Dear Student,

، عزيزنا الطالب

Please note that as per the UOS Fall

يرجى ملاحظة أنه وف ًقا لنموذج التعليم الهجين

2021/2022 Hybrid teaching and learning

 يجب على الطلبة،2022/2021 لفصل الخريف

model, students must attend the classes that

حضور المحاضرات التي تم تعيينها للتدريس في

have been selected to be taught on campus,

 مع مراعاة النقاط المتعلقة بفحص،الحرم الجامعي

considering the important instructions on

.19- وعن لقاح كوفيد،19-كوفيد

Covid-19 test and the vaccine.
يمكنك تحديد مواقع المساقات التي سيتم تدريسها
You can identify which courses will be taught
online or on-campus through accessing the

سواء افتراضياً أو في الحرم الجامعي من خلال
.الجدول الدراسي على الخدمة الذاتية

course schedule on your banner self-service.
Covid-19 protocol for all students will be

 لجميع الطلبة سيكون علىCovid-19 بروتوكول

as follows:
 During the first week of the semester,

:النحو التالي
، خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي

all classes will be taught online using

سيتم تدريس جميع المساقات افتراضيا

the distance learning platforms. On-

 على، عن بعد عبر منصات إدارة المساقات

campus classes will commence in the

أن تبدأ الدراسة داخل الحرم الجامعي

second week of the semester (i.e.

الحرم

Sunday, September 5, 2021). This will

الجامعي في الأسبوع الثاني من الفصل

allow faculty members to provide

 سبتمبر5  أي يوم الأحد الموافق، الدراسي

student orientations on the Hybrid

 وهذا الإجراء سيسمح للسيدات.2021

Teaching Model, health policies and

والسادة أعضاء هيئة التدريس بإعطاء

precautions, etc.

الطلبة توجيهات حول طبيعة التدريس

All midterm and final exams will be

الهجين و السياسات والاحترازات الصحية



held on-campus.


University libraries will reopen with a
precautions and social distancing
protocols.
Vending

ستدرس

التي

للمساقات

.وما إلى ذلك

reduced capacity in line with health



في



س ُتعقد جميع الاختبارات النصفية والنهائية



. في الحرم الجامعي
سيتم إعادة فتح المكتبات في الجامعة



بسعة أقل تتماشي مع الاحترزات الصحية
machines

and

water

.وقواعد التباعد الجسدي

dispensers will not be available on

لن تتوفر آلات بيع المأكولات الخفيفة و

campus.

.موزعات المياه في مرافق الحرم الجامعي





Food courts will be available on

الحرم

في

متوفرة

الطعام

campus.


Crowds and gatherings are strictly



.الجامعي

prohibited outside the classrooms

منعا با ًتا التجمعات خارج الفصول
ُيمنع
ً
الدراسية باستثناء المناطق المخصصة

except in designated areas, according

. وف ًقا لسياسات التباعد الاجتماعي

to social distancing policies.


صالات

يجب على الجميع ارتداء القناع دائما أثناء

Students must wear facemasks at all





.التواجد في حرم الجامعة

times on campus.
Covid-19 Vaccine and PCR instructions


Students are required to present a
negative PCR result (48 hrs validity

19- لكوفيدPCR تعليمات اللقاح ونتايج
 سلبيةPCR ُيطلب من الطلبة تقديم نتيجة



 ساعة أو أقل) عند زيارتهم48 (صلاحيتها

or less) when they first visit the UOS

لأول مرة حرم الجامعة ويشمل ذلك أولئك

campus, including those who have

.الذين تم تطعيمهم بجرعتين

been fully vaccinated.
 الطلبة الحاصلين على،بعد الزيارة الأولى


After the first visit students who are

 لا يتوجب عليهم19-جرعتين لقاح كوفيد

fully vaccinated (2 doses) do not need

.PCR تقديم نتيجة



to present PCR when entering the
university.

الأفراد الذين تم إعفاؤهم من التطعيم
تقديم

عليهم

(يجب

طبية



لأسباب

مستندات رسمية من السلطات المختصة


Individuals exempt from taking the

في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم

vaccine due to medical reasons are

PCR ذلك ) ويطلب منهم تقديم اختبار

required to provide official supporting

. ) ساعة (مرتين في الأسبوع72 سلبي كل

documents from the UAE authorities



and a negative PCR test every 72

يطلب من جميع الطلبة الحصول على

hours (twice per week).

 (جرعتان) حتى ُيسمح لهمCovid-19 لقاح
جامعة
ومرافق
حرم
بدخول

All students are required to have
received the Covid-19 vaccine (2

سيطلب من الأفراد الذين لم
ُ . الشارقة
يأخذوا اللقاح أو الذين تم إعفاؤهم من أخذ

doses) for access to UOS campuses

PCR اللقاح لأسباب طبية تقديم اختبار

and facilities. Individuals who did not

. ساعة72 سلبي مع صلاحية



take the vaccine or who are exempt
from taking the vaccine due to

زوار جامعة الشارقة (كأولياء الأمور) يتوجب

medical reasons will be required to

عليهم إظهار "الحالة الخضراء" (تم أخذ لقاح
 سلبيةPCR  جرعتان مع نتيجة19-كوفيد



present negative PCR results with 72
hours validity.

PCR صلاحيتها خلال شهر واحد أو نتيجة
 ساعة) من72 سلبية صلاحيتها أقل من
.خلال تطبيق الحصن الإماراتي



UOS visitors (e.g. parents) must show
"green status" (Double vaccinated

Covid-لا ُيسمح للأفراد المصابين بفيروس

and negative PCR taken within one

أو المخالطين لحالات إيجابية الحضور19

month or negative PCR taken less

إلى الحرم الجامعي خلال فترة شفائهم (بحد

than 72 hrs) through ALHOSN UAE

.)أقصى أسبوعين



app.


.19- يتم قبول أي من لقاحات كوفيد



or in contact with positive cases are

نتائج/سيتم الاطلاع على معلومات اللقاح



not permitted on campus during their

الفحص من قبل موظفي الأمن الجامعي

Individuals who are Covid-19 positive

recovery period (max 2 weeks).


.من خلال تطبيق الحصن الإماراتي

Any of the covid-19 vaccines is
accepted.



سيخضع من يخالف القواعد و اللوائح

Security staff will check vaccine/test



.لإجراءات تأديبية

results through ALHOSN UAE app.


Those failing to comply with the
policies

and

regulations

will

be

subject to disciplinary actions.
Regarding students returning to UAE from
abroad:


Students are expected to make their
travel arrangements ahead of time

ُيتوقع من الطلبة إجراء ترتيبات سفرهم في
 مع الأخذ، المحاضرات في الوقت المحدد

keeping in mind the only travel

في الاعتبار أن متطلبات السفر الوحيدة

requirement is PCR negative result

72  سلبية صالحة لمدةPCR هي نتيجة
:ساعة

Students are expected to be fully

يتوجب على الطلبة الحصول على جرعتين

vaccinated (2 doses) to be able to

من اللقاح ليتمكنوا من الدخول للحرم

access any of the UOS facilities in Fall

.2022/2021 الجامعي في فصل الخريف

2021/2022

لذا على الطالب أخذ الجرعة الأولى من

semester.



وقت مبكر حتى يتمكنوا من حضور

to be able to attend classes on time,

valid for 72 hrs:


:بالنسبة للطلبة القادمين من خارج الدولة

Vaccination

can be done upon arrival in UAE.

.اللقاح فور وصوله للإمارات





After the first dose of vaccination,

 يتوجب على الطالب،بعد الجرعة الأولى

students will have to present a PCR

72  كلPCR

negative result every 72 hrs every time

ساعة في كل زيارة للجامعة (مرتين في

they visit any of UoS facilities (twice

. إلى أن يتم أخذ الجرعة الثانية،)الاسبوع



ابراز نتيجة سلبية لفحص

per week), until they take the second
dose.
Noting that the vaccination is available in all
Vaccination Centers in UAE as following:
-Abu Dhabi , Al Ain & Western
Region:
http://bit.ly/3jnyrQ0
-Dubai & Northern Emirates:

 متوفر في جميع مراكز19 مع العلم أن لقاح كوفيد
:التطعيم في الإمارات كما يلي
:إمارة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربيةhttp://bit.ly/3jnyrQ0
:إمارة دبي والإمارات الشماليةhttp://bit.ly/3lF5uSv

http://bit.ly/3lF5uSv
،لمعرفة كيف تحصل على إعفاء من التطعيم
To check how to get a covid-19 vaccine
exemption, please visit the website of the
Ministry of Health and Prevention:
https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCe

:الرجاء زيارة موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع
https://www.mohap.gov.ae/ar/AwarenessCe
nter/Pages/covid-19-vaccineexemption.aspx

nter/Pages/covid-19-vaccineexemption.aspx
We look forward to seeing you back on
campus soon.

نتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى في الحرم الجامعي
.قريبًا

We wish you all the best.

.مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

Registration Department

إدارة التسجيل

Deanship of Academic Support Services
University of Sharjah

عمادة الخدمات الأكاديمية المساندة
جامعة الشارقة

