الفصــل األول؟
المرشــد األكاديمــي فــي التخطيــط لمســاقاتك An advisor will help you plan your courses and register
ســوف يســاعدك ُ
before classes start
والتســجيل قبــل بــدء الدراســة
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بالمرشد األكاديمي؟
كيف أتصل
ُ
بمرشدك قبل بدء الدراسة
ستوصلك الجامعة ُ

?How do I contact the advisor
The university will connect you with your advisor prior
to start of classes

كــم عــدد المســاقات التــي يمكننــي التســجيل فيهــا خــال How many courses can I register for during the
?first semester
الفصــل األول؟
عــادة حوالــي  4إلــى  5مســاقات .ســيخبرك ُمرشــدك بالمزيــد عــن Usually about 4 to 5 courses. Your advisor will tell you
هــذا
more about this

هــل تقــدم الجامعــة الدعــم للطلبــة إذا مــا واجهــوا صعوبــات Is the university offering support to the students if
?they struggle with a course
فــي المســاق دراســي؟
نعــم .الجامعــة لديهــا دعــم أكاديمــي راســخ .تقــدم وحــدة نجــاح Yes. The University has well established academic
الطلبــة تقويــة فــي جميــع المــواد الدراســية والمســاعدة الفرديــة support. It offers tutorials in all subjects and individual
والجماعيــة مــن خــال مراكــز التعلــم التابعــة لهــا كمركــز التقويــة and group help through the Learning Centers of the
Student Success Unit.
ومراكــز الكتابــة والقــراءة والتحــدث.

ماهي شروط التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة ؟

What are the conditions for transferring to
another
?College

تتيــح أنظمــة الجامعــة للطالــب التحويــل بالرغبــة الشــخصية مــن كليــة
إلــى أخــرى مــرة واحــدة طــوال مــدة دراســته حيــث يقــوم الطالــب
ً
إلكترونيــا فــي الموعــد المنصــوص عليــه
بتقديــم طلــب التحويــل
ويشــترط لقبــول طلــب تحويــل الطالــب
فــي التقويــم الجامعيُ ،
مــن كليــة إلــى أخــرى بالجامعــة ،تحقيــق جميــع الشــروط الخاصــة بــكل
فئــة كمــا يلــي:

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.

1.إنجــاز جميــع مســاقات البرنامــج الجامعــي التأسيســي للكليــة
المطلــوب التحويــل إليهــا.
2.اال يكون الطالب منذر.

The conditions for internal transfer between the
colleges are as follows:
1. The students must complete all University
Foundation Program (UFP) courses.
2. The students under probation are not allowed
to apply for transfer.
3. The students must fulfill the College conditions.
Like: interview, writing test, High School GPA.
4. The students with scholarships must provide an
approval letter from the sponsor institute and
submit it to the Registration Department.

3.اجتيــاز شــروط الكليــات الخاصــة ،كالمقابــات الشــخصية
و معــد ال ت
4.الثانوية العامة واالختبارات الشفوية والتحريرية وغيرها.
5.علــى طلبــة المنــح والمقاعــد الدراســية إرفــاق رســالة رســمية
بالموافقــة علــى التحويــل فــي طلــب التحويــل مــن الجهــات
المانحــة والســفارات أو تســليمها إلدارة التســجيل.

بالنســبة لتحويــل الطلبــة غيــر المواطنيــن يكون التحويــل بين الكليات
تنافسـ ًـيا وفقــا للمقاعــد الشــاغرة فــي الكليــة المــراد التحويــل إليهــا.
ويشــترط لقبــول طلــب التحويــل ،تحقيــق جميــع الشــروط الخاصــة Other nationality students. The transfer between
ُ
بــكل كليــة ،يرجــى منــك التواصــل مــع الكليــة المــراد التحويــل اليهــا colleges is competitive and according to the vacant
seats in the college. To accept a student’s transfer
لمعرفــة الشــروط.
application from a college to another, he/she should
meet the terms & conditions. So please contact
دليل خطوات تقديم طلب التحويل بين الكليات PDFadvising units.
Steps to apply for internal transfer between
eService. PDF
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through

Colleges

-

هل يمكن احتساب ساعات دراسية من مؤسسة أخرى؟

Can I transfer credits from another institution?

The colleges determine the approved credit hours for تقــوم الكليــات بتحديــد الســاعات المعتمــدة المقبولــة للتحويــل
transfer to the university according to the approved
للجامعــة وفــق المعاييــر المعتمــدة
standards.
يجــوز احتســاب المســاقات التــي أنجزهــا الطالــب فــي مؤسســته
Only those courses taken at another institution,
)C-( التعليميــة الســابقة بتقديــر نهائــي ال يقــل عــن تقديــر

in which the final grade was

الكليــة المعنيــة هــي التــي ســوف تحــدد مــدى مالئمــة الســاعات
المحتســبة فــي التحويــل للدرجــة العلميــة

C-, or higher, will be considered for a UAEU
degree credit

The receiving academic college will determine جميــع الســاعات المحتســبة فــي التحويــل يجــب أن تحقــق متطلبــات
the applicability of external transfer credits
 مــن مجمــوع الســاعات% 25  علــى أال تزيــد عــن،الدرجــة العلميــة

.المعتمــدة لنيــل الدرجــة العلميــة

Credits accepted for transfer to UAEU should satisfy
specific degree program requirements and are not
to exceed 25% of the total credit hours of the degree
program

ما هو المساق الدراسي؟

What is a Course?

It is a curriculum with defined content, objectives هــو منهــج دراســي محــدد األهــداف والمحتويــات والنشــاطات
and activities and connects with other courses in the
.ويرتبــط مــع المســاقات األخــرى فــي الخطــة الدراســية
student study plan.

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

 ) الطالــب ال يمكنــه تســجيل هــذاPREQ and TEST Score (1.
.المســاق إال بعــد إنجــازه المتطلــب الســابق
 ) الشــعبة مغلقــة و وممتلئــة والبــد مــنClose Section(2.
.اختيــار شــعبة أخــرى
) حظــر الكليــة يرجــى مراجعــة وحــدةCollege Restriction(3.
اإلرشــاد
) حظــر متزامــن وذلــك يعنــي التأكــد مــن تســجيلLink Error(4.
المســاقين المرتبطــات فــي نفــس الوقــت
) تعــارض فــي الوقــت البــد مــن تســجيلTime Conflict(5.
مســاق اخــر ومراجعــة اإلرشــاد
 ) مســاق محــدد لفئــة معينــة ال بــد مــنCohort Restriction(6.
تســجيل مســاق آخــر ومراجعــة اإلرشــاد

Who can I ask for help with in the registration لمــن أتوجــه فــي حالــة حاجتــي للمســاعدة فــي عمليــة
process?
التســجيل ؟
For new students you can refer to the Student للطلبــة الجــدد يمكــن التوجــه إلــى شــؤون الطلبــة فــي برنامــج
Services unit in the University Foundation Program for الجامعــة التأسيســي للمســاقات األساســية ولمســاقات الكليــة
the Foundation courses and for the Faculty Advising
مراجعــة وحــدة إرشــاد كليتــك
Unit for the Faculty courses
أو التواصل مع قسم التسجيل على البريد االلكترونيOr contact registration section via email
Registration_department@uaeu.ac.ae
Registration_department@uaeu.ac.ae
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What is the Term GPA and Cumulative GPA? ) وكيــفGPA( ماهــو المعــدل الفصلــي والمعــدل التراكمــي
How is it calculated?
يتــم احتســابه ؟
-

-

The Grade Point Average (GPA) is a calculated
value summarizing the student’s academic
performance over a specified time period. The
University calculates, records, and reports a Term
GPA and a Cumulative GPA (CGPA) for each
student at the end of each academic semester.

المعــدل هــو قيمــة محســوبة رياضيـ ًـا تلخــص األداء األكاديمــي وتقــوم الجامعــة فــي نهاية.للطالــب لفتــرة محــددة مــن الوقــت
كل فصــل دراســي بحســاب وتســجيل وإعــداد تقريــر بالمعــدل
.الفصلــي والمعــدل التراكمــي لــكل طالــب
المعــدل هــو متوســط رقمــي للقيمــة التــي تمثــل الدرجــات(النهائيــة للطالــب فــي فصــل دراســي معيــن )معــدل فصلــي
أو لجميــع الفصــول بمــا فــي ذلــك الفصــل األخيــر )معــدل
 نقــاط يعكــس الســاعات4 تراكمــي( علــى مقيــاس مكــون مــن
 والمعــدل عبــارة عــن عــدد.المعتمــدة المخصصــة لــكل مســاق
 وال يتــم،عشــري يشــمل رقميــن إلــى جانــب الفاصلــة العشــرية
احتســاب درجــات المســاقات التــي ال تحمــل ســاعات معتمــدة
المحولــة مــن مؤسســة تعليميــة أخــرى فــي
وكذلــك الســاعات
ّ
.حســاب المعــدل

The GPA is a numerical average of the value
of the student’s final grades for the specific
semester (Term GPA) or all semesters including
the most recent one for which grades have
been assigned (Cumulative GPA). The GPA is a
4.00 quality point (QP) scale weighted to reflect
the credit hours assigned to each course and
reported to two (2) decimal places. Grades in
المعــدل الفصلــي هــو مجمــوع النقــاط الناتجــة عــن حاصــل1.
courses that do not carry University degree credit
ضــرب النقــاط المعياريــة لــكل مســاق بالســاعات المعتمــدة
or are transfer credits from other universities are
لــه مقســوم علــى المجمــوع الكلــي للســاعات المعتمــدة فــي
not included in the GPA calculation.
.ذلــك الفصــل

1. The Term GPA is the sum of quality points (credit
hours x quality points corresponding to the letter
grades assigned) for each course taken during
the semester divided by the total number of
credit hours attempted during the semester.

 المعــدل التراكمــي هــو مجمــوع النقــاط الناتجــة عــن حاصــل2.
ضــرب النقــاط المعياريــة لــكل مســاق بالســاعات المعتمــدة
لــه منــذ التحــاق الطالــب فــي الجامعــة حتــى تاريــخ احتســاب
المعــدل مقســوما علــى المجمــوع الكلــي للســاعات المعتمــدة
.للطالــب

2. The Cumulative GPA is the sum of quality points
(credit hours x quality points corresponding to
the letter grade assigned) for all courses taken at
the University inclusive of the current academic
semester divided by the total number of graded
credit hours attempted for all degree-credit
courses taken at the University inclusive of the
current academic semester. The Cumulative
GPA is calculated starting from the first semester
of enrollment.

)؟FA( ما هو تقدير

What is the meaning of FA?

If a student’s absences in any course equals or ) يحــرم15%( فــي حــال غيــاب الطالــب عــن المحاضــرات بنســبة
exceeds 15% of the total class meeting time for the ) وهــو يعــادلFA( مــن دخــول االمتحــان النهائــي ويرصــد لــه تقديــر
semester, the student will be considered as having
.الرســوب فــي المســاق
failed the course for lack of attendance, and receive
a grade of FA.

What is the meaning of “AW” Administrative
Withdrawal”?

 ؟AW ماذا يعني انسحاب بدون رسوب

» االنســحاب بــدون رســوب فــيAW« يمنــح الطالــب تقديــر
A student is granted AW (Administrative Withdrawal)  ويوجــد لــدى الطالــب15% المســاق فــي حالــة تجــاوز غيابــه نســبة
in a course if his absences exceed 15% and he has إداريــا مــن دون رســوب فــي
ً
َ
منســحبا
 يعتبــر الطالــب،عــذر قهــري
a valid excuse. The student can then withdraw from
”AW“ المســاق ويرصــد لــه درجــة
the course without failing.

11

ماذا يعني تقدير “غير مكتمل” ؟

?”What is the meaning of “Incomplete

يمنــح تقديــر “غيــر مكتمــل” للطالــب الــذي يحــق لــه التقــدم لالمتحــان
ً
وفقــا للحــاالت
النهائــي فــي المســاق ولــم يتمكــن مــن دخولــه
التاليــة :إذا تخلــف الطالــب ألســباب قهريــة أو مرضيــة يقبلهــا
العميــدُ ،يمنــح تقديــر “غيــر مكتمــل” ويجــب علــى الطالــب إزالــة
تقديــر “غيــر مكتمــل” خــال الفصــل الدراســي التالــي ،حيــث يتــم
رصــد الدرجــة التــي حصــل عليهــا بــدال مــن تقديــر

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.

“غيــر مكتمــل” .وإذا لــم يســتطع الطالــب إزالــة تقديــر “غيــر مكتمــل”
If the reasons for missing the final examination are
ً
خــال الفتــرة المحــددة فيعتبــر راســبا فــي المســاق .وفــي حالــة not considered legitimate, the instructor will assign
عــدم قبــول العــذر ترصــد درجــة ( )0ويعتبــر الطالــب راســب فــي a final grade of (0) for the course and the student’s
ويرصــد لــه ( )Fفــي ســجله الدراســي .ويتحمــل الطالــب
المســاق ُ
transcript will show F for that course.
مســؤولية تقديــم الوثائــق المبــررة لغيابــه حتــى يتــم منحــه تقديــر
The student will be permitted to take an appropriate
“غيــر مكتمــل” خــال شــهر مــن إعــان نتائــج
final examination no later than the end of the next
ذلــك الفصــل ،وفــي حــال الموافقــة تقــوم الكليــة بالتنســيق مــع regular academic semester, and the “I” grade will be
replaced with the final grade earned.
الطالــب لتحديــد موعــد آخــر لتأديــة االمتحــان.

كيف يمكن تغير الرقم السري للبريد االلكتروني ؟

?How can I change my password

1.الدخول للموقع
https://selfservice.uaeu.ac.ae/index.html

1. Online throw the link :
https://selfservice.uaeu.ac.ae/index.html

2.االتصال بالقسم التقني 037136111 :

2. Call Helpdesk: 037136111

الفيديــو التعريفــي لكيفيــة بنــاء الخطــة فــي برنامــج How to create your own plan in Degree Works Degree
click here
 Worksاضغــط هنــا
دليل برنامج  Degree Worksاضغط هنا   -الدليل االرشادي لخدمة تسجيل المساقات اضغط هنا

User Guide for Students for Degree Works
Click here

-

)User Guideline (Steps how to register
click here

-

Guideline video ( how to register) by
click here

-

 -الفيديو االرشادي لخدمة تسجيل المساقات اضغط هنا

مــا هــو الدعــم الــذي يمكــن أن أحصــل إذا واجهــت صعوبــات What support can I get if I encounter difficulties
?in my studies
فــي دراســتي؟
فــي حــال واجهتــك صعوبــات دراســية يمكنــك الحصــول علــى If you have difficulties you may seek help from the
المســاعدة مــن خــال اآلتــي:
following:
خدمة التوجيه واالرشاد المهنيالمرشد االكاديمي للكلية التابع لهامركز الكتابة في الكلية الجامعية-مركز الرياضيات في الكلية الجامعية
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Career counseling

-

College advisor

-

Writing Center in the University College

-

Math Center in the University College

-

I am studying at a private university and would ادرس فــي جامعــة خاصــة هــل ممكــن ان انتقــل الــى جامعــة
like to transfer to UAEU?
االمــارات العربيــة المتحــدة؟
Yes.
-

نعم

.

UAE nationals and children of UAE national
mothers:

:الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات-

Admission to the university done electronically يتــم تقديــم طلــب االلتحــاق اإللكترونــي عــن طريــق موقــع وزارة
through the Ministry of Education website here  وفقــا للمواعيــد المعلنــة.التربيــة والتعليــم مــن خــال الرابط هنــا
According to the dates announced by the Ministry
.مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم
of Education
-

:الطلبة الدوليين-

International Students:

Students can apply online through the online عــن طريــق تعبئــة طلــب االلتحــاق االلكترونــي فــي جامعــة اإلمــارات
application system, during the application period
.وفقــا للمواعيــد المعلنــة
announced on the university’s website

If my father is unable to buy a laptop or iPad. Is فــي حــال عــدم قــدرة ولــي االمــر علــى توفيــر جهــاز حاســب
there support at UAE University?
هــل هنــاك دعــم مــنIpad آلــي محمــول او جهــاز لوحــي
الجامعــة ؟

نعم

Yes

UAE University students who meet the conditions for يمكــن لطلبــة جامعــة اإلمــارات الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط
: المســاعدة العينيــة
in-kind assistance can apply
-

خدمة توفير جهاز الحاسب األلي المحمول وااليباد-

Service provisioning device Ipad & Laptop

يفتح باب التسجيل طوال العام االكاديمي

Registration is open throughout the academic year
https://www.uaeu.ac.ae/en/student_services/financial_aid/

https://www.uaeu.ac.ae/ar/student_services/financial_
/aid
للتحقق من إستحقاقك للحصول على المساعدة
Checking your eligibility for Financial Aid
https://www.uaeu.ac.ae/en/student_services/finan- https://www.uaeu.ac.ae/ar/student_services/financial_aid/if_eligible.shtml
cial_aid/if_eligible.shtml

Are there rooms designated in the hostels هــل تتوفــر غــرف مناســبة للطلبــة مــن أصحــاب الهمــم فــي
for students of determination ( student with
الســكن الجامعــي ؟
disabilities?
Yes, the hostels are provided rooms for determination
students,

 وللحصــول. تتوفــر غــرف للطلبــة مــن ذوي أصحــاب الهمــم،نعــم
علــى الخدمــة يرجــى مراجعــة مكتــب التســكين الطالبــي

For service, contact student housing office

Shr.office@uaeu.ac.ae
037136017 037136033

Shr.office@uaeu.ac.ae

8008238

037136033- 037136017
8008238

How Can I benefit from assistance is available for كيــف يمكننــي االســتفادة مــن المســاعدات المتوفــرة للطلبة
students of determination students with disabilities or
مــن أصحــاب الهمــم أو أصحــاب األمــراض المزمنــة؟
limiting long term illness?
The University gives all possible support to disabled توفــر الجامعــة كافــة أنــواع الدعــم للطلبــة مــن أصحــاب الهمــم
students and those with limiting long term illness. To  ولكــن يشــترط علــى.وممــن يعانــون مــن األمــراض المزمنــة
enable us to work with you and meet your individual الطالــب اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات المتعلقــة بصحتــه العامــة
requirements, it is important that you provide full
واألمــور التــي قــد تؤثــر علــى متطلبــات اإلقامــة
information of anything that is likely to impact on
:من خالل اتباع الخطوات التالية
your accommodation needs.
االتصال بمركز خدمات أصحاب الهمم-

You can get your support by follow below steps:
-

Contact with the Students of Determination تقديــم الوثائــق الطبيــة التــي تثبــت نوعيــة اإلعاقــة أو أيServices Center
:صعوبــات فــي التعلــم وتقديمهــا عبــر البريــد اإللكترونــي
SOD@uaeu.ac.ae
Submit medical documents proving the type of
disability, or specific learning difficulty. Such as
a doctor’s letter or educational psychologist’s
report through email : SOD@uaeu.ac.ae
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خدمة مركز االتصال

Call Center Service
The Student Call Center was answering all inquiries
in Arabic and English related to the student affairs
sector and completing transactions that do not
require personal attendance. Official working days
where calls are received daily from 7:30 am to 7:00
pm except Friday and Saturday.
UAEU8008238

يختــص المركــز بالــرد علــى جميــع االستفســارات الــواردة باللغتيــن
العربيــة واإلنجليزيــة التــي تخــص قطــاع شــؤون الطلبــة وإنجــاز
 يبدأ اســتقبال،المعامــات التــي ال تحتــاج الــى الحضور الشــخصي
ً
ً
7:00 صباحــا وحتــى الســاعة
7:30 يوميــا مــن الســاعة
المكالمــات
.ـاء ماعــدا الجمعــة والســبت
ً مسـ
UAEU8008238

روابط مهمه

Quick Links
/https://map.uaeu.ac.ae

Campus map https://map.uaeu.ac.ae/

دﻟﻴﻞ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS
(FAQs)

for New Student
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خريطة الجامعة

