سياسة التعليم يف الجامعة
توفي فرص متساوية لجميع طلبتنا بغض النظر عن
تحرص جامعة محمد الخامس
أبوظب عىل ر
ي
النوع أو الدين أو الجنسية .لهذا فإن الجامعة تقدم التعليم المختلط مع االحتفاظ بالعادات والتقاليد
الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
يىل :
ي
تنبغ اإلشارة إىل ما ي
وف هذا االطار ي
 مبب الجامعة :هناك مبب واحد للجامعة لتعليم الطلبة الذكور واإلناث.ر ً
إلكيونيا هناك مكتب واحد لقبول
 قبول وتسجيل الطلبة :وعملية القبول والتسجيل تتموتسجيل الطلبة الذكور واإلناث.
 القاعات الصفية :يف برامج البكالوريوس تحرص الجامعة عىل التعليم المنفصل بحيث توفرستي
امج الماج ر
ما أمكن قاعات صفية لإلناث وقاعات صفية للذكور .أما فيما يتعلق بي ي
والدكتوراة فإن الجامعة تعتمد التعليم المختلط .
سي لتدريس الطلبة
 أعضاء هيئة التدريس :توفر الجامعة أعضاء هيئة تدريس من كال الجن رالذكور واإلناث عىل حد سواء .
 اإلرشاد األكاديم روالوظيف :توفر الجامعة مكتب واحد للخدمات
والنفس
واليبوي
ي
ي
ي
األكاديمية و ر
اليبوية والنفسية والوظيفية يقدم خدماته للطلبة الذكور واإلناث ،ولكن
تحرص الجامعة عىل تقديم هذه الخدمات للطلبة الذكور بأوقات منفصلة عن أوقات
اإلناث.
 دورات التقوية ودروس الدعم :توفر الجامعة لمن يرغب من الطلبة دورات تقوية ودروسدعم يف بعض المساقات وبعض اليامج الدراسية للطلبة الذكور واإلناث يف قاعات صفية
مختلطة أو حسب األعداد المتوفرة .
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نسي لحضور الندوات
 الندوات والمحاضات واالجتماعات :يتم دعوة الطلبة من كال الج روالمحاضات العامة واالجتماعات يف وقت واحد .
اسياحة الطلبة :توفر الجامعة غرف ر
 غرف راسياحة للطلبة الذكور منفصلة عن غرف
ر
اسياحة الطالبات.
الجنسي .
 األندية :تشكل األندية الطالبية من كالر
ر
لإلشياك يف األنشطة داخل
 األنشطة الطالبية داخل الجامعة :يتم دعوة جميع الطلبةالجنسي.
الجامعة من كال
ر
 األنشطة الطالبية خارج الجامعة ،يتم دعوة جميع الطلبة للمشاركة يف األنشطة خارجالجامعة ولكن يتم توف ري حافالت منفصلة للطلبة الذكور وأخرى منفصلة للطالبات وتحرص
الجامعة عىل عدم االختالط ربي الطلبة الذكور والطالبات اإلناث أثناء النشاط.
 األنشطة الرياضية الطالبية :يتم برمجة األنشطة الرياضية للطالبات يف مواعيد مختلفة عنمواعيد األنشطة الفعالية الطالبية الخاصة للذكور.
 غرف الصالة :توفر الجامعة أماكن للصالة منفصلة بحيث يتوفر مكان لصالة الذكور ومكانآخر لصالة اإلناث.
ً
ً
الداخىل لإلناث.
 سكن الطلبة :توفر الجامعة سكنا داخليا للذكور منفصل عن السكني
كافتييا واحدة ،حيث يخصص جزء منها للطلبة الذكور وجزء آخر
الكافتييا :توفر الجامعة ر
ر
للطالبات .
 -النقل :توفر الجامعات حافالت نقل منفصلة للطلبة الذكور وأخرى لإلناث.
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