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Students – Form tionUAEU Audit Learning Program Registra 
 الطلبةنموذج  – تسجيل برنامج الطلبة المستمعين في جامعة اإلمارات العربية المتحدة نموذج

 

  

 Name  االسم

 ID  الرقم الجامعي

 College  الكلية

 Major  التخصص

 Email  البريد اإللكتروني

 Mobile Number  الهاتف المحمول

سياسات البرنامج  اتباع بالتوقيع على هذا النموذج أوافق على

 :في الجزء الخلفي من هذا النموذجالواردة 
By signing this form I agree on the program 

policies at the back of this form  : 

 Course Details      معلومات المساق

 CRN  للمساق  الرقم التعريفي

 Course Title  اسم المساق

 College  الكلية

المدرساسم    Instructor  Name 

 Department  القسم

  الفترة صباحاً / مساءً 
Period Day\ 

Evening 

:الوقت من / إلى    Time: From\ To 

 عدد أيام المساق في

 سبوعاأل
 Class Days\ Week 

 Location\ building  المبنى /الموقع

 Semester  الفصل الدراسي

 For Continuing Education Center Approval  الستخدام مركز التعليم المستمر

 Registrar Name  اسم موظف التسجيل

  المقاعد المتاحة في المساق
Available sets in 

class 

الدفعحالة    Payment 

  حالة التسجيل
Registration 

Approval 
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  أحكام وشروط التسجيل في البرنامج

PROGRAM TERMS AND CONDITIONS  

 

 .يجب أن يكون الطلبة المستمعون من الطلبة أو الموظفين في جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

  الساعات األكاديمية المعتمدة.لن يتم احتساب مساقات الطلبة المستمعين من ضمن 

   على جميع الراغبين في االلتحاق بالبرنامج التسجيل من خالل صفحة البرنامج على الموقع اإللكتروني لجامعة اإلمارات

 العربية المتحدة.

  تهم الطلبة المستمعون الذين يسمح لهم بحضور المساقات هم حصًرا الذين أتموا عملية التسجيل ودفعوا الرسوم ووصل

 رسالة إلكترونية تفيد بالموافقة على تسجيلهم.

 .لن يحصل الطلبة المستمعون على نسخة من الكتاب المقرر في المساق 

  يجب على الطلبة المستمعين االلتزام بالقواعد واألنظمة واآلداب الخاصة بحضور المحاضرات، ومنها عدم اإلزعاج، وعدم

 صرف انتباه الطلبة، 

 ستمعين التعهد باحترام أوقات المحاضرات وعدم مقاطعة المحاضرة عند بدايتها.يجب على الطلبة الم 

 .ال يشترط مشاركة الطلبة المستمعين في األنشطة الصفية والمشاريع واالمتحانات 

 ( يتم إصدار شهادة حضور من قبل مركز التعليم المستمر(CEC  من الساعات 75عند نهاية المساق بشرط حضور %

 .المساق الدراسية وتقديم كشف الحضور موقع من قبل مدرس

  من القيمة المالية التي دفعها، 15إذا قرر طالب مستمع أن ينسحب من المساق خالل األسبوع األول فسوف يتم اقتطاع %

اب بعد انتهاء األسبوع األول فلن يكون من حقه استرجاع وذلك كمصاريف إدارية. أما إذا قرر الطالب المستمع االنسح

 المبالغ المدفوعة أو أي نسبة منها.

 .لجامعة اإلمارات العربية المتحدة الحق في إلغاء تسجيل الطلبة المستمعين إن لم يتبعوا قواعد البرنامج 
 

 Auditors must be students or staff members in UAEU 

 There are no credited hours associated with the courses audited. 

 All auditors are required to register through the program’s registration webpage in 

UAEU’s website (Link). 

 Only confirmed auditors are allowed to attend the classes, registration confirmation 

emails will be sent after completing the registration process and pay the associated 

fees. 

 Auditors will not receive an official course book. 

 Auditors commit to abide with the Student Code of Conduct, and not to disturb the 

class or distract the students. 

 Auditors commit to respect the class timing and not to interrupt the class once the class 

has started. 

 Auditors are not required to participate in class work, projects, quizzes or exams.  

 An attending certificate from the Continuing Education Center (CEC) at the end of 

each course is to be issued if the student attended 75% of the classes and submitted the 

attendance sheet signed by the instructor.  

 In case the auditor decides to withdraw from the course during the first week of 

registration, 15% of the course fees will be deducted as administrative fees, and no 

refunds are to be processed after a week from the registration’s start date. 

 UAEU has the right to cancel the auditor’s registration if he/she did not follow the 

program’s rules. 

 


