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يطيب لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أن ترحب 
بكم وهي جامعة رائدة توفر بيئة أكاديمية متميزة 

وهي طريق الطلبة إلى النجاح.

 تعّد جامعة خليفة المؤسسة األكاديمية األعلى 
مستوى في اإلمارات العربية المتحدة وفق تصنيف 

الجامعات العالمي (QS) 2022، حيث حلت جامعة 
خليفة في المرتبة األولى في الدولة وفي المركز 
183 عالمًيا لتصبح بذلك ضمن قائمة أفضل 200 

جامعة على مستوى العالم وفًقا لتصنيف الجامعات 
العالمي (QS( لسنة 2021.

 تتماشى رؤية جامعة خليفة بشكل وثيق مع 
رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى تعزيز اقتصاد 
المعرفة والتنوع في القطاعات التكنولوجية 
االستراتيجية، حيث تحرص الجامعة على عقد 

التعاونات االستراتيجية طويلة األمد مع العديد 
من المؤسسات. وتحظى جامعة خليفة في 
الوقت الحالي بعالقات وطيدة مع مختلف 

الشركاء المحليين والدوليين بما في ذلك رواد 
القطاع الصناعي والمؤسسات متعددة الجنسيات 
ومؤسسات القطاع الحكومي والجامعات وغيرها 

من المؤسسات. تهدف الجامعة من خالل هذه 
الشراكات إلى التأكيد على التزامها المتمركز حول 

قطاع البحث والتطوير ومنح طلبتها وأعضاء الهيئة 
األكاديمية الفرص إليجاد الحلول المتعلقة بالقضايا 

التطبيقية وكسب خبرات العالم الحقيقي. تضم 
جامعة خليفة نخبة من األساتذة والطلبة الذين 

يعملون في إطار منظومة من البرامج األكاديمية 
عالية الجودة المتمثلة بالدراسات والبحوث الفعالة، 
األمر الذي يجعل جامعة خليفة مؤسسة أكاديمية 

مرموقة. 

مقدمة ترحيبية
نحن في جامعة خليفة نتشرف ونفخر بطلبتنا الذين 
يتمتعون بمستوى عال من االلتزام ونفخُر بتحقيقنا 

التنوع حيث تشكل الطالبات ما تزيد نسبته على 
خمسين في المائة من إجمالي الطلبة الملتحقين 

بجامعتنا. كما تضم جامعتنا جمعيات مهنية نشطة 
في كل تخصص من التخصصات، ويشارك طلبتنا 

في الفترات التدريبية في الشركات الدولية والمحلية 
على حد سواء. ونحن نقوم بشكل منتظم بدعوة 
الشخصيات المؤثرة والمؤسسات البارزة لجامعتنا 
من أجل إثراء تجربتنا المهنية واألكاديمية. أما عن 

الخريجين من جامعة خليفة، فيتمتعون بفرصة مميزة 
لبدء مسيرتهم المهنية لدى أفضل الشركات العاملة 

في قطاع تخصصهم.

 من ناحية أخرى، ال تقتصر نشاطات جامعة خليفة 
على البحث والتطوير فحسب، بل تضم أيضًا مرافق 

رائعة للترفيه والرياضة. وفي هذا السياق، توفر 
الجامعة لطلبتها مجموعة واسعة من األنشطة 

والنوادي الرياضية، لتشّجعهم على التفاعل 
والمشاركة في الحياة الجامعية.

 وألن التطّور والتحديث سمتان أساسيتان في 
منظومتنا المؤسسية، فإننا نرحب على الدوام 
بأي تعليق أو رأي أو اقتراح فيما يخص خدماتنا 

وسير عملنا في جامعة خليفة، كل ذلك لخدمتكم 
بشكل أفضل وأحسن. واآلن يشرفنا دعوتكم إلى 

استكشاف باقتنا الكاملة من الفرص التعليمية التي 
نقدمها، والتي ستوفر لك جميع ما تحتاجه من 
الدعم في مسيرة أبنائك المهنية واألكاديمية.

مرحبًا بكم في جامعة خليفة!
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اإلصغاء
 توفر جامعة خليفة بيئة ممتازة تتيح للطلبة التفاعل 

بشكل يومي مع أساتذتهم ومعلميهم ومدربيهم 
ومستشاريهم وأصدقائهم وزمالئهم. لكن ذلك قد 

ال يكون كافيًا عندما يمّر الطلبة بظروف صعبة أو 
عندما يعانون من القلق والتوتر، لذلك ال تستغرب 

إن لجأوا إليك كأب أو لجأوا إليك كأم ليطلبوا الدعم 
والتشجيع. وعندما يلجؤون إليَك أو إليِك، ال تنَس 

أن مهارة االستماع واإلصغاء دون إلقاء األحكام 
المسبقة تعتبر أفضل ما يمكن أن تقدمه ألبنائكم 

الطلبة بصفتك أبًا أو بصفتِك أمًا.

وإليكم بعض االقتراحات لتحسين اإلصغاء واالستماع 
ألبنائكم:

cشارك أبناءكم مبادئك ومعتقداتك وقيمك 	 
على الدوام.

حاولوا أن تتفهموا وجهة نظرهم.	 
تذكروا أنه كلما استمعتم إليهم وأصغيتم لهم 	 

استمعوا لكم وأصغوا إليكم.
أظهروا تعاطفكم وفهمكم لما يخبرونكم به 	 

فهذا يحفز الثقة بينكم.
ال تقطعوا أبدًا قنوات التواصل والحوار معهم 	 

تحت أي ظرف.
خصصوا وقتًا معينًا تجتمعون فيه مع أبنائكم 	 

لتستمتعوا إليهم وتصغون لهم دون وجود أي 
ملهيات أو مشتتات.

احرصوا على أن يعلموا بأنكم متاحون دائمًا في 	 
حال احتاجوا للحديث معكم.

 تجنبوا تطبيق الحلول اإلجبارية (بحيث تفرض عليهم 
تنفيذها دون رغبتهم( ألنهم غالبًا ما سيرفضونها. 

بداًل من ذلك، اسألوهم عن الحلول التي يفكرون بها، 
فقد تكتشفون أنهم قريبون جدًا من الحل أكثر مما 

تصورتم.

ابق على اطالع نصائح لآلباء
إن االهتمام المستمر بحياة أبنائكم واالطالع الدائم 

على ما يحدث في الجامعة التي يدرسون بها، من 
شأنه منحك تجربة أبوية ممتازة في عالقتك معهم.

على سبيل المثال، عندما تكون على علم بأن امتحانات 
منتصف الفصل الدراسي على وشك البدء، أو أن 

الموعد النهائي ألحد المشاريع األكاديمية قد  اقترب، 
لن تتفاجئ بتصرفات أبنائك عندما يتسمون بالتوتر 

والتأثر السريع.

الدعم المعنوي
 يتفاوت الطلبة في سرعة تقبلهم للحياة الجامعية 

الجديدة فبعض الطلبة يتأقلم بسرعة في حياته 
الجامعية وال يحتاجون إال لبعض الدعم واإلرشاد بين 

الحين واآلخر. في حين أن البعض اآلخر من الطلبة 
يستغرقون وقتًا أطول للشعور باالستقرار والثقة في 
الحياة الجامعية، لذلك ليس من المستغرب أن يشعر 

بعضهم بالحنين للمنزل أو يبدون قلقهم من عدم 
تأقلمهم مع البيئة الجديدة وتكوين الصداقات وأن 

يشعروا بالراحة والطمأنينة بين زمالئهم وأساتذتهم، أو 
التفكير في قراراتهم المهنية وما إلى ذلك.

إن توفيرك للدعم والتشجيع في هذه الحال سيساهم 
في تعزيز دور الطلبة في التوصل للمشكلة وبالتالي 

يجعلهم أكثر قدرة على حلها وتجاوزها.

ثق بهم
 تعتبر الحياة الجامعية، بالنسبة لمعظم الطلبة الفرصة 
األولى لهم الختبار الحياة المستقلة وعيش العديد من 

التجارب الجديدة. لذلك توقع من ابنك أو ابنتك في 
سنتها الجامعية األولى أن ترتكب بعض األخطاء التي 

يتعذر إصالحها.

لكن تذكر أن ابنتك أو ابنك سيتعلمون من أخطائهم 
حيث سيصبحون أكثر خبرة ومهارة في التعامل مع 
المواقف المشابهة التي تواجههم مستقباًل، لذلك 

امنح الثقة ألبنائك ألن ذلك سيكون سببًا كافيًا 
ليجعلهم أكثر قوة.



7 الدليــل اإلرشــادي لآلبــاء



الدليــل اإلرشــادي لآلبــاء8

التقويم الجامعي
(2021-2022)

أغسطس

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

بدء دوام أعضاء الهيئة األكاديمية

فترة اإلرشاد األكاديمي للطلبة الجدد

بداية الفصل األكاديمي األول

آخر موعد للسحب واإلضافة لطلبة البكالوريوس  

          )W) آخر موعد لسحب المساقات ذات عالمة

بداية عطلة الفصل األكاديمي األول 2022

التسجيل للفصل األكاديمي الثاني 2022

يوم الشهيد

اليوم الوطني اإلماراتي

آخر يوم دراسي

بداية االمتحانات النهائية

انتهاء فترة االمتحانات النهائية

اإلعالن عن النتائج النهائية

بداية عطلة الفصل األكاديمي األول 

15

16-20

22

26

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

عطلة رسمية

عطلة رسمية 

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي

أكاديمي 28

14-18

21-24

1

2

9

12

21

23

26

النوعالموضوع التاريخ

النوعالموضوع التاريخ

النوعالموضوع التاريخ

النوعالموضوع التاريخ

النوعالموضوع التاريخ

يناير

بدء دوام أعضاء الهيئة األكاديمية

بدء الدراسة للفصل األكاديمي الثاني

آخر موعد لسحب وإضافة المواد لطلبة البكالوريوس

9

16

 20

الفصل األكايمي األول  2021

الفصل األكاديمي الثاني  2022



9 الدليــل اإلرشــادي لآلبــاء
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االلتحاق بالجامعة
التسجيل

 يعد مكتب التسجيل الجهة المسؤولة عن إدارة 
عملية التسجيل التي من خاللها يتمكن الطلبة من 
االلتحاق بالتخصصات. للمزيد من المعلومات حول 
عملية التسجيل ومواعيد السحب واإلضافة، يرجى 

قراءة الدليل اإلرشادي للطلبة.

قواعد وقوانين الحضور والغياب )لطلبة 
البكالوريوس(

تعير جامعة خليفة مسألة الحضور والغياب أهمية 
كبيرة، ولذلك يرسب الطالب أو الطالبة في أحد 
المساقات ويحرم من دخول االمتحانات النهائية 

في حال كان مستوى الحضور أقل من %80 (أقل 
من %50 بالنسبة لطلبة الدراسات العليا( لمجموع 
المجاضرات المخصصة لذلك المساق خالل الفصل 

األكاديمي.

وللمزيد من المعلومات حول إجراءات وتدابير الحضور 
والغياب، يرجى قراءة الدليل اإلرشادي للطلبة.

الحوافز والمنح الدراسية
 توفر جامعة خليفة، بالتعاون مع شركائها، عدة منح 

دراسية مخصصة لجذب الطلبة المتفوقين ودعم 
الطلبة المحتاجين، مما يسهم في إثراء المجتمع 
األكاديمي للمؤسسة. وتتاح هذهالحوافز لطلبة 
البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا، وتأتي على 

شكل منح دراسية ورواتب تقدم للطلبة اإلماراتيين أو 
المقيمين أو الطلبة الدوليين.

 يرجى زيارة مكتب القبول للتعرف أكثر إلى المنح 
الدراسية التي توفرها جامعة خليفة، على العنوان 

التالي: الحرم الجامعي الرئيس، مبنى (إي(، الطابق 
الثاني.

الخدمات الطالبي نصائح لآلباء

الخدمات االستشارية
يتمثل دور الخدمات االستشارية في توفير الدعم 
لطلبة جامعة خليفة ومساندتهم من أجل تطوير 

قدراتهم.

ويتم تقديم هذه الخدمات في بيئة تتمتع 
بالخصوصية وتتميز بالثقة والمصداقية، حيث 

تمكن الطلبة من التحدث بأريحية عن أي مشكلة 
يواجهونها سواء أكانت أكاديمية أو شخصية، 

بما في ذلك المشاكل االجتماعية والمخاوف 
المتعلقة بالمهنة.

وفضاًل عن ذلك، تشجع الجامعة الطلبة على 
التواصل مع المستشارين عبر كافة مرافقها 

وأقسامها.

نظام إدارة نجاح الطلبة 
يعتبر “نافيغيت” نظاًما إلكترونًيا إلدراة نجاح الطلبة 

يربط بين الطلبة من جهة والهيئتين األكاديمية 
واإلدارية ومصارد الجامعة من جهة أخرى، وذلك 

من خالل التطبيق الخاص بالطلبة “نافيغيت” 
والموقع اإللكتروني الرسمي لـ “نافيغيت”.

ويعد دمج نظام “نافيغيت” بخدمات الدعم في 
جامعة خليفة إنجاًزا متقدًما يساهم في دعم 

الطلبة بشكل كامل عن طريق تقديم وجهات نظر 
360 درجة أكاديمية تعكس خبرات الطلبة، إضافة 

لتوفير مجموعة من المبادرات الفعالة التي تعزز 
دور الطلبة الخريجين في وضع خططهم الزمنية. 

ومن خالل هذه األداة التفاعلية، يمكن للطلبة 
جدولة مواعيدهم مع أعضاء الهيئة األكاديمية 

والمستشارين األكاديميين وجميع المعنيين بدعم 
الطلبة، كما تتيح لهم مراجعة التقارير والتجاوب 

معها وأخذ المالحظات والوصول إلى مصادر 
الجامعة الهامة.



الدليــل اإلرشــادي لآلبــاء12

خدمات أصحاب الهمم
توفر هذه الخدمات معلومات شاملة عن طرق 
االستفادة من المرافق الصحية وتوفير وسائل 
الراحة لهم وملء التقارير الطبية، والتواصل مع 

الهيئة األكاديمية وطاقم الموظفين في الجامعة 
إلعداد بيئة تعليمية مناسبة لهم (من المعدات 
واالختبارات وكيفية كتابة المالحظات والدروس 

على سبيل المثال(، بما في ذلك توفير المساعدات 
اإلضافية كلما اقتضت الحاجة.

الخدمات المهنية
تقوم جامعة خليفة بتوجيه الطلبة وإرشادهم في 
وضع خططهم المستقبلية، واستكشاف خياراتهم 
المهنية حتى تأمين وظيفة مناسبة لهم في نهاية 

المطاف. ويقدم هذه الخدمات طاقم احترافّي من 
المستشارين، مكّرس كليًا لتوفير ما يلزم من التوجيه 

واإلرشاد بدءًا من التخطيط الوظيفي إلى تحقيق 
األهداف المرجوة.

الفترات التدريبية
يشترط على طلبة البكالوريوس في جامعة خليفة 

أن ينهوا فترة تدريبية واحدة على األقل حيث 
ُتحسب كمساٍق معتمد أثناء الموسم األكاديمي 

الصيفي وقبل نهاية العام الثالث لهم في الجامعة. 
وتتضمن الفترة التدريبية قضاء ما ال يقل عن ثمانية 
أسابيع على التوالي في أحد الشركات العاملة في 

القطاع الذي تخصصوا فيه، سواًء أكانت الشركة 
محلية أو دولية. وفي هذا السياق، يعد إنهاء فترة 

تدريبية واحدة على األقل شرطًا الزمًا للتخرج.

كما تشجع الجامعة أيضًا طلبة الدراسات العليا على 
استغالل الفترات التدريبية المتاحة لهم أثناء فترة 

دراستهم.

حياة الطلبة
يلتزم مكتب خدمات الطلبة بإثراء الحياة الجامعية 

من خالل منح الطلبة فرصة المشاركة في 
المبادرات التي من شأنها أن تعزز روح القيادة 

لديهم، وذلك من خالل األندية الطالبية ومجلس 
الطلبة، كما يتيح لهم إمكانية تنظيم األنشطة 

الالمنهجية.

الخدمات والدعم
السالمة في المختبرات وورش العمل

 من المتوقع أن يتعامل الطلبة في جامعة تدّرس 
مختلف علوم الهندسة، مع األدوات والمعّدات 

والمواد الخطرة. وللحفاظ على سالمتهم، ال 
تسمح الجامعة للطلبة أن يشاركوا في نشاطات 

مختبر أو ورشة عمل حتى تتأكد من فهمهم التام 
إلجراءات وتدابير السالمة في حال وقوع إحدى 

الحوادث أو الطوارئ. للمزيد من المعلومات حول 
إجراءات وتدابير السالمة في المختبرات، يرجى 

قراءة الدليل اإلرشادي للطلبة.

خدمات الرعاية الصحية 
يضم طاقم الموظفين في جامعة خليفة ممرضًا 

وممرضة مكلفين بتوفير خدمات اإلسعافات 
األولية في الحرم الجامعي. ففي حرم الجامعة 

في ساس النخل، تتوفر عيادة طبية في الموقع 
لتقديم الرعاية الصحية األساسية للطلبة، كما 

تقدم الممرضة أيضًا المشورة فيما يتعلق بنمط 
الحياة الصحّي وما إليه من المسائل الطبية 

العامة.

 وفي حال وقوع حادث أو طارئ، ستأتي الممرضة 
–بشكل فورّي- لتقديم العناية الالزمة للمصاب أو 

المريض. وفيما عدا الحاالت الخطرة جدًا، ال يتم 
نقل المريض أو المصاب للمستشفيات األخرى، 

حتى يصل شخص مؤهل ومعتمد يقّيم حجم 
ومدى اإلصابة ويتخذ القرار بشأن ذلك. وفي 

حال وقوع ذلك، سيتم إبالغ ولي أمر الطالب أو 
الطالبة بأسرع وقت ممكن، فيما تتم مراجعة 
ملف الطالب أو الطالبة الطبّي قبل اتخاذ أي 

عالجات أو إجراءات طبية
.
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خدمات الطوارئ الطبية
 يقوم قسم األمن بالحرم الجامعي كذلك بتوفير 

بتقديم خدمات الطوارئ، حيث يعمل على مدار 
الساعة وفي جميع األيام. ويمكن طلب هذه 

الخدمات عن طريق التقرب من قسم األمن أو 
االتصال به.

السكن الطالبي
يتوفر السكن الطالبي في جميع المرافق 

الجامعية الثالثة التي تضمها جامعة خليفة. يذكر 
أن جميع مرافق السكن الطالبي تدار من قبل 

طاقم من الموظفين وفريق أمني يؤدي مهامه 
في عين المكان. وتوفر الجامعة للطلبة نوعين من 

اإلقامة في مجمعاتها السكنية، وهي كما يلي: 
(أ( إقامة للذكور فقط؛ (ب( إقامة لإلناث فقط. 

للمزيد من المعلومات حول اإلقامة والسكن، 
يرجى قراءة دليل اإلقامة للطلبة البكالوريوس 

وطلبة الدراسات العليا.

خدمات النقل 
 توفر جامعة خليفة خدمات النقل والمواصالت 
لطلبتها الذين يعيشون في مساكن الطلبة في 

الجامعة، وللطلبة الذين يقطنون في ضواحي 
مدينة أبوظبي. وتشمل هذه الخدمات رحالت 

يومية وأسبوعية (من وإلى مساكن الطلبة( 
وتعّد حافالت النقل بين المرافق الجامعية الثالثة 

لجامعة خليفة جزءًا من هذه الخدمات.

يذكر أن رسوم النقل األسبوعية محسوبة وفق 
سياسة المدفوعات التي تتبعها الجامعة. للمزيد 

من المعلومات اتصل بمكتب خدمات الطلبة.

المرافق الرياضية
تتوفر الصاالت الرياضية ومرافق اللياقة البدنية 
في كل حرم في جامعة خليفة وهي مخصصة 

لطلبة الجامعة اإلناث والذكور كل على حدة، حيث 
يمكن االستفادة من هذه المرافق من خالل إبراز 

بطاقة الهوية الجامعية  سارية المفعول.

المطاعم ومنافذ البيع في الجامعة 
يوجد في جامعة خليفة مجموعة كبيرة من منافذ 
بيع األطعمة واألشربة والتي تدار من قبل مزودي 

خدمات خارجيين. وتهدف الجامعة إلى ضمان 
جودة الطعام والشراب وسهولة الحصول عليه 

وتوفير العديد من الخيارات أمام الجميع وبأسعار 
مناسبة وبشكل يلبي رغباتهم مع مراعاة التنوع 

الثقافي والديموغرافي في الجامعة، إضافة لتنوع 
المعتقدات وأسلوب الحياة.
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قانون سلوك الطالب
يتوقع من جميع طلبة الجامعة االلتزام بقواعد 
السلوك سواء كان طلبة جامعة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا يشاركون في نشاطات الجامعة أم في 
حياتهم خارجها، فمن المتوقع منهم إظهار االحترام 

للنظام واألخالق والشرف الشخصي وحقوق 
اآلخرين كما هو متوقع من أي مواطن صالح. وهذا 

يشمل التقيد بالقوانين المطبقة واالحترام الدائم 
لألعراف والتقاليد الثقافية للمجتمع الذي نعيش 

فيه. وسيكون عدم تطبيق ذلك سببًا كافيًا للفصل 
من الجامعة.

كما أنه يتوقع من الطلبة التقيد بالقوانين 
األكاديمية وغير األكاديمية على حّد سواء باإلضافة 

إلى االلتزام بمعايير السلوكيات التي يعيشون وفقها 
في كافة جوانب حياتهم.

مختلط السلوك ال 
تعّد جامعة خليفة جامعة متعددة الثقافات. 

ويتوجب على كّل طالب احترام قوانين المجتمع 
اإلماراتي وعدم التصرف بطريقة قد تحمل إساءة 

للثقافات األخرى.

وبناء على ذلك يجب على الطلبة التقيد بمجموعة 
القواعد التالية: 

ينبغي احترام جميع الطلبة ومراعاتهم، حيث 	 
يتمتع كافة الطلبة بالحّق بمتابعة دراساتهم 

ونشاطاتهم الخارجية دون أّي تدخل غير مبرر. 
توفر الجامعة  مناطق وغرف مخصصة لإلناث 

فقط ويمنع دخول األشخاص غير المخولين 
إليها، فيما تفتح المرافق المشتركة األخرى 

لإلناث  في أوقات محددة. وهناك غرف 
منفصلة للوضوء والصالة لكّل من الذكور 

واإلناث.

تستعين أقسام عديدة من الجامعة بالتعليم 	  نصائح لآلباء
القائم على حّل المسائل، الذي يتطلب 

الدراسة وحّل المسائل ضمن مجموعات 
صغيرة. في هذه التمرينات تمنع مطالبة أّي 
طالب/ة بالمشاركة في مجموعة مختلطة 
تشمل الذكور واإلناث. يمكن للطلبة اتخاذ 
القرار بأنفسهم بشأن المشاركة في هذه 

المجموعات المختلطة من عدمه.
للمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلوك المختلط، 

الرجاء قراءة الدليل اإلرشادي للطلبة. 
  

التصرفات غير الالئقة
تعتبر التصرفات التالية تصرفات غير الئقة داخل 

الحرم الجامعي، وقد تؤدي إلى عواقب تتفاوت من 
العقوبات التأديبية إلى الفصل من الجامعة:

استخدام بريد الجامعة االلكتروني ألغراض 	 
التواصل خارج نطاق الدراسة

التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو لآلخرين 	 
دون موافقتهم

إظهار العواطف بصورة غير الئقة أو التالمس 	 
الجسدي.

وبناء عليه وفي حال وقوع أي اساءة للسلوك، 
ستقّيم جامعة خليفة أي حادثة سوء سلوك 

محتملة يتم تبليغنا عنها وستوصي باتخاذ مزيد من 
اإلجراءات عند وجود مخالفة واضحة. 

لمزيد من المعلومات المتعلقة بسوء السلوك، 
الرجاء قراءة الدليل اإلرشادي للطلبة.

قواعد اللباس
ينبغي على جميع الطلبة أن يحترموا أعراف 

المجتمع اإلماراتي ويجب أال يشّكل لباس أّي 
طالب/ة إساءة للحساسيات الثقافية. 

الطلبة الذكور
fيجب أن يرتدي الطلبة الذكور من المواطنين 	 

اإلماراتيين اللباس الوطني الذي يتألف من 
الكندورة األبيض الطويل والذي يصل إلى 

الكاحل والغترة البيضاء أو الحمراء. 
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يجب أن يرتدي الطلبة الذكور من غير المواطنين 	 
قميصًا وبنطااًل/جينزًا طوياًل. مع العلم أن 
السراويل القصيرة والقمصان بدون أكمام 

 ممنوعة. 

الطالبات اإلناث
يجب أن ترتدي الطالبات من المواطنات 	 

اإلماراتيات اللباس الوطني المؤلف من عباية 
سوداء طويلة وفضفاضة وغطاء الرأس الشيلة.

يجب أن ترتدي الطالبات من غير المواطنات 	 
لباسًا محتشمًا، يتألف من قمصان ذات أكمام 
طويلة مع تنانير/سراويل طويلة وفضفاضة، أو 

فستانًا طوياًل وفضفاضًا وطويل األكمام.
لمزيد من المعلومات المتعلقة بقانون اللباس، الرجاء 

قراءة الدليل اإلرشادي للطلبة. 
 

مسؤوليات الطالب
يجب على جميع الطلبة التقيد بقوانين السلوك 

العامة التالية، والتي تتضمن تحّمل مسؤوليتهم في: 
حمل بطاقة الهوية معهم بصورة دائمة 	 

وإظهارها لموظفي الجامعة عند الطلب. 
االمتناع عن استخدام الكتيبات والمنشورات 	 

والملصقات أو تداولها أو عرضها ضمن أبنية 
جامعة خليفة دون تصريح مسبق.

عدم التدخين داخل الحرم الجامعي أوفي أي من 	 
أبنية جامعة خليفة.

تحمل مسؤولية جميع مقتنيات وممتلكات 	 
جامعة خليفة كأجهزة الهاتف والمعدات وأجهزة 

الكمبيوتر والكتب وغيرها من المواد المقدمة. 
ركن السيارات في المواقف المخصصة لهم 	 

فقط. ال يسمح للطلبة استخدام مواقف 
السيارات المخصصة للمدرسين والموظفين. 

تحمل مسؤولية الممتلكات الشخصية بصورة 	 
كاملة، بحيث تتحمل جامعة خليفة مسؤولية 

فقدان أّي غرض شخصّي.
ال يطلب من أي أستاذ تقبل سوء سلوك من أّي 	 

طالب أو مجموعة طلبة ضمن قاعات الدراسة 
أو خارجها أوفي المختبرات أو أّي من المرافق 

األخرى.
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