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الـرؤيـــة
كليات التقنية العليا رائدة التعليم العالي التطبيقي في 
تمكين ا�جيال من المساهمة في صناعة مستقبل دولة 

ا�مارات العربية المتحدة.

الرســـالة
تلتزم كليات التقنية العليا بتوفير برامج التعليم العالي 

التطبيقي التي تزود الطلبة بالعلوم والمهارات 
والكفاءات وفق المعايير الدولية وبما يلبي 
احتياجات المجتمع وقطاعات ا�عمال في 

دولة ا�مارات العربية المتحدة.
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كلمة مدير المجمع

ــة  ــي بالدول ــم العال ــة للتعلي ــر مؤسس ــا كأكب ــة العلي ــات التقني ــة، وكلي ــؤولية وطني ــة ومس ــا أمان ــة”:  إن طالبن “النوعي
ــة،  ــا الحكيم ــات قيادتن ــع توجه ــى م ــا يتماش ــم بم ــعى لتخريجه ــنويًا، تس ــة س ــب وطالب ــف طال ــة 23 أل ــن قراب تحتض
وذلــك بتمكينهــم مــن دراســة التخصصــات المطلوبــة للمســتقبل بــكل مــا فــي ذلــك مــن معرفــة علميــة وخبــرة 
ــدة  “الجيــل  تدريبيــة ومهــارة وظيفيــة واحترافيــة، لهــذا فــإن كليــات التقنيــة تعمــل علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها الجدي
ــا ،  ــي”، والتــي ســتمكن كل طالــب وطالبــة مــن التخــرج بشــهادتين، شــهادة أكاديميــة مــن كليــات التقنيــة العلي الثان

ــًا. ــًا يحصــل عليهــا الطالــب  مــن الجهــة المانحــة لهــا عالمي وشــهادة احترافيــة متخصصــة معتــرف بهــا دولي

“الخيــار األول لســوق العمــل”: هــدف اســتراتيجي لكليــات التقنيــة العليــا وهــي تنطلــق فــي مرحلــة جديــدة مــن التعليــم 
التطبيقــي بشــراكة فاعلــة مــع قطاعــات العمــل والصناعــة ، لتقــدم للطالــب تجربــة تعليميــة متميــزة فــي بيئــة تركــز 
علــى احتضــان وتنميــة األفــكار المبتكــرة وتشــجيع ريــادة األعمــال ليكــون لدينــا 5% مــن الخريجيــن هــم رواد أعمــال 
ــول  ــن بحل ــن الخريجي ــون 50% م ــاص، وأن يك ــاع الخ ــي القط ــل ف ــى العم ــة عل ــجيع الطلب ــى تش ــة ال ــن، باإلضاف إماراتيي

2021 مــن العامليــن الفاعليــن فــي هــذا القطــاع الهــام.

ــا  ــر به ــتقبل نفخ ــة للمس ــات وطني ــع بمخرج ــد المجتم ــزام برف ــا الت ــة العلي ــات التقني ــي كلي ــا ف ــي”: لدين ــزام وطن “الت
جميعــًا، وفــي المقابــل نريــد مــن طالبنــا وطالباتنــا أن يســتثمروا كل فرصــة تعليميــة ومعرفيــة وتدريبيــة تتــاح لهــم 
فــي كليــات التقنيــة العليــا، فقيادتنــا الرشــيدة ال تألــوا جهــداً فــي دعــم توفيــر أفضــل تعليــم ألبنائهــا، لــذا يبقــى االلتــزام 
ــة  ــيرة التنمي ــي مس ــة ف ــة حقيقي ــرك بصم ــذات وت ــات ال ــو إثب ــق نح ــاح والطري ــس النج ــاد أس ــل الج ــاط والعم واالنضب

ــة. الوطني

د. عبد اللطيف الشامسي

مدير مجمع كليات التقنية العليا 
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مقدمة

عزيزي   الطالب،

نود   أن   نتقدم   لك   بأطيب   التهاني   على   قبولك   في   كليات   التقنية   العليا . 

ويجدر   بك   االعتزاز   كونك   طالباً   في   كليات   التقنية   العليا  . إننا   نلتزم   بضمان  
 نجاحك   األكيد،   وإلى   ذلك،   أعددنا   هذا   الكتّيب   الطالبي   الذي   يبّين   توقعات   الكليات  

 منك   كطالب،   والمصادر   التعليمية   المتاحة   لك،   وسير   العمل   في   الكليات . 

ومما   ال   شك   فيه   أن   فهم   ما   يُنتظر   منك   في   الكليات   من   شأنه   أن   يساعدك  
 على   تحقيق   النجاح   أثناء   دراستك .  يرجى   منك   قراءة   هذا   الكتّيب   بتمعن،  

 وفي   حال   عدم   فهم   أّي   من   محتوياته   ،   يرجى   منك   الرجوع   إلى   رئيس القسم،  
منسق البرنامج،  أو  المرشد األكاديمي  أو مدرسك.  لالطالع   على   المزيد   من  

 التفاصيل   حول   القواعد   واإلجراءات   النافذة   بكليات   التقنية   العليا،   يمكنك  
 الدخول   إلى   موقع   البوابة   اإللكترونية   للطالب . 

http://portal.hct.ac.ae 

نتمنى   لك   النجاح   أثناء   الدراسة   في   كليات   التقنية   العليا . 
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نبذة عن
كليات التقنية العليا

في العام 1985 تعهد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بتأسيس 
نظام جديد للتعليم العالي لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، يعزز ِقَيم اإلنتاجية، والعزيمة، والتميز.

وتمثلت رؤية معاليه في توفير التعليم العالي التخصصي المتميز ألبناء وبنات الوطن، بما يؤهلهم لمزاولة 
المهن التخصصية والفنية الواعدة في جميع المجاالت والعمل بصورة فاعلة في مجتمع سريع التطور. 

وتجسيدًا لهذه الرؤية، أنشئت كليات التقنية العليا بمرسوم قانون إتحادي رقم )2( لسنة 1988 الصادر عن 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب اهلل ثراه.

وُتعد كليات التقنية العليا اليوم أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث يبلغ 
عدد طلبتها ما يزيد على 23,000  طالب وطالبة.

وفي 16 كلية  للطالب والطالبات يتم تقديم مجموعة متميزة من البرامج الدراسية التخصصية، وتكون 
جميعها إما ممولة اتحاديًا أو تحظى بالرعاية من جهات العمل المختلفة، وذلك في حقول اإلعالم التطبيقي، 

وإدارة األعمال، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، وتكنولوجيا الهندسة والعلوم، والتربية، والدراسات العامة، 
والعلوم الصحية. ويتم تدريس جميع البرامج الدراسية باللغة اإلنجليزية، باستثناء مساقات الدراسات العربية 

واإلماراتية.

يتولى خريجو كليات التقنية العليا الوظائف العليا في شتى قطاعات األعمال والحكومة بالدولة حيث 
يساهمون بصورة فاعلة في مسيرة التنمية والتطوير بالدولة. وتضع كليات التقنية العليا الطالب محورًا 

للعملية التعليمية مما يسهم في غرس مبدأ التعليم المستقل والتعليم مدى الحياة لدى الطلبة.
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نعتمد نهًجا استباقًيا لدعم نجاح الطلبة - من القبول المسبق إلى مرحلة ما 
بعد التخرج.

التطوير والتعلم لدى الطلبة
أنشطة خارج المناهج الدراسية والمناهج الدراسية التي تدعم تجربة الطلبة 

األكاديمية والتطوير المهني

برامج وخدمات دعم الطلبة
توفير مجموعة واسعة من البرامج الطالبية وطرق الوصول الميسرة إلى 

الخدمات المناسبة الحتياجاتهم

الدعم األكاديمي
توفير فرص المشاركة لمساعدة الطلبة على التطور ليصبحوا أفراداً فاعلين 

وتزويدهم بالمهارات األكاديمية والذاتية في الوقت المناسب والمرتبطة 
بسوق العمل

دعم وخدمات الخريجين
توفير برامج المشاركة وخدمات الدعم للخريجين

نجاح ومشاركة
الطلبة
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اإلنترنت   والبريد   اإللكتروني   للطلبة
تتاح   لك   فرصة   استخدام   اإلنترنت   والبريد   اإللكتروني   أثناء   دراستك   في   الكليات.  

 وسيقدم   لك موظفو خدمات تكنولوجيا المعلومات في الكلية  المساعدة  
 الالزمة   في   إدخال   اسم   المستخدم   وكلمة   المرور  . ويُنتظر   منك   أن   تتحمل  

 مسؤولية   المحافظة   على   سرية   كلمة   المرور   وعدم   إساءة   استخدامها.  
 وفي   حال   فقدان   أو   نسيان   كلمة   المرور،   يرجى   منك   االتصال بقسم خدمات 

تكنولوجيا المعلومات بالكلية.

على   مستخدمي   اإلنترنت   التقيد   بسياسة   الكليات   الخاصة   باستخدام   اإلنترنت  
 والبريد   اإللكتروني . 

من   وقت   التحاقك   بكليات   التقنية   العليا   وحتى   موعد   التخرج،   ستوفر   لك   كليتك  
 مجموعة   متنوعة   من   الخدمات   المساندة،   والمرافق،   والبرامج   الدراسية،   وذلك  

 بهدف   تعزيز   نمّوك   الشخصي   وتقّدمك   األكاديمي  . وتشمل   الخدمات   المتاحة  
 تزويدك   بالمعلومات   األكاديمية،   والمشورة   األكاديمية،   واإلرشاد   الشخصي  
 والمهني   عند   الحاجة  . وتتاح   أيضاً   مجموعة   من   األنشطة   الصفية   المساندة،  

 واألنشطة   الال   صفية،   واألنشطة   الرياضية،   والمرافق   الصحية   والترفيهية  . ويتم  
 توفير   المساعدة   المالية   لمن   يحتاجها   من   الطلبة والخدمات  لذوي   االحتياجات  

 الخاصة . 

الخدمات   
الطالبية   

خدمات   الموقع   
اإللكتروني   للطلبة

الموقع   اإللكتروني   والبوابة   اإللكترونية   للمجمع   
)HCT Portal (

يشمل   الموقع   اإللكتروني    للمجمع      www.hct.ac.ae    المعلومات   المفيدة  
 الواسعة،   بما   في   ذلك   األخبار،   والرابط   إلى   المكتبة،   والتقويم   األكاديمي،   وغيرها.  

 ويمكنك   أيضاً   اإلطالع   على   الدليل   السنوي   لكليات   التقنية   العليا   على   الموقع  
 اإللكتروني   الذي   يحتوي   على   المعلومات   المفصلة   حول   برنامجك   الدراسي  

 والسياسات   واإلجراءات   المتبعة   في   الكليات   والمتطلبات . 

ويتضمن   الموقع   اإللكتروني   أيضاً   الرابط   إلى   البوابة   اإللكترونية   للمجمع 
    HCT Portal. ويمكنك   استخدام   البريد   اإللكتروني   عبر   HCT Portal     حيث  

 يمكنك   الدخول   باستخدام   اسم   المستخدم   وكلمة   المرور   الخاصة   بك   سواء  
 في   الكلية   أو   البيت   أو   أي   مكان   يتوفر   فيه   وصلة   اإلنترنت . 
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المعلومات   الشخصية
اإلسم   الكامل

تاريخ   الميالد

الجنس

رقم   خالصة   القيد

إسم األم

رقم   جواز   السفر

تاريخ   انتهاء   صالحية   جواز   السفر

الحالة   االجتماعية

عنوان   البريد

رقم   هاتف   المنزل

رقم   بطاقة   هوية   اإلمارات

المعلومات   عن   ولي   األمر
اسم   ولي   األمر   القانوني	 

الزوج   )  للطالبات   المتزوجات ( 	 

معلومات   االتصال   في   الحاالت   الطارئة
اسم   الشخص   الذي   يمكن   االتصال   به   في   الحاالت   الطارئة

العنوان

رقم   الهاتف (  المنزل ) ( المكتب ) ( هاتف   متحرك) 

صلة   القرابة

المعلومات   عن   المؤسسة   الراعية  ( للطلبة  
 الحاصلين   على   الرعاية   فقط ) 

اسم   الراعي (  المؤسسة ) 

اسم   المشرف   المباشر،   المسمى   الوظيفي

عنوان   البريد

رقم   الهاتف (  المكتب ) ( هاتف   متحرك) 

المعلومات   الشخصية
عند قبولك في كليات التقنية العليا، يترتب عليك تزويد الكليات بمعلومات 

دقيقة حول تفاصيلك الشخصية وتلك المتعلقة بولي أمرك وكفيلك. وقبل نهاية 
األسبوع الثاني من الفصل الدراسي األول، عليك الدخول إلى موقع الخدمة الذاتية 

اإللكتروني للطلبة لتأكيد دقة وصحة التفاصيل التالية:

المعلومات
  الشخصية   واألكاديمية



15

كتيـــــــب الطـــــــــالب   2019 - 2020

المعلومات   المتصلة   بإتمام   متطلبات   البرنامج  
 الدراسي   للتخرج

اقتراحات   وشكاوى   الطلبة

المعلومات   األكاديمية
ستستلم   المعلومات   األكاديمية   خطياً   وإلكترونياً   في   مطلع   العام   الدراسي  

 وطيلة   العام   الدراسي  . ويتم   نشر   البيانات   واإلشعارات   األكاديمية   خطياً   أو  
 إلكترونياً   في   األماكن   المخصصة   للخدمات   الطالبية   واألكاديمية   في   كل   كلية.  

 ويتم   إرسالها   إلى   عنوان   بريدك   اإللكتروني   بالمجمع   في   كل   فصل   دراسي . 

ويتم   تزويدك   بالجدول   الدراسي   ودرجات   التقدير   والمعلومات   األخرى   المتصلة  
 بدراستك   على   موقع   الخدمة   الذاتية   اإللكتروني   للطلبة   عبر   البوابة   اإللكترونية  

. HCT Portal

   ويكون   رقم   بطاقة   الطالب   هو   اسم   المستخدم   للدخول   إلى   موقع   الخدمة  
 الذاتية   اإللكتروني   للطلبة  . وبعد   التحاقك   بالكليات،   سيزودك   قسم خدمات 

الجدول   الدراسي

تقرير   التقدم   الدراسي

الجدول   الزمني   لالمتحانات

سجل   الحضور

النظم   والسياسات   الطالبية

ميثاق الطالب

المعلومات   عن   البرنامج   الدراسي،   ودليل  
 المساقات،   والنظم   الخاصة   بالبرامج   الدراسية

تكنولوجيا المعلومات  بكلمة   المرور  . وتدعو   الكليات   الطلبة   الجدد   لحضور  
 جلسة   تعريفية   وتدريبية   الستخدام   موقع   الخدمة   الذاتية   اإللكتروني   للطلبة  

 حيث   يمكن   الحصول   على   المعلومات   التالية : 



16

كتيـــــــب الطـــــــــالب   2019 - 2020

السرّية   والموافقة   على   كشف   المعلومات   الشخصية  
 واألكاديمية

تُعامل   جميع   المعلومات   الخاصة   بك   بسرية   طيلة   فترة   التحاقك   بكليات  
 التقنية   العليا  . ولن   يتم   كشف   معلوماتك   األكاديمية   والشخصية    إلى   أي   أحد  

 خارج   الكليات   بدون   الحصول   على   إذن   خطي   منك،   باستثناء   الوصي   القانوني  
 ووزارة   التربية والتعليم،   وفي   حالة   طلب   المعلومات   من   ِقبل   جهات   قانونية.  

 وعند   قبولك   بالكليات،   وقبل   نهاية   األسبوع   الثاني   من   كل   فصل   دراسي،   يترتب  

المكتبة
يمكنك زيارة المكتبة بهدف القراءة والدراسة، والعمل ضمن مجموعات، 

وإجراء األبحاث، والمشاركة في األنشطة األخرى. وفي المكتبة يمكنك 
مشاهدة األفالم، وتعلم استخدام برامج الكمبيوتر الجديدة، واستعارة الكتب، 

والكتب اإللكترونية والمجالت، وأشرطة DVD ، والكتب السمعية، وتنمية 
مهارات الدراسة والتعلم لديك.

إن العاملين المؤهلين في المكتبة على أتم االستعداد لتقديم المساعدة 
الالزمة لك وتلبية احتياجاتك التعليمية والبحثية. وتلعب المكتبة دوراً هامًا في 

مساعدتك لتصبح متعلمًا مدى الحياة وفي اكتساب المهارات والمحصالت 
التعليمية بالكليات التي تؤهلك لاللتحاق بسوق العمل العالمي بنجاح. 

وتشتمل مقتنيات المكتبات المتوفرة لدى المجمع على مصادر في مجموعة 

 عليك   ملء   نموذج   موافقة   الطالب   عبر   موقع   الخدمة   الذاتية   اإللكتروني   للطلبة  
 للتصريح   بموافقتك   على   إعطاء   اإلذن   للكليات   لكشف   معلوماتك   الشخصية  

 واألكاديمية   ألطراف   أخرى   غير   الوصي   القانوني  . إذا   لم   توافق   على   كشف  
 المعلومات،   يترتب   عليك   مناقشة   العواقب   المترتبة   على   ذلك   مع   مشرف  

 الحياة   الطالبية في الكلية . 

المصادر 
  التعليمية
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واسعة من المواد المتنوعة، منها الكتب (الورقية واإللكترونية والسمعية)، 
والصحف والمجالت (الورقية واإللكترونية)، وأشرطة DVD (األفالم الوثائقية 

واألفالم السينمائية).

إن مكتبتك ترحب بزيارتك لالسترخاء، ومشاهدة األفالم، وقراءة آخر األخبار، 
واالستمتاع بقراءة الكتب، واستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول، واالستفادة 
من التقنيات الالسلكية المتوفرة. وتتوفر في المكتبة أيضًا خدمات الطباعة 

وتصوير المستندات والمسح اآللي.
ويمكنك الدخول إلى الموقع اإللكتروني لمكتبتك

 http://library.hct.ac.ae في أي مكان وفي أي وقت لإلطالع على أكثر من 
مليوني كتاب إلكتروني، و 138000 صحيفة ومجلة دورية إلكترونية، وما يزيد 

على 124 قاعدة بيانات إلكترونية كاملة. كونك طالبًا في كليات التقنية العليا، 
يمكنك أيضًا طلب المواد التعليمية من المكتبات في كليات المجمع األخرى 
من خالل LIWA، الدليل الموحد للمكتبات المتوفرة في كليات التقنية العليا، 
وجامعة اإلمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد. ويرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

www.liwa.ac.ae  للحصول على المواد المطلوبة، كما يمكن لموظفي 
المكتبة مساعدتك على إيجادها.

التعلم المستقل 
توفر كل كلية الدعم الالزم لك لتمكينك من التعلم باستقاللية ولمساعدتك 

في تأدية واجباتك الدراسية. وتتوفر مجموعة واسعة مختارة من المصادر 
اإللكترونية في اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والمواد المحددة المتصلة بالبرامج 

الدراسية. وإن الموظفين المتخصصين على أتم االستعداد لتوفير المساعدة 
الشخصية لك بما يعزز العملية التعليمية.

مراكز النجاح األكاديمي
ترحب مراكز النجاح األكاديمي بجميع الطلبة حيث تتيح لهم الدراسة واإلفادة 

من خدمة تدريس األقران في العديد من المواد، مثل اللغة اإلنجليزية، والرياضبات، 
وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، باإلضافة إلى الحصول على الدعم الالزم في 

الكتابة، والعروض التقديمية، والتحضير لالمتحانات، والقراءة. وتوفر مراكز النجاح 
األكاديمي للطلبة مكانًا مالئمًا للدراسة الفردية أو ضمن مجموعات بهدف تحقيق 

النجاح في دراستهم.
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الكتب الدراسية اإللكترونية ومواد المختبرات:
توفر األقسام األكاديمية المختلفة الكتب الدراسية اإللكترونية ومواد المختبرات األساسية إما مجانًا أو مقابل رسوم 

يحددها رئيس المجمع. يُنتظر من الطلبة إحضار أجهزة اآليباد وأجهزة الكمبيوتر المحمول والتطبيقات الالزمة 
المطلوبة لالستخدام في الفصل الدراسي. وتشمل المواد التدريسية التي توفرها الكلية اآلتي:

مواد المختبرات الالزمة (على الطلبة دفع رسوم إصدار 
بدل فاقد)

المواد والمعدات واألدوات المطلوبة للمختبرات 
والمالبس الخاصة المطلوبة للتدريس العملي (مثاًل، 

الزي الموحد، القبعات الصلبة، األحذية الواقية، إلخ.) والتي 
تؤول ملكيتها للطلبة المستفيدين

إن   المرشدين   الشخصيين   والمهنيين   المؤهلين   في   كليتك   على   استعداد   تام   لتقديم   المساعدة   الالزمة   لك   إذا   كنت  
 تواجه   المشاكل   التي   من   شأنها   أن   تعيق   أداءك   الدراسي . 

خدمات   المشورة   الشخصية
يقدم   لك   المرشد   في الكلية  المساعدة   الالزمة   في   إيجاد   الحلول   لمشاكلك  

 وتسهيل   تطورك   األكاديمي   والشخصي   من   حيث   الوعي،   والثقة   بالنفس،   واإلدارة  
 الذاتية،   ومهارات   التواصل والمهارات الحياتية   . ويحافظ   المرشدون  المؤهلون  

 ذوي   الخبرة في الكلية    على   سرية   المعلومات   ويساعدونك   على   التغلب   على  
 التحديات   التي   تواجهها   والتركيز   على   تطورك   الشخصي   الشامل . 

خدمات   المشورة 
  وأصحاب الهمم
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الدعم والمساندة ألصحاب الهمم في كليات التقنية العليا
تلتزم كليات التقنية العليا بتوفير الدعم والمساندة ألصحاب الهمم بهدف 

تمكينهم من بلوغ أقصى طاقاتهم. فإذا كان لديك احتياجات خاصة و/أو احتياجات 
تعليمية محددة وترى أنك بحاجة إلى الدعم اإلضافي، يرجى منك االتصال بالمرشد أو 
مشرف الحياة الطالبية في الكلية لترتيب لقاء في أقرب فرصة خالل العام الدراسي، 

إضافًة إلى تعبئة النموذج اإللكتروني الخاص بأصحاب الهمم للحصول على المساعدة 
الالزمة. ويُنتظر منك تزويد المرشد في الكلية بأحدث الشهادات الطبية ذات الصلة 

من األطباء أو االختصاصيين المؤهلين. ويمكنك ذكر نوع الدعم المناسب لك عند 
تعبئة الطلب اإللكتروني. سيتم توفير الدعم المطلوب فقط بعد الحصول على 

الموافقات الالزمة من الهيئات المختصة. ويترتب عليك متابعة هذه المسألة قبل 
بداية كل فصل دراسي للتحقق من توفر الدعم المطلوب. 

سُتعامل المعلومات المتصلة باالحتياجات المحددة للطلبة بسرية. ولضمان توفير 
الدعم الخاص المطلوب، يتم مناقشة بعض المعلومات المحدودة مع الموظفين 

المعنيين حسب الحاجة والضرورة، وذلك بموافقة الطالب.

المرشدون  المهنيون
يقدم   لك  المدرب  المهني   المعلومات   المهنية   والمشورة   واإلرشاد   بما  

 يساعدك   على   تطوير   أهدافك   األكاديمية   والمهنية  . كما   يقدم المدربون 
 المهنيون   المساعدة   الالزمة   لك   في   إيجاد   الوظائف   الصيفية   وتقديم   طلبات  

 االلتحاق   بالعمل،   إضافةً   إلى   إيجاد   الوظائف   بعد   التخرج . 

يقد م لك المدرب المهني المعلوما ت المهنية والمشورة واإلرشا د
بما يساعدك على تطوير أهدافك األكاديمية والمهنية. كما يقد م

المدربون المهنيون المساعدة الالزمة لك في إيجاد الوظائف
الصيفية وتقديم طلبات االلتحاق بالعمل، إضافًة إلى إيجاد الوظائف

بعد التخر ج .
ويتوفر لدى معظم الكليات مركزاً للتطوير المهني ومدربين

مهنيين مهمتهم تقديم المشورة الالزمة للطلبة لمساعدتهم
على اتخا ذ القرارا ت المهنية ، وإعدا د سيرة ذاتية ، وتعلم واستخدا م

وسائل البحث عن وظائف مناسبة ، والتدرب على إجراء المقابالت.
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توفر   كليات   التقنية   العليا   طيلة   العام   الدراسي   مجموعة   متنوعة   من  
 األنشطة   الرياضية   واالجتماعية   والثقافية  . وتشجعك   الكليات   على   المشاركة  

 في   هذه   األنشطة،   التي   تم   تصميمها   كفعاليات   مصاحبة   ومكّملة   للعملية  
 التدريسية،   تعزز   خبراتك   المكتسبة   في   الكليات   وتوفر   لك   توازناً   صحياً   سليمًا.  
 ويقوم   الطلبة،   في   الغالب،   بتنظيم   وتنسيق   أنشطة   الكلية،   مثل   المهرجانات  

 السينمائية،   والمسابقات   الرياضية   والترفيهية،   ويوم   الصحة،   والعروض   التراثية  
 والثقافية،   والمعارض   الفنية،   والمعارض   المهنية  . وتساهم   هذه   األنشطة   في  

 تنمية   روح   المبادرة   الفردية   والجماعية   لدى   الطلبة،   ومهارات   العمل   ضمن  
 فريق   والمهارات   القيادية  . كما   إنها   توفر   لهم   الفرصة   لتطبيق   المهارات   التي  

 تعلموها   في   برامجهم   الدراسية،   وفي   الوقت   نفسه،   مساندة   القضايا   اإلنسانية  
 الخيرية   وإبراز   إنجازاتهم   األكاديمية . 

لإلطالع   على   تقويم   كليات   التقنية   العليا   الخاص   باألنشطة   والفعاليات  
 الرئيسية،   يرجى   زيارة   الموقع   اإللكتروني

    http://events.hct.ac.ae 

األنشطة   الالصفية   
والصفية   المساندة
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مجلس الطلبة 
في الكلية

إن مجلس الطلبة  في الكلية هو مجموعة طالبية قيادية في كل كلية تلتزم 
بميثاق الطالب. ويتم انتخاب رئيس مجلس الطلبة من قبل طلبة الكلية. 

ويشكل مجلس الطلبة همزة وصل بين الطلبة وإدارة الكلية بهدف إثراء 
الحياة الطالبية. ويتولى مجلس الطلبة تخطيط وتنفيذ مجموعة من أنشطة 

الكلية المتنوعة طيلة العام. يملك جميع طلبة الكليات أحقية التصويت 
النتخاب الرئيس واألعضاء اآلخرين. 

يجتمع مجلس الطلبة في الكلية بانتظام لتخطيط وتنفيذ مجموعة من 
أنشطة الكلية. كما يجتمع ممثلو مجلس الطلبة في الكليات كافًة النتخاب 
رئيس ونائب رئيس مجلس الطلبة على مستوى المجمع والذي يمثل طلبة 

الكليات محليًا وعالميًا في المؤسسات التعليمية والمؤتمرات والمنتديات 
الطالبية. ويتولى مجلس الطلبة على مستوى المجمع دعم ميول واهتمامات 

الطلبة، والمشاركة في مناقشات حول القضايا الوطنية والعالمية المتصلة 
بالطلبة، وتعزيز التواصل بين الطلبة واإلدارة.

في حال رغبتك في االنضمام إلى أية جمعية أو االنتساب إلى عضوية مجلس 
الطلبة في كليتك، يرجى االتصال بمكتب  الحياة الطالبية في الكلية.
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تلتزم كليات التقنية العليا بدعم النوادي الطالبية بهدف تعزيز مسيرة الحياة 
الطالبية في الكلية من خالل المشاركة الفاعلة في مجموعة واسعة من 

أنشطة الكلية. ويتوفر في كليات المجمع العديد من النوادي الطالبية ذات 
االهتمامات واألحجام واألغراض المختلفة، حيث يكون االنضمام إلى العديد 

منها متطلبًا للبرامج الدراسية. وتشّكل هذه النوادي والمجالس الطالبية في 
الكليات جزءاً أساسيًا ومجزيًا ونشطًا من حياة الكلية، كما توفر للطلبة فرصًا 

وفيرة لتطوير وتعزيز مهاراتهم واهتماماتهم القيادية.

النوادي الطالبية

المبــــاني

توفر   كل كلية   الخدمات   العملية   والبنى   التحتية،   بما   في   ذلك   موقف   السيارات  
 في   حرم   الكلية،   والكافتيريا،   والمركز   الطالبي،   واألماكن   المخصصة   للدراسة،  

 وغرف   الصالة،   ومحالت   القرطاسية،   وخدمات   ماكينات   الصراف   اآللي،   واألمن،  
 وتوفير   بطاقة   الطالب  . بعض   األماكن   في   الكلية   مراقبة   بواسطة   الكاميرات 
األمنية   لضمان   األمن   والسالمة  . ويتوفر   لدى   الكليات   الخزائن   المقفلة   لحفظ  

 الكتب   والممتلكات   الشخصية   للطلبة  . وإن   الكليات   غير   مسؤولة   عن  
 المفقودات  . يمكنك   تقديم   طلب   للحصول   على   التصريح   الالزم   الستعمال  

 موقف   السيارات   والحصول   على   خزانة   مقفلة   عبر   موقع   الخدمة   الذاتية  
 اإللكتروني   للطلبة . 
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المساعدة المالية
في كليات التقنية العليا

توفر كليات التقنية العليا المساعدة المالية والدعم والمساندة للطلبة 
المؤهلين المسجلين الذين يواجهون الصعوبات المادية التي من شأنها أن 

تعيق قدرتهم على مواصلة دراستهم األكاديمية.

يرجى تعبئة النموذج اإللكتروني للحصول على المساعدة المالية وتوفير كافة 
المعلومات والمستندات الالزمة. يجتمع مجلس الكلية ولجنة المساعدة 

المالية في كليتك مرتين على األقل خالل الفصل الدراسي بهدف توفير الدعم 
الالزم للطلبة المتقدمين للحصول على المساعدة المالية. وتتخذ المساعدة 

المالية األشكال التالية:

 المساعدة النقدية

 توفير أجهزة الكمبيوتر المحمول

 تأمين المواصالت من وإلى الكلية

ندعو الطلبة المحتاجين إلى المساعدة لالتصال بقسم الحياة الطالبية أو 

المرشد في الكلية للحصول على المزيد من التفاصيل حول المساعدة المالية.
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الخدمات ا�لكترونية
للطلبة

تخصصي
خدمة الختيار تخصصك المستقبلي

خدمة التسجيل ا�لكتروني الختيار مساقات جدولك
الدراسي بعد استشارة مرشدك ا�كاديمي

جدولي

خدمة للتعرف على الفرص المتاحة للتدريب والرعاية والتوظيف

بوابة "مهنتي" - ا�رشاد المهني

خدمة الدعم ا�كاديمي لذوي االحتياجات الخاصة
أصحاب الهمم

توفر كليات التقنية العليا واجهة على اإلنترنت لطلبتها تمكينًا لهم من تقديم 
مالحظاتهم وطرح استفساراتهم بحيث يتلقون اإلجابة عليها خالل 48 ساعة 

عمل. مالحظاتك تهمنا وستساعدنا على تحسين خدماتنا وأدائنا وإنتاجيتنا. 
إننا نثّمن مالحظاتك وسنستخدمها في تقييم التغييرات وإجراء التحسينات 
على خدماتنا. يمكنك تقديم األنواع التالية من المالحظات المخصصة لفئاٍت 

مختلفة وذلك عبر البوابة اإللكترونية لكليات التقنية العليا وتطبيق   نظام 
.MyHCT مالحظات الطلبة

نظام المالحظات في كليات التقنية العليا
 MyHCT

اإلطراءات
إذا كنت راضيًا عن مستوى الخدمة أو المساعدة التي قدمناها لك، نرجو منك 

إعالمنا بذلك لمساعدتنا على معرفة مدى فاعلية خدماتنا وإتاحة الفرصة 
لنا لتقدير أعضاء فريق العمل الذين يقدمون خدمات عالية المستوى. سيتم 

تسجيل إطراءاتك وإرسالها إلى الموظفين ذي الصلة واإلدارة المعنية.

االقتراحات
إننا نعتبر االقتراحات واألفكار والتعليقات فرصًا تتيح لنا تعزيز وتحسين خدماتنا 

المقدمة لك. اقتراحاتك وتعليقاتك تهمنا وسنأخذها بعين االعتبار في إطار 
أنشطتنا المستمرة نحو تحسين خدماتنا.
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االستفسارات
إننا نتطلع إلى االستماع منك ومساعدتك في الرد على استفساراتك. إذا كان 

لديك أي أسئلة أو شكوك حول النظام أو الخدمات، نرجو منك عدم التردد في 
االتصال بنا. نحن هنا لتوفير المساعدة واإلرشاد لك على أكمل وجه.

مركز االتصال
MYHCT-800 هو خط ساخن مخصص للطلبة لالتصال بأي فرع من فروع كليات 

التقنية العليا. يتم التعامل مع المكالمات مباشرًة من قبل مسؤولي السعادة 
في كليات التقنية العليا لتقديم المساعدة على الفور للطلبة من خالل معالجة 

استفساراتهم أو توجيههم إلى األقسام ذات الصلة.

صونك )5014444-056(
نظام مراسلة WhatsApp للطلبة للتواصل مع الكليات بشأن المشكالت 

الحساسة التي تواجه حياتهم الطالبية في كليات التقنية العليا. يقوم موظفون 
متخصصون بفحص وتصنيف الرسائل واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

البرقيات
تتوفر خدمات البرقيات للحرم الجامعي لبث إعالنات الحرم الجامعي للطلبة.

الجوائز   والمنح 
  المالية   والدراسية

تُمنح   الجوائز   والمنح   المالية   والمنح   الدراسية   من   جهات   العمل   للطلبة   الذين  
 بلغوا   مستويات   أكاديمية   استثنائية   ويستوفون   المعايير   المحددة   المطلوبة  

 من   المؤسسات   الراعية  . وتقوم   الكليات   بتكريم   اإلنجازات   المتميزة   للطلبة  
 عن   طريق   منحهم   الجوائز   المختلفة . 

الشكاوى
إننا نلتزم بتكريس كافة قدراتنا لتوفير الخدمات، لكننا نفهم إمكانية حدوث 

المشكالت من حين إلى آخر. إذا كان لديك أي مشكالت أو شكاوى عن الخدمات 
التي نوفرها لك، ال تتردد في مشاركتنا هذه المشكالت أو الشكاوى. فإن 

مالحظاتك تساعدنا على التعلم والتحسن والتطور. 



26

كتيـــــــب الطـــــــــالب   2019 - 2020

جوائز   الخريجين
يتخرج   الطلبة   بامتياز،   أو   بامتياز   مع   مرتبة   الشرف،   أو   بامتياز   مع   مرتبة   الشرف   األولى،   شريطة   استيفاء   المعايير   التالية   في   

 البرنامج   التخصصي   والمعايير   اإلضافية : 

الوصفنوع الجائزة

   المعدل   العام   التراكمي   بين   3.50   و 3.74      إمتياز

المعدل   العام   التراكمي   بين   3.75   و 4.00   إمتياز   مع   مرتبة   الشرف

أعلى   معدل   عام للبرنامج التخصصي  على   مستوى   المجمع،     إمتياز   مع   مرتبة   الشرف   األولى
 شريطة   أن   يعادل   بين   3.75    و    4.00

الجوائز والمنح الدراسية
تقوم   الكليات   بتكريم   اإلنجازات   المتميزة   للطلبة   عن   طريق   منحهم   الجوائز   التقديرية   المختلفة   والمنح   الدراسية . 

جائزة   رئيس   المجمع
تُمنح جائزة رئيس المجمع إلى الخريجين الذين قدموا أهم مساهمة في الحياة

الجامعية طيلة السنة الدراسية النهائية، مع الحصول على معدل عام 3.0

نقطة أو أكثر في كل من الفصول الدراسية في السنة الدراسية النهائية . وفي

كل كلية، يتم تخصيص جائزة لكل من البرامج .

جائزة مدير المجمع
تُمنح هذه الجوائز لتكريم الطلبة الذين حققوا إنجازات استثنائية:

- تمثيل كليات التقنية العليا رسميًا وتقديم ورقة أو بحث في مؤتمر محلي أو عالمي

-  الفوز في مسابقة في المجتمع المحلي أو العالمي كممثل رسمي لكليات التقنية العليا

- قيادة مبادرة استثنائية أحدثت فرقًا أو تم تبنيها من قبل كليات التقنية العليا و/أو 
المجتمع المحلي
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توفر كليات التقنية العليا بيئة صحية وآمنة بما يتوافق مع متطلبات قانون 
العمل االتحادي، ال سيما المواد ٩١-١٠١ منه، والتي تحدد األحكام المرتبطة 

بالسالمة والرعاية الصحية للعاملين والطلبة على السواء. إلى ذلك، تتقيد 
الكليات بإجراءات محددة حيث يتم تزويد كل حرم جامعي بأدوات الوقاية 

المناسبة ضد اإلصابات المحتمل حدوثها في أي لحظة وضد الحرائق التي قد 
تنتج عن أي عطل، كاألعطال الكهربائية. تحرص كليات التقنية العليا على اتخاذ 

جميع التدابير الوقائية المحددة من قبل وزارة العمل.  

السالمة

جائزة الطلبة المنجزين في الكليات
تُمنح الجائزة للطلبة في كل برنامج أكاديمي بناًء على المعدل العام للفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني في 

العام الدراسي السابق مجتمعين، على أن يبلغ متوسط المعدل العام للفصلين مجتمعين 3.5 على األقل.

في ما يلي الفئات الثالث لجائزة الطلبة المنجزين في الكليات:

- الفئة الذهبية: المعدل العام بين 3.81 و 4.00

- الفئة الفضية: المعدل العام بين 3.71 و 3.80

- الفئة البرونزية: المعدل العام بين 3.50 و 3.70

الئحة العميد التنفيذي
يتم إدراج أسماء الطلبة الحاصلين على معدل عام يعادل 3.50 نقطة أ و

أكثر على الئحة العميد التنفيذي ويتم نشر السجالت الخاصة بالئحة العميد

التنفيذي واالحتفاظ بها في الكلية. ويُشترط على الطلبة المؤهلين إتمام 15

ساعة دراسية معتمدة على األقل.
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ج- النظافة، التهوية، اإلضاءة، مياه الشرب، والمراحيض
توفر كليات التقنية العليا النظافة والتهوية في جميع أماكن العمل، بالتعاقد 

مع شركات صيانة متخصصة عالية المستوى بالدولة. ويتوفر في جميع 
الطوابق إضاءة جيدة ومياه صالحة للشرب ومراحيض. 

د- الرعاية الطبية
يتاح للطلبة االستفادة من الخدمات الطبية المتوفرة في الكلية. في الحاالت 

الطبية الطارئة، يقوم المدرس باالتصال بقسم الحياة الطالبية حيث يقدم 
المسؤولون المختصون المساعدة الالزمة ويتصلون بأسرة الطالب. ويتم 

طلب سيارة إسعاف عند الضرورة.

هـ- المسؤولية
تقع مسؤولية المسائل المرتبطة بالصحة والسالمة على عاتق موظف إداري 

مدرب. يتم نشر السياسات واإلجراءات المرتبطة بالصحة والسالمة واألمن في 
المستندات ذات الصلة، حيث يتقيد بها جميع الموظفين ويتم تقييمها بصورة 

منتظمة من قبل إدارة المباني.

أ- الوقاية من الحريق ومكافحته
تعرض كل كلية في جميع الطوابق وفي مكان ثابت وبارز التعليمات المفصلة 
المرتبطة بالوقاية من الحريق ومكافحته.، وذلك باللغتين العربية واإلتجليزية 

وفقًا لمتطلبات قانون العمل االتحادي. كما يتوفر لدى كل كلية خطة إخالء 
لحرم الكلية في حاالت الطوارىء ، حيث تخضع الخطة لالختبار بصورة منتظمة 

من قبل إدارة خدمات المباني في كليات التقنية العليا.  

ب- عّدة الطوارىء 
بناًء على توجيهات وزارة العمل، توفر كليات التقنية العليا أدوات اإلسعافات 

األولية التي تحتوي على األدوية والضمادات وغيرها من مواد اإلسعافات األولية ، 
وذلك في مكان ثابت وبارز. 
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تنتظر   كليات   التقنية   العليا   من   جميع   الطلبة   االستفادة   من   وقتهم   أثناء  
 الدراسة،   وتحقيق   النجاح،   والمساهمة   في   تعزيز   سمعة   الكليات   الممتازة.  

 وعليك   أن   تتحمل   مسؤولية   المحافظة   على   أفضل   مستويات   األداء   خدمةً  
 ألهداف   الكليات   وتدعيماً   لدورها   الحيوي   في   مجال   إعداد   الطلبة   لشغل   وظائف  

 واعدة   في   بيئة   العمل  . فإن   اإلقبال   الشديد   لجهات   العمل   المختلفة   بالدولة  
 على   توظيف   خريجي   الكليات   يعود   إلى   أدائهم   األكاديمي   المتميز   والتزامهم  

 بأعلى   مستويات   السلوك   الشخصي  . ومن   هذا   المنطلق،   فقد   حددت   الكليات  
 السياسات   واإلجراءات   الواضحة    في   ميثاق   الطالب   التي   تساعدها   على   المحافظة  

 مستويات 
  السلوك 

 على   هذه   المستويات   العالية   واالرتقاء   بها  . وقد   يتم   توقيع   عقوبات   تأديبية  
 قاسية   في   حالة   اإلخالل   بهذه   القواعد  . 

يرجى   الرجوع   إلى   ميثاق   الطالب   للحصول   على   المزيد   من   المعلومات المفصلة

http://www.hct.ac.ae/student-life/methaq-en
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للحصول   على   مؤهل   علمي   من   كليات   التقنية   العليا،   عليك   إتمام   جميع  
 متطلبات   برنامجك   الدراسي   بنجاح،   مثل   الحد   األدنى   من   الساعات   المعتمدة،  

 والمساقات   الدراسية   المطلوبة،   والخبرة   العملية،   واجتياز   اختبارات   التقويم   في  
 اللغة   اإلنجليزية،   والمتطلبات   األخرى   المتصلة   بالبرنامج   الدراسي   التخصصي.  
 على   الطلبة   أيضاً   إتمام   100   ساعة   من   العمل   التطوعي   اإللزامي   قبل   التخرج . 

إن   فترة   األهلية   للتخرج   هي   الفترة   التي   يكون   فيها   الطالب   مؤهالً   للتخرج  
 والمشاركة   في   حفل   التخرج   الرسمي   بكليات   التقنية   العليا  . وتبدأ   هذه   الفترة   في  
 اليوم   األول   من   كل   عام   دراسي   وتنتهي   في   اليوم   األخير   منه،   بما   في   ذلك   الفصل  

 الدراسي   الصيفي   االختياري . 

التخرج 

على الطالب الحصول على معدل عام تراكمي يبلغ 2.0 على األقل في درجة 
البكالوريوس أو معدل عام تراكمي يبلغ 3.0 على األقل في درجة الماجستير. 

ويُشترط على الطالب إتمام 50% على األقل من الساعات المعتمدة للبرنامج 
الدراسي في كليات التقنية العليا.

يكون   تخرجك   في   الكلية   التي   تُتم   فيها   متطلبات   البرنامج   الدراسي   بنجاح.  
 ويقام   حفل   التخرج   في   العام   الدراسي   التالي   لتخرجك   الذي   ستحصل   خالله   على  

 المؤهل   العلمي   من   كليات   التقنية   العليا  . 
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برنامج الخدمة المجتمعية 
في كليات التقنية العليا

تقوم كليات التقنية العليا بتضمين  100 وحدة من خدمة المجتمع في 
المنهاج الدراسي كمتطلب إلزامي للتخرج لجميع الطلبة، وذلك لدعم النمو 
الشخصي والنضج السلوكي، بما في ذلك تعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية 

اإلجتماعية.

ويتماشى البرنامج مع رؤية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة المتمثلة 
في تعزيز المواطنة لدى الشباب المواطن وزيادة المشاركة المجتمعية  

المحلية. باإلضافة إلى ذلك، سيعزز البرنامج الوعي اإلجتماعي بين طلبة الكليات 
ويقودهم لتولي أدوار إيجابية وفاعلة في مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يمكن تأدية الخدمة المجتمعية بمختلف السبل لمساعدة أفراد المجتمع. 
وتنقسم ساعات العمل التطوعي على 25 وحدة في السنة على مدى أربع 

سنوات دراسية. وتتولى المراكز التطوعية في كليتك التي يشّكلها ويديرها 
الطلبة مساعدتك على إتمام وحدات الخدمة المجتمعية المطلوبة في الوقت 

المناسب.

لمزيٍد من المعلومات، يرجى اإلطالع على كتّيب الخدمة المجتمعية في كليات التقنية العليا المتوفر على الرابط      
http://www.hct.ac.ae/student-life/volunteering-en
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درجات   التقدير
يبين   الجدول   التالي   درجات   التقدير   التي   يحصل   عليها   الطالب   في   المساقات  

 الدراسية  . ويتم   احتساب   المعدل   العام  ( GPA )  عند   نهاية   كل   فصل   دراسي   بناءً  
 على   نظام   الدرجات   المبين   في   الصفحات   التالية  . وستحصل   على   درجة   التقدير  

 النهائية   فقط   عند   نهاية   الفصل   الدراسي . 

 السياسات  
والنظم   األكاديمية 

التقديرالبيانالقيمة   بالنقاطالرمز

A
A-

4
3.7

إشــارة   إلــى   إتمــام   متطلبــات   المســاق   الدراســي    والمعــدل  
 العــام   بامتيــاز . 

100 – 90
89 – 87

B+
B

B-

3.3
3

2.7

الدراســي  والمعــدل  إتمــام متطلبــات المســاق  إلــى  إشــارة 
بجــدارة. العــام 

86 – 84
83 – 80
79 – 77

C+
C

C-

2.3
2

1.7

والمعــدل  الدراســي  المســاق  متطلبــات  إتمــام  إلــى  إشــارة 
ُمرضيــة. بصــورة  العــام 

76 – 74
73 – 70
69 – 67

D+
D

1.3
1

المســاق  متطلبــات  مــن  األدنــى  الحــد  إتمــام  إلــى  إشــارة 
العــام. المعــدل  متطلبــات  إتمــام  وعــدم  الدراســي 

66 – 64
63 – 60

F0 .  0 – 59إشارة   إلى   عدم   إتمام   المتطلبات

ال   يتم  )الدرجة(*
 احتسابها

ــة   ــا   عالم ــن   A  -  F   تتبعه ــر    م ــة   تقدي ــاب   أي   درج ــم   احتس ال   يت
ــام .  ــدل   الع ــي   المع ــة    *    ف  نجمّي

Pإشــارة   إلــى   إتمــام   متطلبــات   المســاق   الدراســي  . ويحصــل  ناجح
 الطالــب   علــى   هــذا   التقديــر   فقــط   فــي   مســاقات   النجــاح   أو  
 الرســوب،   غيــر   أنــه   ال   يتــم   احتســاب   التقديــر   فــي   المعــدل   العام . 

FLــاح   أو  راسب ــاقات   النج ــي   مس ــات   ف ــام   المتطلب ــدم   إتم ــى   ع ــارة   إل إش
ــوب  .   الرس
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التقديرالبيانالقيمة   بالنقاطالرمز

AUإشــارة   إلــى   دراســة   المســاق   دون   الحصــول   علــى  ال ينطبق
 تقديــر . 

استماع

CCإشــارة   إلــى   اســتمرار   المســاق   الدراســي   ألكثــر   مــن  ال ينطبق
 فصــل   دراســي   واحــد . 

المساقات   الدراسية  
 المستمرة

ELإشــارة   إلــى   معادلــة   المســاقات   الدراســية   بنــاءً   علــى  ال ينطبق
 الحصــول   علــى   الخبــرة   العمليــة   أو   الحياتيــة،   مثــل  
 التدريــب   العملــي   المتقــدم،   العمــل   التطوعــي،  

 الســفر،   الدراســة   المســتقلة،   أو   التدريــب . 

الخبرة   العملية

EXإشــارة   إلــى   إعفــاء   الطالــب   مــن   إتمــام   متطلبــات  ال ينطبق
 المســاق   الدراســي   شــريطة   حصولــه   علــى   مســاق  

 مــواز   غيــر   مســاقات   التحويــل . 

إعفاء

Iتقديــر   مؤقــت   يشــير   إلــى   عــدم   إتمــام   جميــع  ال ينطبق
 متطلبــات   المســاق   الدراســي   ألســباب   طبيــة   أو  

 لظــروف   شــخصية   تخفيفيــة،   مثــل   الحــداد  . 

غير   مكتمل

IPإشــارة   إلــى   تســجيل   الطالــب   حاليــاً   فــي   هــذه  ال ينطبق
 . ت  قا لمســا  ا

برنامج   الدراسة  
 الحالي

NGإشــارة   إلــى   عــدم   تســجيل   درجــة   تقديــر   نهائيــة   فــي  ال ينطبق
 المســاق . 

درجة   التقدير   غير  
 مسجلة

NSتقديــر   مؤقــت   فــي   حالــة   عــدم   تقديــم   الدرجــة  ال ينطبق
 بحلــول   اليــوم   األخيــر   مــن   الفصــل   الدراســي . 

عدم   تقديم   درجة  
 التقدير

TRإشــارة   إلــى   حصــول   الطالــب   علــى   مســاق   مــوازٍ   فــي  ال ينطبق
 مؤسســة   أخــرى   معتــرف   بهــا  . 

تحويل   المساقات  
 الدراسية

Uغير   مصنفإشارة   إلى   عدم   إتمام   جميع   المحصالت   العلمية . ال ينطبق

Wإشــارة   إلــى   انســحاب   الطالــب   مــن   المســاق   خــالل  ال ينطبق
 المــدة   الزمنيــة   المســموحة   لالنســحاب   بــدون   جــزاء . 

انسحاب
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  ) GPA (  احتساب   المعدل   العام   
يتم   احتساب   المعدل   العام  ( GPA )  على   أساس   معيار   من   0   إلى   4   نقطة  . ويتم   احتساب   المعدل   العام  ( GPA )  عن   طريق  

 قسمة   مجموع   عدد   النقاط   الحاصل   عليها   الطالب   على   مجموع   الساعات   المعتمـدة  . 

وفي   ما   يلي   مثال   على   ذلك : 

    A،   A - ،   B + ،   B،B - ،   C + ،   C،   C - ،   D + ،   D،  يتــم   احتســاب   المســاقات   الدراســية   التــي   يحصــل   فيهــا   الطالــب   علــى   الدرجــات
(معادلــة   المســاقات   الدراســية )  ، ( الخبــرة   العمليــة )  ، ( إعفــاء )  ،  أو  (  تحويــل   المســاقات   الدراســية )    

عند   احتســـاب   المعدل   العـــام    )GPA(،  ال   يتم   إثبات   تقديـــرات )   إستماع  ( و  ) المساقات   الدراسية   المستمرة  	 
  ( و) معادلــة   المســاقات   الدراســية (  و ) الخبــرة   العمليــة ( و    ) إعفــاء ( و    ) غيــر   مكتمــل( و )برنامــج   الدراســة  
 الحالــي ( و ) درجــة   التقديــر   غيــر   مســجلة  (  و   )  عــدم   تقديــم   درجــة   التقديــر  (  و  )ناجــح  (  و  )  تحويــل  

 المســاقات   الدراســية  (  و  )  انســحاب .( 

ال   يتم   احتساب   أي   تقدير   يتبعه   عالمة   نجمّية  *  في   المعدل   العام . 	 

عند   احتســـاب   المعدل   العـــام    )GPA(،  ال   يتم   إثبات   تقديـــرات   مســاقات   الخبرة   العملية    WORKومســاقات  	 
 المشــروعات  PROJ  ومســاقات   النجاح /  الرســوب . 

بالنسبة   للمساقات   المعادة،   يتم   احتساب   أعلى   تقدير   فقط   في   معدل   البرنامج   التخصصي . 	 

مجموع   النقاطالمساقالقيمة  بالنقاطالتقديرالمساق

HPS 1706A4x624

LSM 1103C+2.3x36.9

HSC 1103B3x515

HPS 1103D1x33

LSC 1103F0x30

2048.9المجموع

   المعدل   العام 2.45 =20 /48.9
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للتخرج   من   البرنامج   الدراسي،   يُشترط   الحصول   على   معدل   عام   تراكمي   يعادل    
    2.0 نقطة   كحد   أدنى . 

وفي   نهاية   كل   فصل   دراسي،   سيتم   إثبات   التقديرات   األكاديمية   التي   تحصل  
 عليها  ( تقدير   أكاديمي   جيد،   إختبار   أكاديمي،   أو   فصل   أكاديمي  )  في   سجلك  

 الدراسي  . وتكون   هذه   التقديرات   سجالت   ثابتة   غير   قابلة   لإللغاء  . يمكن   اإلطالع  
 على   تفاصيل   سياسة   التقدير   األكاديمي   على

http://portal.hct.ac.ae/sites/pnp/cass/Pages/lp208.aspx 

التقدير   األكاديمي   

ملحوظة  :  من   الضروري   أن   تفهم   بأن   الحصول   على   معدل   عام   تراكمي  
 يعادل   2.0   نقطة   كحد   أدنى   قد   يعني   النجاح   في   جميع   المساقات   الدراسية  
 بتقدير  ( D )  بدون   استيفاء   متطلبات   المعدل   العام   المطلوب   للتخرج  . وفي  

 حال   حصولك   على   تقدير  ( D )  في   مساق   دراسي   أو   أكثر   في   الفصل   الدراسي،   قد   ال  
 تحصل   على   المعدل   العام   المطلوب   للتخرج  . وفي   هذه   الحالة،   عليك   التباحث  
 في   هذه   المسألة   مع   رئيس القسم أو منسق البرنامج  الذي   قد   يتيح   الفرصة  
 لك   إلعادة   المساق   أو   المساقات   التي   حصلت   فيها   على   تقدير  ( D )  بهدف   رفع  

 المعدل   العام   في   البرنامج   التخصصي  . 

وفي   حالة   عدم   إحراز   التقدم   الدراسي   بصورة   مرضية،   سيتم   فصلك   من     
 برنامجك   التخصصي   ألسباب   أكاديمية . 
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في   حال   عدم   إتمام   متطلبات   البرنامج   الدراسي   خالل   المدة   المحددة،   تعّرض  
 نفسك   للفصل   األكاديمي  . 

مدة   الدراسة   

في حال عدم تمكن الطالب من إتمام متطلبات البرنامج الدراسي خالل المدة 
المحددة لظروف تخفيفية، يجوز له تقديم طلب تمديد مدة البرنامج الدراسي. 

ويتعين على الطالب تقديم الطلب قبل نهاية مدة الدراسة بثالثة أشهر على 
األكثر. إذا حصل الطالب على الموافقة الالزمة، تبدأ المدة في الفصل الدراسي 

التالي فور انتهاء مدة الدراسة المقررة. ويُوافق على التمديد لمدة ال تتجاوز 
فصلين دراسيين متتاليين فقط. ويُسمح للطالب تقديم هذا الطلب مرة 

واحدة فقط.

االنسحاب
في   حال   الرغبة   في   االنسحاب   من   الكلية،   يترتب   عليك   ملء   النموذج   الخاص  
 باالنسحاب   المتوفر   لدى   مكاتب   الخدمات   األكاديمية   أو الحياة الطالبية  وفي  
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*سيتم اإلعالن عن أي تغييرات تطرأ على هذه التواريخ عبر البوابة اإللكترونية للمجمع

المساقات   لفصل

دراسي   كامل

الفصل   الدراسي    األول   
2019

 

الفصل   الدراسي  
 الثاني 2020   

الفصل   الدراسي  
 الصيفي 2020

28  مايو 2020   16  يناير 2020   29 أغسطس 2019   آخر   موعد   إلضافة   مساق

آخر   موعد   لالنسحاب   من   مساق   بدون   إثبات  
 ذلك   على   السجل   الدراسي   للطالب

28  مايو 2020    16  يناير 292020 أغسطس 2019   

20 فبراير  32020 أكتوبر  2019  آخر   موعد   لالنسحاب   من   مساق   بدون   جزاء

 
     

11  يونيو   2020

    على   السجل   الدراسي ”W“يتم   إثبات   تقدير   
  للطالب   للمساقات   التي   ينسحب   منها  . ولن 

   على   المعدل   العام   للطالب”W“ يؤثر   تقدير   

 أي   انسحاب   بعد   هذا   التاريخ   يؤدي   إلى 
    ويتم   إثباتها   على ”F“ الحصول   على   درجة   

 السجل   الدراسي

سيتم   احتساب   فترة   االنسحاب   بدون   جزاء   بالتناسب   وفقًا  *مساقات   ألقل   من   فصل   دراسي   كامل
 لسياسة   اإلضافة / االنسحاب . 

 حال   الرغبة   في   إعادة   االلتحاق   بالكلية،   يترتب   عليك   تقديم   طلب   إعادة   التحاق.  
 ويعتمد   القبول   على   توفر   مقاعد   دراسية  . إن   الفترة   الزمنية   التي   تنسحب   فيها  
 من   المساق   الدراسي   ستؤثر   على   سجلك   الدراسي  . في   الحاالت   االستثنائية،   إذا  
 كان   االنسحاب   ألسباب   صحية   أو   شخصية   خاصة،   قد   يسمح لك   باالنسحاب  

 بدون   جزاء   مع   إثبات   تقدير ”  إنسحاب  ( W ) “ قبل   االنسحاب   يترتب   عليك   التباحث  
 مع المرشد األكاديمي أو رئيس القسم  الذي   سيقدم   لك   المشورة   الالزمة   حول  

 تأثير   االنسحاب   عليك . 
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يرجى   قراءة   هذه   اإلجراءات   والقواعد   وفهمها   بدقة  . ويرجى   طرح   أي   أسئلة   على   المرشد   األكاديمي   أو   المالحظ    في   حال  
 الرغبة   في   االستفسار   حول   أي   نقاط   غير   واضحة   . 

بدء   االمتحان
تبدأ   جميع   االمتحانات   في   الوقت   المحدد  . وعلى   الطلبة   الحضور   قبل   الوقت  

 المحدد   لالمتحان   بثالثين   دقيقة   وإحضار   بطاقة   الطالب   إلى   قاعة   االمتحان  . وفي  
 حال   التأخر   في   الحضور،   فلن   يُسمح   للطالب   بتأدية   االمتحان  . وإذا   تخلف   الطالب  

 عن   تأدية   امتحان   ما،   فيترتب   عليه   االنتظار   حتى   تحديد   الموعد   التالي   لتقديم  
 ذلك   االمتحان  . 

إجراءات   االمتحانات

مغادرة   قاعة   االمتحان
ال   يجوز   للطالب   مغادرة   قاعة   االمتحان   قبل   انقضاء   30   دقيقة   على   األقل   من  

 . ً  دخوله  . وإذا   غادر   الطالب   القاعة،   فال   يُسمح   له   بالدخول   مجددا

الممتلكات   الشخصية   للطالب
يُسمح   للطالب   باستعمال   المواد   المتوفرة   في   قاعة   اإلمتحان   فقط  . وال   يجوز  

 له   إحضار   أي   مواد   أخرى   إلى   القاعة،   بما   في   ذلك   الهواتف   المتحركة . 

التكلم
ال   يُسمح   للطلبة   بالتكلم   وعليهم   التزام   الصمت   أثناء   تأدية   االمتحان.  
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األسئلة
   يمكن   للطلبة   أن   يلفتوا   انتباه   المالحظ   عن   طريق   رفع   أيديهم   لطرح   سؤال   ما.  

 ويقوم   المالحظ   باإلجابة   عن   أسئلة   الطلبة،   كّل    بمفرده   بعد   بدء   االمتحان . 

الغش
يُمنع   الطالب   الذي   يتهم   بارتكاب   الغش   من   تأدية   االمتحانات   األخرى،   ويجوز   أن  

 يتعّرض   للفصل   من   الكليات. ( يرجى   اإلطالع   على   مستويات   السلوك  : اإلجراءات  
 التأديبية) 

 الوقت   المخصص   لالمتحان
يشرح   المالحظ   المدة   المحددة   لالمتحان  . وال   يُسمح   بوقت   إضافي   بعد   بدء  
 االمتحان   رسمياً  . وتُخصص   المدة   نفسها    لجميع   الطلبة   في   الكليات   لتأدية  

 جميع   االمتحانات.   

االنتهاء   من   تأدية   االمتحان
ال   يُسمح   للطالب   بإخراج   مواد   اإلمتحان   من   قاعة   االمتحان  . وعند   االنتهاء  

 من   تأدية   االمتحان،   يقوم   المالحظ   بجمع   مواد    االمتحان،   بما   في   ذلك   أوراق  
 المسّودة . 
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إن لغة التدريس الرئيسية في كليات التقنية العليا هي اإلنجليزية. ويتم تدريس 
جميع المساقات الدراسية باللغة اإلنجليزية. إلتمام متطلبات االلتحاق 

بالبرنامج الدراسي، أو الترفيع إلى مستوى أعلى في البرنامج الدراسي، أو التخرج، 
يترتب عليك بلوغ مستويات محددة في اللغة اإلنجليزية.

ويتم تقييم مستويات اللغة اإلنجليزية باستخدام اختبار اإلمارات القياسي في 
اللغة اإلنجليزية EmSAT. وقد يكون هناك متطلبات إضافية في اللغة اإلنجليزية 

في بعض البرامج الدراسية المحددة، لذلك، يرجى مراجعة الدليل السنوي 
لكليات التقنية العليا. . 

مستويات
   اللغة   اإلنجليزية

متطلبات   اللغة   اإلنجليزية
يمكن   االطالع   على   متطلبات   اللغة   اإلنجليزية   على                                                              

http://portal.hct.ac.ae/sites/pnp/cass/Pages/lp237.aspx
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تلتزم   كليات   التقنية   العليا   بصورة   مستمرة   بتوفير   البرامج   الدراسية  
 التخصصية   المتميزة   وإكساب  الخريجين   المهارات   المتقدمة   وفق   أرقى  

 المستويات   العالمية  . إلى   ذلك،   فقد   أقامت   الكليات   الشراكات   المهنية  
 مع   الجامعات   والرابطات   التعليمية   المرموقة   وهيئات   االعتماد   األكاديمي  

 المعروفة   حول   العالم،   وذلك   للتحقق   من   مواكبة   برامجها   آلخر   التطورات  
 التقنية   واستيفائها   ألعلى   المستويات   المطلوبة   في   قطاعات   العمل   المختلفة . 

يُعد   االعتماد   األكاديمي   اإلعتراف   الرسمي   الذي   يمنحه   مجلس   االعتماد  
 األكاديمي   للجامعة   أو   الكلية   أو   المدرسة   الستيفائها   للمستويات   المقبولة   من  

 حيث   البرامج   والمناهج   الدراسية،   وأعضاء   هيئة   التدريس،   والخدمات،   والمباني  

 والمرافق  . ينطبق   اإلعتماد   المؤسسي   على   مؤسسة   بأكملها،   بينما   ينطبق  

 اإلعتماد   األكاديمي   الممنوح   للبرامج   الدراسية   على   برنامج   تخصصي   معين . 

وقد حصلت كليات التقنية العليا التي تتوزع كلياتها في أبو ظبي ، ودبي ، 
والشارقة ، ورأس الخيمة ، والفجيرة ، على ترخيص رسمي من وزارة التربية 
والتعليم بالدولة ساري المفعول من 1 مايو 2014 لغاية 30 أبريل 2019 ، 

يخولها منح المؤهالت العلمية في التعليم العالي .

االعتماد   األكاديمي   
والمقارنة   المعيارية   األكاديمية

كما   حصلت   الكليات   على   االعتماد   األكاديمي   لعددٍ   من   برامجها   الدراسية   من  
 قبل   هيئات   االعتماد   األكاديمي   المعترف   بها   من   مجلس   اإلعتماد   األكاديمي  

 للتعليم   العالي  ( CHEA )  في   الواليات   المتحدة   األمريكية،   وكذلك   من   هيئات  
 اإلعتماد   األكاديمي   المعترف   بها   في   أستراليا،   وكندا،   والمملكة   المتحدة،  

 والواليات   المتحدة   األمريكية.



42

كتيـــــــب الطـــــــــالب   2019 - 2020

ب�امج مرنة موجهة نحو المسا�ات المهنية

مستـــــوى الشهـــــادة

مسار النخبةالمسار المتقدم

ع المســـار الُمَســـ�َّ

البكالو��وس في العلوم التط�يقية
(3 سنوات)

فـرص للجميـع

مؤهالت أكاديمية ممنوحة من
كليات التقنية العليا

الخبرة العملية

أكاديميات مهنية
لقطاعات متخصصة

بكالو��وس مهني
البكالو��وس في العلوم التط�يقيةالمستوى السابع قادة فنيون

6 دبلوم عالي مهني
الدبلـوم العالي التط�يقيالمستوى السادس مشرفون وتقنيون

5 دبلوم مهني
المستوى الخامس

الدبلـوم التط�يقي فـنيـون ومساعدون

4 السنة الد�اسية األولىشهادة اإلنجاز المهني - المستوى ال�ابع  عمالة ماهرة

7

الموظفون / المسار المهني
المسار العام

رمز المساق

LSC-0306

LSC-0209

LSC-0109

اسم مساق اللغة اإلنجلي��ة

II لغة إنجلي��ة

IB لغة إنجلي��ة

IA لغة إنجلي��ة

معا�ير القبول للطلبة الجدد

عالمة اختبار اإلمسات - لغة إنجلي��ة
1075 - 900 

عالمة اختبار اإلمسات - لغة إنجلي��ة
875 - 650 

عالمة اختبار اإلمسات - لغة إنجلي��ة 
أقل من 650 و معدل الثانوية العامة 

85٪ فما فوق

التطور الد�اسي
 بعد إ�مام المساق بنجاح

*بعد هذا المساق يكون الطالب قد 
أ�م متطلبات اللغة اإلنجلي��ة

LSC-0306 الترفيع إلى المساق

LSC-0306 الترفيع إلى المساق

الساعات 
المعتمدة

6

9

9

عدد الساعات في األسبوع

10 ساعات داخل الفصل الد�اسي 
+ 4 ساعات من الد�اسة المستقلة

15 ساعة داخل الفصل الد�اسي + 
4 ساعات من الد�اسة المستقلة

20 ساعة داخل الفصل الد�اسي + 
4 ساعات من الد�اسة المستقلة

مساقات الد�اسات العامة المسموح بها في نفس الوقت

6 ساعات معتمدة من مساقات الد�اسات العر�ية واإلما�ا�ية + 
الد�اسات العامة (بدون إ�مام مساق إل�امي في اللغة اإلنجلي��ة)

3 ساعات معتمدة من مساق الد�اسات العر�ية واإلما�ا�ية

3 ساعات معتمدة من مساق الد�اسات العر�ية واإلما�ا�ية

*إن إ�مام متطلبات اللغة اإلنجلي��ة باجتياز المساق LSC-0306 يعادل عالمة 1100 في اختبار اإلمسات – لغة إنجلي��ة أو درجة 5.0 في
اختبار اآليلتس، كما يتيح ذلك للطالب التسجيل في مساقات الد�اسات العامة التي يكون لها مساقات إل�امية تسبقها في اللغة اإلنجلي��ة.
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برامج   مرنة   موجهة   نحو  
 المسارات   المهنية
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البرامج   الدراسية

توفر كليات التقنية العليا مجموعة واسعة من البرامج الدراسية اإلبداعية 
المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات بيئة العمل ، والتي تدمج بين الدراسة 

النظرية والتدريب العملي في بيئة التعليم التطبيقي . ويتم إعداد كافة البرامج 
بالتشاور مع مؤسسات القطاعين العام والخاص البارزة بالدولة .

ا�عالم التطبيقي

تكنولوجيا الهندسة
التربية والعلوم

علوم الكمبيوترإدارة ا�عمال
والمعلومات

العلوم الصحية

يتم تدريس جميع المساقات الدراسية باللغة اإلنجليزية ويتم مراجعتها 
بصورة مستمرة للتحقق من استيفائها ألعلى المستويات ومواكبتها آلخر 

التطورات التقنية . وتقدم كليات التقنية العليا مجموعة متنوعة من برامج 
الدبلوم التطبيقي والبكالوريوس . يتولى إدارة كّل من األقسام األكاديمية 

عميد تنفيذي يتمتع بالمهارات التعليمية واإلدارية المتنوعة والخبرة الواسعة 
لضمان تقديم البرامج الدراسية وفق أعلى المستويات . قد يُشترط على الطلبة 

إتمام متطلبات السنة التأسيسية قبل االلتحاق بالبرنامج التخصصي المختار . 
ويُظهر الجدول التالي البرامج الدراسية المقدمة في كليات التقنية العليا .
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1988 %85.5ا�عالم التطبيقي

14.5%

ا�عالم التطبيقي
ا�عالم التطبيقي – االتصال المؤسسي

ا�عالم التطبيقي – إنتاج الفيديو
ا�عالم التطبيقي – التصميم الجرافيكي

B

B

B

H

تكنولوجيا
%38.8الهندسة والعلوم

61.2%

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B D

B D

B D

B D

B D

B

B D

B

B D

B D

B D

B D

B

0%

%100التربية

التربية – التعليم للمرحلة التمهيدية B

B
BACHELOR

4 Years
51 concentrations

H
HIGHER DIPLOMA

3 Years
19 choices

D
DIPLOMA

2 Years
14 choices

تكنولوجيا هندسة الطيران 
تكنولوجيا هندسة صيانة الطيران - هياكل ومحركات الطائرات

تكنولوجيا هندسة صيانة الطيران - إلكترونيات الطيران
تكنولوجيا الهندسة الكيميائية

تكنولوجيا الهندسة المدنية
تكنولوجيا الهندسة المدنية - الهياكل

تكنولوجيا الهندسة المدنية - النقل
تكنولوجيا الهندسة المدنية - المياه والبيئة

الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية - االتصاالت

الهندسة الكهربائية - ا�لكترونيات
الهندسة الكهربائية – الطاقة

الهندسة الكهربائية – التحكم وا�الت الدقيقة
تكنولوجيا الهندسة الصناعية

تكنولوجيا الهندسة الصناعية – التصنيع وأنظمة سلسلة التوريد
تكنولوجيا الهندسة الصناعية – اللوجستية والنقل

تكنولوجيا الهندسة اللوجستية
تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية – التصنيع والتصميم
تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية – الطاقة

تكنولوجيا الهندسة الميكاترونية
العلوم التطبيقية في تكنولوجيا الهندسة البحرية

العلوم التطبيقية في النقل البحري
 العلوم التطبيقية في تكنولوجيا الهندسة البحرية وهندسة

المنشآت البحرية
%92.4العلوم الصحية

7.6%

الخدمات الطبية الطارئة
إدارة المعلومات الصحية

التصوير با£شعة
علوم المختبرات الطبية

التمريض
الصيدلة

العمل االجتماعي
العلوم البيطرية

حماية الطفل

B

B H

B H

B H

B D

B D

D

B

B DFounded in

1988
 علوم الكمبيوتر

%62.2والمعلومات

37.8%

تكنولوجيا المعلومات - تظوير التطبيقات
تكنولوجيا المعلومات - الشبكات ا�لكترونية

تكنولوجيا المعلومات - ا�من وا�نظمة الجنائية 
تكنولوجيا المعلومات - الوسائط المتعددة التفاعلية 

تكنولوجيا المعلومات - حلول ا�عمال 

B H

B H

B H

B H

B H

 برامج دراسية موجهة نحو
 التوظيف وتلبية احتياجات

المجتمع
       

 تتاح لطلبة كليات التقنية العليا فرصة
 االختيار من بين العديد من المؤهالت
 المرتبطة بقطاعات ا�عمال مع نقاط

خروج متعددة

Health Sciences

سعيدة
Saeeda

60.2%

39.8%

الدراسات العسكرية وا�منية

علوم الطيران
دعم الطيران

العلوم البحرية
العدالة الجنائية

تطبيق القانون
عمليات أمن الحدود

التدقيق واالنضباط الشرطي

B

B

B D

D

D

D

D

%.70.9إدارة ا�عمال

29.1%

المحاسبة - المحاسبة المالية
المحاسبة - المحاسبة ا�دارية

المحاسبة
تحليل ا�عمال - إدارة المعلومات

 ريادة ا�عمال واالبتكار - ا�دارة
 الخدمات المالية - التمويل ا�سالمي

الخدمات المالية - االستثمار
الخدمات المالية

إدارة الجودة - التحليل ا�حصائي
إدارة الجودة - ا�دارة الرشيقة

إدارة الموارد البشرية - االستراتيجية
إدارة الموارد البشرية - إدارة المواهب

إدارة الموارد البشرية
اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد - المشتريات

التسويق - التسويق الرقمي
السياحة - العمليات

B H

HB

B

B H

H

B H

B H

H

H

B H

HB

HB

H

B H

HB

HB

HB
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1988
 علوم الكمبيوتر

%62.2والمعلومات

37.8%

تكنولوجيا المعلومات - تظوير التطبيقات
تكنولوجيا المعلومات - الشبكات ا�لكترونية

تكنولوجيا المعلومات - ا�من وا�نظمة الجنائية 
تكنولوجيا المعلومات - الوسائط المتعددة التفاعلية 

تكنولوجيا المعلومات - حلول ا�عمال 

B H

B H

B H

B H

B H

 برامج دراسية موجهة نحو
 التوظيف وتلبية احتياجات

المجتمع
       

 تتاح لطلبة كليات التقنية العليا فرصة
 االختيار من بين العديد من المؤهالت
 المرتبطة بقطاعات ا�عمال مع نقاط

خروج متعددة

Health Sciences

سعيدة
Saeeda

60.2%

39.8%

الدراسات العسكرية وا�منية

علوم الطيران
دعم الطيران

العلوم البحرية
العدالة الجنائية

تطبيق القانون
عمليات أمن الحدود

التدقيق واالنضباط الشرطي

B

B

B D

D

D

D

D

%.70.9إدارة ا�عمال

29.1%

المحاسبة - المحاسبة المالية
المحاسبة - المحاسبة ا�دارية

المحاسبة
تحليل ا�عمال - إدارة المعلومات

 ريادة ا�عمال واالبتكار - ا�دارة
 الخدمات المالية - التمويل ا�سالمي

الخدمات المالية - االستثمار
الخدمات المالية

إدارة الجودة - التحليل ا�حصائي
إدارة الجودة - ا�دارة الرشيقة

إدارة الموارد البشرية - االستراتيجية
إدارة الموارد البشرية - إدارة المواهب

إدارة الموارد البشرية
اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد - المشتريات

التسويق - التسويق الرقمي
السياحة - العمليات

B H

HB

B

B H

H

B H

B H

H

H

B H

HB

HB

H

B H

HB

HB

HB
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أنشطة رائدة على مستوى الكليات لضمان حصول الطالب على أفضل تجربة ممكنة طوال رحلتهم 
في كليات التقنية العليا.

شورك
مبادرة لتمكين الطلبة من تبادل خبراتهم وأفكارهم وطرح األسئلة 

والمشاركة مع إدارة كليات التقنية العليا.

برنامج المواهب
مبادرة لعرض مواهب ومهارات طلبة كليات التقنية العليا والتعرف عليها 

بطريقة مشوقة.

مشروعي
لدعم رواد األعمال في كليات التقنية العليا من خالل عرض أعمالهم 

(المنتجات والخدمات) داخل مجتمع كليات التقنية العليا والجهات الراعية 
المحتملة.

حياة صحية ... حياة ثرية
نشاط يقام في جميع الكليات على مدار األسبوع يركز على الصحة والعافية.

نتواصل
مبادرة للترحيب بعائالت وإخوة طلبة كليات التقنية العليا ورفع مستوى الوعي 

حول برامج كليات التقنية العليا والمرافق التعليمية واكتشاف حياة الحرم 
الجامعي الغنية في كليات التقنية العليا.

إضاءات
مبادرة تشجع الطلبة على قراءة الكتب وإجراء مراجعات جماعية.

أهم المبادرات الخاصة
بنجاح ومشاركة الطلبة
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إن   هذا   التقويم   يبين   التواريخ   الهامة   للعام   الدراسي   المقبل   في   كليات   التقنية  
 العليا  . وينقسم   العام   الدراسي   إلى   فصلين   دراسيين   رئيسيين  -  الخريف   والربيع،  

 إضافةً   إلى   فصل   دراسي   ثالث   صيفي   اختياري  . 

التقويم   األكاديمي 
   2020 - 2019

ويتضمن   هذا   التقويم   التاريخ   النهائي   إلضافة   أو   إلغاء   مساق   دراسي،   وهو   عند   نهاية   األسبوع   الثالث   من   الفصل   الدراسي.   
 ويجب   إجراء   تلك   التغييرات   خالل   فترة   اإلضافة / االنسحاب،   وإال   قد   تعّرض   نفسك   لعقوبات   جزائية  . 

إن   تواريخ   االنسحاب   بدون   جزاء   مبينة   في   التقويم   األكاديمي   أدناه . 

http://www.hct.ac.ae/academic-calendar   لالطالع   على   التقويم   األكاديمي،   يرجى   زيارة   الموقع

الفصل الدراسي األول 2019

األحد ١8 أغسطس 2٠١٩ بدء دوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين األكاديميين 

من األحد ١8  إلى الخميس 22  أغسطس 2٠١٩ النشاط التوجيهي للطلبة الجدد واختبارات التقييم والتسجيل 

من األحد ١8  إلى الخميس 22  أغسطس 2٠١٩ إعادة فتح التسجيل اإللكتروني 

األحد 25 أغسطس 2٠١٩  بدء الدراسة

 آخر يوم للدراسة الخميس ١3 ديسمبر 2٠١8

من األحد 25  إلى الخميس 2٩  أغسطس 2٠١٩ فترة اإلضافة واالنسحاب من المساقات 

 االمتحانات النهائية - الفصل الدراسي األول من السبت ١٤ ديسمبر إلى السبت 2١ ديسمبر 2٠١٩

من األحد 22 ديسمبر 2٠١٩ إلى الخميس ٩ يناير 2٠2٠  إجازة الشتاء للطلبة

من الثالثاء 2٤ ديسمبر 2٠١٩ إلى اإلثنين ٦ يناير 2٠2٠  إجازة الشتاء ألعضاء هيئة التدريس

الفصل الدراسي الثاني 2020

بدء دوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين األكاديميين  الثالثاء 7 يناير 2٠2٠

من الثالثاء 7 إلى الخميس ٩ يناير 2٠2٠ النشاط التوجيهي للطلبة الجدد واختبارات التقييم والتسجيل 

من األحد 5 يناير إلى الخميس ٩ يناير 2٠2٠ إعادة فتح التسجيل اإللكتروني 

بدء الدراسة األحد ١2 يناير 2٠2٠

من األحد ١2 يناير إلى الخميس ١٦ يناير 2٠2٠ فترة اإلضافة واالنسحاب من المساقات

من األحد 2٩ مارس إلى الخميس ٩ أبريل 2٠2٠ إجازة الربيع للطلبة

من األحد 2٩ مارس إلى الخميس 2 أبريل 2٠2٠ إجازة الربيع ألعضاء هيئة التدريس

األحد 5 أبريل 2٠2٠ بدء دوام أعضاء هيئة التدريس بعد اإلجازة

األحد ١2 أبريل 2٠2٠ بدء الدراسة بعد اإلجازة

األحد ١٠  مايو 2٠2٠ آخر يوم للدراسة

من اإلثنين ١١ مايو إلى الثالثاء ١٩ مايو 2٠2٠ االمتحانات النهائية - الفصل الدراسي الثاني
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الفصل الدراسي الصيفي  2020

األربعاء 27 مايو 2٠2٠ بدء الدراسة

الثالثاء 3 يونيو 2٠2٠ آخر يوم للدراسة

األربعاء ١ يوليو الى السبت ٤ يوليو 2٠2٠ االمتحانات النهائية – الفصل الدراسي الصيفي

من األحد 5 يوليو إلى الخميس ١3 أغسطس 2٠2٠ إجازة الصيف ألعضاء هيئة التدريس

الفصل الدراسي  األول  2020

األحد ٩ أغسطس 2٠2٠ بدء دوام أعضاء هيئة التدريس الجدد

األحد ١٦ أغسطس 2٠2٠ بدء دوام أعضاء هيئة التدريس والموظفين األكاديميين 

األحد 25 أغسطس 2٠١٩ بدء الدراسة

اإلجازات والعطالت الرسمية **

السبت ١٠ أغسطس 2٠١٩ يوم عرفة

من األحد ١١ إلى الثالثاء ١3 أغسطس 2٠١٩ عيد األضحى

السبت 3١ أغسطس 2٠١٩ رأس السنة الهجرية

السبت ٩ نوفمبر 2٠١٩ عيد المولد النبوي

الجمعة 3٠ نوفمبر 2٠١٩ يوم الشهيد

 اليوم الوطني من اإلثنين 2 إلى الثالثاء 3 ديسمبر 2٠١٩

األربعاء ١ يناير 2٠2٠ رأس السنة الميالدية 

األحد 22 مارس 2٠2٠ اإلسراء والمعراج

من األحد 2٤ مايو إلى الثالثاء 2٦ مايو 2٠2٠ عيد الفطر

* تواريخ   األعياد   الدينية   خاضعة   للتأكيد

ملحوظة   عن   التقويم   الدراسي :  

ستعلن   كليات   التقنية   العليا   رسميًا   للموظفين   والطلبة   عن   مواعيد   اإلجازات   الرسمية   والعطالت   الدينية . 

يتم   تحديد   تواريخ   األعياد   الدينية   وشهر   رمضان   بحسب   التقويم   الهجري   المعتمد   من   وزارة   العدل   والشؤون   اإلسالمية   واألوقاف . 

** يداوم جميع أعضاء هيئة التدريس في الفصل الدراسي الصيفي
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االتصال   بالكليات

رقم الهاتفالقبول

إدارة نجاح ومشاركة الطلبة
ص. ب 32092

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
HCT.admission@hct.ac.ae :بريد إلكتروني

الخدمات المركزية
ص.ب 25026

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

800-MyHCT

صندوق البريدرقم الفاكسرقم الهاتفالكلية

157125035 445 (02)2444 206 (02)كلية أبو ظبي للطالب

345641012 641 (02)2111 206 (02)كلية أبو ظبي للطالبات

009917155 782 (03)3222 206 (02)كلية العين للطالب

006617258 782 (03)3111 206 (02)كلية العين للطالبات .

030315825 326 (04)4222 206 (02)كلية دبي للطالب

393916062 267 (04)4111 206 (02)كلية دبي للطالبات

21134114 222 (09)9222 206 (02)كلية الفجيرة للطالب

13131626 228 (09)9111 206 (02)كلية الفجيرة للطالبات

908158855 884 (02)2555 206 (02)كليات مدينة زايد

16114793 221 (07)7222 206 (02)كلية رأس الخيمة للطالب

06604792 221 (07)7111 206 (02)كلية رأس الخيمة للطالبات

815858855 877 (02)2666 206 (02)كليات الرويس

52527946 558 (06)6222 206 (02)كلية الشارقة للطالب

53537947 558 (06)6111 206 (02)كلية الشارقة للطالبات
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الحصول على مزيد من المعلومات

يرجى   االتصال   بـ :  لطرح   األسئلة   حول ... 
المرشد   األكاديمي؛   رئيس   القسم أو منسق البرنامجالمشورة   األكاديمية

الحياة   الطالبيةاألنشطة

موقع   الخدمة   الذاتية   اإللكتروني   للطلبةتغيير   العنوان

الحياة الطالبيةبطاقة الطالب الجامعية

موظف السعادة في الكلية أو الموقع اإللكترونيمعلومات   حول   حرم   الكلية

المدرب   المهني؛   رئيس   القسمالخدمات   المهنية

نظام المالحظات بكليات التقنية العليا)MY HCT( آو رئيس الشكاوى  :  األكاديمية
القسم/منسق البرنامج

مشرف  الحياة   الطالبية   أو نظام المالحظات بكليات التقنية الشكاوى  :  الحياة   الطالبية
) MYHCT (      العليا

خدمات   تكنولوجيا   المعلومات   في   الكليةخدمات اإلنترنت والبريد اإللكتروني والطباعة

المرشد في الكلية، الحياة الطالبيةالمشورة الشخصية

الحياة الطالبيةخدمات   أصحاب الهمم

 الحياة   الطالبيةالشؤون   التأديبية

الحياة الطالبيةأنشطة الحياة الطالبية

رئيس القسم  الرحالت   الميدانية

الحياة الطالبيةالمساعدة   المالية

بوابة  الخدمة   الذاتية   اإللكتروني   للطلبة                                 درجات   التقدير / سجل   الدرجات   الدراسية
 /الخدمات   األكاديمية

الممرضة / الحياة الطالبيةالصحة والعافية

األمن في الكلية/ الحياة الطالبيةالمفقودات   والموجودات

الحياة الطالبيةبطاقات   الكلية   المفقودة

الحياة الطالبيةمواقف   السيارات

الحياة الطالبيةالمعلومات   الرياضية

مسؤول الخدمات المجتمعيةالمنشورات   الطالبية

الحياة الطالبية ؛   رئيس القسم  الفرص العالمية

مركز النجاح األكاديميالتدريس من قبل النظير   

 الخدمات   األكاديميةاالنسحاب   من   مساق  / االنسحاب   من   الكلية

مسؤول/أخصائي  الخبرة   العملية   الخبرة   العملية
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Our Vision
The Higher Colleges of Technology is the leading 
applied higher education institution in empowering 

generations to contribute to the shaping of the future
of the UAE.

Our Mission
Provide applied higher education to equip 

generations with knowledge, skills and 
competencies that meet international 
standards and the future needs of the 

UAE industry and society.
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MESSAGE FROM
PRESIDENT AND CEO

At the Higher Colleges of Technology (HCT), we are very privileged as our students have been 
entrusted to us, as a national responsibility. Being the largest higher education institution in the 
UAE with approximately 23,000 students, the HCT strives to enable these students to study the 
specializations required for the future, which is in line with the directives of our wise leadership by 
implementing HCT 2.0.

This five-year, transformative initiative will allow each student to earn two academic qualifications 
- an academic one issued by HCT, and an internationally recognized professional certificate 
issued by the appropriate international awarding body.

As part of HCT’s mission to ensure that our students are the number one choice for employers, 
an important strategic goals being undertaken by HCT is to establish effective partnerships 
with industry stakeholders and institutions. These will provide students with a distinguished 
educational experience, in an environment that promotes innovative ideas and entrepreneurship. 
As part of this HCT will ensure that 5% of its graduates will become entrepreneurs. In addition, 
the HCT seeks to encourage students to work in the private sector so as to have 50% of its 
graduates employed in the private sector by 2021.

The HCT is committed to providing highly qualified graduates who are a source of pride to the 
UAE. We therefore urge all of our students to invest in every educational and training opportunity 
offered at HCT, as the UAE’s wise leadership dedicates its efforts towards providing the best 
education for its citizens. We also remind our students that commitment, discipline and diligence 
are the gates to success; empowering HCT graduates to make a difference in the development  
and growth of the UAE.

Dr. Abdullatif Al Shamsi
President and CEO, Higher Colleges of Technology
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FOREWORD

Dear Students,

Congratulations on your admission to the Higher Colleges of 
Technology.

You should feel proud to be a student of the Higher Colleges 
of Technology. We are committed to ensuring that you are 
successful at the HCT, so we have produced this Student 
Handbook which explains what is expected of you as a 
student, what resources are available to you and how the 
system works. 

Understanding what is expected of you will help you to be 
successful in your studies. Please read this book carefully and 
if you do not understand any part of these regulations, please 
speak to your Divisional Chair, Program Coordinator, Academic 
Advisor, or your teacher. You can also find more details on the 
rules and procedures on the student portal at 
http://portal.hct.ac.ae

Wishing you every success during your time at the Higher 
Colleges of Technology.
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ABOUT HCT

In 1985, HE Sheikh Nahayan bin Mabarak Al Nahayan, Chancellor of the United Arab Emirates 
University, made a commitment to establish a new system of post secondary education for 
UAE nationals that would stress the ideals of productivity, self-determination and excellence.
His Excellency envisioned a system of the highest quality that would be used to educate 
Nationals for the professional and technical careers necessary in a rapidly developing society. 
In fulfillment of that vision, the Higher Colleges of Technology (HCT) was established in 1988 by 
Federal Law No 2 issued by the Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may his soul rest in 
peace.

Today, the system of the HCT is the largest higher educational institution in the United 
Arab Emirates with the current enrolment exceeding 23,000 students, all of whom are UAE 
nationals.

The sixteen HCT men’s and women’s campuses offer an impressive range of instructional 
programmes that are either federally funded or sponsored by employers in the fields of Applied 
Media, Business, Computer Information Science, Engineering Technology and Science, 
Education, General Studies and Health Sciences with all HCT programmes being delivered in 
English, excepting courses in Arabic and Emirati Studies.

Graduates of the HCT make immediate contributions to government, business and industrial 
sectors, and develop into leaders in their fields. The HCT is dedicated to student-oriented 
learning, which places the responsibility for education upon the students themselves and 
promotes lifelong learning.
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We adopt a proactive approach to support student success 
from pre-admissions to post-graduation.

Student Development & Learning
Extra-curricular and co-curricular activities that support the 
students’ academic experience and professional development

Student Support Programs & Services
Wide-ranging student programs and access to services that 
are appropriate for their needs 

Academic Support
Engagement opportunities to help students develop into well-
rounded adults and equip them with the academic & soft skills 
that are timely and industry-relevant

Graduate Support & Services
Engagement programs and support services for graduates.

STUDENT 
ENGAGEMENT & SUCCESS 
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Internet and Student Email 
You will have access to the Internet and email while at the HCT. 
Campus IT Services staff will help you set up your username 
and password. It is your responsibility to keep your password 
secure and not misuse it. If you have lost or forgotten your 
password, please contact your Campus IT Services.

Users of the internet are governed by the HCT Internet Access 
and Electronic Mail Policy.

The HCT Website and Portal
The HCT website, www.hct.ac.ae, contains a wealth of useful 
information, including news items, links to the library, the 
academic calendar and more. You can also find the HCT Catalog 
on the website. This has detailed information about your program 
and the HCT’s policies, procedures and requirements.

The HCT website also has a link to the HCT portal.  You can 
access your email through the portal. You gain access to the 
portal with your username and password. This can be done using 
a computer inside the college, at home or anywhere with an 
Internet connection.

From the time you are admitted into the HCT, until the time you 
graduate, you will have access to a range of support services, 
facilities, and programs at your campus. These are designed 
to help you attain personal growth and academic achievement. 
Services include providing you with academic information, 
academic advising, and personal and career counselling, where 
needed. A range of co-curricular activities, extra-curricular 
activities, sport, health and wellness, and recreational facilities 
are also available. Financial aid and special needs services are 
offered to students who need assistance.

STUDENT 
SERVICES

STUDENT WEB SERVICES



STUDENT HANDBOOK 2019 - 2020

14

Personal Information

• Full name

• Date of birth

• Gender

• National ID number

• Mother's Name

• Passport number

• Passport expiry date

• Marital status

• Mailing address

• Residence telephone number

• Emirates ID number 

Guardian Information

• Name of legal guardian

• Husband (for female students, if married)

Emergency Contact Information

• Name of person to contact in an 
emergency

• Address

• Telephone (residence) (office) (mobile)

• Relationship to you 

Sponsor Information (for sponsored 
students only)

• Name of sponsor (organisation)

• Name of immediate supervisor, position title

• Mailing address

• Telephone (office) (mobile)

PERSONAL AND ACADEMIC 
INFORMATION

Personal Information
Upon admission you must provide the HCT with accurate 
information about your personal details, guardian and sponsor. 
Before the end of the second week in the first semester of 
admission, you must log into Student Self Service to confirm that 
the following details on record are accurate:
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Academic Information 
You will receive academic information in written and electronic 
formats at the start of and throughout the academic year.
Academic information notices are posted in written or 
electronic formats in the Student and Academic Services areas 
of every campus. Notifications are sent to your HCT student 
email address each semester.

Whilst enrolled, your timetable, grades, and other information 
about your studies are provided to you on the Student Self 
Service window. You can access the Student Self Service 
window on the portal.

Timetable

Academic progress report

Exam timetable

Attendance record

Student regulations and policies

Methaq - Student Code of Conduct

Program information, course guide, 
and program regulations

Program compliance information for 
graduation

Student suggestions and complaints

From Student Self Service, you can get the following information:

Your username for Student Self Service is your student ID. Your 
Campus IT Services will provide you with a password after 
admission. New students are invited to attend orientation and 
training on how to use the Student Self Service. 
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Confidentiality and Consent to Release 
Personal and Academic Information
All information about you is treated as confidential while you are 
enrolled at the HCT. Your academic and personal information 
will not be released to anyone outside of the HCT without your 
written permission, with the exception of your legal guardian, 
the Ministry of Education and where required by law. 

LEARNING
RESOURCES

Library 
Your library is the place to go to read, study, work in groups, 
conduct research, and engage in other activities. At your library, 
you can watch a movie, learn to use new software and computer 
programs, borrow books, e-books, magazines, DVDs, audio 
books and develop your learning and study skills. 

Experienced and helpful staff in your library are there to help 
you with your research and learning needs. The library plays an 
important role in helping you to become a lifelong learner and 
addressing HCT’s graduate outcomes - the skills you will acquire 
to prepare you to successfully enter the global job market.

Upon admission, and before the end of the second week 
of each semester, you are required to complete a Student 
Consent Form on Student Self Service to declare whether 
you give permission to the HCT to release your personal and 
academic information to parties other than your legal guardian. 
Note that you should discuss with your Campus Student Life 
Supervisor the consequences if you wish to withhold consent.
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The HCT Library collection includes resources in a wide range 
of formats and subjects: books (paper, ebook, and audio 
books), newspaper and magazines (paper and electronic), 
and DVDs (documentaries and movies).

Your library welcomes you to come in, stay a while, and 
watch a movie, read the latest news, enjoy a good book or 
plug in your laptop and enjoy our wireless facilities. Printing, 
photocopying and scanning facilities are also available at your 
library.

HCT libraries are accessible online any time from any where. 
Check out your library at http://libraries.hct.ac.ae to access 
over 2 million e-books, 138,000 online journals and over 124 
full text databases. As an HCT student, you can also request 
materials from other HCT campuses and through LIWA. LIWA 
is the unified catalog for the libraries of the HCT, UAEU, and 
ZU. Check it out at www.liwa.ac.ae. Library staff can help you 
find the materials you need.

Independent Learning 
Each campus provides support for you to become an 
independent learner and to assist with your course work. A 
large selection of electronic resources are available in English, 
Mathematics, and program-specific content. Specialised staff 
are available to provide personal assistance to enhance your 
learning.

Academic Success Centers
All students are welcome to study at the Success Centers, 
where you can find tutoring for many subjects: English, Math, 
IT, etc. – as well as support with Writing, Presentations, Exam 
Preparation, and Reading. Also, in the Success Centers you 
will find a convenient place to study alone, or with a group 
of friends. The Success Centers aim to help all students 
succeed in their studies.
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E-Textbooks and Laboratory Materials 
E-Textbooks and essential laboratory materials are provided by the Divisions, either free 
of charge, or for a fee, as determined by the Chancellor. Students are expected to equip 
themselves with iPads, laptops and essential Apps required for classroom use. Instructional 
items provided by the college include:

Essential Laboratory Materials 
(students are required to pay for loss or 
replacement)

Materials, equipment and tools 
required for laboratory and other 
practical instruction special clothing 
(e.g. uniforms, hard hats, protective 
boots, etc.) which become the 
property of the students to whom they 
are issued.

There are qualified and experienced Personal Counsellors & Career Counsellors available at 
your campus to help you if you have problems that interfere with your academic performance.

Personal Counselling 
Your Campus Counsellor can help you find solutions to your 
problems and facilitate academic and personal growth with 
self-awareness, self-confidence, self-management, and 
interpersonal and life skills. Campus Counsellors are all qualified 
and experienced professionals who maintain confidentiality and 
help you overcome your challenges and focus on your holistic 
development.

COUNSELLING AND
THE DETERMINED ONES
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MyHCT support for The Determined Ones
The HCT is committed to support The Determined students 
with their needs accommodation, to reach their full potential. 
If you have any special needs and/or specific learning needs 
and believe you require extra support, contact the Campus 
Counsellor or Student Life Supervisor as early as possible 
during the academic year, and complete the online MyHCT 
The Determined Ones form. You will be required to provide the 
recent and relevant documentation of special needs from a 
qualified Medical Practitioner or other appropriate professional. 
You may mention the type of support that would be helpful for 
you and apply online. The support will be provided only after 
relevant approvals are received from authorities. You should 
follow up before the start of each semester to ensure the 
required support is available.
The information provided on the specific special needs of the 

student will be treated as confidential. In order to provide the 
special support necessary, limited information will be discussed 
with staff on a ‘need-to-know’ basis with the permission of the 
student.

Career Counsellors
Your Career Coaches can give you career information, advice 
and guidance to develop your academic and career goals. 
Your Career Coaches can also help you to find and apply for 
summer jobs, and jobs after you graduate.

Most campuses have a Career Development Centre and 
Career Coaches to help students in making career-related 
decisions, writing a resume, learning and practising job search 
techniques, working on interviewing skills, finding out about 
possible employment opportunities and identifying their own 
strengths.



STUDENT HANDBOOK 2019 - 2020

20

The Employer on Campus program is held at your campus, 
where potential employers will be invited to meet students 
and inform them of job opportunities. Employment listings are 
posted at campuses to inform students of current positions 
available.

Throughout the year, the HCT offers a wide variety of physical, 
social and cultural activities. Make every effort to participate 
in these activities which are designed to supplement and 
complement your classroom work; enhance your HCT 
experience; and provide a healthy balance in your life. In 
many cases, students organise or coordinate campus events, 
such as film festivals, athletic and recreational competitions, 
health and wellness days, heritage and cultural displays, art 
shows and Employer on Campus days. These events develop 
individual and group initiatives, teamwork and leadership 
skills. They provide students with the opportunity to apply the 
skills they have learned in their programs and at the same 
time, support charitable causes and demonstrate academic 
achievements.

To view the HCT Calendar of main events and activities please 
visit http://events.hct.ac.ae/

EXTRA-CURRICULAR AND
CO-CURRICULAR ACTIVITIES
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CAMPUS 
STUDENT COUNCIL

The Campus Student Council is a student leadership group 
at each campus which adheres to the Methaq Student Code 
of Conduct. The President of the Campus Student Council 
is elected by the student body in the campus. The Campus 
Student Council acts as a link between the students and 
campus management to improve student life. They plan and 
organise various activities and events throughout the year. 
All enrolled students are eligible to vote in the election of the 
President and other officials.

The Campus Student Council plans and implements a range 
of campus activities through regular meetings. Campus 
Student Council representatives of all the campuses also 
meet and elect a system-wide HCT Student Council President 
and Vice President. This Council represents the wider HCT 
student body nationally and internationally at educational 
institutions, conferences and student forums, advocates 
students’ interests, participates in discussions of national 
and international issues related to students, and promotes 
communication between students and management.
If you are interested in joining any association or to become a 
member of your Campus Student Council, please contact your 
Campus Student Life office.
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The HCT is committed to supporting student clubs to 
enhance the campus experience for students through their 
active participation in a wide variety of college activities. HCT 
campuses have several student clubs of various interests, sizes 
and purposes. Clubs are categorized mainly through program 
clubs. Student Clubs and HCT Student Councils are integral 
and active part of campus life, and provide students with a 
wealth of opportunities to develop and further enhance their 
leadership skills and interests. 

STUDENT CLUBS 

FACILITIES

The HCT provides practical services and infrastructure at each 
campus, including parking on campus, a cafeteria, a Student 
Centre, study areas, prayer facilities, convenience and/or 
stationery stores, cash-point services, and ID provisions. Some 
areas of the campus are also monitored by CCTV cameras 
for safety and security. Lockers are available for the safe 
keeping of books and personal belongings. The campus is not 
responsible for lost items. Apply for your parking permit and 
locker on Student Self Service.
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MYHCT
FINANCIAL AID

HCT provides financial aid support to eligible, enrolled 
students facing financial challenges that might inhibit their 
ability to continue with academic studies. 

Please fill the on-line form for MyHCT Financial Aid, providing 
all mandatory information and documents. Your campus 
Council and Financial Aid Committee meet at least twice in a 
semester to provide required support to financial aid students.

The financial aid is provided in various forms as listed below:

• Cash aid

• Laptop provision

• College transportation

Students who require assistance are encouraged to contact 
the Campus Student Life Office or Campus Counsellor for 
further details regarding financial aid. 
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STUDENT
E-SERVICES

Programme Choice
Apply to study in an academic programme

Online Registration
Course Registration add/drop

Career Counseling ‘MEHNATY’
For Training, Sponsorship, or Employment

Determined Ones Accommodation
Request work�ow

Student Support

HCT has provided an online interface for HCT students to 
provide feedback and receive a response within 48 working 
hours. Your feedback is valuable to us at HCT and will help 
in improving our services, performance and productivity. We 
appreciate your feedback and will use it to evaluate changes 
and make improvements in our services. You can submit 
following types of feedbacks for various categories using the 
MyHCT Support – Student Feedback, available on the Portal 
and MyHCT App.

MYHCT
FEEDBACK SYSTEM

Compliments
If you are happy with the level of service or assistance we have 
provided you, please let us know. It helps us to know that we 
are delivering our services effectively. It also gives us with an 
opportunity to recognize our team members who provide high-
quality service. Your compliments will be recorded and referred 
to the relevant staff and management.

Suggestions
We see suggestions, ideas, and comments as opportunities 
to continually enhance and improve our services to you. Your 
suggestions and comments are valuable to us and will be 
considered as part of our ongoing activities to improve our 
services.
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Complaints
We are committed to providing services to the best of our 
abilities, but we understand that issues or problems may 
arise from time to time. If you have any problems, issues or 
complaints with the services we provide to you don’t hesitate 
to share those with us. We can learn, improve and grow from 
your feedback.

Inquiries
We are eager to hear from you and assist with your inquiries. If 
you have any questions or doubts about the system or services 
please feel free to contact us. We are here to fully serve and 
guide you.

AWARDS, BURSARIES 
AND SCHOLARSHIPS

Awards, bursaries and company scholarships are available 
to students who have achieved exceptional academic 
standards, and meet the specific application criteria required 
by sponsoring organisations. Through a range of awards, the 
HCT recognises outstanding achievements by students. 
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Graduation Awards
Students who graduate with Distinction, Distinction with Honours or Distinction with Highest 
Honours, provided they meet the following criteria in their program or major, can receive the 
following awards:

TYPE OF AWARD DESCRIPTION

Distinction A Cumulative GPA between 3.50 and 3.74

Distinction with Honours A Cumulative GPA between 3.75 and 4.00

Distinction with Highest Honours The highest program GPA system-wide, provided the 
program GPA is between 3.75 and 4.00

Awards & Scholarships
The HCT recognizes outstanding achievements by students through a range of awards, prizes 
and scholarships.

Chancellor’s Awards
These awards are given to students who have made the 
most significant contribution to college life throughout the final 
academic year, while maintaining a grade point average (GPA) 
of 3.0 or above in each semester of their final academic year. 
One award is given in each of the academic programs at every 
campus.

President’s Awards
These awards are given to recognize students that have 
accomplished exceptional achievements.
• Officially represented HCT and presented a paper/research in a 
local or international conference
• Won a competition in the local/international community, as an 
official representative of HCT 
• Led an exceptional initiative/project that has made a difference 
or been adopted by the HCT and/or the local community
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Executive Dean's List
Students in good standing may be placed on the Executive 
Dean's List, which is published and maintained at the individual  
campuses. Students in good academic standing must maintain 
a Grade Point Average of 3.50 or above in any semester while 
taking at least 15 credit units of classes in order to be placed 
on the list.

The HCT provides a healthy and secure environment for the 
campus community and meets UAE Federal Labor Law Legal 
Requirement that specifies certain provisions for employees’ 
and students’ safety and health care, stipulated under 
Article 91 to Article 101. Accordingly, HCT is adhering to the 
following measures and procedures: HCT provides all campus 
communities with suitable protection against injuries which 
may occur at any moment, or from fire which may result from 
any malfunction, such as short circuit. HCT is applying all 
precautionary measures, as specified by the Ministry of Labor.

SAFETY

Campus Achievers
Award to students granted to students in each faculty based 
on their combined GPA for the Fall Term and Spring Term of the 
previous academic year. The average of the combined GPAs 
should be a minimum of 3.5 to be eligible to receive the HCT 
Campus Achiever Award. 
There are 3 Campus Achiever Award Categories:
• HCT Campus Gold Achiever: GPA of 3.81 – 4.00
• HCT Campus Silver Achiever: GPA of 3.71 – 3.80
• HCT Campus Bronze Achiever: GPA of 3.50 – 3.70
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c. Cleanliness, ventilation, lighting, drinking 
water and bathrooms
At HCT, every place of work is kept clean and well ventilated, 
and cleanliness is maintained through an outsourced top-level 
facilities management company in the UAE. Also, all floors have 
adequate lighting, and there is water suitable for drinking, and 
bathrooms.

d. Medical Care
Students at HCT are provided with access to medical and 
wellness services while on campus premises. If the student is 
seriously ill the teacher will call Student Life who will provide 
assistance and contact their family. An Ambulance will be 
called if necessary. 

e. Responsibility
Health and safety issues are the responsibility of an 
appropriately trained campus administrator, and policies & 
procedures relating to health, safety, and security are published 
in related documents, and adhered to by all employees. These 
are regularly evaluated by the Facilities Department.

a. Fire Prevention and Fighting 
At each campus, detailed instructions related to fire prevention 
and fighting are displayed in each floor in a permanent and 
prominent place. Following the HCT Federal Labor Law Legal 
Requirement, these instructions are in Arabic and English. 
Further, each campus has an emergency evacuation plan 
which is regularly tested by HCT Facility Services Department.

b. Emergency Kits
As directed by the Ministry of Labor, at HCT, first aid kits, 
containing medicines, bandages and other first aid material are 
available in permanent and prominent places at each campus.
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The HCT wants you to get the most out of your time at 
the HCT; and to be successful and contribute to the HCT’s 
excellent reputation. You should be prepared to meet the high 
standards of the HCT and you should understand that by doing 
so you are helping to promote the HCT as a world leader in 
preparing students for employment. It is high standards such 
as these, as well as strong academic performances, that make 
employers welcome HCT graduates.

STANDARDS
OF CONDUCT

The HCT has set out well-defined policies and procedures in 
the Methaq Student Code of Conduct to ensure these high 
standards continue. Severe penalties and action may be taken 
against you for a breach of these rules.

Please refer to Methaq for further detailed information at: 
http://www.hct.ac.ae/student-life/methaq-en
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To qualify for a Higher Colleges of Technology credential, 
you must successfully complete all of the requirements of 
your program, such as minimum number of credits, required 
courses, work experience, English language assessments, 
and other requirements specific to your program major. Also 
students are required to complete 100 hours of volunteering to 
be able to graduate.

Student to achieve a minimum cumulative GPA of 2.0 for a 
Bachelor’s degree or a minimum cumulative GPA of 3.0 for 
a Master’s degree. A minimum of 50% of the program credit 
requirements must be completed at the Higher Colleges of 
Technology.

GRADUATION

The Graduation Eligibility Period is the period within which a 
student is eligible to graduate and to participate in the HCT 
official graduation ceremony. This period starts on the first day 
and ends on the last day of each academic year, including the 
optional summer session.

You will graduate from the campus where you completed your 
program. Your graduation ceremony will normally take place 
during the academic year following your graduation.
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COMMUNITY SERVICE PROGRAM
AT HCT

The Higher Colleges of Technology incorporates 100 units 
of Community Service as a graduation requirement for all 
enrolled students which is aimed at supporting personal 
growth and behavioral maturity, including the enhancement of 
the national identity and social responsibility 

The program is aligned to the UAE Government’s vision to 
enhance citizenship of Emirati youth and to increase their 
involvement with community. The Community Service will also 
enhance the social awareness among HCT students and lead 
them to undertake positive and effective roles in UAE society.

The Community Service can be performed in a variety of 
ways that are designed to help others in the community. It will 
be made up of 25 units in each of the four academic years. 
Volunteering hubs at your campus, formed and driven by 
students, can help you to achieve your targeted Community 
Service in a timely manner. 

More information is available in the HCT Community Service Program Booklet at:  
http://www.hct.ac.ae/student-life/volunteering-en
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GRADING
Your performance in the courses you take will be reported 
in terms of the following grades. The Grade Point Average 
(GPA) is calculated at the end of every semester, based on 
the grading system explained on the following pages. You 
will receive a final grade for a course only at the end of the 
semester.

Grade Grade 
Points

Descriptor Range

A
A-

4
3.7

Achievement that is outstanding relative to the course and GPA 
requirements.

90 – 100
87 – 89

B+
B
B-

3.3
3
2.7

Achievement that is significantly above the course and GPA 
requirements.

84 – 86
80 – 83
77 – 79

C+
C

2.3
2

Achievement that satisfactorily meets the course and GPA 
requirements.

74 – 76
70 – 73

C-
D+
D

1.7
1.3
1

Achievement that minimally meets the course requirements but may 
not meet the GPA requirements.

67 – 69
64 – 66
60 – 63

F 0 Achievement that does not meet requirements. 0 – 59

grade* N/A A letter grade (A-F) followed by an asterisk is not computed in the 
GPA.

Uncalculated

P N/A Achievement that meets the course requirements, in courses graded 
pass/fail, but is not computed in the GPA.

Pass

FL N/A Achievement that does not meet course requirements, in courses 
with pass/fail grading mode.

Fail

ACADEMIC POLICIES
AND REGULATIONS
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Grade Grade 
Points

Descriptor Range

AU N/A A notation that indicates a course is taken without credit. Audit

CC N/A A notation that indicates a course which is more than a semester in 
length, is continuing.

Continuing 
Course

EL N/A A grade that indicates a student has been granted credit based on 
work or life experience, such as structured internships, volunteer 
work, travel, self-study, or training.

Experiential 
Learning

EX N/A A grade that indicates the student has been exempted from a course 
requirement on the basis of equivalent attainment other than transfer 
credit.

Exemption

I N/A A temporary grade that indicates the student has not completed all 
course requirements for medical reasons, or for extenuating personal 
circumstances such as bereavement.

Incomplete

IP N/A A notation that indicates the student is currently enrolled in the 
course.

In Progress

NG N/A A notation that indicates that no final grade will be recorded for the 
course.

Not Gradable

NS N/A A temporary notation that is assigned if the grade is not submitted 
by the last day of the semester.

Not Submitted

TR N/A A notation that indicates the student has been granted credit for 
equivalent courses at another accredited institution.

Transfer Credit

U N/A A notation that indicates the student did not meet all learning 
outcomes.

Unclassified

W N/A A notation that indicates the student has withdrawn during the time 
period allowed for withdrawal without penalty.

Withdrawal
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Course Grade Points Credits Grade Points

HPS 1706 A 4 x 6 24

LSM 1103 C+ 2.3 x 3 6.9

HSC 1103 B 3 x 5 15

HPS 1103 D 1 x 3 3

LSC 1103 F 0 x 3 0

Total 20 48.9

48.9/ 20 = 2.45 GPA

GPA Calculation
The Grade Point Average (GPA) is given on a scale from 0.00 to 4.00. Your GPA is calculated 
by dividing the total number of grade points earned by the total credits attempted.

Example

A course in which grades A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, EL, EX, or TR are received is 
counted towards program compliance requirements.

• The grades of AU, CC, EL, EX, I, IP, NG, NS,  P, TR U and W are excluded from the GPA 
calculation.

• Any grade followed by an asterisk is not computed in the GPA calculation. 

• WORK and PROJECT courses, and courses graded P/FL, are excluded from the GPA 
calculation.

• For repeated courses, only the highest course grade will be included in the program Grade 
Point Average (GPA) calculation.
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You must have a minimum Cumulative GPA of 2.0 to graduate 
from your program. 

At the end of each semester, an academic standing notation 
(Good Standing, Academic Probation, or Academic Dismissal) 
will be placed on your academic record. These notations are 
permanent records and will not be removed. Full details of the 
Academic Standing Policy can be found at: 

http://portal.hct.ac.ae/sites/pnp/cass/pages/lp208.aspx

ACADEMIC STANDING

Note: It is important to understand that the minimum 
Cumulative GPA of 2.0 for graduation may mean that you 
could pass all courses with D grades, but not meet the 
graduation GPA requirement. If you receive a D grade in one 
or more courses in a semester, you may not have a high 
enough GPA for graduation. You should discuss the situation 
with your Divisional Chair or Program Coordinator, who may 
arrange for you to repeat the course(s) where you received a 
D, to improve your program GPA. 

If you do not maintain a satisfactory rate of progress, you may 
be dismissed from your program for academic reasons. 



STUDENT HANDBOOK 2019 - 2020

36

If you do not complete the program within the time allowed you 
will be subject to Academic Dismissal

DURATION 
OF STUDY

If a student with extenuating circumstances will require him or 
her to exceed the duration of study may apply for an extension. 
The application must be submitted no later than 3 months prior 
to the end of the duration of study period, and if granted the 
extension period begins in the semester immediately following 
the end of the normal duration of study. An extension is 
normally limited to two consecutive semesters . A student may 
apply for an extension only once.
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WITHDRAWAL

Full semester courses Fall    
Semester 
2019

Spring 
Semester 
2020

Summer 
Semester 
2020

Last day to add a course 29 Aug 2019 16 Jan 2020 28 May 2020

Last day to drop a course with no course record 
shown on student’s transcript.

29 Aug 2019 16 Jan 2020 28 May 2020

Last day to withdraw from a course without penalty. 3 Oct 2019 20 Feb 2020 11 Jun 2020

A “W” grade will be awarded on student’s transcript 
for the courses from which the student withdraws. 
The “W” grade will not affect student’s GPA.

Any withdrawal after will result in “F” grade being 
awarded on student’s transcript

*Less than full semester courses Time period for withdrawal without penalty will be 
prorated in accordance with the Add/Drop policy.

* These dates are subject to change and any changes to these dates will be announced on the HCT portal.

If you wish to withdraw from the campus, you must apply 
for withdrawal at the Academic Services or Student Life and 
follow the procedure. If you wish to return to the campus, you 
must apply for re-enrolment which is subject to a place being 
available. The time when you withdraw from your course will 
affect your academic transcript. In exceptional cases, where 
the withdrawal is for medical or other special personal reasons, 
you may be allowed to withdraw without penalty, and to receive 
a W grade. Prior to withdrawal, you should discuss your 
withdrawal with your Academic Advisor or Division Chair and 
get advice about how your withdrawal may affect you.
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Please read this section carefully and be sure you understand all the following rules. Please ask 
your academic adviser or the exam proctor if there is anything you do not understand.

Starting the Exam

All exams will start on time. Students must be present 30 
minutes before the exam starts, ensuring that they bring 
their HCT Student ID cards to access the examination room. 
Students who arrive late will not be allowed to take the 
assessment. Students who miss the exam will have to wait 
until the next time the exam is scheduled. 

EXAMINATION
PROCEDURES

Leaving the Room

Students must spend at least 30 minutes in the examination 
room. Students who leave the room without permission will not 
be allowed to re-enter.

Students’ Belongings

Students may use only the materials provided in the room. 
Nothing else, including telephones, may be brought into the 
examination rooms by students.

Talking

Talking is not allowed. All student work must be done in 
silence.
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Questions

To get the attention of the proctor, students must raise their 
hands. Proctors will answer questions individually after the 
exam starts.

Cheating

Students accused of cheating will not be allowed to take 
additional exams and may be dismissed from the HCT (see 
Standards of Conduct: Disciplinary Measures).

Total Time Allowed

The proctor will explain the exact time limits of the exam. No 
extra time will be allowed after the exam has officially started. 
All students in the same program at all colleges are given 
exactly the same amount of time to complete all exams.

Finishing the Exam

Students cannot take any exam materials out of the room. 
When the exam is finished the proctor will collect all materials, 
including scrap paper.
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The HCT is an English-medium institution and all programs 
at the HCT are delivered in English. You are required to meet 
specific English language standards in order to enter, progress 
or graduate from your program.

English language standards are assessed using the Emirates 
Standardize Test (EmSAT). Specific programs may have 
additional requirements, so please refer to the HCT Catalog.

ENGLISH LANGUAGE 
STANDARDS

English Language Requirements
These are explained at: 
http://portal.hct.ac.ae/sites/pnp/cass/pages/lp237.aspx
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The Higher Colleges of Technology has an ongoing 
commitment to achieving international standards in the 
programs delivered and the levels of graduate skills. To 
ensure such standards are met and its programs are at the 
cutting edge of technology and industry standards, the HCT 
has formed alliances with leading universities, educational 
associations and professional accreditation boards around the 
world.

Higher education accreditation is the formal recognition by 
a recognised accrediting body that a university, college or 
school meets accepted standards in its educational programs, 
curriculum, faculty, services and facilities. Institutional 
accreditation applies to an entire institution, while program 
accreditation applies to a particular program of study.
The HCT has campuses located in the Emirates of Abu Dhabi, 
Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, and Fujairah and is officially 
licensed from 1 May 2014 to 30 April 2019 by the Ministry 
of Education of the United Arab Emirates to award degrees/
qualifications in higher education.

ACCREDITATION
AND BENCHMARKING

A number of HCT programs of study are accredited by 
organisations recognised by the Council for Higher Education 
Accreditation (CHEA), USA, and a further number are 
accredited by nationally-recognised organisations from 
Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States.
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Flexible Career-Oriented Programs

CERTIFICATE LEVEL

Advanced TrackElite Track
Professional Track / Mid Careers

General Track

ACCELERATED TRACK

Bachelor of Applied Science
(3 years)

No Emirati Left Behind

HCT academic degrees

Work experience

Sector Skills Academies

Professional Bachelor
Level 7Bachelor of Applied Science Technical Leaders

6 Professional Higher Diploma
Level 6Applied Higher Diploma Supervisors and

Technologists

5 Professional Diploma
Level 5Applied Diploma Technicians and

Assistants

4 Injaz Certificate of Business
Level 4First year of study Skilled Labor

7

Course code

LSC-0306

LSC-0209

LSC-0109

English Communications course name

English Communications II

English Communications IB

English Communications IA

Incoming student placement criteria

EmSAT English 900 - 1075

EmSAT English 650 - 875

EmSAT English below 650 and High School 
Average 85% or higher

Progression after passing course:

English Communications requirement 
complete*  

Progress to LSC-0306

Progress to LSC-0306

Credit hours

6

9

9

Hours per week

10 in-class + 
4 independent

15 in-class + 
4 independent

20 in-class + 
4 independent

Simultaneous GS courses 
allowed

6 credits AES + GS courses 
(without English prerequisite)

3 credit AES course

3 credit AES course

* Completing the English Communications requirement by passing LSC-0306 is considered 
equivalent to achieving EmSAT English 1100 or IELTS 5.0, and allows the student to enroll in GS 
and program courses with an English prerequisite.
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Flexible Career-Oriented Programs

CERTIFICATE LEVEL

Advanced TrackElite Track
Professional Track / Mid Careers

General Track

ACCELERATED TRACK

Bachelor of Applied Science
(3 years)

No Emirati Left Behind

HCT academic degrees

Work experience

Sector Skills Academies

Professional Bachelor
Level 7Bachelor of Applied Science Technical Leaders

6 Professional Higher Diploma
Level 6Applied Higher Diploma Supervisors and

Technologists

5 Professional Diploma
Level 5Applied Diploma Technicians and

Assistants

4 Injaz Certificate of Business
Level 4First year of study Skilled Labor

7

Course code

LSC-0306

LSC-0209

LSC-0109

English Communications course name

English Communications II

English Communications IB

English Communications IA

Incoming student placement criteria

EmSAT English 900 - 1075

EmSAT English 650 - 875

EmSAT English below 650 and High School 
Average 85% or higher

Progression after passing course:

English Communications requirement 
complete*  

Progress to LSC-0306

Progress to LSC-0306

Credit hours

6

9

9

Hours per week

10 in-class + 
4 independent

15 in-class + 
4 independent

20 in-class + 
4 independent

Simultaneous GS courses 
allowed

6 credits AES + GS courses 
(without English prerequisite)

3 credit AES course

3 credit AES course

* Completing the English Communications requirement by passing LSC-0306 is considered 
equivalent to achieving EmSAT English 1100 or IELTS 5.0, and allows the student to enroll in GS 
and program courses with an English prerequisite.
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FLEXIBLE
CAREER-ORIENTED 
PROGRAMS



STUDENT HANDBOOK 2019 - 2020

45

PROGRAMS

APPLIED MEDIA BUSINESS COMPUTER
INFORMATION SCIENCE 

EDUCATION ENGINEERING 
TECHNOLOGY & SCIENCE 

HEALTH SCIENCES

The HCT’s extensive range of innovative and workplace-
relevant programs mix theory with practice in a hands-on, 
experiential learning environment, and are developed in 
consultation with leading UAE corporate and governmental 
employers.

All HCT programs and courses are delivered in English and 
are regularly reviewed to ensure they are at the cutting-edge 
of industry standards and technological change. HCT offers 
a wide range of Diploma and Bachelor programs. Each of 
the core academic Divisions is led by an Executive Dean, 
who brings to the position a wide range of educational and 
managerial skills, and expertise to ensure the programs are 
operating at optimal levels. Students may be required to 
complete a Foundations year prior to entering their chosen 
program major. The academic programs are listed on the 
following diagram.
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Founded in

1988
MILITARY &SECURITY60.2%

39.8%

APPLIED MEDIA
85.5%

14.5%

APPLIED MEDIA 
APPLIED MEDIA - CORPORATE COMMUNICATIONS 
APPLIED MEDIA - VIDEO PRODUCTION 
APPLIED MEDIA - GRAPHICS DESIGN

B

B

B

H

ENGINEERING TECHNOLOGY
AND SCIENCE38.8%

61.2%

AERONAUTICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
AVIATION MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY (AIRFRAME AND AEROENGINES)
AVIATION MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY (AVIONICS) 
CHEMICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY (STRUCTURES) 
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY (TRANSPORTATION) 
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY (WATER AND ENVIRONMENTAL) 
ELECTRICAL ENGINEERING  
ELECTRICAL ENGINEERING (COMMUNICATION) 
ELECTRICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) 
ELECTRICAL ENGINEERING (POWER) 
ELECTRICAL ENGINEERING (CONTROL AND INSTRUMENTATION) 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY (MANUFACTURING AND SUPPLY CHAIN) 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY (LOGISTICS AND TRANSPORTATION) 
LOGISTICS ENGINEERING TECHNOLOGY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (DESIGN AND MANUFACTURING CONCENTRATION) 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (POWER CONCENTRATION) 
MECHATRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY 
APPLIED SCIENCE IN MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY 
APPLIED SCIENCE IN MARINE TRANSPORT 
APPLIED SCIENCE IN MARITIME ENGINEERING TECHNOLOGY AND NAVAL ARCHITECTURE 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B D

D

D

D

D

B

B D

B

D

B D

D

B D

B

0%

EDUCATION
100%

EDUCATION - EARLY CHILDHOOD EDUCATION B

B

B

B D

D

D

D

D

Aviation Science
Aviation Support
Naval Science
Criminal Justice  
Law Enforcement   
Border Security Operations 
Auditing and Discipline Policing
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Founded in

1988

BUSINESS70.9.%

29.1%

ACCOUNTING (FINANCIAL ACCOUNTING)
ACCOUNTING (MANAGERIAL ACCOUNTING)
ACCOUNTING 
BUSINESS ANALYTICS (INFORMATION MGMT)
INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT 
FINANCE (ISLAMIC FINANCE)
FINANCE (INVESTMENT)
FINANCE
QUALITY MANAGEMENT (STATISTICAL ANALYSIS)
QUALITY MANAGEMENT (LEAN MANAGEMENT)
QUALITY MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (STRATEGY)
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (TALENT MGMT)
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MGMT (PROCUREMENT)
MARKETING (DIGITAL MARKETING)
TOURISM (OPERATIONS)

B H

HB

B

B

B

H

B

B

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

B

B

B

H

H

B

B

B

COMPUTER
INFORMATION SCIENCE62.2%

37.8%

INFORMATION TECHNOLOGY (APPLICATION DEVELOPMENT) 
INFORMATION TECHNOLOGY (NETWORKING)
INFORMATION TECHNOLOGY (SECURITY & FORENSICS)
INFORMATION TECHNOLOGY (INTERACTIVE MULTIMEDIA) 
INFORMATION SYSTEMS (BUSINESS SOLUTIONS) 

B H

B H

B H

B H

B H

HEALTH SCIENCES92.4%

7.6%

EMERGENCY MEDICAL SERVICES
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
MEDICAL IMAGING
MEDICAL LABORATORY SCIENCE
NURSING
PHARMACY
SOCIAL WORK
VETERINARY SCIENCE
CHILD PROTECTION  

B

B

B

B

B

B

B

B H

H

H

D

D

D

D

B
BACHELOR

4 Years
51 concentrations

H
HIGHER DIPLOMA

3 Years
19 choices

D
DIPLOMA

2 Years
14 choices

Health Sciences

سعيدة
Saeeda

Employment-focused, 
Community-driven Programs
HCT students have the flexibility 
to choose from several 
industry-relevant qualifications, 
coupled with multiple exit points
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MAJOR STUDENT ENGAGEMENT 
& SUCCESS INITIATIVES

Pioneering system-wide activities to ensure that students have the best possible experience 
throughout their student journey at the HCT.

Shorek
An initiative to empower students to share their experiences and 
ideas, ask questions, and engage with the HCT Management. 

HCT Student’s Got Talent
An initiative to showcase and recognize the talents and skills of 
HCT students in an engaging way

HCT Youth Entrepreneurs
To support HCT youth entrepreneurs by showcasing their 
businesses (products and services) within the HCT Community 
and to potential sponsors. 

Healthy Life, Wealthy Life
A week-long system-wide activity focusing on health and 
wellness.

Campus Open House
An initiative to welcome the families and siblings of HCT students 
and raise awareness on HCT programs 
and educational facilities and discover HCT’s rich campus life. 

Reading Space 
An initiative to that encourages students to read books and 
conduct group reviews.
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This calendar contains important dates throughout the 
HCT academic year. The HCT year is divided into two main 
semesters - Fall and Spring. There is also a third optional 
summer session.

HCT 
ACADEMIC CALENDAR
2019-2020

The calendar contains the final date by which you can add 
or drop a course, which is the end of the third week of the 
semester. You need to be sure that you make these changes 
during the add/drop period otherwise you might be penalised. 
The dates for withdrawal without penalty are provided in the 
following academic calendar..

To see the complete Academic Calendar, please go to:  
http://www.hct.ac.ae/en/academic-calendar/2019-20/

Fall 2019 (Semester 1, 201910)
Faculty and Academic Admins report to work Sun 18 Aug 2019

New students’ orientation, placement exams and registration Sun 18 Aug to Thu 22 Aug 2019

Online Registration re-open Sun 18 Aug 2019 to Thu 22 Aug 2019

Classes begin Sun. 25 Aug 2019

Drop Add period Sun 25 Aug 2019 to Thu. 29 Aug 2019

Last day of classes Thu 12 Dec 2019

Final Exams – Semester 1 Sat 14 Dec 2019 to Sat 21 Dec 2019

Winter break for students Sun 22 Dec 2019 to Thu 9 Jan 2020

Winter break for faculty Tue 24 Dec 2019 to Mon 6 Jan 2020

Spring 2020 (Semester 2, 201920)
Faculty and Academic Admins report to work Tue 7 Jan 2020

New students’ orientation, placement exams and registration Tue 7 Jan 2020 to Thu 9 Jan 2020

Online registration re-open Sun 5 Jan 2020 to Thu 9 Jan 2020

Classes begin Sun. 12 Jan. 2020

Drop Add period Sun 12 Jan 2020 to Thu 16 Jan 2020

Spring break for students Sun 29 Mar 2020 to Thu 9 Apr 2020

Spring break for faculty Sun 29 Mar 2020 to Thu 2 Apr 2020

Faculty return from Spring break Sun 5 Apr 2020

Students return from Spring break Sun 12 Apr 2020

 Last day of classes  Sun 10 May 2020

Final Exams – Semester 2 Mon 11 May 2020 to Tue 19 May 2020
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Summer  – 2020 (201930)
Classes begin Wed. 27 May 2020

Last day of classes Tue 30 Jun 2020

Final exams – Summer Wed 1 Jul 2020 to Sat 4 Jul 2020

Summer break Sun 5 Jul 2020 to Thu 13 Aug 2020

Fall 2020 (Semester 1, 202010)
New Faculty Joining Date Sun 9 Aug 2020

Faculty and Academic Administrators Report to Work Sun 16 Aug 2020

Classes begin Sun 23 Aug 2020

All Faculty are on Duty for Summer Semester

Religious and Public Holidays**
Arafat Day Sat 10 Aug 2019

Eid Al-Adha Sun 11 Aug – Tue 13 Aug 2019

Islamic New Year Sat 31 Aug 2019

Prophet’s Birthday Sat 9 Nov 2019

Commemoration Day Sat 30 Nov 2019

National Day Mon 2 Dec – Tue 3 Dec. 2019

New Year Wed 1 Jan 2020

Isra Wal Miraj Sun 22 Mar 2020

Eid Al-Fitr Sun 24 May – Tue 26 May 2020

**Religious holidays are subject to confirmation

Notes on Academic Calendar  
The HCT will offically announce closure on a Religious and/or Public holiday to students and staff. 
Ramadan and Religious Holidays are based on the official Hijra Calendar from the Ministry of Justice & Islamic 
Affairs subject to confirmation. 
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ADMISSIONS GENERAL INQUIRIES

Student Engagement & Success
PO Box 32092
Abu Dhabi, UAE
Email: HCT.admission@hct.ac.ae

HCT Campuses Tel. Number Fax Number P.O.Box 

Abu Dhabi Men’s campus (02) 206 2444 (02) 445 1571 25035

Abu Dhabi Women’s campus (02) 206 2111 (02) 641 3456 41012

Al Ain Men’s campus (02) 206 3222 (03) 782 0099 17155

Al Ain Women’s campus (02) 206 3111 (03) 782 0066 17258

Dubai Men’s campus (02) 206 4222 (04) 326 0303 15825

Dubai Women’s campus (02) 206 4111 (04) 267 3939 16062

Fujairah Men’s campus (02) 206 9222 (09) 222 2113 4114

Fujairah Women’s campus (02) 206 9111 (09) 228 1313 1626

Madinat Zayed campuses (02) 206 2555 (02) 884 9081 58855

Ras Al Khaimah Men’s campus (02) 206 7222 (07) 221 1611 4793

Ras Al Khaimah Women’s campus (02) 206 7111 (07) 221 0660 4792

Ruwais campuses (02) 206 2666 (02) 877 8158 58855

Sharjah Men’s campus (02) 206 6222 (06) 558 5252 7946

Sharjah Women’s campus (02) 206 6111 (06) 558 5353 7947

HCT 
CONTACT DETAILS

800
MyHCT
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WHERE TO FIND 
FURTHER INFORMATION

ASK ABOUT CONTACT POINT

Academic Advice Academic Adviser, Division Chair or Program Coordinator and 
Academic Services and Advising

Activities Student Life Office

Address Change Student Self Service Portal

Student ID Card Student Life

Campus Information Campus Happiness Administrator, HCT Website

Career Services Career Coach & Divisional Chair 

Complaints (Academic) My HCT Support Student Feedback or Division Chair/Program 
Coordinator

Complaints (Student Life) My HCT Student Feedback or Student Life Supervisor

Internet, Email & Printing  Campus IT Services

Counselling Campus Counsellor, Student Life 

The Determined Ones (TDO) Student Life 

Disciplinary Matters Student Life

Student Life Activities Student Life

Field trips Division Chair

Financial Aid Student Life 

Grades/Transcripts Student Self Service Portal/Academic Services

Health & Wellness Nurse/Student Life

Lost & Found Campus Security/Student Life 

Lost ID card Student Life 

Parking Student Life 

Sports Information Student Life 

Student Publications Community Outreach and Engagement

International Opportunities Student Life, Divisional Chair

Tutoring Academic Success Centre

Withdrawal from Course / Campus Academic Services

Work Experience Work Experience Officer/Specialist


