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تحضيــر  خــال  مــن  الجامعــي،  التعليــم  قطــاع  فــي  مكانتهــا 
ومــن  تنمويــة  تربويــة  ومناهــج  تعليميــة  برامــج  وتقديــم 
ــن  ــعة م ــات واس ــمل جه ــاون لتش ــة التع ــادة خارط ــل زي المؤم
فــي  اهتمامــات  لهــا  التــي  والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 
ــفر  ــل والس ــة والتموي ــركات الخدمي ــل الش ــة مث ــال الجاهزي مج

والســياحة

إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة ثنائيــة القطاعــات فهــي تقــدم 
اعتمــاد  بتنســيق  تقــوم  أيضــًا  ولكنهــا  األكاديميــة  البرامــج 
التدريــب المهنــي. وســيقدم هــذا النمــوذج مرونــة اختيــار مســار 
التعلــم لــدى الطــاب مــن خــال اإلعتــراف بتعليمهــم المســبق 
وخبراتهــم الســابقة ممــا يتيــح لهــم اســتكمال مؤهاتهــم 

بشــكل أســرع.

أيضــا مــن خــال وجــود نقــاط متعــددة  المرونــة  يتــم توفيــر 
عنــد  الخــروج  الطــاب  يختــار  فقــد  البرامــج.  ضمــن  للخــروج 
مســتوى الدبلــوم أو البكالوريــوس أو نقــل ســاعاتهم المعتمدة 

إلــى مؤسســات تعليميــة أخــرى أو مؤسســات التوظيــف.
ــال  ــن خ ــوق م ــي الس ــا ف ــدان مكانته ــة رب ــددت أكاديمي ــد ح وق
ــي  ــز جغراف ــة ذات تركي ــج تعليمي ــة برام ــا الراعي ــم لجهاته تقدي
ومنهــج  أكاديميــة  عوامــل  علــى  تحتــوي  القطاعــات  وثنائيــة 

تربــوي تنمــوي.

ــة  ــدة   ألكاديمي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــاك حاج هن
مختصــة بالجاهزيــة. وانشــئت اكاديميــة ربــدان لتلبيــة هــذه 

الحاجــة.

مقدمة تنفيذية
 

أكاديميــة ربــدان مفوضــة رســميًا مــن الجهــات الراعيــة لهــا 
ــة  ــف بالحال ــات تتص ــة القطاع ــة ثنائي ــة تعليمي ــاء مؤسس بإنش
الجامعيــة وتمتلــك إطــار عمــل صــارم لمؤهاتهــا إلعــداد قــادة 
المســتقبل ولضمــان اســتمرار قــدرة الجاهزيــة بدولــة اإلمــارات 

ــدة. ــة المتح العربي

ــدة  ــل ع ــن مراح ــون م ــج مك ــدان منه ــة رب ــتخدم أكاديمي وتس
ــراز  ــة الط ــة عالمي ــة تعليمي ــاء مؤسس ــالتها وإنش ــق رس لتحقي
 2012 الطلبــة فــي ســبتمبر  بعــدد قليــل مــن  ابتــدأت  حيــث 
ــرة.  ــة قصي ــرة زمني ــن فت ــدد ضم ــك الع ــاد ذل ــات بازدي ــع توقع م
ــها،  ــة لنفس ــمتها االكاديمي ــي رس ــق الت ــة الطري ــن خارط تتضم
الدبلــوم  وبرامــج  الجامعيــة  والبرامــج  التحضيــري  البرنامــج 

والــدورات المهنيــة القصيــرة.

فــي عــام 2013 بــدأت األكاديميــة بتقديــم برنامجــي بكالوريــوس 
-إدارة الطــوارئ المتكاملــة وإدارة اســتمرارية العمــل. وفــي عــام 
2014 قامــت الشــرطة بإرســال أول دفعــة لهــا مــن الطــاب 
ــرطة  ــز الش ــي إدارة مراك ــوس ف ــج البكالوري ــي برنام ــة ف للدراس
ــكل  ــط بش ــون مرتب ــه ليك ــم تصميم ــج ت ــو برنام ــاملة وه الش
مباشــر مــع احتياجــات الجهــات الراعيــة. وفــي عــام 2017 يتــم 
تطويــر المزيــد مــن البرامــج بحيــث تلبــي احتياجــات الجهــات 

الراعيــة والمؤسســات الشــريكة لهــا.

معظــم الطلبــة مــن مؤسســات الجهــات الراعيــة وتشــمل: 
القيــادة العامــة للقــوات المســلحة والقيــادة العامــة لشــرطة 
الحيويــة  المنشــآت  حمايــة  وجهــاز  الداخليــة  ووزارة  أبوظبــي 
وحــرس الســواحل والهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات 
لتشــمل  التعــاون  خارطــة  زيــادة  المؤمــل  ومــن  والكــوارث. 
التــي  جهــات واســعة مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
ــة مثــل الشــركات الخدميــة  لهــا اهتمامــات فــي مجــال الجاهزي
والتمويــل والســفر والســياحة. ســعت األكاديميــة الــى تعزيــز 
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إن  تطويرهــم.  فــي  لاســتمرار  األزمــات  وإدارة  للطــوارئ  واالســتعداد 
األكاديميــة عبــارة عــن مؤسســة مســتقلة تقــدم تقاريرهــا مباشــرة إلــى 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبــو ظبــي، وتطمــح إلــى المســاهمة فــي تطويــر 
ــة  ــي والرؤي ــو ظب ــة أب ــع خط ــيا م ــات تمش ــتجابة لألزم ــة لاس ــدرة عالمي ق
االقتصاديــة لعــام 2030. ســتقود األكاديميــة منهــج الجمــع بيــن التعليــم 
األكاديمــي والمهنــي فــي الدولــة مــن خــال ربــط التعليــم بالبحــث العلمــي 
وذلــك للمســاعدة فــي اعــداد سياســات الجاهزيــة. وتعتبــر أكاديميــة ربدان 
المؤسســة األكاديميــة األولــى فــي علــى الصعيــد المحلــي التــي تجمــع مــا 
بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهنــي وتعتــرف بالتعليــم والخبــرات الســابقة 
األمــر الــذي يُتيــح معادلــة الســاعات المعتمــدة عنــد االنتقال من مؤسســة 
أكاديميــة إلــى أخــرى ومعادلــة الخبــرات عنــد االنتقــال مــن مــكان عمــل إلــى 
آخــر بحيــث يتــم تجنــب التكــرار وتمنــح للطلبــة مســارات مهنيــة واضحــة 

باإلضافــة إلــى التطويــر المهنــي.

نجحــت األكاديميــة فــي الحصــول علــى اعتمــاد أكاديمــي كامــل مــن هيئــة 
التــي تطرحــه وذلــك مــن خــال  البرنامــج  االعتمــاد األكاديمــي لجميــع 
ــي  ــة ف ــاد للطلب ــة االعتم ــن أهمي ــات. وتكم ــي القطاع ــج ثنائ ــر مناه تطوي
ــن  ــك ع ــة ناهي ــارج الدول ــل وخ ــاقات داخ ــراف بالمس ــة لاعت ــة الفرص اتاح
ــة  ــج أو مؤسس ــال لبرنام ــن االنتق ــاقات ع ــة المس ــة معادل ــر امكاني توفي

ــرى، ــة أخ أكاديمي

نظــرة  ذات  تعليميــة  مؤسســة  ربــدان  أكاديميــة  أصبحــت  ولذلــك 
ــة  ــة التقليدي ــاذج التعليمي ــج والنم ــاوز المناه ــى تج ــادرة عل ــتقبلية ق مس
لمخاطبــة االحتياجــات التعليميــة الحاليــة للطلبــة. إن مناهجهــا الدراســية 
ونهــج التدريــس فيهــا مبنيــة علــى التطبيــق العملــي ولهــا عاقــة وثيقــة 
باحتياجــات الطلبــة والمهــارات الضروريــة لمهنهــم المســتقبلية. إنهــا 
ــوادث  ــتجيب للح ــتطيع أن تس ــة تس ــان أن الدول ــة لضم ــة مكرس أكاديمي
والطــوارئ فــي المســتقبل، فــي عالــم متقلــب وغيــر مســتقر، مــع الجاهزية 

ــا. ــة مصالحه ــة لحماي الازم

جيمس انثوني مورس

مقدمة عن رئيس األكاديمية 
ورسالته الترحيبية

 

أهــًا بكــم فــي أكاديميــة ربــدان. إننــي أشــعر بفخــر كبيــر لكونــي رئيســًا 
لهــذا الصــرح التعليمــي العصــري والمتطــور للغايــة فــي توفيــر التعليــم 
ــد  ــة. لق ــة والخاص ــات الحكومي ــة للقطاع ــق بالجاهزي ــب المتعل والتدري
ــة  ــة ضروري ــإن الجاهزي ــة ب ــبب إدراك الدول ــة بس ــذه األكاديمي ــت ه بني
ــن  ــة م ــة الحقيقي ــق الجاهزي ــم تحقي ــا، ويت ــة مصالحه ــل حماي ــن أج م
خــال وضــع خطــط وسياســات واالســتجابة بشــكل مشــترك بيــن 
االســتجابة  الحكوميــة والخاصــة، بحيــث تكــون  الدولــة  مؤسســات 

ــة. ــقة وفعال ــة منس ــاالت الطارئ ــوادث والح للح

 
ــن  ــن م ــة قادمي ــب طلب ــم وتدري ــدان لتعلي ــة رب ــيس أكاديمي ــم تأس ت
مجموعــة واســعة مــن الجهــات المعنيــة الرئيســية فــي مجموعــة 
مــن البرامــج التعليميــة التــي تتــراوح بيــن درجــة الماجســتير إلى الــدورات 
ــة  ــات المعني ــذه الجه ــع ه ــل م ــعى للعم ــا تس ــرة. كم ــة القصي المهني
فــي وضــع معاييــر متقدمــة ومشــتركة للعمــل والتدريــب المهنــي 
مراكــز  اعــداد  خــال  مــن  فاعليــة  أكثــر  نتائــج  وتحقيــق  المشــترك، 

ــز. للتمي

إن أكاديميــة ربــدان بيئــة تعليميــة مســتقبلية متعــددة المجــاالت 
ويتــم اختيارهــا مــن قبــل العامليــن فــي مجــاالت األمــن الدفــاع والدفــاع 
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• تساند االحتياجات التعليمية الفردية للطالب;
• تتيح معادلة المؤهات المكتسبة عند تغير األدوار الوظيفية     

    للطالب;
• تساعد الطالب على التطّور وظيفيًا;

• تساعد الطالب على العمل بفعالية أكثر مع موظفي الدوائر 
     والمؤسسات األخرى بما يحقق حماية الدولة ومقدراتها;

• توفير مؤهات صممت باالستناد على أفضل الممارسات 
     العالمية.

 

ــًا  ــر خصوص ــي بالصب ــرة والتحل ــد والمثاب ــل بج ــة للعم ــع الطلب ــو جمي وأدع
خــال المراحــل األولــى التــي عــادة مــا تكــون فيصليــة فــي تحديــد مــدى 
ــواع  ــتى أن ــم ش ــي تقدي ــة ف ــي األكاديمي ــا ف ــزم جميعن ــب. ونلت ــاح الطال نج
الدعــم للطالــب، ونســعى جميعــًا لدفــع األكاديميــة نحــو التميــز والجــودة 
ــز  ــق إال بتمي ــن أن يتحق ــذي ال يُمك ــر ال ــة األم ــة المرموق ــة العالمي والمكان
وإبــداع طلبتنــا. سنســاندكم اليــوم وكذلــك فــي وظائفكــم المســتقبلية،

وأرحــب بكــم مــرة أخــرى فــي أكاديميــة ربــدان. أرجــو أن تحققــوا أكبــر 
ــتكم.  ــى دراس ــز عل ــا والتركي ــم هن ــال تواجدك ــن خ ــة م ــتفادة ممكن اس
وســنحقق معــًا فارقــًا كبيــراً فــي مســتوى الجاهزيــة التــي تســاعد علــى 

نجــاح دولتنــا فــي المســتقبل.

د. فيصل عبيد العيان

مقدمة عن نائب رئيس األكاديمية 
ورسالته الترحيبية

 

يطيب لي في البداية أن أشكركم على حسن اختيار أكاديمية ربدان،

ونيابــة عــن كامــل فريــق العمــل فــي أكاديميــة ربــدان أرحــب بكــم 
للدراســة فــي هــذه المؤسســة الفريــدة عالميــًا.

وجــاء انشــاء هــذا الصــرح ترجمــة لرؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة، الــذي اســتبصر الحاجــة الملحــة لتوجيــه الجهــود نحــو بنــاء 
جاهزيــة الدولــة لمواجهــة شــتى أنــواع التحديــات، وقــد تكاتفــت العديــد 
مــن الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة فــي الدولــة لتحويــل رؤيــة ســمو 

ولــي عهــد أبــو ظبــي إلــى واقــع.

ولقــد كّرســت أكاديميــة ربــدان طاقاتهــا لبنــاء مناهــج فريــدة وخلــق 
والريــادة  االبــداع  فــرص  للطالــب  يُتيــح  بمــا  للتعلــم  داعمــة  بيئــة 
والتميــز فــي حقــل تخصصــه، وأّن األكاديميــة اســتقت منهجيتهــا مــن 
ــة  ــة تعليمي ــق بيئ ــأنها خل ــن ش ــي م ــة الت ــات العالمي ــل الممارس أفض

ــي: ــز بالتال تتمي
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1. معلومات عامة

طريقة استخدام الدليل
إن الغــرض مــن هــذا الدليــل هــو مســاعدة الطــاب فــي االســتعداد للدراســة فــي أكاديميــة ربــدان. ويقــدم هــذا الدليــل للطالــب أجوبــة وافيــة ألســئلة كثيــرة 
حــول الدراســة فــي أكاديميــة ربــدان فــي الوقــت الــذي يوفــر فيــه معلومــات شــاملة عــن حقــوق الطالــب ومســؤولياته وكل مــا هــو متوقــع منــه أثنــاء فتــرة 

دراســته فــي األكاديميــة.

خدمات الطلبة
لألسئلة واالستفسارات العامة، يُمكن للطالب أن يتواصل مع مكتب خدمات الطلبة التالية بياناته:

االســـم: عبد اهلل عمر باصليب
المنصب: مدير إدارة خدمات الطاب والتسجيل 

الهاتف: 0097125999101
studentservices@ra.ac.ae ; abaslaib@ra.ac.ae :البريد اإللكتروني

ساعات العمل االعتيادية:  7 صباحًا وحتى 5 مساًء من األحد الى الخميس

لالستفسارات األخرى
يُمكن اإلجابة على االستفسارات األخرى من خال التواصل مع أقسام محددة أو جهات خدمات بعينها كما هو موضح أدناه:

المجال الرئيسي للخدمة

اإلدارة              االسم                                                                 الهاتف                                         البريد االلكتروني

rabdanea@ra.ac.ae

salsaedi@ra.ac.ae

wyassin@ra.ac.ae

ssalkaabi@ra.ac.ae

kalobeidli@ra.ac.ae

halzaabi@ra.ac.ae  

bfarah@ra.ac.ae

+971 2 599 9002

+971 2 599 9110

+971 2 599 9029

+971 2 599 9147

+971 2 599 9020

+971 2 599 9090

+971 2 599 9854

نهلة إبراهيم النعيمي

سامية سالم الساعدي

وليد ياسين

سالم سيف الكعبي

خالد عبد اهلل العبيدلي

حمد عبد الرحمن الزعابي

برايدي فرح

مكتب رئيس ونائب رئيس 
أكاديمية ربدان 

 المسجل العام

الشؤون األكاديمية

الشؤون المهنية )باإلنابة(

الفعالية المؤسسية

المالية والتمويل

المكتبة
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الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                  #       االسم  

jhatzadony@ra.ac.ae02 599 9069مدير برنامج االمن الداخليجون جورج هاتزدوني1

jharrison@ra.ac.ae02 599 9052إستاذ مشاركجون هاريسون2

jhardy@ra.ac.ae02 599 9847إستاذ مساعدجون انثوني هاردي3

aacharya@ra.ac.ae02 599 9846إستاذ مشاركارابيندا اكاريا4

malkuwaiti@ra.ac.ae02 599 9846إستاذ مساعد -بدوام جزئيمحمد حمد حارب الكويتي5

splakoudas@ra.ac.ae02 599 9848إستاذ مساعدسبايردون باكوديس6

sbrooks@ra.ac.ae02 599 9849إستاذ مشاركستيفن مارك بروكس7

jjerard@ra.ac.ae02 599 9066إستاذ مساعدجولين آن جيرارد8

برنامج التعليم التحضيري والعام

األمن الوطني

قائمة مدراء البرامج وأعضاء الهيئة التدريسية

الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                  #       االسم  

shalnaqbi@ra.ac.ae02 599 9070مدير البرنامج التحضيريشماء حمدون النقبي1

crudder@ra.ac.ae02 599 9056إستاذ مشارككارال اموى رودر2

ateneiji@ra.ac.ae02 599 9034إستاذ مساعدأسماء صالح الطنيجي3

ballagui@ra.ac.ae02 599 9059إستاذ مساعدبسمة بنت عمر العاقي4

kalhattawi@ra.ac.ae02 599 9072إستاذ مساعدخوله سعيد حسن الحتاوي5

malmatalka@ra.ac.ae02 599 9851محاضر لغة عربيةمحمد محمود المطالقة6

jryan@ra.ac.ae02 599 9074محاضرجايمس جون أنثوني ريان7

rbelanger@ra.ac.ae02 599 9045محاضر لغة انجليزيةروبرت بيانجر8

laljneibi@ra.ac.ae02 599 9073مساعد محاضرليلى يوسف الجنيبي9

lfraser@ra.ac.ae02 599 9064محاضر لغة انجليزيةليسا ان فراسر10

nsoelberg@ra.ac.ae02 599 9061محاضر لغة انجليزيةناثان اندرو سوليبرج11

kmiller@ra.ac.ae02 599 9060محاضر لغة انجليزيةكاثرين بار ميلير12

mgallagher@ra.ac.ae02 599 9049محاضر لغة انجليزيةميشيل جاجير13

apriest@ra.ac.ae02 599 9065محاضر لغة انجليزيةاليسون مورا بريست14
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الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                  #       االسم  

 مدير برنامج العلوم األمنيةإماندا جيني ديفس1
والشرطية باإلنابة

adavies@ra.ac.aet02 599 9868

mroycroft@ra.ac.ae02 599 9051بروفسورمارك هنري رويكروفت2

ealblooshi@ra.ac.ae02 599 9046محاضر مساعدإبراهيم سليمان إبراهيم البلوشي3

pstanislas@ra.ac.ae02 599 9054 إستاذ مساعدبيري تشارلز ستانيسليس4

sfairgrieve@ra.ac.ae02 599 9860بروفسورسكوت إيان فيرجريف5

)BCM( إدارة استمرارية األعمال
واإلدارة المتكاملة للطوارئ

العمل الشرطي واألمن

قائمة مدراء البرامج وأعضاء الهيئة التدريسية

الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                  #       االسم  

 لميس عبد المجيد حسيب1
القيسى

 مدير برنامج إدارة استمرارية األعمال
واإلدارة المتكاملة للطوارئ

lalqaisi@ra.ac.ae02 599 9858

sarlikatti@ra.ac.ae02 599 9053إستاذ مشاركسيدوها سودهاير ارليكاتي2

csamuel@ra.ac.ae02 599 9043إستاذ مساعدكارلوس صامويل3

akubicek@ra.ac.ae02 599 9850إستاذ مساعدأماديوس مايكل كوبيك4

 محاضر في إدارة استمرارية األعمالماري ميشيل سوشيكاال بروك5
واإلدارة المتكاملة للطوارئ

mbrooks@ra.ac.ae02 599 9057

karyal@ra.ac.ae02 599 9853إستاذ مساعدكومال راج اريال6

 محاضر في إدارة استمرارية األعمالفرانك وليام ديل جروسو7
واإلدارة المتكاملة للطوارئ

fdelgrosso@ra.ac.ae02 599 9852

nfoyou@ra.ac.ae02 599 9859إستاذ مساعدنيجومدوم فيفيان استيل فويو8
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2. موقع األكاديمية

عنوان الشارع:  أكاديمية ربدان، شارع ظفير 2 - أبو ظبي. 

العنوان البريدي:  ص.ب. أبو ظبي - اإلمارات العربية المتحدة - ص.ب. 114646

الهاتف:  9111 599 2 971+

studentservices@ra.ac.ae  :البريد اإللكتروني

فاكس:  9112 599 2 971+

www.ra.ac.ae الصفحة االلكترونية: 

RabdanAcademy /                    :عناوين وسائل التواصل االجتماعية

Latitude and Longitude:          24.430110, 54.436768
QR Code: Scan the QR code N follow the directions
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3. التقويم األكاديمي
يعرض الجدول التالي تواريخ األحداث الرئيسية في التقويم األكاديمي ألكاديمية ربدان.

تحدد جميع التواريخ المرتبطة بشهر رمضان والمناسبات الدينية وفقًا للتقويم الهجري الصادر عن وزارة العدل والشؤون االسامية واألوقاف، لذلك 
يستوجب التأكد من تواريخ هذه المناسبات ويستثنى من ذلك عطلة العيد الوطني واجازة رأس السنة.  وسيتم اإلعان عن االجازات المرتبطة 

بالمناسبات الدينية أو الوطنية بوقت مناسب قبل حدوثها.

18- 22 أغسطس  

 
25 - 29 أغسطس 2019    

1 - 5 سبتمبر 2019

8 - 12 سبتمبر 2019

15 - 19سبتمبر  2019

22 - 26 سبتمبر 2019

29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2019

6 – 10 أكتوبر 2019

13 - 17 أكتوبر 2019

20 – 24 أكتوبر 2019

27 – 31 أكتوبر 2019

3 – 7 نوفمبر 2019

10 – 14 نوفمبر 2019

 17 – 21 نوفمبر 2019

 24 – 28 نوفمبر 2019

1 – 5 ديسمبر 2019

8 – 12 ديسمبر 2019

15 – 19 ديسمبر 2019

22 – 26 ديسمبر 2019

29 ديسمبر – 2 يناير 2020

مجموع  أيام
 الدراسة 

 

Towards a more resilient nation

 

Towards a more resilient nation

 الفصل الدراسي: خريف  2019 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

4

3

5

 عودة العميد، ورؤساء البرامج الدراسية وأعضاء الهيئة
 التدريسية من ا�جازة

 اليوم ا�خير لاللتحاق بالبرامج الدراسية أو االنسحاب منها
بدأ الدراسة

 برنامج ال¡رشاد الطالبي للطلبة الجدد
 تسجيل الطلبة الجدد وإجراء امتحان تحديد المستوى

18 أغسطس (ا�حد) 2019 

19 أغسطس (ا�ثنين) 2019
20 أغسطس (الثالثاء) 2019 
20 أغسطس (الثالثاء) 2019 

18-22 أغسطس (الثالثاء إلى الخميس) 2019 

27 أغسطس (الثالثاء) 2019
 

15 سبتمبر (ا�حد) 2019

26 سبتمبر (الخميس) 2019

3 أكتوبر (الخميس) 2019

أيام ا�نشطة كما حددت 

7 نوفمبر (الخميس) 2019

9 نوفمبر (السبت) 2019
10 نوفمبر (ا�حد) 2019

28 نوفمبر (الخميس) 2019

1 ديسمبر (االحد) 2019
2 – 3 ديسمبر (من ا�ثنين حتى الثالثاء) 2019 

4 ديسمبر (ا�ربعاء) 2019 

12 ديسمبر (الخميس) 2019

19 ديسمبر (الخميس) 2019

1 يناير (ا�ربعاء) 2020

2 يناير (الخميس) 2020
 

78

احتفال الطلبة

يوم ا�نشطة – رياضة
بداية المرحلة ١: دبلوم الشرطة وا�من

 )WW) الموعد النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي دون توقيع عقوبة

)WF) نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة

امتحان منتصف الفصل الدراسي 

أسبوع ا�نشطة
 

أسبوع االرشاد -ما قبل التسجيل 
نهاية المرحلة ١: دبلوم الشرطة وا�من

 
المولد النبوي الشريف 

بداية المرحلة ٢: دبلوم الشرطة وا�من

يوم ا�نشطة – أعمال الخدمة المجتمعية والتطوع
  

فعاليات يوم الشهيد
 

اليوم ا�خير للدراسة    
العيد الوطني

بدأ االمتحانات النهائية للفصل الدراسي
  

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي
 

إعالن النتائج النهائية 
عطلة الشتاء للطلبة

 عطلة الشتاء للطلبة والهيئة التدريسية
 

عطلة الشتاء للطلبة والهيئة التدريسية 
إجازة رأس السنة الميالدية

نهاية المرحلة ٢: دبلوم الشرطة وا�من 
   

التقويم ا�كاديمي 2019 - 2020 
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Towards a more resilient nation

 

Towards a more resilient nation

 الفصل الدراسي: ربيع  2020 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

5 – 9 يناير 2020

12 – 16 يناير 2020

 
19 – 23 يناير 2020

 
26 – 30 يناير 2020

2 – 6 فبراير 2020
 

9 – 13 فبراير 2020

16 – 20 فبراير 2020

 

23 – 27 فبراير 2020 

1 – 5 مارس 2020 

8 – 12 مارس 2020 

15 – 19 مارس 2020

22 – 26 مارس 2020

29 مارس – 2 ابريل 2020 

5 – 9 ابريل 2020 

12 – 16 ابريل 2020

19 – 23 أبريل 2020 

26 – 30 ابريل 2020

3 -7 مايو 2020

10 – 14 مايو 2020

0

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

2

 عودة الهيئة التدريسية من عطلة الشتاء
 بدأ فترة التسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية

بداية المرحلة ٣: دبلوم الشرطة وا�من
البرنامج التعريفي وتوزيع الجدول الدراسي

  اليوم ا�خير للتسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية
  

بدأ الدراسة 
احتفال الطلبة 

أسبوع الفعاليات وا�نشطة، الموعد النهائي لالنسحاب من 
(WW) البرنامج الدراسي دون توقيع عقوبة 

  (WF)  نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة
نهاية المرحلة ٣: دبلوم الشرطة وا�من

امتحانات منتصف الفصل الدراسي 
بداية المرحلة ٤: دبلوم الشرطة وا�من

أسبوع االستعالم - ما قبل التسجيل 

عطلة الربيع للطلبة والهيئة التدريسية 

عودة الطلبة والهيئة التدريسية من عطلة الربيع 

نهاية المرحلة ٤: دبلوم الشرطة وا�من

بداية المرحلة ٥: دبلوم الشرطة وا�من
اليوم ا�خير للدراسة 

بدأ االمتحان النهائي 

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي

5 يناير (ا�حد) 2020 
 5 يناير (ا�حد) 2020 

5 يناير (ا�حد) 2020
5 - 9 يناير (ا�حد- الخميس) 2020 

 9 يناير (الخميس) 2020

12 يناير (ا�حد) 2020 
13 يناير (اªثنين) 2020 

20 فبراير (الخميس) 2020

 
27 فبراير (الخميس) 2020 

27 فبراير (الخميس) 2020 

5 مارس (ا�حد) 2020 

5 ابريل (ا�حد) 2020 

26 ابريل (ا�حد) 2020
30 ابريل (الخميس) 2020 

2 مايو (السبت) 2020 

11 مايو (اªثنين) 2020 

83 مجموع  أيام
 الدراسة 

التقويم ا�كاديمي 2019 - 2020 
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التقويم األكاديمي 2020-2019

بدأ الفصل الدراسي – الصيف 
تاريخ إعالن النتائج

بدأ فترة التسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية 

عيد الفطر 
الموعد النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي دون 

(WW) توقيع عقوبة 
 

 (WF) نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة

امتحانات منتصف الفصل الدراسي

نهاية المرحلة ٥: دبلوم الشرطة وا�من

بداية المرحلة ٦: دبلوم الشرطة وا�من 

 اليوم ا�خير للدراسة
 بدأ االمتحانات النهائية

 انتهاء امتحانات الفصل الدراسي
 إعالن النتائج النهائية

مجموع  أيام
 الدراسة 

 

Towards a more resilient nation

التقويم ا�كاديمي 2019 - 2020 

  الفصل الدراسي: صيف 2020 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

5 – 9 يوليو 2020

12 – 16 يوليو 2020 

19 – 23 يوليو 2020  

26 – 30 يوليو 2020

2 – 6 أغسطس 2020 

9 – 13 أغسطس 2020

16 – 20 أغسطس 2020

23 – 27 أغسطس 2020

1

2

3

4

5

6

7

بدأ الفصل الدراسي الثاني – لفصل الصيف 
اليوم ا�خير للتسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية 

 (WW) الموعد النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي دون
توقيع عقوبة  

 (WF)  نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة

عيد ا�ضحى، امتحانات منتصف الفصل الدراسي 

نهاية المرحلة ٦: دبلوم الشرطة وا�من

بداية المرحلة ٧: دبلوم الشرطة وا�من
اليوم ا�خير للدراسة 

بدأ االمتحانات النهائية 
انتهاء امتحانات الفصل الدراسي 

إعالن النتائج النهائية 

3

5

5

5

4

5

5

7 يوليو (الثالثاء) 2020
9 يوليو (الخميس) 2020

 9 يوليو (الخميس) 2020 

16 يوليو (الخميس) 2020

2 أغسطس (ا�حد) 2020

13 أغسطس (الخميس) 2020

16 أغسطس (ا�حد) 2020

17 أغسطس (اªثنين) 2020
 18 أغسطس (الثالثاء) 2020

 20 أغسطس (الخميس) 2020

 25 أغسطس (اªثنين) 2020

مجموع  أيام
32 الدراسة 

  الفصل الدراسي: صيف 2020 

  الفصل الدراسي: صيف 2020 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

17 – 21 مايو 2020

 24 – 28 مايو 2020

 31 مايو – 4 يونيو 2020

7 – 11 يونيو 2020

 14 – 18 يونيو 2020

21 – 25 يونيو 2020

28 يونيو – 2 يوليو 2020

 5 – 9 يوليو 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

19 مايو (الثالثاء) 2020
 19 مايو (الثالثاء) 2020

 21 مايو (الخميس) 2020

 23 – 24 (السبت/ ا�حد) 2020
 28 مايو (الخميس) 2020

4 يونيو (الخميس) 2020

18 يونيو (الخميس) 2020

21 يونيو (ا�حد) 2020

 1 يوليو (ا�ربعاء) 2020
 2 يوليو (الخميس) 2020

 6 يوليو (اªثنين) 2020
 9 يوليو (الخميس) 2020

3

2

5

5

5

5

5

2

32

عطلة الصيف للهيئة التدريسية

  @ هذا التقويم خاضع للتقويم القمري

 @@الطالب ذوي الدراسة المتفرغة عليهم االلتحاق بالبرامج الدراسية في أحد فصول الصيف الدراسية

Page 3/3



 Undergraduate
   Student Handbook 2019-20  Page دليل الطالب17 

 الجامعي للدراسات العليا 2019 - 2020

4. القبول
جميع سياسات وإجراءات القبول في األكاديمية متوفرة في كتالوج االكاديمية على 

موقعنا على اإلنترنت  www.ra.ac.ae   ويمكن االطاع عليها وتحميلها.

5. حقوق ومسؤوليات الطالب
ــق  ــات والمراف ــة الخدم ــى كاف ــول إل ــم الوص ــح له ــاوية تتي ــًا متس ــم حقوق ــم ومنحه ــرام وإنصافه ــة باحت ــة الطلب ــرورة معامل ــدان ض ــة رب ــدرك أكاديمي ت
الداعمــة لمســاعيهم األكاديميــة. ومقابــل تلــك الحقــوق تتوقــع أكاديميــة ربــدان مــن الطــاب إبــداء أشــكال التعــاون المتمثــل بمعاملــة زمائهــم 
وطاقــم األكاديميــة وممتلكاتهــا ومرافقهــا باحتــرام. وخــال دراســة الطالــب فــي األكاديميــة، علــى الطالــب االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات والقوانيــن 

ــي: ــى التال ــؤوليات عل ــذه المس ــمل ه ــث تش ــح حي واللوائ
المشاركة الفاعلة واإليجابية في البيئة التدريسية والتعليمية.  •  

المحافظة على تقدم مستمر في الدراسة.  •  
المشاركة اإليجابية في حياة أكاديمية ربدان االجتماعية والثقافية.  •  

لاستجابة السريعة لطلبات أعضاء هيئة التدريس وطاقم أكاديمية ربدان.  •  
حيثما أمكن، المشاركة اإليجابية في تحسين سمعة وتطوير أكاديمية ربدان  •  

ــراءات  ــات واإلج ــع السياس ــل بجمي ــم الكام ــان إلمامه ــي ضم ــة ف ــؤوليات الطلب ــوق ومس ــة بحق ــدان المرتبط ــة رب ــات أكاديمي ــن سياس ــة م ــن الغاي وتكم
ــة: ــؤون التالي ــة بالش ــؤوليات المرتبط ــوق والمس ــام بالحق ــب اإللم ــى الطال ــدد عل ــذا الص ــي ه ــدان. وف ــة رب ــي أكاديمي ــة ف ــح ذات الصل ــن واللوائ والقواني

االعتراض والتظلم.  •  
موضوعات حماية البيانات والخصوصية.  •  

اإلجراءات التأديبية.  •  
الصحة والسامة.  •  

ملفات الطلبة الشخصية.  •  

وفــي حــال شــعور الطالــب بــأن حقوقــه انتهكــت أو تــم تجاهلهــا بإمكانــه كخطــوة أولــى التوجــه لمرشــده األكاديمــي لطلــب النصيحة والمشــورة ومناقشــة 
القضيــة وشــرح همومــه. وفــي حــال عــدم مقــدرة المرشــد األكاديمــي علــى تقديــم المســاعدة أو حــل المشــكلة، يُمكــن للطالــب التوجــه لمديــر الشــؤون 
األكاديميــة فــي حــال كانــت المشــكلة ذات طبيعــة أكاديميــة أو مديــر خدمــات الطلبــة والتســجيل فــي حــال كانــت المشــكلة ذات طبيعــة غيــر أكاديميــة. 
ويُطلــع المرشــد األكاديمــي الطالــب علــى اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا لحــل المشــكلة المعنيــة. وفــي حــال تعــذر حــل المشــكلة، ترفــع إلــى نائــب الرئيــس 

التنفيــذي الــذي يتخــذ بــدوره القــرار النهائــي، مــع التنويــه علــى أن أي إخــال بشــروط وأحــكام أكاديميــة ربــدان يخضــع لسياســية االنضبــاط الطابــي.

6. النزاهة األكاديمية
علــى الطالــب االلتــزام بالتحلــي باالحتــرام والنزاهــة فــي كافــة األوقــات وأن يتحمــل مســؤولية شــخصية فيمــا يتعلــق بالشــفافية التعليميــة وأن يحافــظ على 
أعلــى معاييــر الســلوك الفرديــة فــي كافــة األوقــات. كمــا يُتوقــع مــن الطلبــة أن يقــوم بواجباتــه بنفســه وأن يســهم اســهامًا عــاداًل فــي الجهــود الجماعيــة 

عنــد المشــاركة فــي العمــل الجماعــي أو الواجبــات الجماعيــة.

وتمنع أكاديمية ربدان السلوك الاأخاقي والمخل بالنزاهة األكاديمية في كافة الظروف خصوصًا:
•  الغش  

•  السرقة الفكرية  

•  الحصول على أفضلية غير مستحقة  

•  نقل أعمال اآلخرين  

•  الدخول غير المصرح ألنظمة أكاديمية ربدان وبياناتها وسجاتها.  

ويُبدي الطاقم األكاديمي كافة أشكال التعاون مع الطالب لضمان إلمامه بجميع الجوانب المخّلة بالنزاهة األكاديمية والعواقب المترتبة عليها.
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قواعد النزاهة األكاديمية

عندما يتم االشتباه بقيام طالب بسرقة أدبية، سيتبع المدرس اإلجراءات التالية:
التحدث مع الطالب بغض النظر عن السرقة االدبية فور اكتشاف الموضوع.  •  

•            التواصل مع عميد الكلية والمسجل لاستفسار إذا كان الطالب قد أرتكب هذا الفعل سابقا.  

عنــد شــك المــدرس بعــدم قيــام الطالــب بإنجــاز الواجــب المكتــوب بنفســه، فعليــه إلــزام الطالــب بإعــادة القيــام بذلــك الواجب فــي بيئــة إختبارية. تســتخدم 
ورقــة نقــل الواجــب كدليــل داعــم الدعــاء عضــو هيئــة التدريــس تســتخدم ورقــة نقــل الواجــب كدليــل داعــم الدعاء عضــو هيئــة التدريس.

إذا أعتــرف الطالــب بســرقة أدبيــة، فيتبــع عضــو هيئــة التدريــس العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي إجــراءات االنضبــاط الطابيــة ويفــرض اإلجــراء المناســب، 
ويتــم إبــاغ القــرار إلــى رئيــس البرنامــج والعميــد والمســجل.

وإذا أنكر الطالب قيامه بالفعل، فيتم عندها إجراء تحقيق.

يقــوم عضــو هيئــة التدريــس ابــاغ رئيــس البرنامــج عــن الحالــة المشــكوك فيهــا ويقــدم المــواد الازمــة بمــا فــي ذلــك مبــررات االدعــاء. يٌعطــى الطالــب 
اشــعارا خطيــا مســبقا مدتــه 3 أيــام عمــل، تــورد فيــه جميــع التفاصيــل حــول كل أجــزاء العمــل ليتــم مناقشــتها.

بما يخص لجنة االستماع لألقوال:

•  تتألف عادة من مدير البرنامج أو من ينوب عنه، بخاف العضو االخر والطالب وشخص معه من األكاديمية.  
•  تسجيل محضر اجتماع من قبل عضو تدريس او موظف آخر يحضر االجتماع.  

•  النظر في جميع االدعاءات الموجهة للطالب، واتاحة الفرصة له ليقدم مبرراته وتقديم اية اعذار مخففة.  
•  في حالة تغيب الطالب عن االجتماع بدون سبب وجيه، فيفترض أنه أقر باالدعاءات الموجهة ضده وبالتالي سقط حقه باالعتراض.  

•  تقدم الكلية القضية باعتبار أنه تم االقرار بها من قبل الطالب.  
•  وفي حالة تأييد اللجنة لادعاء، يتم اتخاذ القرار بناًء على العقوبات المحددة في إجراءات االنضباط الطابية.  

• يتم إرسال تقرير للمسجل.  

فــي حــال لــم يتــم إثبــات حالــة الســرقة االدبيــة، فيتــم تقييــم عمــل الطالــب ومنحــه الدرجــة حســب المعتــاد، وفــي حــال تقديــم اعتــراض مــن الطالــب، فيتــم 
اتبــاع اجــراءات االعتراض.

يحــق للطالــب تقديــم اعتــراض الــى لجنــة يرأســها مديــر الشــؤون األكاديميــة ويجــب توجيــه هــذا االعتــراض خطيــًا إلــى مديــر الشــؤون األكاديميــة فــي موعــد 
أقصــاه خمســة أيــام عمــل بعــد صــدور قــرار لجنــة التحقيــق.

ــج  ــد النتائ ــا أن تؤك ــة ام ــى اللجن ــا وعل ــة نهائي ــرار اللجن ــر ق ــراض، يعتب ــي االعت ــر ف ــد النظ ــك. بع ــه ذل ــب من ــة إال إذا ٌطل ــام اللجن ــب أم ــور الطال ــب حض ال يُطل
ــدم. ــب المق ــل الطال ــم عم ــمح بتقيي ــراض وتس ــى االعت ــي عل ــي أو تبق ــع النواح ــن جمي ــة م والعقوب

يجــب إبــاغ العميــد والمســجل بنتائــج التحقيــق واالعتــراض فــي موعــد ال يتجــاوز 3 أيــام عمــل مــن تاريــخ القــرار ويتــم االحتفــاظ بالقــرار بشــكل دائــم فــي 
ملــف الطالــب. يقــوم المســجل بوضــع ملــف منفصــل يســجل فيــه جميــع حــاالت الســرقة األدبيــة. يطلــع علــى هــذا الملــف عميــد الكليــة ومديــر البرنامــج 

ومديــر الشــؤون األكاديميــة وال يتــم االحتفــاظ بأيــة ســجات فــي حــال لــم يتــم اثبــات أيــة حالــة.

إرشادات عامة  

على أعضاء الهيئة التدريسية االلتزام باإلجراءات التالية بغاية الحد من احتمالية حدوث السرقة األدبية والفكرية:  

•  على الطلبة إدراج المصادر، وتطبيق »Turnitin«، أو ما يماثله من تطبيقات أخرى، وهي أدوات تكنولوجية لتقييم عمل الطلبة    
ضمن أعمال ومهام الطلبة المقدمة. وتدريب الموظفين المعنيين والطلبة على استخدام التطبيق.   
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•   يجب على أعضاء هيئة التدريس تصميم التقييم لكل مساق دراسي للقضاء على أو الحد من الفرص المتاحة للطاب     
للحصول على ميزة غير عادلة من خال السرقة الفكرية أو انتهاك األمانة األكاديمية.   

•   يجب على أعضاء هيئة التدريس مراجعة وتجديد التقييم لكل مساق دراسي في كل مرة يتم تقديم الوحدة الدراسية، بما في    
ذلك إعادة تصميم تقييم المهام لمنع أي خروقات للنزاهة األكاديمية قد تكون حدثت من قبل للعمل على عدم تكراراها.   

•  يجب عدم إعادة استخدام مهام التقييم بطريقة تمكن الطاب الذين لديهم معرفة أو خبرة سابقة بهذه المهام من     
الحصول على ميزة غير عادلة ألنفسهم أو لآلخرين.  

•   عدم استخدام نفس أسئلة االمتحانات وأسئلة المهام والواجبات الدراسية إال إذا كان رئيس البرنامج مقتنًعا بأن االستعانة    
بنفس األسئلة ال يعرض النزاهة األكاديمية للتقييم لانتهاك؛ أو يؤدي إلى الحصول على ميزة غير عادلة.    

•  يفضل حصول أعضاء هيئة التدريس على عينة من كتابات كل طالب، تتم في الصف الدراسي، في بداية الفصل الدراسي من أجل    
تحديد معيار لمستويات اللغة للطاب والمستوى األكاديمي.      

•   في حالة وقوع مخالفة او انتهاك في نهاية الفصل الدراسي، يتم منح عامة I للطالب مرتكب المخالفة وانتظار ما تؤول إليه    
نتائج التحقيق.   

االمتحانات والمراقبة 

ــل  ــن أج ــدان م ــة رب ــي أكاديمي ــاب ف ــات الط ــى إدارة خدم ــه إل ــاب التوج ــع الط ــى جمي ــب عل ــان، يج ــة االمتح ــة أو قاع ــى منطق ــول إل ــل الدخ قب
ــى أي  ــب عل ــدة. يج ــة المعتم ــد الهوي ــكال تحدي ــن أش ــر م ــكل آخ ــم أو أي ش ــة به ــب الخاص ــة الطال ــات هوي ــم بطاق ــول وتقدي ــجيل الوص تس

ــة.  ــات الطلب ــن خدم ــة م ــة مؤقت ــة هوي ــى بطاق ــول عل ــة الحص ــة الهوي ــه بطاق ــس بحوزت ــب لي طال

تبــدأ جميــع االمتحانــات فــي وقتهــا المقــرر ســابًقا.  يقــوم رئيــس المراقبيــن بتعريــف الطلبــة بالقواعــد المتعلقــة بالســلوك المتوقــع منهــم 
أثنــاء خــوض االمتحــان، وذلــك قبيــل بــدء االمتحــان بخمــس دقائــق.  كمــا يتــم تعريــف الطلبــة بالمــواد المســموح بهــا )حاســبات، ومراجــع، 
ــة  ــال منافي ــكاب أعم ــهيل ارت ــأنها تس ــن ش ــة م ــزة إلكتروني ــم أجه ــون بحوزته ــوال أن يك ــن األح ــال م ــت أي ح ــة تح ــمح للطلب ــخ...(. ال يس ال

لألمانــة األكاديميــة.  علــى الطلبــة اتبــاع كافــة تعليمــات رئيــس المراقبيــن علــى مــدار وقــت االمتحــان. 

فترة ما قبل االمتحان    
•   من المتوقع وصول الطلبة مبكًرا للتمكن من القيام بإجراءات التسجيل وتحديد المقاعد.  وهذا من شأنه أن يضمن     

إمكانية قيام رئيس المراقبين من إطاع الطلبة على كافة التدابير والقواعد الخاصة باالمتحانات.   
•   يقوم الطلبة بالجلوس في طاوالت مرقمة تم إعدادها من قبل خدمات الطلبة.    

•  على الطلبة إظهار بطاقات الهوية الدائمة او المؤقتة بوضعها على الطاوالت على مدار وقت االمتحان.   
•  يجب أن تكون المواد المرجعية المسموح بها بنفس المستوى والشكل والمحتوى لجميع الطاب المتقدمين لامتحان.    

ويتم متابعة واإلشراف على ذلك من قبل عضو الهيئة التدريسية المسؤول عن وضع االمتحان.    

قوانين االمتحانات  
ال يجوز للطاب انتهاك لقواعد االمتحانات التي يقوم بقراءتها مراقب القاعة. حيث تم وضع قائمة بالمخالفات التي يمكن أن     

تحدث أثناء االمتحانات في الملحق ب للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب لقواعد وأنظمة االمتحانات وإرشادات    
االمتحانات للطاب .  

وتشمل القواعد المهمة على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي:   

•  ال يجوز للطاب التواصل مع الطاب اآلخرين لتقديم معلومات حول االمتحان أو المحاولة للحصول على المساعدة إلكمال    
االمتحان.  

•  يجب على الطاب أن يتجنبوا القيام بتصرفات إما مشبوهة أو تزعج الطاب اآلخرين أو تلك التي قد يعتبرها المراقبون على أنها    
محاولة لجذب انتباه طالب آخر. )تشمل هذه اإلجراءات مد اليدين والسعال واإلشارات والحديث والنظر بشكل متكرر... إلخ.(  

•   يُسمح للطاب برفع أيديهم لطلب إيضاحات من محاضر المادة حول االمتحان. سيكون المحاضر متواجدا في القاعة لإلجابة    
على أسئلة الطاب خال أول 20 دقيقة من الفترة المخصصة لامتحان. يقتصر الحديث هنا على تقديم إيضاحات حول األسئلة    

ويجب أال تتعلق بمدى ماءمة اإلجابات أو دقتها أو بأي إجابة مقترحة.  
•  ال يجوز للطاب مغادرة مكان أو قاعة االمتحان إال بعد انقضاء الدقائق الثاثين األولى من الفترة المخصصة لامتحان. ويجب على    

الطالب أثناء مغادرة مكان أو قاعة االمتحان أال يتواصل مع أي طالب أخر أو يحاول لفت انتباهه.  
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•   ال يجوز للطاب مغادرة القاعة خال آخر 15 دقيقة من الفترة المخصصة لامتحان.  
•   ال يجوز للطاب االستمرار في االمتحان بعد انتهاء الفترة المخصصة لذلك.  

•   لن يسمح للطاب بدخول قاعة االمتحان بعد مغادرتهم لها إال إذا خضعوا لمراقبة تمت الموافقة عليها خال      
خروجهم من القاعة. قد يؤدي ترك مكان االمتحان دون إشراف مستمر إلى سحب ورقة امتحان الطالب وذلك وفًقا     
لتقدير مراقب  القاعة. ]قد يتم تطبيق هذا القانون على الطاب الذين يطلبون مغادرة قاعة االمتحان الستخدام دورات المياه    

-يجب إعام الطاب بالنتائج المحتملة قبل مغادرة القاعة.[  

اإلجراءات التأديبية   
يجب على أي مراقب امتحانات ياحظ سلوًكا غير مقبول أو يواجه حالة تتضمن خيانة األمانة األكاديمية أن يقوم باإلجراءات     

التالية:  

•  مصادرة واالحتفاظ بجميع المواد الغير مصرح بها والتي وجدت بحوزة الطالب.  
•  نقل الطالب إلى طاولة أخرى إذا تم اعتبار أن الطالب يتصرف بطريقة قد تعيق أداء الطاب اآلخرين.  

•  يجب أن اطاع رئيس المراقبين على جميع الحوادث أو األمور التي لم يقوم بالتعامل معها بشكل مباشر. سيقوم رئيس     
المراقبين وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا باكتشاف الحادثة باالتصال بالطالب إلباغه باإلجراءات المحتملة     

التالية.  
•   يقوم رئيس المراقبين بمصادرة ورقة االمتحان من وإخراج الطالب من مكان أو قاعة االمتحان في حال ارتكب الطالب أمورا    

تخل بالنزاهة األكاديمية بشكل واضح.  
•  توثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث.  

•  المتابعة مع رئيس البرنامج الخاص بالطاب مباشرة بعد انقضاء االمتحان لتقديم جميع األدلة على خيانة األمانة األكاديمية.    
يتضمن هذا الدليل تقريًرا عن الماحظات والتفاعات. يجب على رئيس المراقبين تعبئة »تقرير تفصيلي حول الحادث » خال 24    

ساعة من وقوعه.  
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7.  الصحة والسالمة

إننا ملتزمون بالحفاظ على بيئة آمنة وصحّية لموظفي األكاديمية 
وطابها وزوارها. سوف يتم التعامل مع أي مشكات تخص الصحة 
والسامة المهنية بجدية في الحال. وإذا الحظت وجود أي مخاطر أو 
مخاوف متعلقة بالصحة والسامة فإنه يجب على الجميع التواصل 

مع المحاضر أو الخدمات الطابية أو مكتب التسجيل في الحال 
واالباغ عن اي إصابات أو عن وقوع حوادث.

7.1  اإلسعافات األولية والحاالت الطبية الطارئة

في حال المرض أو الحادثة التي تتطلب عناية طبية، يتصل الطالب 
بالخدمات الطابية والتسجيل ليتم القيام بإجراء فوري مع 

ممرضة او عيادة طبية او المستشفى. كما يوجد موظف على خبرة 
في االسعافات االولية داخل حرم األكاديمية. يجب على الطلبة 

الذين يعانون من مشاكل صحية مسبقة إباغ الخدمات الطابية 
وموظفين التسجيل. حيث ال يسمح ألحد باالطاع على المعلومات 

الطبية للطالب إال بموافقة خطية منه، وباستثناء ما هو منصوص 
عليه قانوًنا في حاالت الطوارئ التي تهدد حياة الطالب.

الحوادث والحوادث الوشيكة  7.2

يتم التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالصحة والسامة فور 
اكتشافها في أكاديمية ربدان. إذا شعر الطالب بأي مخاطر أو أية 

مسائل مرتبطة بالصحة والسامة حيث عليه أن يُسارع بالتواصل 
مع مكتب خدمات الطلبة والتسجيل لإلباغ عن حاالت اإلصابة أو 

الحوادث التي وقعت.

التدخين  7.3

يمنع التدخين منعا باتا داخل حرم األكاديمية ومرافقها. يوجد هناك 
أماكن مخصصة للتدخين وهي األماكن الوحيدة التي يسمح بالتدخين 

بها.

ال يتم التشجيع على التدخين قطعيا داخل حرم االكاديمية 
ومرافقها حفاظا على الصحة والسالمة العامة.

المواقف والقيادة داخل حرم األكاديمية  7.4

 يجب قيادة المركبات بحذر ويجب اتباع حدود السرعات واللوحات 
المرورية فيما يلي يعض الممارسات الغير آمنة وممنوعة فيما 

يتعلق بمواقف السيارات:

•  ترك السيارة في حالة التشغيل لمدة تزيد عن خمس دقائق  
في المواقف السفلية.  

ترك السيارة بحالة التشغيل بدون مراقبة )في أي مكان في    •
الحرم األكاديمي(.  

ايقاف السيارة في منطقة الحريق أو امام معدات اطفاء     •
الحريق.

ايقاف السيارة في المواقف المخصصة ألصحاب الهمم أو     •

الممرات الخاصة بهم.
الوقوف في المواقف المحجوزة والمواقف المخصصة     •
للموظفين وكبار الزوار )مثل موقف رئيس األكاديمية أو     

العميد أو الزائرين المهمين ...الخ.(.
الوقوف في اماكن غير مخصصة للوقوف والمحددة بخطوط    •

صفراء أو وجود حواجز ولوحات ارشادية.  
- الوقوف بشكل خاطئ والذي يشمل وال يقتصر على:  

- الوقوف بطريقة يشغل بها أكثر من موقف واحد.  
- الوقوف المزدوج )ايقاف مركبة خلف مركبة اخرى مما     

يتسبب بحجز المركبة األخرى(
ايقاف المركبة بزاوية مخالفة لحركة السير )بسبب الرجوع    •

بشكل خاطئ إلى الموقف(  
الوقوف في الممرات ومسارات القيادة الموجودة في منطقة    •

المواقف.  

إجراءات الحريق /إخالء المبنى  7.5

يوجد اجهزة انذار في جميع انحاء حرم األكاديمية لإلباغ عن الحريق أو 
أي حالة طارئة أخرى باإلضافة إلى وجود مخططات لإلخاء في المناطق 

العامة والمشتركة إلرشاد الجميع على كيفية اخاء المبنى مع اظهار 
المسارات الثانوية ونقطة التجمع خارج المبنى. تحذر االكاديمية من 
التاعب بأية أجهزة او أدوات حماية من الحرائق في حرم االكاديمية 

مثل مطفأة الحريق وبكرة خرطوم الحريق وجهاز إنذار الحريق ونقاط 
االتصال يدوية، واللوحة الزجاجية إلنذار الحريق وتمنع ذلك منعًا باتًا.

7.6  قبل الحالة الطارئة:

يجب معرفة مخرج الطوارئ الرئيسي والمخرج البديل من     •
موقعك في األكاديمية.  

يجب التعرف على نقاط تفعيل اإلنذار وصناديق اإلسعافات     •
األولية واماكن طفايات الحريق المنقولة.  

يجب حفظ رقم جهة االتصال بالحاالت الطارئة على الهاتف     •
المحمول.  

يجب معرفة موقع نقاط التجمع.  •
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة خال عملية اخاء المبنى، يجب    •

اخبار فريق الصحة والسامة بذلك مسبقًا )مثل النساء     
الحوامل واصحاب الهمم ...الخ.(.  

يجب المشاركة في تمارين اإلخاء.  •

يجب اتباع الخطوات التالية في حالة وجود طوارئ:
إن صوت االنذار هو عبارة عن نداء مكتبي من أكاديمية ربدان    •

إلخاء المبنى.  
أبقي هادئًا وال تهلع ويجب التحرك بسرعة ثابتة ولكن بدون    •

جري.  
يجب اعتبار جميع االنذارات حقيقية وعدم التعامل معها على انها    •

وهمية.  
•  عدم التجمع مطلقا حول مكان الحادثة

بهدوء، يجب إخاء المبنى من مسارات الهروب المخصصة لهذه    •
الغاية  



 Undergraduate
   Student Handbook 2019-20  Page دليل الطالب22 

 الجامعي للدراسات العليا 2019 - 2020

•  ال تعق مطلقا وصول سيارات الطوارئ مثل سيارات االسعاف  
ومعدات االطفاء والشرطة.  

عليك البقاء خارج المبنى حتى يعلن ضابط الطوارئ باألكاديمية    •
سامة الموقف.  

8. األنشطة والفعاليات الطالبية 

مجلس طلبة أكاديمية ربدان
تتيح أكاديمية ربدان الفرصة أمام الطالب للمشاركة في عملية 

صنع القرار من خال التمثيل الرسمي في اللجان المعنية بالمسائل 
األكاديمية وغير األكاديمية. 

األنشطة والفعاليات الطابية:
يحق لكل طالب مسجل في برنامج الماجستير سواء كانوا طاب 

منتظمين أو ذوي الدوام الجزئي أن يشاركوا في عملية التصويت 
لمجلس الطلبة في أكاديمية ربدان وأن يشاركوا في أي فعاليات 

يرعاها هذا المجلس. ولكنه يحق فقط للطاب المنتظمين بدوام 
كامل وحاصلين على أوضاع أكاديمية جيدة أن يترشحوا لمجلس 

الطلبة في األكاديمية.

ويوجد لهذا المجلس عدة أهداف وهي:
تعزيز مدى فهم الطاب وتقديرهم لمستوى التعقيدات في    •

تشغيل مؤسسة.  
إشراك الطاب بشكل فعال في النقاشات المتعلقة بتطوير    •

األكاديمية.  
تمثيل المجموعة الطابية المتنوعة في أكاديمية ربدان من    •

خال السعي إليجاد المبادرات األكاديمية واالجتماعية واإلدارية    
والسياسية التي قد تهمهم.  

إدارة مخاوف واهتمامات الطاب والدفاع عن مصالحهم بشكل    •
منطقي وفعال مع اإلبقاء على خطوط تواصل إيجابية بين الطاب    

وإدارة أكاديمية ربدان.  
دعم الشفافية في عمل األكاديمية.  •

يتم تفويض جميع صاحيات مجلس الطلبة في أكاديمية ربدان 
من اإلدارة التنفيذية في األكاديمية أو مجلس األمناء. جميع أعمال 
مجلس الطلبة تخضع للمراجعة وهي قابلة للنقض من قبل نائب 
الرئيس التنفيذي. ويقوم نائب الرئيس التنفيذي بتعيين أحد أعضاء 
الهيئة التدريسية لإلشراف على مجلس الطلبة ومساعدتهم في 

أنشطتهم ومشاريعهم. من أجل تعديل القواعد واللوائح التي تنطوي 
على الطاب، يجب على الرئيس لمجلس الطلبة المنتخب إحضار 
القرارات التي تم اإلجماع عليها في مجلس الطلبة لنائب الرئيس 

التنفيذي ومجلس األمناء.
 

األنشطة والفعاليات الطالبية
تشجع أكاديمية ربدان الطلبة على االنخراط باألنشطة الُمنّظمة ما 
دامت تتوافق مع مهمة ورؤية وأهداف األكاديمية ومع االهتمامات 

االجتماعية والثقافية والترفيهية للطلبة. وترحب أكاديمية ربدان 

على وجه الخصوص بتلك األنشطة التي تشجع القيادية التعليمية 
والتحصيل الدراسي والقيادية المهنية والتطوير الطابي. ويتوجب 

أن تكون عضوية أي مجلس أو نادي طابي متاحة أمام كافة طلبة 
األكاديمية وأن تدعم وتمثل تلك المجالس أو النادي لمصالح 

أعضائها. ويُمنع أن يرتبط أي نادي أو مجلس طابي بمنظمات ذات 
أهداف وغايات غير قانونية أو تنتهك القوانين المحلية أو االتحادية 

لدولة االمارات العربية المتحدة. وعليه، تشجع أكاديمية ربدان 
تأسيس المجموعات والمجالس واألندية الطابية التي تهدف إلى 

الدعم االيجابي لخبرات الطلبة التعليمية والترفيهية واالجتماعية 
والثقافية. وفي حال انتهكت نشاطات النادي أو المجلس أو مجموعة 

طابية ما شروط وأحكام األكاديمية، يحق لنائب الرئيس التنفيذي 
في أكاديمية ربدان أن يأمر أعضاء المجموعة الطابية بإيقاف كافة 

األنشطة إلى أن يعالجوا الخلل.

كما يتوجب تسجيل هذه المجموعات أو المجالس أو األندية في 
مكتب خدمات الطلبة. حيث يجب على المجالس أو األندية:

إعداد وتوثيق الغايات واألهداف والقوانين والنظام األساسي     •
واألنشطة الرئيسية بصيغة دستور أو مواد.  

تسجيل المجالس الطابية ودستورها وموادها في مكتب    •
خدمات الطلبة.  

تعيين وتسجيل اسماء األعضاء المسؤولين على تنظيم     •
وتشغيل المجموعة أو النادي أو المجلس بشكل رسمي.  

إعداد وتقديم التقرير السنوي الذي يشمل األنشطة واالنجازات    •
)ومجموعة الحسابات المالية إذا تطلب دستور أو مواد النادي    

الطابي ذلك(.  
االلتزام بسياسات المطبوعات الطابية من قبل أي طالب يعمل    •

بالمجال اإلعامي.  
إباغ مكتب خدمات الطلبة بأي تغييرات تطرأ على دستور أو    •

المجالس الطابية أو أعضائها أو في حال علقت أو أنهت   مواد    
المجموعة أو المنظمة أو النادي الطابي نشاطها.  

وفي حال اخفقت المجموعة أو المجلس أو النادي الطابي على تلبية 
هذه المتطلبات أو انتهكت قوانين ولوائح أكاديمية ربدان، يحق لنائب 

الرئيس التنفيذي أو ممثله أن يوجه أمر لذلك النادي أو المنظمة 
الطابية بالتالي:

 
إيقاف أنشطتها لحين معالجة االختال أو االتفاق على وتنفيذ    •

حل قبل السماح باستئناف نشاط المؤسسة أو النادي.  
ايقاف أنشطة النادي أو المنظمة الطابية ايقافًا نهائيًا.  •

ويحق لمسؤولي المجموعة أو النادي أو المجالس الطابية االعتراض 
على قرار نائب الرئيس التنفيذي.

منشورات الطلبة
تُشجع وتدعم أكاديمية ربدان الطاب على اصدار المنشورات ما دامت 

تعزز ثقافة األكاديمية. وعلى وجه العموم، تشمل اإلصدارات التي 
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تعتبر مائمة على التالي:
تلك المنشورات المستخدمة كأداة إلثراء وتحسين التجربة    •

التعليمية والتعّلمية للطلبة.  
المجات والنشرات والمجات اإلخبارية بما في ذلك وسائل    •

التواصل االجتماعي وااللكتروني المختصة بالفعاليات التعليمية    
والتعلمّية مثل ضيوف الشرف وفرص التوفيق الوظيفي في    

القطاعات الصناعية المناسبة والبعثات وغير ذلك من المواضيع    
التعليمية العامة.  

المنتديات التي تتيح فرصة المناقشة والتعبير عن اآلراء واألفكار    •
المرتبطة بحياة الطالب والمسائل التعليمية.  

اإلعانات والمعلومات التي تروج الفعاليات االجتماعية أو     •
الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.  

يجب الحصول على موافقة مدير إدارة خدمات الطلبة والتسجيل قبل 
نشر أي منشورات صادرة من األكاديمية سواء كانت نسخ الكترونية 

أو أوراق مطبوعة.

ويتحمل الطلبة المؤلفون والمحررون المسؤولية الكاملة عن جودة 
ومحتوى المنشورات الصادرة عنهم وضمان امتثالها للسياسات 

واإلجراءات السارية في أكاديمية ربدان والمعنية بالمنشورات. 
وللمزيد من المعلومات يُمكن التواصل مباشرة مع خدمات الطلبة 

والتسجيل.

القواعد السلوكية للطلبة
يقع على عاتق الطالب الوفاء بأربعة إلتزامات رئيسية خال فترة 

دراسته في أكاديمية ربدان:

•  االلتزام بأعلى معايير السلوك الفردي من خال:
- المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.

- الحرص على حضور كافة األنشطة المرتبطة بالمساقات 
وتقديم الواجبات في الوقت المناسب، ويُستثنى من ذلك الظروف 

االستثنائية أو غير المتوقعة.
- انتهاج السلوك المراعي للقيم األخاقية والنأي بالنفس عن أية 
تصرفات أو سلوكيات من شأنها التسبب بظلم الطلبة اآلخرين.
مراعاة شروط السامة عند المشاركة باألنشطة والحرص على    •

عدم تعريض اآلخرين ألي شكل من أشكال الخطر أو الضرر.  
النأي بالنفس عن أية سلوكيات من شأنها تقييد حرية الطاب    •

اآلخرين في مواصلة دراستهم.  

الطلبة باحترام جميع أفراد أسرة أكاديمية ربدان من خال:  •
- معاملة موظفي وطاب وزوار أكاديمية ربدان بلطف وتسامح    

    واحترام.
- النأي بالنفس عن االنخراط بأية سلوكيات غير قانونية أو     

عنصرية أو فاضحة أو خطيرة أو تلك التي قد يعتبرها اآلخرين    
عدائية.  

- االبتعاد عن أية سلوكيات فيها مضايقة أو تهديد أو تخويف من    
وجهة نظر اآلخرين أو تلك التي تجعل اآلخرين يشعرون بتهديد    

مباشر لسامتهم الشخصية.  
- االبتعاد عن أية تصرفات من شأنها إعاقة أو تعطل األنشطة    

التعليمية أو أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية.  

•    يجب على الطلبة استخدام مصادر ومرافق أكاديمية ربدان 
بطريقة مائمة وقانونية والمحافظة عليها وذلك من خال:

1.  استخدام جميع موارد أكاديمية ربدان والعناية بها بما في   
ذلك المباني والمعدات واألرضيات والساحات والمكتبة وموارد    

المعلومات واالتصاالت بطريقة مشروعة وأخاقية.  
مشاركة الموارد مع جميع أعضاء مجتمع أكاديمية ربدان.  .2

السعي الدؤوب لتجنب أي تصرفات من شأنها إلساءة سمعة    .3
أكاديمية ربدان.  

4.  االبتعاد عن استخدام أو حمل أو توريد أي مادة مخدرة أو أي أسلحة  
أو مواد محظورة في حرم األكاديمية.  

االبتعاد عن استخدام اسم أو مصادر أو مرافق أو سمعة أو شعار    .5
أكاديمية ربدان لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية للطالب أو    
لطرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من األكاديمية.  

الترّفع عن ممارسة أي أنشطة فيها احتيال أو فساد.  .6

• الطلبة واالمتثال لألنظمة والقوانين والسياسات التابعة  
ألكاديمية ربدان.

الخريجين
•  يوفر مكتب الخريجين نقطة تواصل بين أكاديمية ربدان   

وطابها الخريجين. حيث يعمل على تعزيز الروابط بين خريجي    
األكاديمية من خال إشراكهم بأنشطة متنوعة. ينقل المكتب    

تحديثات منتظمة حول مبرمجي المؤتمرات والفعاليات الثقافية    
واألنشطة االجتماعية وفرص التجمع وفًقا لمصالح وتطلعات    

الخريجين.  

  فيما يلي األهداف الرئيسية لمكتب الخريجيين:
إنشاء عاقة قوية بين الخريجين واألكاديمية وتعزيز الشعور    •

بالفخر بين جميع الخريجين.  
تمكين الخريجين ليصبحوا مشاركين نشطين في األكاديمية.  •

إشراك الخريجين في حياة الحرم األكاديمي من خال نشر الوعي    •
عن تطور األكاديمية وإنجازاتها وبرامجها وعروضها.  

دعم التزام أكاديمية ربدان بتوفير القيادة من خال تطوير برامج    •
معترف بها.  

برنامج المتطوعين وخدمة المجتمع والتربية البدنية
وفًقا لقرار مجلس أمناء أكاديمية ربدان، يجب على جميع الطلبة 

المسجلين في أكاديمية ربدان )بنظام الدوام الكامل( إكمال بما 
يعادل 22.5 ساعه تطوعية لكل فصل دارسي و مجموع 180 ساعة 
من العمل التطوعي غير األكاديمي وخدمة المجتمع وكذلك برنامج 
الصحة المتكاملة حيث يكون على الطلبة إتمام مجمو 480 ساعة 

للياقة البدنية بما يعادل 60 ساعة لكل فصل دراسي.
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برنامج المتطوعين وخدمة المجتمع والتربية البدنية
 كمتطلب اجباري للتخرج.

يتم احتساب ساعة االتصال بناًء على مدة األنشطة الفعلية   •
على سبيل المثال، إذا حضر الطالب حدث مدته 3 ساعات، ثم تكون 

ساعات االتصال المكتملة 3 ساعات أتصال فإن عدد الساعات التي يتم 
احتسابها للطالب هي 3 ساعات. 

•  سيحصل الطالب الذي حصل على جائزة أو ميداليات أو مناصب أولى 
على ساعات إضافية كتقدير وتحفيز للطلبة.

سيتم إخفاء أجمالي ساعات االتصال ولكنها ستظهر في   •
كشوفات عامات الطلبة.

•  حسابات الرياضة المدمجة: 4 ساعات في األسبوع * 15 اسبوع في 
الفصل: 60 ساعة في الفصل

فعاليات أكاديمية ربدان واألنشطة المجتمعية:
   1.5 ساعة في اإلسبوع لمدة 15 إسبوع بمعدل 22.5 ساعة في في 

الفصل الواحد وبمعدل 180 ساعة خال 4 سنوات.  

يجب على طاب السنة الرابعة والثالثة إكمال 6 ساعات اتصال بحد    •
أدنى 12- ساعة أتصال بشكل رئيسي في فعاليات أكاديمية ربدان.  

سيحتاج طالب السنة الثالثة إلى إكمال 16 ساعة اتصال في أنشطة    •
اللياقة البدنية والرياضة، ويجب على طالب السنة الرابعة إكمال 8    

ساعات أتصال في اللياقة البدنية والرياضة.  
•  وضع خطة انتقالية للطاب الحاليين الباقين.

•  تقديم خطة المكافآت للفصلين األول والثاني.
•  يستبعد الطاب غير المتفرغين من المشاركة في البرنامج ما لم  

يرغبون في ذلك، وبالتالي ستكون مشاركتهم اختيارية.  
•  أيجاد فرص للعمل التطوعي.

يجب التأكد من أن وقت العمل التطوعي ال يتعارض مع جدول    •
الحصص اليومي.  

يجب التحقق من أن منظم الفعالية التطوعية معترف به من    •
الحكومة وموافق عليه من قبل الحرم الجامعي.  

يتم التقديم للمشاركة بهذه األنشطة من خال إدارة القبول    •
والتسجيل وخدمات الطلبة.  

يجب التقديم إلى منظم الفعالية  •
يجب التأكد من معلومات الحدث )اليوم/ التاريخ/ الوقت/ اسم    •

المشرف/ والدور الذي يقوم به المتطوع(.  
المشاركة في الفعالية/ تحقيق الغاية،  •

يجب تعبئة نموذج التطوع في أكاديمية ربدان بعد االنتهاء من    •
الفعالية.   

يتم تقديم برنامج الصحة المتكاملة في أيام العطات الرسمية /   •
عطات نهاية األسبوع أو بعد ساعات الدراسة.

يمكن للطاب إكمال ساعات التطوع وخدمة المجتمع من خال: 

الفعاليات واألنشطة التي تنظمها أكاديمية ربدان.  •

المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية.  •
الفعاليات الوطنية  •

الفعاليات التراثية والثقافية  •
فعالية نشر الوعي الصحي  •

الفعاليات العلمية والبيئية واالجتماعية  •
الفعاليات الرياضية واللياقة البدنية  •

9. قواعد اللباس والمظهر العام

 التزامًا من أكاديمية ربدان بإعداد طلبة قادرين على دخول سوق 
العمل اإلماراتي بشكل مباشر، يتوجب على جميع الطلبة المحافظة 
على مظهر عام مهني والئق في كافة األوقات وارتداء المابس التي 

تحترم العادات السارية في الدولة.

مراعاة قواعد اللباس التالية من قبل جميع الطلبة:
•    الطاب الذكور االلتزام باللباس الرسمي للدولة المتمثل   

      بالكندورة والغترة )اللون: ابيض( والعقال.
•    أال يزيد طول الشعر عن 3 سنتيمتر والحرص على تهذيب شعر  

        الشارب واللحية.
•      يتوجب على الطلبة حمل البطاقة التعريفية داخل حرم   

         االكاديمية
•      على الطالبات االلتزام بلبس العباءة وغطاء الرأس.

•        يمنع ارتداء ما يلي:
     - بنطال الجينز

     - القميص قصير األكمام
     -   المابس الرياضية

     -   المابس الضيقة
     -  المابس الشفافة

10. سجالت الطالب وحماية بياناتهم

السرية
تتمتع سجات الطلبة بالسرّية التامة وستدوم هذه السرية طوال 

فترة انتظامهم في األكاديمية وبعد توقفهم عن الدراسة وبعد 
انسحابهم من األكاديمية وبعد تخرجهم وحتى بعد أرشفة أو إتاف 

هذه السجات.

وال يُمكن في أي حال من األحوال اعتبار أن والبيانات المتوفرة في 
نظام معلومات الطالب الخاص بأكاديمية ربدان هي معلومات عامة 

ذلك ألن استخدامها واالطاع عليها ينحصر باألشخاص المصرح لهم 
والذين يحق لهم الكشف عن معلومات سجات الطلبة لألشخاص 

المعنيين داخل األكاديمية أو في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
في الدولة أو للمؤسسات أو الجهات العاملة تحت مظلة الوزارة 

طالما كان الكشف عن السجات يُحقق غرض تعليمية شرعية 
وقانونية.
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والبد من الحصول على موافقة خطية من الطالب قبل الكشف عن 
معلومات أكاديمية أو شخصية في ملفه ألي طرف ثالث بما في ذلك 

جهة ابتعاث الطالب أو ولي األمر القانوني. وللطالب حقوق وواجبات 
معينة فيما يتعلق بسجاته في األكاديمية:

الحقوق
حق المعاينة والمراجعة والحصول على نسخ من السجل     •

األكاديمي.  
حق تعديل البيانات الشخصية أو األكاديمية في حال كانت غير    •

دقيقة.  

الواجبات
تزويد األكاديمية بمعلومات وبيانات محدثة عن جهة     •

االبتعاث.  
تزويد األكاديمية بمعلومات شخصية محدثة.  •

إجراءات الطالب -المعلومات الشخصية
على الطالب أن يُزّود األكاديمية ببيان رسمي يؤكد فيه معلوماته 

الشخصية وذلك من خال المواعيد الزمنية المدرجة أدناه، مع التنويه 
أّن األكاديمية تحرص على إدخال هذه البيانات في نظام سجات الطالب 

والمحافظة على حداثتها وأنه بإمكان الطالب أن يقدم هذا التأكيد 
إلكترونيًا أو في صيغة خطية وفقًا لإلجراء المعتمد من مكتب خدمات 

الطلبة والتسجيل.
عند القبول للدراسة في األكاديمية.  •  

في بداية كل فصل دراسي.   •  

قبل أسبوعين من نهاية الفصل الدراسي األخير.  •  

ويحق للطالب الحصول على نسخ من معلوماته األكاديمية والشخصية 
بموجب طلب خطي، حيث سيرد المسجل خال أسبوعين من تاريخ 

استام الطلب إلعام الطالب باإلجراء الذي عليه اتباعه، وقد يُطلب من 
الطالب تقديم الطلب عبر اإلنترنت أو القيام بالدفع للنسخ المصورة.

 إجراءات الطلبة-فحص ومراجعة وتعديل المعلومات

تتيح األكاديمية الفرصة أمام الطالب لاطاع على بعض بياناته 
األكاديمية والشخصية من خال النافذة الطابية المتاحة على البوابة 

االلكترونية لنظام معلومات الطالب. ويحق للطالب تعديل البيانات 
الشخصية واالكاديمية في حال كانت غير دقيقة. وقد تطلب األكاديمية 

من الطالب إبراز دليل مادي على هيئة وثائق قانونية )أصل( في حال 
طالت التغييرات المطلوبة البيانات الشخصية. وعلى الطالب اتباع 

التعليمات الواردة من المسجل للتقدم بطلب تعديل البيانات الذي 
قد يتم إلكترونيًا وينطوي عليه دفع رسوم آلة التصوير، مع العلم أن 

المسجل يتجاوب مع هذا الطلب خال اسبوعين من تاريخ تقديم 
الطلب. وعليه يُمكن للطالب تعديل البيانات الشخصية واالكاديمية 

بموجب طلب خطي يحتوي على التالي:

وصف القسم من السجل )أو السجات( الذي يرغب الطالب    •
بتعديله.  

نص أو تعليمات التعديل المطلوب.  •
مبرر التعديل.  •

موافقة الطالب
ويحق للطالب الموافقة على االفصاح عن معلوماته الشخصية أو 

األكاديمية لطرف ثالث أو لجهة االبتعاث في أي وقت بموجب موافقة 
خطية

 تشمل على المعلومات التالية:

•  الشخص الذي سيحصل على المعلومات.
•  المعلومات التي ستكشف.

•  الغرض من االفصاح عن المعلومات )كالتقديم لوظيفة(.
•  توقيع الطالب وتاريخ الطلب.

ولن تفصح أكاديمية ربدان معلومات الطالب لطرف ثالث كاألقارب 
واالصدقاء والطاب اآلخرين واصحاب العمل المحتملين والذين يرغبون 

بالحصول على هذه المعلومات لغايات التواصل مع الطالب أو التحقق 
من الحالة األكاديمية له دون الحصول على موافقة خطية من الطالب 

تحتوي على كافة البنود المدرجة أعاه. ال تقبل أكاديمية ربدان الطلبات 
الشفهية والطلبات التي تتم عن طريق الهاتف، كما تمتنع أكاديمية 

ربدان عن تزويد المعلومات على الهاتف.
وتحتفظ األكاديمية بالبيانات أدناه لطلبات وحاالت االفصاح كمتطلب 

محتمل من متطلبات وزارة التربية والتعليم المرتبطة بإجراءات حفظ 
السجات.

•  اسم الشخص الذي طلب المعلومات.
•  حالة الطلب من حيث الموافقة أو عدمها.

•  اسماء وألقاب األطراف المتلقين للمعلومات وسبب طلب 
المعلومات.

ويحق لمسجل األكاديمية الكشف عن معلومات سجل الطالب لجهة 
مخولة في حاالت الطوارئ أو بأمر مباشر من نائب الرئيس التنفيذي 

لألكاديمية أو بموجب قرار قضائي مع وجود سبب شرعي لذلك.
 

بيانات الطالب
وعند قبول الطالب للدراسة في األكاديمية، يتوجب على الطاب تزويد 

األكاديمية بالمعلومات التالية:

المعلومات الشخصية
• االسم الكامل  

• تاريخ المياد  
•  الجنس  

• رقم الهوية الوطنية  
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• رقم جواز السفر والرقم الموحد ورقم االضبارة  
• تاريخ انتهاء صاحية جواز السفر  

• الحالة االجتماعية  
•  عنوان المراسلة  

• رقم الهاتف السكني  

بيانات ولي األمر
• اسم ولي األمر القانوني  

• بيانات الزوج )إذا كان متزوجًا من طالبة(  

بيانات االتصال في حاالت الطوارئ
• اسم الشخص الذي يُمكن االتصال به في حاالت الطوارئ  

• العنوان  
• رقم الهاتف السكني وهاتف العمل والهاتف المحمول.  

• العاقة مع الطالب  

المعلومات األكاديمية
     •   شهادة الثانوية العامة، إن وجدت

     • عامات الثانوية العامة، إن وجدت

     • سجل التعليم السابق

     • شهادة بنتائج امتحانات قياس الكفاءة في اللغة االنجليزية

     مثل اإلمسات أو آليلتس
     • شهادة الكفاءة بالرياضيات

معلومات جهة االبتعاث )للطلبة المبتعثين فقط(
       • اسم جهة االبتعاث

       • اسم المسؤول المباشر )المسمى الوظيفي(
       • عنوان المراسلة

       • رقم هاتف العمل والهاتف المحمول.

وقبل بداية كل فصل وبعد القبول وإعادة القبول وإعادة االنتظام، 
يُطلب من الطالب تجديد أو تحديث الموافقة التي منحها لإلفصاح عن 

معلوماته لطرف آخر

تغيير االسم
في حال جرى تغيير على اسم الطالب/الطالبة ألسباب قانونية، فعليه 

تقديم طلب للمسجل لتغيير االسم في نظام سجل الطالب الرسمي 
وتقديم الوثائق التالية

يجب تقديم طلب خطي )خطاب رسمي( لطلب التغيير موقعة    •
ومؤرخة حسب األصول.  

صورة من جواز السفر القديم مختوم بختم االلغاء.  •
•  صورة من جواز السفر الجديد يحمل كلمة “جديد” في الزاوية الُيمنى  

العليا.  
وثيقة رسمية تدعم تغيير االسم وهي عادة ما تكون على شكل    •

حكم من المحكمة أو رسالة من الجوازات.  

ويتوجب حفظ كافة الوثائق أعاه في ملف الطالب، كما يقع على عاتق 
المسجل يوم تغيير االسم في نظام سجات الطلبة أن يُصدر كشف 

عامات غير رسمي يحمل االسم القديم والتاريخ ويرفقه بكشف 
عامات غير رسمي آخر يحمل االسم الجديد ومن ثّم يحفظ الكشفين 

مع الوثائق أعاه في ملف الطالب.

سكن الطلبة
توفر األكاديمية خدمة اإلقامة للراغبين باستخدام سكن الطاب 

اإلقامة خال فترة الدراسة في أكاديمية ربدان، حيث يتم عمل إجراءات 
توفير السكن عن طريق مكتب خدمات الطلبة بالتنسيق مع جهة 

االبتعاث، علما بأن السكن المتاح حاليا للطلبة “فندق بلومونت” المقابل 
لألكاديمية حيث يوفر الفندق الخدمات التالية:

مطعم وكافيه  •
خدمة استقبال وتوفير غرف خال 24 ساعة  •

خدمات االستعام لاستفسار والمساعدة خال 24 ساعة  •
الصحف  •

خدمات الغسيل والكوي  •
مواقف سيارات  •

مرافق حديثة وغرف فخمة ومساحات عمل مريحة  •
صالة رياضية وسبا للعناية الصحية  •

خدمة االنترنت “واي فاي”  •
خدمات تنظيف الغرف  •

ميزة الوصول السريعة لألكاديمية والمكتبة ومرافق األكاديمية    •
األخرى خال بعد ساعات الدراسة الرسمية حيث يمكن التنسيق    

مع الشؤون األمنية لألكاديمية الستخدام المكتبة ومختبرات    
الحاسوب إلنجاز الواجبات ومشاريع العمل.  

مع التنويه أّن األكاديمية ال توفر سكن ألفراد عائلة الطالب.  •
وسيتم تحديد الفترة الزمنية المخصصة للتقديم    •

على سكن الطالب في كل فصل من قبل مشرف سكن الطاب.    
وعند الرغبة بالسكن يجب تعبئة نموذج الطلب والتوقيع على    
نموذج السكن  بالشروط الخاصة به وعند الرغبة في استخدام    

المواقف يجب تقديم صورة عن رخصة القيادة وبطاقة الملكية.    
خال األسبوع األول من الفصل يجب على الطالب الذي خصص    

له السكن، البقاء داخل إمارة أبوظبي إال في حالة حصوله على    
موافقة مسبقة من الضابط المختص في أكاديمية  ربدان.  

ولضمان إدامة بيئة آمنة ومستقرة وذات طابع ودي، يجب على الطاب 
المقيمين في هذه المرافق اتباع القواعد التالية:

يتصرف بشكل جيد.  •
يتبع جميع إجراءات السامة.  •

السكن في الغرف المخصصة له.  •
أعام مدير السكن أذا غادر الطالب السكن ألكثر من ليلة  •

يقدم طلب السكن في كل فصل حسب التواريخ المحددة.  •
يقدم صورة عن ترخيص القيادة والملكية إذا كان بحاجة     •
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الستخدام المواقف.  
يستخدم بركة السباحة والصالة الرياضية في أوقات عملها    •

المخصصة.  
يغلق جميع األجهزة الكهربائية قبل مغادرة الغرفة.  •

يحتفظ بجميع مقتنياته الثمينة في مكان آمن  •
إعام مدير سكن الطلبة إذا كان مريضا  •

يكون جار حسن للسكان الذين يقطنون بجانب سكن الطلبة.  •
وعلى الطلبة أن ال.  

يمنع التدخين أو تعاطى أي ممنوعات داخل السكن.  •
ال يسمح ألي من األقارب أو األصدقاء في البقاء بغرفته.   •

ال يسمح بلحق الضرر باألثاث أو المبنى.  •
ال يسمح بترك أشياء ثمينة في الغرفة.  •

ال يسمح بلعب ألعاب عنيفة يمكنها أن تتسبب باألذى أو ضرر في    •
األثاث أو في المبنى.  

ال يسمح باستخدام تنبيه السيارة أو اصدار أي أصوات مرتفعة قد    •
تزعج السكان اآلخرين والجيران.  

االلتزام بإجراءات الصحة والسامة ومعرفة اجراءات األخاء    •
والطوارئ في فندق بلومونت .   

11. خدمات الطلبة

مقدمة تعريفية للطالب الجدد
تنظم أكاديمية ربدان برنامجًا توجيهيًا للطلبة الجدد بهدف اطاعهم 

على الجوانب المختلفة ألكاديمية ربدان حيث يلتقي الطالب خال اليوم 
التوجيهي بمرشده األكاديمي الذي يُساعده على التخطيط لدراسة 
البرنامج األكاديمي وتسجيل المساقات والحصول على معلومات 

كافيه عن مصادر ومرافق أكاديمية ربدان والجوانب المختلفة لحياة 
حرم األكاديمية ولقاء الطاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي 

األكاديمية. يتم تنفيذ هذه المقدمة التعريفية قبل فصلي الخريف 
والربيع.

إسناد التعلم
تفتخر االكاديمية بتوفيرها بيئة تعليمية داعمة تزخر بالكفاءات 

التعليمية المتخصصة والملتزمة بتقديم شتى أنواع الدعم الازم 
لمساعدة الطالب على النجاح والتفّوق في برنامجه الدراسي.

وقد حرصت األكاديمية على تقديم أعلى مستويات الدعم في المجال 
التعليمي لكي تضمن حصول الطلبة على أفضل الفرص للتميز في 
برامجهم الدراسية التي اختاروها. بل حددت األعداد بطريقة علمية 
تُساعد على تحقيق أهداف أي مقرر من المساقات في بيئة مجهزة 
بأحدث التقنيات التعليمية. ومن ناحية أخرى، توفر األكاديمية لكل 

طالب مرشد أكاديمي ُمعد ومدرب لتقديم شتى أنواع الدعم والنصح 
للطالب.

يقدم مركز الكتابة في الطابق الميزانين المساعدة للطلبة في 
التواصل باللغة االنجليزية أثناء ساعات الدوام يوميا كما توفر 

المساعدة في مساقات الرياضيات واللغة العربية حسب الجدول.

االرشاد األكاديمي
بعد قبول الطالب يخصص له مرشد أكاديمي ويلتقي المرشد 

األكاديمي الطالب ألول مرة خال أول اسبوعين من الفصل الدراسي 
األول للطالب في األكاديمية حيث يتم خال هذا االجتماع االتفاق بين 
الطالب والمشرفين على عقد اجتماعات منتظمة لضمان التواصل 

الفّعال بينهما. كما يحدد المرشد في اللقاء األول صيغة اللقاءات 
الدورية لضمان وجوده لتقديم النصح والمعلومات الازمة حول كافة 

المسائل األكاديمية وغير األكاديمية. وفي حال عدم االرتياح أو وجود 
أي مشاكل في التعامل مع المرشد األكاديمي، فيجب على الطالب 

مناقشة ذلك مع مدير البرنامج. وإذا لم يتم حل هذه المشاكل 
سيقوم مدير البرنامج بتقديم طلب لعميد الكلية لتعيين مرشد 

أكاديمي آخر للطالب. يبلغ العميد قراره إلدارة القبول والتسجيل 
وخدمات الطلبة التخاذ اإلجراءات المناسبة باستخدام نظام معلومات 

الطلبة.

المرشدين األكاديميين
تلتزم أكاديمية ربدان بتوفير مرشد أكاديمي مختص لكل طالب من 

طاب األكاديمية بما يكفل دعم الطالب خال مسيرته التعليمية 
في األكاديمية. ويلتقي المرشد األكاديمي الطالب ألول مرة خال أول 

اسبوعين من الفصل الدراسي األول للطالب في األكاديمية حيث يتم 
خال هذا االجتماع وضع جدول من اللقاءات المستقبلية لضمان 

استمرارية التواصل الفّعال بينه وبين الطالب. كما يُحدد المرشد في 
اللقاء األول صيغة اللقاءات الدورية لضمان تغطية كافة المسائل 

األكاديمية وغير األكاديمية التي قد يتعامل معها الطالب خال فترة 
دراسته في األكاديمية.  إذا كان الطالب غير مرتاح، أو لديه صعوبة في 

العمل مع المستشار الخاص به، يجب عليه مناقشة هذا مع مدير 
البرنامج. 

وإذا لم تتحسن األمور ولم يتم مخاطبة مخاوف الطالب، سيقوم 
مدير البرنامج بتعيين مرشد أكاديمي آخر للطالب.

 وتتمثل الوظائف الرئيسية للمرشد األكاديمي بالنقاط التالية:

تزويد الطالب بمعلومات حول المتطلبات األكاديمية عمل    •
الطالب  للبرامج والمساقات.  

•  ارشاد الطلبة في األمور المتعلقة بالتسجيل والقبول ومتطلباتها  
فيما يخص المساقات المطلوب اكمالها مسبقًا والمساقات    

االختيارية.  
•  مناقشة أية قضايا متعلقة بالعبء الدراسي ومتطلبات   

المساقات مثل الواجبات واالختبارات واالمتحانات.  
•  مراقبة تقّدم الطالب أكاديميًا وتقديم النصح والمشورة إسداء  
النصح المسائل المتعلقة بالخطة الدراسية وكيفية المحافظة    

على الوضع األكاديمي الجيد وتقديم النصائح واإلرشادات من شأنها    
مساعدة الطالب على النجاح والتفوق في دراسته.  

•  مناقشة وشرح القوانين واللوائح والسياسات األكاديمية   
واإلجراءات مثل التقدم األكاديمي والحقوق والمسؤوليات   والتظلم  
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واالعتراض و التنسيق مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية بشأن  
المسائل المرتبطة بالطالب.                                                                                                         

وحتى تكون العاقة بين الطالب والمرشد األكاديمي مثمرة وفعالة، 
يتوجب على الطالب بما يلي:

طلب لقاء المرشد األكاديمي بشكل دوري لمناقشة اية قضايا    •
مرتبطة بالتقدم األكاديمي.  

اإللمام الكامل بكافة السياسات واإلجراءات األكاديمية ذات    •
الصلة ومتطلبات البرنامج األكاديمي والمساقات.  

التوّجه للمرشد األكاديمي للحصول على المشورة بشأن أية    •
مسائل أكاديمية وغير أكاديمية ترتبط بالطالب.  

اإللمام بالحقوق والمسؤوليات وااللتزامات المتوقعة من الطالب    •
المنتظم.  

 جدول االجتماعات:
فيما يلي ملخًصا لاجتماعات اإللزامية التي ينبغي عقدها بين الطالب 

والمرشد األكاديمي.

•  بداية الفصل الدراسي: ستتم دعوة الطاب الجدد لحضور   
اجتماعات جماعية مع مرشدهم األكاديمي خال األسابيع القليلة    

األولى من الفصل الدراسي حتى يتمكنوا من مقابلة المرشد    
والتعرف على اإلجراءات التي سيتم تنفيذها.  

•  قبل التسجيل: عادًة ما تحدث جلسة إرشادية فردية بعد فترة  
اختبارات منتصف الفصل، حيث سيتم تزويد الطلبة بمقترح    

عن المساقات الدراسية التي يجب أن يسجل بها الطالب في    
الفصل الدراسي المقبل. سيتم مناقشة األمور المتعلقة باختيار    

المساقات الجديدة والتقدم األكاديمي والمعدل التراكمي في هذا  
االجتماع، وسيوفر االجتماع أيًضا فرصة للطالب أو المرشد     

األكاديمي  إلثارة أي مخاوف بشأن الحضور ونتائج االختبارات في    
المساقات الحالية. قد ينصح الطالب بإجراء عاجي إذا لزم األمر في    

هذه المرحلة.  
•  أسبوع السحب واإلضافة عند الضرورة، قد يلتقي الطاب   

بمرشديهم األكاديميين خال أسبوع السحب / اإلضافة للحصول    
على المشورة بشأن المساقات اإلضافية التي يمكنهم سحبها    
أو إضافتها )يتم تحديد المساقات التي سيتم سحبها وإضافتها    
عادًة بواسطة المرشدين األكاديميين(، ومناقشة استراتيجيات    

لتحسين معدالتهم التراكمية.  
•   الطاب المعرضون للخطر األكاديمي، يجب على الطلبة   

المعرضون للخطر األكاديمي )الذين تقل معدالتهم التراكمية    
عن 2.0( أن يجتمعوا مع مرشديهم األكاديميين على األقل مرتين    
في األسبوع خال الفصل الدراسي. يجب أن يتم االجتماع األول خال    
أسبوع السحب / اإلضافة )أو إن لم يكن ذلك ممكًنا خال األسابيع    

األولى من الفصل الدراسي(، في حين أن األسبوع الثاني الذي يلي    
اختبار منتصف الفصل )يمكن أن يتم في فترة التسجيل المسبق(.    
خال االجتماع األول، يتم االتفاق على خطة عمل تنموية ومناقشة    

التقدم في االجتماع الثاني.  

•  غياب أكثر من 10 ٪ من المحاضرات: يجب على الطاب مقابلة 
مرشديهم األكاديميين عندما يصل.  حضورهم إلى 10 ٪ في    
المساق الدراسي. يتم تعبئة نموذج وحفظه في ملف الطالب    

للرجوع إليه في المستقبل.  

اإلرشاد الوظيفي وخدمة توفير فرص التدريب في مكان العمل

توفر أكاديمية ربدان خدمات اإلرشاد الوظيفي للطالب لتساعده على 
اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار البرامج أو المساقات الدراسية بحيث 

تتوافق هذه البرامج والمساقات مع الخيارات والفرص الوظيفية 
المستقبلية. ويتمثل دور المرشد األكاديمي في تقديم شتى 

أنواع المساعدة وإسداء النصيحة في القضايا الدراسية والوظيفية 
والشخصية.

يوفر الدعم الوظيفي لدينا فرًصا للطلبة للحصول على االرشاد 
والتدريب في اماكن العمل. والبد من التنويه أّن التدريب العملي الذي 

تطرحه األكاديمية سيكون في بيئة عمل مختلطة.
اإلرشاد

تقدم أكاديمية ربدان خدمات اإلرشاد ألي طلبة باحثين عن النصح 
والمساعدة. ويشمل اإلرشاد الذي تقدمه األكاديمية على التالي:

•  خدمات الدعم المعلوماتي واإلحالة.  

•  ورشات عمل وحلقات التوجيه الجماعية.  

والجدير بالذكر أن خدمات اإلرشاد النفسي تحاط بسرية تامة وتلتزم 
األكاديمية بالمحافظة على سرّية وخصوصية المعلومات ذات الصلة 

في كافة األوقات.

الدعم التقني بالكمبيوتر
يوجد مختبر الكمبيوتر في الطابق ميزانين p7، p10 كل منها مجهز 

بـ 20 جهاز عمل، ويمكن للطلبة استخدامها عند جدولة المساق 
للحصول على المساعدة في استخدام الكمبيوتر والدعم التقني ألية 

تقنيات تعليمية، يرجى زيارة مركز الدعم الموجود في الطابق ميزانين 
بالقرب من المصاعد.

النشاطات الترفيهية
 تشارك االكاديمية بالعديد من النشاطات التعليمية والثقافية 

واالجتماعية والرياضية. بإمكانك زيارة مكتب الخدمات الطابية 
للحصول على المزيد من التفاصيل.
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12. رسوم الطلبة
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ا�سبوع ا�ولقبل بدء الدراسة

تنشر أكاديمية ربدان تاريخ بداية الفصل الدراسي في تقويم ا�كاديمية المعتمد.
 يتم استرداد الرسوم الدراسية بعد خصم رسوم القبول (أنظر أدناه)

  ويشمل رسوم القبول والتقييم والتوظيف، والمقدمة التعريفية وإدارة القبول، وبطاقة الطالب التعريفية، والبريد ا�لكتروني. 

ا�سبوع الثاني

رسوم القبول

بعد ا�سبوع الثالث

هذه الرسوم غير
 مستردة

االصدار ا�ول           نسخ اضافية أو بدل فاقد 

الرسوم الدراسية للبرنامج التحضيري

تكلفة رسوم المساق الواحد في كل فصل دراسي البرنامج التحضيري    

42،500.00 درهم اماراتي الفصل ا�ول   

42,500.00 درهم اماراتي الفصل الثاني   

85,000.00 درهم اماراتي التكلفة السنوية   

الرسوم الدراسية للبرامج الدراسية (البكالوريوس والدبلوم)

2850 درهم اماراتي لكل ساعة معتمدة

عدد الساعات المعتمدة

الرسوم الدراسية

االسترجاع النقدي
(رسوم الدراسة والسكن)

ا�طار الزمني

 

 

رسوم إدارية أخرى 

تحويل الساعات الدراسية المعتمدة (لكل مساق) 

 اختبار المعادلة (لكل مساق)

رسوم السكن  (لكل فصل)

كشوفات العالمات

الرسائل (إثبات التسجيل)

صرف خزانة شخصية

الحصول على بدل فاقد مفتاح الخزانة الشخصية

االعتراض على الدرجة
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الدفعات المستحقة على نفقة الطالب
هذا الخيار متاح للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، بإمكانهم الدفع مباشرة من خال التحويات البنكية او شيكات كما تتوفر امكانية دفع الرسوم 

األكاديمية كاملة او باألقساط.

يستطيع الطالب سداد كامل الدفعة خال 30 يوم من تاريخ الفاتورة. وبخاف ذلك، يمكنه دفع مبلغ يصل إلى قسطين متساويين كحد أقصى، ويتوجب 
دفع القسط األول في غضون 30 يوًما من تاريخ الفاتورة، في حين يتعين سداد القسط الثاني في غضون 60 يوم من تاريخ الفاتورة. في هذه الحالة، يجب 

على الطالب إرسال شيك مؤجل مقدًما في وقت تسديد الدفعة األولى.

13. المكتبة

توفر أكاديمية ربدان للطلبة إمكانية الوصول الكامل إلى مجموعة كبيرة من الموارد المطبوعة واإللكترونية من خال مكتبتها. وهي مكرسة لدعم 
مناهج األكاديمية وتشجيع القراءة حيث تشمل قواعد البيانات »ايبيسكو« والعديد من المصادر العلمية االخرى المعروفة، ويمكن الوصول إلى المصادر 

اإللكترونية من الموارد من خال صفحة المكتبة اإللكترونية
./http://www.ra.ac.ae/library 

وتوفر األكاديمية طاقمًا من المختصين في المكتبات لتقديم شتى أنواع الدعم للطلبة واإلجابة عن أسئلتهم وتقديم معلومات وافية عن ساعات 
العمل للخدمات واالستعارة والمصادر المعلوماتية وااللكترونية المتوفرة. تتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة لزوار المكتبة للدراسة وإجراء البحوث.  

يتم توفير طاولة ذكية للطلبة للعمل والدراسة بشكل فردي أو للتعاون مع اآلخرين في العمل الجماعي.

يشارك جميع الطلبة في برنامج التعريف، للتعرف على عمليات المكتبة والموارد مع التنويه أن اللقاء االرشادي يُعقد في بداية الفصل الدراسي األول من 
السنة األكاديمية األولى لكافة الطلبة المنتظمين في أكاديمية ربدان.

 تشمل خدمات ومرافق المكتبة على مايلي: 
• يحق للطالب استعارة 6 كتب لمدة 14 يوم.

• الطباعة والتصوير.
• مصادر المساقات.

• كمبيوترات محمولة لتسهيل الوصول إلى الموارد االلكترونية.

• قابلية الوصول لموارد المكتبة االلكترونية من خارج الحرم األكاديمي.

• وتشمل الموارد اإللكترونية الموصي بشرائها على األمور التالية:

       - كتالوج الكتب المتاح للجمهور عبر االنترنت، البحث عن الكتب
من خال قاعدة البيانات » ايبسكو« وقواعد البيانات االخرى، للبحث عن المجات والدوريات والمقاالت.

     - تشكيلة واسعة من الكتب للقراءة أو التحميل. مساق اختياري  
العضوية.

يتحمل جميع الطاب مسؤولية متابعة إجراءات المكتبة الستعارة مواد المكتبة. يجب حمل بطاقة التعريفية في جميع األوقات وإظهارها للموظفين 
إذا ُطلب ذلك.

استعارة المواد واستخدام قواعد البيانات:
يتحمل جميع الطاب مسؤولية متابعة إجراءات المكتبة الستعارة مواد المكتبة ويمكن استعارة الكتب لمدة اقصاها اسبوعان إما عن طريق مكتب 

خدمة المكتبة أو الخدمة الذاتية حيث يتم االحتفاظ بمصادر المراجع في قسم منفصل في المكتبة وال يمكن استعارتها إال بموافقة مسؤول المكتبة. 
ال يمنح هذه الموافقة إال حال توفر ظروف استثنائية تبرر ذلك. المواد المحجوزة متوفرة فقط للبحوث ذات الصلة بالمساق وللقراءات التكميلية ويجب 
أن تبقى في المكتبة االفي حال تمت الموافقة عليها من الكلية او أمين المكتبة. في حالة المصادر اإللكترونية، يكون المستخدم مسؤوال عن التقيد مع 

الشروط المنصوص عليها للمصدر، بما في ذلك أي قيود على حقوق النشر.
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إعادة المواد المعارة
الطالب مسؤول عن إعادة المواد بالتاريخ المحدد ولدى مدير المكتبة صاحية طلب إعادة أي كتاب معار حتى ولو كان ذلك قبل استحقاق موعد إعادته. 

وإلرجاع الكتب رسميًا للمكتبة، على الطالب ترك الكتب على كاونتر خدمات المكتبة أو ارجاع الكتب عن طريق الخدمة الذاتية وقد يسترجع أمين 
المكتبة كتاًبا أو يمدد فترة اإلعارة إذا لزم األمر.

غرامات ورسوم الكتب المفقودة والمتضررة:
تفرض غرامات على اإلرجاع المتأخر غير المصرح به للمواد المستعارة أو للمواد المفقودة أو التالفة حيث يحق للمكتبة في تلك الحاالت تغريم الطالب 

مبالغ مالية كافية الستبدال المواد غير المستردة مضافًا إليها الرسوم اإلدارية والتي تقدر بنسبة 20٪. وتستخدم هذه الغرامة لتغطية تكاليف استبدال 
هذه الكتب بالكامل باإلضافة إلى الرسوم اإلدارية مع التنويه أّن أحد شروط التخرج هو تسوية كافة االلتزامات المالية المترتبة على الطالب جّراء دراسته 

في أكاديمية ربدان قبل استام شهادة التخرج.

قواعد السلوك واالمتثال لتعليمات المكتبة:
تعتبر المكتبة مكانًا مثاليًا للمطالعة والدراسة وتأدية الواجبات لما تتمتع به من هدوء وخصوصية، وبالتالي يتوجب على الطالب االلتزام بالهدوء واحترام 

خصوصية المكتبة قدر اإلمكان،

• يمكن استعمال الهواتف واجهزة الكمبيوتر المحمولة مع التنبيه بضرورة استعمال سماعات االذن حيث يتوجب وضع الهواتف على وضع الصامت  
ويحق لطاقم المكتبة أن يطلبوا من الطالب التوقف عن استخدام أي جهاز الكتروني في حال أّن استخدام ذلك الجهاز يتسبب في اعاقة قدرة الطلبة 

اآلخرين على استخدام المكتبة بالشكل المنشود. وعلى الطالب االمتناع عن األكل داخل المكتبة حيث يسمح بإدخال علب الماء والمشروبات المغطاة 
الى المكتبة فقط.

• ويتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عن أغراضه ومقتنياته الشخصية وال تتحمل أكاديمية ربدان مسؤولية أي ممتلك شخصي يتركه الطالب في 

المكتبة.
• يتوجب على الطلبة االلتزام بالقوانين اإلماراتية المتعلقة بحماية البيانات وقانون حقوق النشر. ال تقم بتصوير كتب كاملة أو عدة فصول لاستخدام 

الشخصي أو المهني أو التجاري.
• يُطلب من الطلبة التصرف وفًقا لمدونة القواعد السلوكية لألكاديمية والمكتبة.

• يجب أن يلتزم الطلبة بأصول اللباقة وابداء االحترام لجميع الموظفين. وعند الضرورة، ستلجأ أكاديمية ربدان إلى فرض العقوبات التأديبية بموجب 
مدونات السلوك الخاصة بالطلبة والموظفين.
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14. بطاقات الطالب التعريفية والبريد        
اإللكتروني واستخدام االنترنت

البطاقة التعريفية والبريد االلكتروني
يستلم الطالب بطاقة تعريفية عند قبوله في أكاديمية ربدان، 

الطاب األعضاء بموجب هذه البطاقة قادراً على دخول جميع المرافق 
واالستفادة من جميع الخدمات المخصصة للطاب. ولذلك، على 

الطالب االلتزام بحمل البطاقة التعريفية خال تواجده في حرم 
األكاديمية وابراز هذه البطاقة لموظفي أكاديمية ربدان عند الحاجة. 
كما ال يُسمح للطالب دخول قاعات االمتحانات إال بعد إبراز البطاقة 

التعريفية.

تتيح أكاديمية ربدان خدمة البريد االلكتروني لكافة طابها خال 
فترة انتظامهم في األكاديمية. ويعمل فريق خدمات الطلبة تقديم 

شتى أنواع المساعدة إلعداد كلمة الدخول وكلمة السر الخاصة 
بحساب الطاب. وتقع على الطالب مسؤولية الحفاظ على أمن كلمة 
السر الخاصة بحسابه االلكتروني وتجنب أي شكل من أشكال اساءة 
استخدام هذا الحساب. ويتمتع هذا الحساب بأهمية خاصة نظراً ألن 

األكاديمية حريصة على ارسال اعاناتها الرسمية عبر البريد االلكتروني. 
وتشمل االعانات الرسمية على اعانات العطل الرسمية والفعاليات 

وجداول االختبارات وجداول المساقات. وعليه تقع على الطالب 
مسؤولية دوام تفقد الرسائل الواردة من البريد االلكتروني. والجدير 

بالذكر، أّن الطالب يوقع عند قبوله في األكاديمية نموذج سياسة 
استخدام االنترنت والبريد االلكتروني.

استخدام االنترنت
تتيح أكاديمية ربدان لطلبتها استخدام االنترنت بما في ذلك – على 

سبيل المثال ال الحصر – برامج التصفح وخدمات الدردشة والشبكات 
االجتماعية سواًء كان ذلك عبر األجهزة المكتبية أو المحمولة 

أو اللوحية أو من خال الهواتف الذكية. ومن شأن توفير مثل هذه 
الخدمة مساعدة الطالب على تأدية واجباته األكاديمية من فروض 

خاضعة لتقييم وأبحاث. وقد تسمح األكاديمية – حسب تقديرها 
الحصري – استخدام مرافقها االفتراضية لغايات شخصية إذا توافرت 

الشروط التالية:

ال يكبد األكاديمية تكلفة ملموسة وال يستغرق كميات كبيرة   •
من الوقت.

ال يتعارض مع االستخدام الشرعي لآلخرين بأي شكل.  •
ال ينتهك أي تشريعات وسياسات وقوانين نافذة في األكاديمية.  •

موافقة المستخدم على مراقبة األكاديمية الستخدام مرافقها   •
ضمن الحدود الضرورية التي تتيح تشغيل وإدارة هذه المرافق بشكل 

فعال وضمان االمتثال لالتزامات القانونية والقوانين والسياسات 
المنظمة لاستخدام.

وقد تقّدر أكاديمية ربدان بعدم جواز استخدام مرافقها للغايات أعاه 
في حال مخالفة أي شرط من الشروط السابق ذكرها، مع التنويه أن 

لألكاديمية حق اتخاذ أية اجراءات تأديبية في حال ارتكاب مخالفات 
جديدة أو متكررة األمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات تأديبية بموجب 

اإلجراء المعتمد.

ويتحمل مستخدموا االنترنت مسؤولية االلمام بقوانين االكاديمية 
ذات الصلة وااللتزام بها بما يحقق استخدام أمثل للخدمات 

االلكترونية. وقد تؤدي مخالفة سياسات األكاديمية إلى قرارات تأديبية 
تختلف بحسب طبيعة المخالفة. وتشمل المخالفات المرتبطة 

باستخدام االنترنت األمور التالية:

دخول غير مصرح لحسابات شخصية ألشخاص آخرين على   •
أنظمة خارجية.

دخول مواقع تروج أو تزعم ترويج خدمات ومنتجات مخالفة   •
لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة بما في ذلك – على سبيل 

المثال ال الحصر – المحتوى االباحي والسلع المسروقة، والكحول، الخ.
استخدام االنترنت ألنشطة تجارية أو لمكاسب شخصية.  •

الدخول إلى أو توزيع وثائق يعتبر الوصول إليها مقيداً.  •
بعث رسائل أو نشر مواد على االنترنت تمثل انتهاك لتعليمات   •

األكاديمية ومدونة سلوك الطالب.
انتحال شخصية اآلخرين أو بعث رسائل احتيالية.  •

التصرف بطريقة قد تسيء لسمعة أكاديمية ربدان بأي شكل   •
من األشكال;

التصرف بطريقة مخالفة للقوانين السارية في دولة اإلمارات أو   •
السياسات واإلجراءات المعتمدة في األكاديمية.

وقد تراقب أكاديمية ربدان سجات تصفح االنترنت بموجب سياسة 
أمن المعلومات والخصوصية والسجات العامة. وفي حال اتخاذ 

اجراءات تأديبية سيتم الكشف عن هذه السجات.

15. معلومات أكاديمية عامة

العام األكاديمي
ويتكون كل فصل من الفصلين االعتياديين )الخريف والربيع( من 15 

أسبوعًا دراسيًا إضافة إلى أسبوع الختبارات النصف فصلية وأسبوع آخر 
لاختبارات النهائية.

ومن ناحية أخرى، يتكون الفصل الصيفي من ستة أسابيع تُطرح بها 
المساقات بطريقة مكثفة حيث تبلغ مدة المحاضرة اليومية الُمقّرره 
3 ساعات أكاديمية و 90 دقيقة )ساعة ونصف الساعة( ويتم تنفيذها 

على مدار 5 أيام من كل أسبوع. ونظراً لطبيعة الفصل الصيفي 
المكثفة، يُنصح الطاب بعدم تجاوز العبء األكاديمي األقصى في 

الفصل الصيفي والمتمثل بـ 6 ساعات أكاديمية.
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 اختيار أو تغيير التخصص
يفضل قيام الطلبة باختيار برنامج الدراسة وقت القبول إذا لم يتم 

اإلعان عن برنامج الطالب الدراسي، فيجب على الطالب القيام بذلك 
في الوقت الذي يكمل فيه 15 ساعة معتمدة بنجاح لإلعان عن 

البرنامج الدراسي، يُطلب من الطالب إكمال نموذج إعان البرنامج 
وتقديمه إلى مكتب المسجل إذا كان الطالب مبتعثا من جهة معينة، 

سيقوم مكتب المسجل بإباغ الطلب إلى الجهة المعنية ويعين 
الطالب في البرامج الدراسي عند الحصول على الموافقة

 لتغيير البرنامج الدراسي، يحتاج الطالب الى ملء النموذج الخاص 
بذلك

مدة الدراسة
ييجب انهاء كافة متطلبات برامج البكالوريوس في أكاديمية ربدان 

خال ست سنوات من تاريخ القبول شامًا فترات االنقطاع عن 
الدراسة.

أما الفترة الزمنية القصوى للشهادات األخرى فهي عبارة عن المدة 
االعتيادية للحصول على تلك الشهادات مضافًا إليها فصلين 

دراسيين متتاليين.

الحد األدنى لفترة التسجيل لطالب بدوام كامل للحصول على شهادة 
جامعية هي أربع سنوات، باستثناء الحاالت التي يكون فيها الطالب قد 
 RPL حصل على ساعات معتمدة للخبرة السابقة أو التعلم من خال

أو غيرها من مقاييس االعتراف بالساعات المعتمدة

أقصى فترة مسموحة للطالب بدوام كامل لمرحلة البكالوريوس 
هي 6 سنوات يتوجب على الطلبة المسجلين بنظام الدراسة بدوام 

جزئي انهاء دراستهم خال 8 سنوات لجميع الدرجات االخرى، 

نظام الساعات المعتمدة
يُستخدم مفهوم الساعة المعتمدة كوحدة لقياس العمل 

األكاديمي في أكاديمية ربدان. كل ساعة معتمدة واحدة تساوي 15 
ساعة دراسية داخل قاعات الدرس مع عبء دراسي أضافي مقداره 30 

ساعة

وفيما يتعلق بوضع الجدول الدراسي، تمثل الساعة المعتمدة بساعة 
رسمية واحدة مجدولة في األسبوع للفصل الدراسي الواحد. مدة 

الساعة التدريسية أو المحاضرة خمسون دقيقة. وخال شهر رمضان 
يتم تخفيض هذه المدة إلى 40 دقيقة. وتمثل كل ساعة معتمدة ما 
يعادل 15 ساعة دراسية رسمية يقضيها الطالب في القاعة الدراسية 

في الفصل الواحد. لكل ساعة معتمدة، من المتوقع أن يقضي 
الطاب ساعتين جانب الصف الدراسي في الدراسة الذاتية / الخاصة 
أو الجماعية. وبذلك، يتألف المساق الدراسي الذي يعادل 3 ساعات 

معتمدة من 45 ساعة دراسية رسمية داخل القاعة الدراسية و90 
ساعة دراسة ذاتية في الفصل الدراسي االعتيادي الواحد.

العبء الدراسي من الساعات المحتملة:
يتراوح العدد االجمالي للساعات المعتمدة لبرامج الماجستير في 

العادة ما بين 30 و 40 ساعة معتمدة. ولمساعدة الطلبة على انهاء 
البرامج خال 4 أعوام، على الطالب أن يسجل في الفصل الدراسي 
االعتيادي الواحد ما بين 6 و 9 ساعة معتمدة وفي حال رغب أحد 
الطلبة التسجيل لعدد يفوق الحد األقصى المتمثل بـ 9 ساعات 

معتمدة في الفصل الدراسي الواحد فعليه التوّجه للعميد أو المسجل 
للحصول على موافقة خطّية.

الدوام الكامل والدوام الجزئي
تحدد حالة الطالب بناًء على عدد الساعات المسجلة عند انتهاء فترة 

السحب واالضافة مقسمة على عدد الساعات التي يتم تسجيلها 
في الدوام الكامل )عادة يكون ذلك 9 ساعات معتمدة لطلبة 

الماجستير(. بحيث يعتبر الطالب متفرغ كليًا للدراسة في حال كان 
عدد الساعات المسجلة في فصل ما يُساوي أو يزيد عن %75 من عدد 
الساعات الُمحددة في الخطة الرسمية للبرنامج الذي يدرسه الطالب. 

وفي حال انخفض عدد الساعات المسجلة في فصل ما عن %75 من 
عدد الساعات الُمحددة في الخطة الرسمية للبرنامج الذي يدرسه 

الطالب فإن الطالب يُعتبر متفرغ جزئيًا.

تصنيف الطالب
تُصنف أكاديمية ربدان الطلبة المقبولين في برنامج البكالوريوس بناًء 

على عدد الساعات األكاديمية المجتازة وذلك لغايات تمييز سجات 
الطلبة كما هو موضح بالجدول التالي:

 عدد الساعات الدراسية
المنجزة

 السنة الدراسية

29-0 سنة أولى    

59- 30 سنة ثانية    

89- 60 سنة ثالثة    

سنة رابعة      أكثر من 90              

مدة البرنامج
)فترة الدراسة( دوام كامل )عدد السنوات(

البكالوريوس لدبلوم العالي الدبلوم

اقل مدة: 4 سنوات
أقصى مدة: 6 سنوات

اقل مدة: 3 سنوات
أقصى مدة: 4 سنوات

اقل مدة: 2 سنة
أقصى مدة: 3 سنوات
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ال تتجاوز اقصى فترة مسموحة ضعفي المدة الكاملة للبرنامج او 
ما يعادله من الدوام الجزئي سيتم تحديد هذه الشروط في وثائق 

البرنامج ذو الصلة

يمكن أن يتعرض الطلبة الذين لم ينهوا البرنامج في الوقت المحدد 
للفصل من الكلية تخضع طلبات أي تمديد للجداول الزمنية لموافقة 

مدير الشؤون األكاديمية.
ويُمكن للطالب أن يبدأ مدة دراسة جديدة عندما يبدأ بدراسة تخصص 

جديد بعد ترك التخصص القديم.
 

 ويعّرض الطالب نفسه للفصل من األكاديمية في حال لم يُنهي 
متطلبات برنامجه خال الفترة المسموحة، مع التنويه أنه يُمكن 

للطالب المفصول من األكاديمية بسبب اجتياز الحد األقصى لمدة 
الدراسة العودة إلى األكاديمية من خال إعادة التقديم على القبول. 

وفي حال قبول ذلك الطالب للدراسة في األكاديمية يُعامل كأنه 
متقدم جديد وقد يُطلب منه أن ينهي البرنامج بصيغته المعدلة في 

حال قررت األكاديمية تعديل ذلك البرنامج.

16. اللوائح األكاديمية

قواعد منح الدرجات العلمية

1. متطلبات الدرجات العلمية
الستحقاق درجة علمية من أكاديمية ربدان يجب على الطلبة االمتثال 

لجميع القوانين والتعليمات وتحقيق جميع المتطلبات المتعلقة 
بالبرنامج الدراسي الذي تم قبولهم به.

حيث يجب عليهم:

استكمال عدد الساعات المعتمدة للمؤهلة كما هو محدد في   •
متطلبات ذلك المؤهل.

استكمال كافة المتطلبات األخرى للمؤهل الذي سجل فيه   •
الطالب بما في ذلك المساقات المطلوبة )مع األخذ بعين االعتبار 

المساقات التي تمت معادلتها بعد أن درسها الطالب في مؤسسة 
أكاديمية أخرى(.

استيفاء متطلبات االسس االكاديمية.  •
استيفاء متطلبات أية لوائح وأنظمة خاصة بأكاديمية ربدان.  •

2. المرشحين للبرامج الدراسية
 يجب على الطالب الراغب في التخرج من أحد البرامج التقدم إلى 

المسجل، بالطريقة التي يحددها المسجل من وقت آلخر. يكون 
المسجل مسؤواًل عن تحديد استيفاء جميع شروط األهلية 

الستكمال البرنامج من قبل الطالب، وتقديم المشورة للرئيس وفًقا 
لذلك

3. مجموع الساعات المعتمدة للدرجة العلمية

يُمكن للطالب الحصول على الدرجة العلمية من أكاديمية ربدان 

وعلى الطالب انهاء الحد االدنى من الساعات المعتمدة للدرجة وكما 
هو مبين تاليا:

تمنح درجة الماجستير بعد االنتهاء بنجاح بما ال يقل عن 30 36-   •
ساعة معتمدة وبما ال يقل عن 6 12- ساعة في المستوى 9 ويجب 

أن تكون نتائج التعلم المتحققة متناسبة ومتوافقة مع متطلبات 
االعتماد األكاديمي للمستوى الذي منح الدرجة فيه.

 
• يجب على الطلبة الرجوع إلى دليل برامج أكاديمية ربدان للحصول 

على التفاصيل المتعلقة بالبرامج الدراسية وكذلك الرجوع إلى المرشد 
األكاديمي للحصول على المعلومات المتعلقة بعدد الساعات 
المعتمدة المطلوبة الستكمال هذه البرامج. يعد التشاور مع 

المرشد األكاديمي أمًرا ضرورًيا إذا كان الطالب يعتزم إكمال الدرجة 
المطلوبة في أقل فترة ممكنة.

تقديم طلب للتخرج  .4
يجب على الطالب الراغب في التخرج من أحد البرامج التقدم إلى 

المسجل، بالطريقة التي يحددها المسجل من وقت آلخر. يكون 
المسجل مسؤواًل عن تحديد استيفاء جميع شروط األهلية 

الستكمال البرنامج من قبل الطالب، وتقديم المشورة للرئيس وفًقا 
لذلك.

استبدال شهادة التخرج  .5
يُمكن للطلبة المتخرجين من األكاديمية أن يطلبوا إصدار شهادة 

تخرج بدل فاقد / تالف من مكتب خدمات الطلبة والتسجيل في حال 
تم فقدان أو اتاف الشهادة األصلية، مع التنويه أن الشهادة الجديدة 
ستحمل نفس االسم المسجل في قاعدة بيانات األكاديمية وقت 
تخرج الطالب وأن الشهادة الجديدة ستحمل عبارة “بدل فاقد/تالف” 

والتاريخ. وفي حال اعتماد األكاديمية تصميم جديد للشهادات يختلف 
عن التصميم الذي استخدم في الشهادة االصلية فإن األكاديمية 

ستستخدم التصميم الجديد المعتمد لدفعة الطاب المتوقع 
تخرجهم في السنة األكاديمية الحالية. كما ستستخدم األكاديمية 

تواقيع المفوضين الحاليين بالتوقيع وليس المفوضين بالتوقيع وقت 
تخرج الطالب.

قواعد التقدم األكاديمي

الوضع األكاديمي  .1

على جميع الطلبة المنتظمين في كافة البرامج التي تطرحها 
أكاديمية ربدان المحافظة على مستوى تقدم أكاديمي مقبول 

بحيث يتسنى لهم تحقيق وضع أكاديمي جيد. وتشمل حاالت الوضع 
األكاديمي التالي:
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جيد  •
انذار  •

تحت المراقبة 1  •
تحت المراقبة 2  •

الفصل  •
االنسحاب  •

منقطع عن الدراسة  •
غير مكتمل  •

راسب بالمساق  •
تعليق إداري  •

اشعارات الوضع األكاديمي  .2

على الطالب المحافظة على وضع أكاديمي جيد من خال الحصول على 
عامة “B” أو ناجح أو معدل تراكمي يُساوي أو يزيد عن 3 حتى يتمكن 

في نهاية المطاف من التخرج من أكاديمية ربدان.
 في نهاية كل فصل دراسي يتم اعام الطلبة حول وضعهم 

األكاديمي، يوضع تقدير الطالب على كشف درجاته وكما يلي:

وضع أكاديمي جيد  .)a
وتعني أّن الطالب يحرز تقدم أكاديمي مقبول ويُلبي متطلبات الحضور 

الدنيا ويلتزم بكافة معايير البرنامج ويحافظ على معدل فصلي يُساوي 
أو يزيد عن 3 ويُعتبر بوضع أكاديمي جيد. وفي ذلك الفصل تظهر عبارة 

“وضع أكاديمي جيد” في كشف الدرجات.

على قائمة اإلنذار  .)b
يوضع الطالب تحت االنذار في حال تدني مجموعه التراكمي  عن 3

وإذا كان في فصلة الدراسي األول او  •
كان في وضع دراسي جيد في الفصل السابق  •

تحت المراقبة 1  .)c
يتم وضع طالب الدراسات العليا بوضع “تحت المراقبة 1” إذا كان 

وضعه في الفصل السابق “ تحت االنذار” وحقق معدل تراكمي أقل من 
.3.0

تحت المراقبة 2  .)d
ييتم وضع طالب الدراسات العليا بوضع “تحت المراقبة 2” إذا كان 

وضعه في الفصل السابق “ تحت المراقبة 1” وحقق معدل تراكمي أقل 
من 3.0.

e(. الفصل من الدراسة
يوضع الطلبة الذين يبلغ معدلهم التراكمي والفصلي أقل من 2.0 بعد 

منحهم مهلة 2 على قائمة المفصولين
 هذا القرار ناجم من حقيقة أن هؤالء الطلبة لم يستطيعوا تحقيق 

نتيجة مقبول للتخرج من البرنامج

ويحصل الطالب على اشعار بالوضع األكاديمي بنهاية كل فصل دراسي 
بحيث يتم إصدار هذه اإلشعارات من قبل مكتب التسجيل وخدمات 

الطلبة.

3.  الرسوب بالمساق )اعادة المساق(
يُعتبر الطالب الحاصل على على عامة “F” )أي راسب(  في مساق ما 

راسبًا وتتاح له فرصة إعادة ذلك المساق مع التنويه أنه ال يجوز لذلك 
الطالب التسجيل في مساق أخفق في اجتياز أي من متطلباته السابقة. 
وعادة ال يُسمح للطالب بإعادة أي مساق أكثر من مرة. وفي حال رسب 

الطالب مرة ثانية في مساق ما فإن مدير الشؤون األكاديمية أو مدير 
الشؤون المهنية سيبحث الوضع األكاديمي للطالب ومن ثّم يُحدد 

إمكانية اتاحة الفرصة له في االستمرار في األكاديمية أو الفصل منها. 
وعادة ال يجوز للطالب إعادة المساق الواحد أكثر من مرتين إال في حال 

ارتأى العميد غير ذلك في ظل ظروف استثنائية.

ويرصد كشف الدرجات جميع محاوالت الطالب الجتياز أي مساق مع 
التنويه أن المعدل الفصلي والتراكمي يُحسب بناًء على الدرجة األعلى 

التي يحصل عليها الطالب.
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تكريم الخريجين
االمتياز ومرتبة الشرف: يستحق الطلبة الذين حققوا المجاميع التراكمية التالية ما يلي

جائزة الرئيس: تُمنح هذه الجائزة للخريجين األكثر اسهامًا في الحياة الطابية في أكاديمية ربدان خال العام الدراسي األخير لهم في األكاديمية وممن 
حافظوا على معدل تراكمي 3 أو أكثر في كل فصل من فصول العام األكاديمي األخير. وتمنح األكاديمية جائزة واحدة لكل برنامج. ويتخذ رئيس 

األكاديمية القرار النهائي.

جوائز الشركاء
يستطيع الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على الجوائز التالية من الجهات الداعمة لهم:

)( المعدل التراكمي من )( إلى أداء التخرج

4.00 - 3.80 االمتياز مع مرتبة الشرف
3.79 - 3.50 االمتياز
3.49 - 3.00 جيد جدا
2.99 - 2.50 جيد
2.49 - 2.00 مقبول

جائزة شرطة أبو ظبي/أكاديمية ربدان جائزة وزارة الداخلية/أكاديمية ربدان جائزة القوات المسلحة/أكاديمية ربدان

تُمنح هذه الجائزة للطلبة المتميزين من 
مبتعثي شرطة أبو ظبي الحاصلين على معدل 

فصلي 3 أو أكثر والمشهود لهم بالسلوك 
النموذجي، تمنح جائزة واحدة لكل برنامج.

تُمنح هذه الجائزة للطلبة المتميزين من 
مبتعثي وزارة الداخلية الحاصلين على معدل 

فصلي 3 أو أكثر والمشهود لهم بالسلوك 
النموذجي، تمنح جائزة واحدة لكل برنامج.

تُمنح هذه الجائزة للطلبة المتميزين من 
مبتعثي القيادة العامة للقوات المسلحة 

الحاصلين على معدل فصلي 3 أو أكثر 
والمشهود لهم بالسلوك النموذجي، تمنح 

جائزة واحدة لكل برنامج.

تكريم الطالب

الئحة العميد: الئحة الرئيس:      

تحمل الئحة الرئيس أسماء الطلبة التالية: 

الطلبة ممن هم في وضع أكاديمي جيد     •
ومعدلهم 3.5 أو أعلى في فصليين متتابعين    

شريطة أن يكون العبء الدراسي في كل     
فصل من الفصلين 14 ساعة معتمدة على األقل.  

تحمل الئحة العميد أسماء الطلبة التالية: 

• طلبة البكالوريوس الذين لديهم وضع أكاديمي  
جيد ومعدلهم 3.5 أو أعلى في أي فصل دراسي  

شريطة أن يكون العبء الدراسي في كل فصل 14 
ساعة معتمدة على األقل.

17. تكريم الطلبة والخريجين
تُكّرم أكاديمية ربدان طابها وخريجيها المتميزين حيث يُشير كشف الدرجات إلى نوع التكريم الذي حصل عليه الطالب.

تكريم الطالب
تحمل الئحة العميد أسماء:

الطلبة في المستوى الجامعي ووضع أألكاديمي جيد ومعدلهم 3.5 أو أعلى في فصليين متتابعين شريطة أن يكون العبء الدراسي في كل فصل من 
الفصلين 14 معتمدة على األقل.
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تُمنح هذه الجائزة للطالب األكثر مواظبة على الحضور في كل مساق من كل فصل دراسي. جائزة المواظبة على الحضور

تُمنح هذه الجاهزة للطالب األكثر تقدمًا في كل مساق من كل فصل دراسي. جائزة الطالب المجتهد

تُمنح هذه الجائز للطالب األكثر اسهامًا في كل مساق من كل فصل دراسي. جائزة الطالب النشيط

تمنح هذه الجائزة للطالب األكثر تميزاً في كل مساق في كل فصل دراسي. جائزة الطالب المتميز

تُمنح هذه الجائزة للطلبة الذين يظهرون صفات القيادية من خال االسهام ايجابًا في حياة الطالب في 
األكاديمية، مع التنويه أن هذه الجائزة تمنح لطالب واحد من كل برنامج في كل فصل.

جائزة التميز القيادي

أفضل مستخدم للمكتبة
أفضل مستخدم لقواعد بيانات المكتبة

جوائز المكتبة

جوائز أخرى
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18. الدراسة المختلطة

إن أكاديمية ربدان مؤسسة تعليمية تقدم التعليم والتدريب والدورات 
القصيرة للطاب والطالبات في بيئة تعليمية مختلطة سواء كان ذلك 
داخل أو خارج الحرم الجامعي. يجب على جميع الطلبة من جميع األديان 

والجنسيات وفي جميع األوقات التصرف واللباس بأسلوب محتشم 
واحترام الشريعة اإلسامية وأسس النظام العام وعادات وتقاليد دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

المدخل
يشترك الطلبة الذكور واإلناث في مدخل الحرم الرئيسي ألكاديمية 

ربدان مساحات التعليم والتعلم واألنشطة واألحداث

1. يتشارك الطلبة الذكور واإلناث في المرافق التعليمية في أكاديمية 
ربدان.

2. عند استخدام األماكن المشتركة، ال يجوز للطاب الذكور واإلناث 

االختاط أو المشاركة في أحاديث ال عاقة لها بالجانب األكاديمي خال 
أو بعد المحاضرات.

3. ال يطلب من أي طالب في أكاديمية ربدان المشاركة في مجموعة 

مختلطة ويجب احترام الحق في الجلوس في مناطق معينة في 
القاعات التدريسية وعدم المشاركة في مجموعات مختلطة للقيام 

بمهام أو مشاريع أو أنشطة دراسية وتبادل الموارد الدراسية مثل 
المذكرات والكتب المدرسية والموارد ذات الصلة، كما يجب إتاحة 

بدائل منفردة بين الجنسين في المناهج الدراسية إذا طلب ذلك.
4. بالنسبة للطالبات، يجب أن تكون المشاركة في أنشطة المجموعة 

المختلطة أو األنشطة التعليمية خارج الحرم الجامعي داخل أو خارج 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بإذن من والدي الطالبة أو وصي قانوني أو 

زوجها.
5. بالنسبة لجميع األنشطة والفعاليات األخرى التي لم يتم ذكرها 

أعاه، يجب توخي الحرص لضمان تلبية المتطلبات واالحتياجات الفردية 
لكل من الطاب والطالبات على قدم المساواة وبطريقة مناسبة 

ثقافيا.

المكتبة والمرافق األخرى
توفر األكاديمية المكتبة وقاعات الصاة والمرافق األخرى في أكاديمية 

ربدان بأوقات ومساحات منفصلة للطاب والطالبات.

هناك بعض المناطق والغرف في الحرم الجامعي مخصصة لإلناث 
فقط. وتتاح مرافق مشتركة أخرى للطالبات في أوقات مخصصة. وال 

يسمح لألشخاص غير المرخص لهم بدخول هذه المناطق.

الكافتيريا
يتم التعامل مع الكافتيريا كمكان عام حيث تطبق أسس النظام 

العام والعادات والتقاليد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

قواعد التعامل مع النساء
للطالبات في أكاديمية ربدان الحق في متابعة دراستهن وأنشطتهن 

الامنهجية دون تدخل غير مبرر، ويجب معاملتهن باحترام ومراعاة من 
قبل الموظفين والطلبة على السواء.

ولن يتم التسامح مع المضايقات أو تخويف الطالبات، ويجب على الطلبة 
اإلباغ فورا عن مثل هذه الحاالت إلى خدمات الطلبة.

ويتوفر مستشار جامعي محترف لكا الجنسين )أناث / ذكور( لمناقشة 
المسائل بشكل سري وتقديم المشورة بشأن المشاكل الشخصية أو 

العاطفية أو األكاديمية.

المخالفات
قد تؤدي أي مخالفات إلى الحصول على انذارات أو إجراءات تأديبية، بما في 

ذلك الفصل، وفقا لسياسة االنضباط الطابي.

19. السياسات واإلجراءات األكاديمية 
والطالبية

التسجيل في برنامج أكاديمي
عند القبول يعتبر الطلبة مسجلين في درجة الماجستير وال يستطيع 

الطالب تسجيل المساقات إال في حال كان منتظمًا في البرنامج المعني. 
وتعتبر عملية االنتظام بمثابة اشهار من الطالب لتحمله المسؤوليات 

المالية واألكاديمية الواقعة عليه كنتيجة مباشرة لتسجيله في البرنامج 
المرغوب وال تسقط عنه هذه المسؤوليات إال في حال انسحابه رسميًا 

من الدراسة في األكاديمية. وقد ينطوي على انسحاب الطالب من 
األكاديمية غرامات مالية بموجب الجدول الزمني المنشور في التقويم 

األكاديمي في كل فصل.

ويُمكن أن يستعيد الطالب وضعه األكاديمي كطالب منتظم بعد الغاء 
تسجيله في برنامج ما في حال تسوية سبب االلغاء المتمثل في عدم 

دفع الطالب لرسوم أو مستحقات مالية أو عدم ارجاعه ممتلكات كان 
قد استعارها من األكاديمية.

وفي حال الغاء تسجيل الطالب بسبب ضعف أدائه األكاديمي يُمكن لذلك 
الطالب التقديم مرة أخرى على القبول شريطة تلبية كافة شروط إلغاء 

التسجيل بحسب تقدير العميد األكاديمي.

 تسجيل المساقات
على الطالب االلتزام الكامل بالمتطلبات السابقة والمتطلبات المرافقة 

وشروط المساقات المتنافية عند تسجيل المساقات فيها إال في 
حال قرر عميد الكلية المعنية الغاء تلك المتطلبات نظراً لظروف 

استثنائية.

وفي حال كان أداء الطالب غير مرٍض في مساق ما يُمكن أن يُقرر 
عميد الكلية المعنية منع الطالب من االستمرار في ذلك المساق 

وحينها يحصل الطالب على عامة تعكس مجموع عاماته في 
المساق من بداية الفصل لحين االيقاف عن المساق.
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1. 1لجدول الزمني للتسجيل
يتحمل مكتب خدمات الطلبة والتسجيل تنفيذ عملية التسجيل 

واالعان عن اجراءات التسجيل وجدوله الزمني بما يتيح للطلبة 
تسجيل المساقات المطلوبة بطريقة سلسة ويلتزم مكتب 

خدمات الطلبة والتسجيل بتوفير كافة المعلومات المرتبطة 
بعملية التسجيل قبل بدء فترة التسجيل بوقت كاف.

كما تتيح األكاديمية للطلبة المستمرين فرصة التسجيل المسبق 
للعام األكاديمي الاحق خال األسبوع األخير من كل فصل دراسي 

بعد صدور الدرجات النهائية للمساقات ويتم تأكيد التسجيل قبل 
اسبوع واحد من بداية الفصل الدراسي الجديد مع التنويه أن مرشدي 

الطلبة ومدراء البرامج يتحملون مسؤولية مشتركة بشأن تسليم 
طلبات التسجيل المسبق، وفقًا للجدول الوقت الصادر عن مكتب 

خدمات الطلبة والتسجيل في كل فصل. 

2.  ايقاف التسجيل
لن يسمح للطالب بالتسجيل في حال ايقاف حسابه يكون تعليق 

الحساب بسبب الوضع األكاديمي )تحت المراقبة أو مفصول( أو 
المخالفات ذات الطبيعة غير األكاديمية )كالمخالفات التأديبية( 

أو بسبب مخالفات إدارية كوجود نقص في وثائقه أو قيود نظراً 
لمشاكل مالية.

 
وإلزالة اإليقاف على الطالب التواصل مباشرة مع مكتب خدمات 

الطلبة والتسجيل حتى يلبي أي متطلبات ناقصة.

ومن الممكن ايقاف قيد الطالب إداريًا في حال طلب منه اعادة أو 
استبدال ممتلكات لألكاديمية )كالمعدات الحاسوبية، والمصادر 
التدريسية والتعليمية وأي ممتلكات أخرى فقدت أو اتلفت(. ولن 

يسمح للطالب بمواصلة الدراسة في األكاديمية إال بعد تسوية هذه 
المسائل بالكامل.

3.  الحضور كمستمع
يستطيع الطالب حضور مساق ما كمستمع دون الحصول على 

ساعات معتمدة شريطة أخذ موافقة مدير البرنامج المعني وعضو 
هيئة التدريس المعني والتأكد من وجود مقاعد شاغرة في قاعة 

تدريس المساق، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة مدير 
البرنامج وعضو هيئة التدريس قبل بداية عملية التسجيل ومراعاة 

التسجيل رسميًا في ذلك المساق كـ “مستمع”. ويتم عادة اعطاء 
أولوية التسجيل لطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط.

ويتعين على الطالب المصرح له تسجيل مساقات ما كمستمع 
االلتزام الكامل بإجراءات التسجيل السارية على غيره من الطلبة، مع 

التذكير أن الطالب الذي يُسجل كمستمع ال يحصل على عامة في 
المساق كما أنه ال يحصل على ساعات معتمدة. ويحصل الطالب 

الذي ينهي المساق كمستمع على رمز “AU” الذي يُرّصد في كشف 
عامات الطالب للداللة على طبيعة حضور الطالب في هذا المساق. 

ويُقرر المدرس ما إذا كان سيسمح للطالب المشاركة في النقاشات 

الصفية أو الواجبات مع التنويه أن األكاديمية قد تفرض رسوم على 
حضور الطالب كمستمع. ومن غير الممكن تغيير حالة حضور الطالب 

في المساق من مستمع إلى حالة أخرى بعد بداية الفصل أو بعد انتهاء 
المساق. وتحتفظ األكاديمية بحق إلغاء تسجيل الطالب لمساق ما 

كمستمع في حال عدم توفر مقعد شاغر في قاعة تدريس المساق. وفي 
حال شارك الطالب في تقييمات المساق وحصل على عامة نهائية فإن 

هذه الدرجة لن تُرّصد في كشف الدرجات.

 السحب واالضافة
يستطيع الطلبة سحب وإضافة المساقات خال األسبوع األول من 

فصلي الخريف والربيع أو خال األيام الثاثة األولى من الفصل الصيفي. ولن 
ترصد المساقات المحذوفة والمضافة في كشوف عامات الطلبة مع 

التنويه على ضرورة لقاء الطالب مرشده األكاديمي للتشاور ومن ثم 
التوجه إلى مكتب خدمات الطلبة والتسجيل لتسليم استمارة الحذف 

واالضافة.

 االنسحاب

1.  االنسحاب من األكاديمية
 على الطالب الراغب باالنسحاب من أكاديمية ربدان اباغ األكاديمية 
خطيًا بنيته لانسحاب. ويستطيع الطالب االنسحاب رسيمًا وانهاء 

االجراءات ذات الصلة من خال الحضور شخصيًا إلى مكتب خدمات الطلبة 
والتسجيل. وفي حال كان الطالب مبتعث فعليه الحصول على موافقة 

خطية من جهة االبتعاث، مع التنبيه على ضرورة أن تكون استمارة طلب 
االنسحاب مرفقة بخطاب موافقة جهة االبتعاث.

ويدخل االنسحاب حيز التنفيذ من تاريخ تسليمه الى مكتب خدمات 
الطابية وفقا للنموذج المخصص لهذه الغاية. ومن الضروري أن 

تراعي عملية االنسحاب من األكاديمية الجدول الزمني لانسحاب من 
المساقات حتى يتجنب الطالب الغرامات األكاديمية والمالية ويحصل أي 

طالب يترك األكاديمية قبل نهاية الفصل الدراسي دون االنسحاب رسميًا 
على عامة “F” )أي راسب( في كل مساق مسجل في ذلك الفصل الدراسي.

وفي حال أراد الطالب الرجوع لألكاديمية بعد االنسحاب منها عليه 
التقديم على القبول مرة أخرى حيث سيتم التعامل معه/معها كأي 

مرشح جديد للدراسة وتطلب االكاديمية إكمال البرنامج بصيغته 
المعدلة في حال قررت األكاديمية تعديل ذلك البرنامج.

2.  االنسحاب من البرنامج
في حال أراد الطالب ايقاف البرنامج أو االنسحاب منه عليه اباغ األكاديمية 

خطيًا مع العلم أّن االنسحاب من البرنامج لن يؤثر على حالة التقدم 
األكاديمي للطالب طالما أنه قدم طلب االنسحاب قبل دخول فترة 

العقوبات المالية. وفي حال قرر الطالب مواصلة البرنامج بعد االنسحاب، 
عليه إعادة التسجيل في البرنامج حيث سيتم التعامل معه كأي متقدم 

جديد وقد تطلب األكاديمية منه أن ينهي البرنامج بصيغته المعدلة في 
حال تم تعديل ذلك البرنامج.
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3. االنسحاب من المساق
يُمكن للطلبة المواظبة على الدراسة بدوام كامل من خال 

تسجيل الحد األدنى المسموح من الساعات المعتمدة في الفصل 
الدراسي الواحد وفقًا لكتالوج األكاديمية. ويُسمح للطبة االنسحاب 

من البرامج الدراسية يجب على الطاب المكفولين الحصول على 
موافقة الكفيل على االنسحاب من البرامج الدراسية وتقديم 

الخطاب مع نموذج االنسحاب. وفي ظروف استثنائية لطاب درجة 
البكالوريوس يستطيع عميد الكلية أن يُنّسب للمسجل بتخفيض 

عدد الساعات إلى ما دون الحد األدنى المسموح به.

االنسحاب من مساق دون غرامة
يستطيع الطالب االنسحاب من مساق ما في أي وقت بعد انقضاء 

األسبوع األول وانتهاء األسبوع الرابع من الفصل الدراسي دون أي 
غرامات حيث سيظهر رمز “W” بجانب المساق في كشف عامات 

الطالب مع التنويه أّن هذا الرمز ال يؤثر على معدل الطالب الفصلي أو 
التراكمي بأي شكل من األشكال.

االنسحاب من مساق بغرامة
تفرض األكاديمية غرامة مالية على الطالب الذي ينسحب من 

مساق ما بعد انقضاء االسبوع الرابع من الفصل الدراسي، وحينها 
يظهر رمز “WF” في كشف عامات الطالب وهي تساوي وزنًا عامة 

راسب )أي عدد النقاط النوعية المكافئة يُساوي 0(، وفي طبيعة 
الحال تدخل هذه الدرجة في حساب المعدل وبالتالي تؤثر سلبًا على 

المعدلين الفصلي والتراكمي.

 التأجيل
يُسمح للطالب بتأجيل دراسته في الحاالت التالية: االنقطاع عن 

الدراسة

يستطيع الطالب تقديم طلب تأجيل )انقطاع عن دراسة( لعميد 
الكلية المعنية في األكاديمية، مع التنويه أن الطالب ال يُمكنه 

تأجيل الدراسة إال بعد انهاء مساق واحد على األقل في أكاديمية 
ربدان وتقديم سبب مقنع للتأجيل. وعادًة ال يُسمح للطالب بتأجيل 

الدراسة ألكثر من 12 شهر.

وتمنح أكاديمية ربدان موافقتها على تأجيل دراسة الطالب بما ال 
يزيد عن فصلين اعتياديين متتاليين شريطة وجود مبرر للتأجيل. 
وعلى وجه العموم، على الطالب المتقدم بطلب تأجيل دراسة أن 

يكون بوضع أكاديمي جيد وأن يملئ استمارة “االنقطاع عن الدراسة” 
المتواجدة في مكتب خدمات الطلب والتسجيل، مع التنويه على 

ضرورة حصول الطالب على موافقة المسجل الذي يمتلك صاحية 
منح استثناءات في الحاالت التي يكون فيها الطالب في وضع 

أكاديمي غير جيد. وال يُسمح للطالب التقديم على “االنقطاع عن 
الدراسة” أكثر من مرة واحدة طوال مدة برنامجه في أكاديمية ربدان.   

ولمزيد من المعلومات حول مدة البرامج يُمكن الرجوع إلى دليل 

األكاديمية.   ويُمكن للطالب مواصلة دراسته في أكاديمية ربدان 
بعد انقضاء فترة االنقطاع عن الدراسة عن طريق تعبئة استمارة 

إعادة التسجيل التي يُمكن الحصول عليها من مكتب القبول 
والتسجيل.

إعادة التسجيل
إذا كان الطالب في وضع أكاديمي جيد وانسحب من البرنامج 

فبإمكانه إعادة التسجيل في نفس البرنامج شريطة الحصول على 
موافقة جهة االبتعاث. مع التنويه أن إعادة التسجيل في البرنامج 

خاضعة لتوفر شواغر في البرنامج المطلوب وتقدير العميد.

 اعادة قيد المفصولين
عند فصل الطالب من أكاديمية ربدان ألسباب غير أكاديمية، 

مثًا ألسباب سلوكية أو تأديبية فيمكنه تقديم طلب إلعادة 
قيده وعندها يتخذ عميد الكلية المعنية قرار إعادة القيد وفقًا 

لتقديره الخاص. والجدير بالذكر أنه ال يسمح للطالب المفصول من 
األكاديمية ألسباب مرتبطة بالنزاهة األكاديمية من التقديم إلعادة 

قيده.

اعادة القبول
يُعتبر الطالب الذي يُقبل في األكاديمية ولكنه يمتنع عن الحضور 

بانقضاء الفترة المسموح بها لانسحاب أو اإلضافة للقبول في 
الفصل الدراسي ذي الصلة قد خسر عرض األكاديمية، وعليه التقديم 

مرة أخرى في أكاديمية ربدان للقبول بالدراسة بها.

ومن ناحية أخرى، على الطالب المفصول من األكاديمية لتجاوزه 
المدة المسموحة للبرنامج التقديم مرة أخرى للقبول في 

األكاديمية وعندها يتخذ عميد الكلية المعنية قرار إعادة القبول 
وفقًا لتقديره الخاص. أما الطالب المفصول لضعف أدائه األكاديمي 

فا يحق له التقديم مرة أخرى على القبول.

مستوى الحضور
يجب على المدرسين ارشاد الطلبة حول سياسة الحضور والغياب 

واالجراءات المتعلقة بها من خال تقديم نسخة مكتوبة من 
المنهج الدراسي في أول حصة دراسية ورفع سياسة الحضور إلى 

.)LMS( نظام التعلم االلكتروني

يتوجب على الطلبة االلتزام الكامل بحضور جميع المحاضرات 
وساعات المختبر والحلقات الدراسية ومراقبة نسبة حضورهم 

بشكل يومي. حيث يقوم المدرس بتسجيل الحضور والغياب في 
بداية كل محاضرة. عندما يصل الغياب إلى ٪20 من اجمالي فترة 

الفصل الدراسي في مساق ما، يتم تطبيق اإلجراءات التالية والتي قد 
تؤدي إلى سحب الطالب من المساق أو الفصل من األكاديمية. 
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غياب الطلبة

وتتبع األكاديمية اإلجراءات التالية بخصوص غياب الطلبة:
يقوم المدرسين بتسجيل حضور الطاب لجميع المساقات   •

التي يدرسونها فصل دراسي معين.
يتم تسجيل الحضور في كل محاضرة تعقد خال أسابيع   •

التدريس المذكورة في التقويم األكاديمي الرسمي، كما هو منشور 
على موقع أكاديمية ربدان.

•    ويستخدم المدرسين نظام معلومات الطلبة )SIS( لتسجيل 
حضور الطلبة.

•    يستطيع المدرس اختيار إما P )للحاضر( أو A )للغائب( فقط عند 
تسجيل حضور الطالب، ما لم يسمح هذا اإلجراء خاف ذلك. 

•   يجب تسجيل الحضور في محاضرة ما في نظام SIS خال 24 
ساعة عمل كحد أقصى )يفضل أن يكون ذلك في الدقائق العشر 

األولى من المحاضرة(. 
•    بعد 24 ساعة عمل من المحاضرة، لن يسمح النظام لمدرس 

المساق بإجراء تغييرات على سجل الحضور لتلك المحاضرة. 
•     في حالة رغبة المدرس في إجراء تغييرات على سجات الحضور 
بعد انقضاء مهلة الـ 24 ساعة، يجب إرسال طلب إلى مدير برنامجه 

مع توضيح أسباب التغيير. 
•    تتطلب SIS من المدرس تحديد مدة المحاضرة قبل تسجيل 

الحضور. 
  يجب على المدرس تحديد مدة المحاضرة بشكل دقيق.

يمكن لمدرسي المساقات الدراسية حسب تقديرهم الخاص   •
االحتفاظ بسجاتهم الخاصة )نسخة ورقية / الكترونية(. 

•   عند بدء الفصل الدراسي، يتم منح فترة سماح مدتها 10 دقائق 

للطاب الذين قدموا وثائق / عذر صالح مثل تقرير الحوادث، وطلب 
من أصحاب المصلحة. وقد يسمح المدرس بدخول الطالب إذا تأخر 
عن ذلك ولكنه سيقوم بتسجيله غائبًا عن هذه الحصة في سجل 
الحضور. إن هذا األمر قد يؤثر بشكل كبير على التعليم، لذلك يقوم 

المدرس بمناقشة هذا الموضوع مع الطالب بشكل فردي بعد 
الحصة.

•    وفي حال تغيب الطالب عن محاضرة كاملة يقوم خدمات 
الطلبة مع الفرق بتسجيل الطالب غائبًا في سجل الحضور والغياب 

ومن ثم يطلب من الطالب اعطاء ُمبرر شرعي ومقبول للغياب 
خال فترة أقصاها 24 ساعة.

تؤخذ الغيابات المشروعة ألسباب شخصية وطبية بعين   •
االعتبار.

•    عندما تكون هناك محاضرة في يوم يتم اإلعان عنه عطلة 
رسمية أو يتزامن مع حدث على مستوى األكاديمية )مثل احتفاالت 

العيد الوطني( أو عندما يمثل الطالب أكاديمية ربدان في حدث أو 
 .SIS مهمة، فيجب تسجيل الطالب معذور في نظام

 يتم القيام بهذا األمر بشكل مركزي في مكتب خدمات الطلبة. 
يجب أال يؤثر عدد المحاضرات التي تم تسجيلها كمعذور على أداء 

الطاب في الفصل الدراسي. 
 

ستقوم إدارة القبول والتسجيل باالحتفاظ بسجل ألولئك الطاب 
المشاركين في األحداث المذكورة أعاه. 

•  وعندما يكون الغياب بسبب طلب الجهة الراعية منه للحضور 
إليها يتم تسجيله في نظام المعلومات الطابية بأنه حاضر ولكن 

ذلك بشريطة احضار رسالة من هذه الجهة وختمها في إدارة القبول 
والتسجيل وخدمة الطلبة ليصادقوا على هذا الغياب.

عندما تصل نسبة الغياب إلى %5 ستقوم ادارة القبول والتسجيل   •
وخدمة الطلبة بإصدار اإلنذار األول للطالب.

عندما تصل نسبة الغياب إلى %10 ستقوم ادارة القبول والتسجيل   •
وخدمة الطلبة بإصدار االنذار الثاني للطالب ويتم تنسيق مقابلة مع 

المرشد األكاديمي. وسيقوم المرشد بكتابة تقرير إلى خدمة الطاب 
يحتوي على توقيعه وتوقيع الطالب وتوقيع الجهة التي ترعاه ومدير 
البرنامج )أو من ينوب عنه(. ويتم حفظ هذا التقرير في ملف الطالب 

المادي.
عندما تصل نسبة الغياب إلى %20، يستطيع الطالب أن يقدم   •

استئنافًا ضد هذا القرار إلى مدير القبول والتسجيل وخدمات الطلبة 
خال 24 ساعة ولكن إرفاق الوثائق التي تبرر هذه الغيابات. إذا لم يتم 

استام أي وثائق مبررة للغياب، أو إذا ظل غياب الطالب أكثر من 20%، 
بعد أخذ ايام الغياب المعذورة في عين االعتبار، يحصل الطالب على درجة 

 .)WF( ”مسحوب من المساق بسبب ضعف الحضور“
يمكن للطالب استئناف قرار WF خال يومين من إخطاره.   •

 يجب اتخاذ قرار بشأن استئناف الطالب وإباغ الطالب خال 3 أيام عمل. 
 بين الوقت الذي يتم فيه تقديم استئناف الطالب ووقت إرسال القرار 

إلى الطالب، يجب على الطالب حضور جميع المحاضرات الدراسية. 
سيكون بمقدور المدرسين تحضير أولئك الذين تم سحبهم   •

بسبب ضعف الحضور لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتم قفل سجل حضور 
الطالب. 

•  إذا تمت الموافقة على التماس الطالب وتغيب أثناء او بعد إجراءات 
االلتماس بدون مبرر واضح، فيعتبر الطالب منسحبا، من المساق 

لفقدانه نصاب الحضور المسموح به ويستحق درجة مسحوب من ال 
.WFمساق

عندما يتم إغاق سجات الحضور للطالب، سيتلقى رسالة بريد   •
إلكتروني من إدارة القبول والتسجيل وخدمات الطلبة تخبره بأن درجة 

المساق المعني هي WF وأنه يجب عليه التوقف عن حضور المحاضرات 
ألن القرار ال يمكن الطعن فيه. 

يمكن أن يسمح للطالب االستمرار في المساق إذا تجاوز غيابه    •
%20، في الظروف الشخصية وألسباب طبية فقط، ال يسمح ألي طالب 

بتجاوز %40 من الغياب ألس سبب من األسباب.

 تدعم االكاديمية جميع التدريبات العملية في مكان العمل )االنتداب 
التدريبي( ذات الصلة ببرنامج الطالب الدراسي
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التقييمات واالختبارات

1. التقييمات
قد تشمل األعمال الفصلية للمساق مجموعة من التقييم 

المستمر والواجبات والعروض التقديمية واالمتحانات واالختبارات التي 
تتم في أوقات محددة خال العام األكاديمي )منتصف الفصل، ونهاية 

الفصل، ونهاية العام األكاديمي(. وعادة يتم اباغ الطلبة في بداية 
الفصل الدراسي بمتطلبات التقييم الفصلي للمساق بما في ذلك 

تواريخ التقييمات واالمتحانات والواجبات واالختبارات إضافة إلى توزيع 
الدرجات على هذه األعمال ونسبتها من الدرجة النهائية للمساق.

2. االمتحانات واالختبارات
يوفر المدرس في بداية الفصل الدراسي خطة تقييم لكل مساق من 
المساقات تشمل تواريخ وأماكن وأوقات األعمال الفصلية للمساق 

وتوزيع عامات هذه األعمال ونسبتها من الدرجة النهائية للمساق.
 

وباستثناء التقييم المستمر، يتم اجراء كافة عناصر التقييم في 
بيئة ُمراقبة يلتزم الطالب فيها بقوانين ولوائح االختبارات السارية 

في أكاديمية ربدان. ويُعّرض الطالب نفسه إلجراءات تأديبية في حال 
مخالفة أي من تلك القوانين واللوائح حيث يتم نشر برامج االمتحانات 

نصف الفصلية والنهائية في دليل الطالب.

ويُحدد التقويم األكاديمي الفترات الرسمية لاختبارات النصف فصلية 
والنهائية في أكاديمية ربدان، وتلتزم األكاديمية بعقد االختبارات 

النصف فصلية والنهائية في التاريخ والوقت المحددين في جدول 
االختبارات النهائية الصادر عن مكتب خدمات الطلبة والتسجيل.

3. غياب الطالب عن االمتحان النهائي

إذا تغيب الطالب عن االختبار، يحصل على درجة صفر لتقييم ذلك 
المساق إذا كان لدى الطالب عذر مشروع لتغيبه عن االختبار فيحق 

للطالب طلب عقد امتحان تعويضي يتم تقديم طلب خطي الى عميد 
الكلية والمسجل   لعقد امتحان تعويضي. يقدم الطلب ضمن 7 

أيام عمل من تاريخ عقد االمتحان على الطالب ارفاق جميع الوثائق 
الداعمة مع النموذج المذكور يتولى عميد الكلية او من ينيبه النظر 

لدرجة غير مكتمل للطالب

4. االختبارات غير المكتملة
يجب عقد االختبار التعويضي وتغير الدرجة قبل انقضاء االسبوع 6 من 

الفصل التالي تتبدل درجة راسب تلقائيا بعد االسبوع 6 من الفصل 
التالي وفي حال تغيب الطالب عن االختبار التعويضي فإنه يحصل على 
عامة صفر في مجموع ذلك المساق.  يتوجب على المدرس ارسال 

نموذج تغيير درجة الطالب للمسجل قبل انقضاء االسبوع 6.

5. عالمة غير مكتمل 

تُعطى عامة »I« )أي غير مكتمل( حصراً للطالب الذي استوفى جزءاً 
كبيراً من متطلبات مساق ما ولكنه ولسبب غير أكاديمي وخارج عن 

ارادته لم يستطع استيفاء ما تبقى من متطلبات، شريطة أن يكون 
السبب أو العذر مقبواًل من األكاديمية وفقًا للوائح السارية ذات الصلة. 

عامة »غير مكتمل«
ويتوجب تغيير عامة »I” )أي غير مكتمل( خال األسبوع األول من 

الفصل الاحق باستخدام استمارة »تعديل الدرجة«. وفي حال أخفق 
الطالب في تعديل الدرجة خال الفترة القانونية، تقوم األكاديمية بتغيير 

الدرجة من »I« )أي غير مكتمل( إلى »F« )أي راسب(.

6. امتحانات منتصف الفصل
•  يشمل التقويم األكاديمي على فترة مخصصة لاختبارات النصف 

فصلية تبلغ مدتها اسبوع واحد، مع التنويه أن األكاديمية تعّلق الدراسة 
خال تلك الفترة.

•  تُعقد االختبارات النصف فصلية في التاريخ والوقت المحددين في 
جدول االختبارات الرسمي الصادر عن مكتب خدمات الطلبة والتسجيل.

•  يقع على عاتق مكتب خدمات الطلبة والتسجيل إدارة كافة المسائل 
المتعلقة باالختبار النصف فصلي.

•  قد ال تشمل جميع المساقات اختباراً نصف فصليًا وهو ما يُمكن 

تحديده من خال المخطط المعتمد للمساق.
•  ال توجد صيغة رسمية معتمدة لاختبار النصف فصلي حيث يُحدد 

ذلك مدرس المساق وفقًا لتقديره الخاص.
•  يعتبر االختبار النصف فصلي جزءاً ال يتجزأ من العملية التعليمية 

وبالتالي يوفر مدرس المساق أجوبة نموذجية لألسئلة بعد صدور 
عامات االختبار.

7. االمتحانات النهائية
• يشمل التقويم األكاديمي على فترة مخصصة لاختبارات النهائية 
تبلغ مدتها اسبوع واحد، مع التنويه أن األكاديمية تعّلق الدراسة خال 

تلك الفترة.
• تعقد االختبارات النهائية في التاريخ والوقت المحددين في جدول 

االختبارات الرسمي الصادر عن مكتب خدمات الطلبة والتسجيل.
• على وجه العموم، تشمل معظم المساقات على اختبارات نهائية، 

ولكن قد يشمل المخطط المعتمد لبعض المساقات على عنصر 
تقييمي بديل لاختبار النهائي.

8. ضوابط االختبارات 

بداية االختبار
• تبدأ جميع االختبارات في الوقت المحدد في الجدول الصادر عن مكتب 

خدمات الطلبة والتسجيل.
• لن يُسمح ألي طالب بدخول قاعة االختبار في حال وصوله بعد مضي 

15 دقيقة على بداية االختبار.
• لن يحصل الطالب على وقت إضافي في حال وصوله لقاعة االختبار 
متأخراً، ويتوجب على الطالب المتأخر التوجه لمكتب خدمات الطلبة 

والتسجيل للحصول على إذن لدخول قاعة االختبار.

التحقق من البطاقة التعريفية للطالب
على الطالب ابراز البطاقة التعريفية الخاصة به والصادرة عن أكاديمية 

ربدان قبل دخوله قاعة االختبار مع التنويه أنه لن يُسمح للطالب الذي ال 
يحمل البطاقة التعريفية بدخول قاعة االختبار إال بعد التوجه إلى مكتب 

خدمات الطلبة والتسجيل للحصول على إشعار مؤقت يُثبت شخصيته.
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القرطاسية
على الطالب أن يحضر القرطاسية الخاصة به إلى قاعة االختبار مع التنويه أن اكاديمية ربدان لن توفر أية قرطاسية خال االختبارات.

مغادرة قاعة االختبارات
• على الطالب أن يمكث في القاعة الدراسية لمدة ساعة كاملة على األقل من وقت بداية االختبار وقد يسمح المراقب للطالب مغادرة القاعة قبل 

انقضاء الساعة وذلك حسب طبيعة االختبار. وبعد مغادرة القاعة، لن يُسمح للطالب بالرجوع إليها.
• لن يُسمح للطالب بمغادرة القاعة خال آخر 15 دقيقة من االختبار إال بعد الحصول على اذن من المراقب. وفي حال مغادرة الطالب دون إذن، لن يتم 

تصحيح ورقة االختبار الخاصة بذلك الطالب.

السلوك
• يُمنع الكام خال االختبار منعًا باتًا إال في حالة الحصول على اذن.

• يتوجب أن يكون سلوك الطالب نموذجيًا خال االختبار.
• على الطالب أن ينأ بنفسه عن أية سلوكيات مشبوهة توحي بالغش بأي شكل من األشكال خال االختبار.

• على الطالب أن يتجنب النظر للطاب اآلخرين وأن ينأ بنفسه عن اعطائهم أية اشارات خال االختبار.

• تفرض األكاديمية عقوبات صارمة على الطاب الذين يحاولون الغش في االختبارات.

األسئلة
في حال كان لدى الطالب أية استفسارات حول االسئلة، عليه أن يرفع يده لجلب انتباه المدرس الذي يتوجه إليه لاستماع للسؤال والرد عليه.

الغش
• لن يسمح للطلبة المتورطين بالغش بأخذ أية اختبارات أخرى وسيكونون عرضة لإلجراءات التأديبية.

• في حال اشتباه المراقب بأي نشاط غير طبيعي أو وجود مواد محظورة، يمتلك المراقب صاحية البحث عن أية مواد محظورة ومصادرتها.

الوقت المخصص
على المراقب اباغ الطلبة بالوقت االجمالي المخصص لاختبار مع التنويه أّن الطالب لن يُمنح أي وقت إضافي بعد بداية االختبار رسميًا.

انهاء االختبار
ال يُسمح للطالب بإخراج أي مواد ذات صلة باالختبار من القاعة الدراسية بما في ذلك األوراق التي قد يستخدمها بعض الطلبة لكتابة اجابات أولية أو كتابة 

األفكار المختلفة.
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امتياز 4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0    

الدرجات والمعدالت التراكمية

الدرجات باألرقام والرموز  )1
إن نظام الدرجات في األكاديمية مبني على نظام الدرجات باألحرف. تعتمد أكاديمية ربدان نظام النقاط من )4 نقاط(، وترصد عامات المواد بالحروف وفق 

النقاط المبينة إزاء كل منها في جدول تقديرات المساقات.

الجدول 1: تقييم المعدالت التراكمية للطلبة المسجلين قبل فصل الخريف 2019

A
A-
B+

B

B-

C+
C

F

87-89
84-86
80-83
77-79
74-76
70-73
0-69.9

جيد

مقبول

ناجح

راسب

العالمة                                النطاق                                              المجموع التراكمي                    مستوى األداء

كما تستخدم األكاديمية رموزاً خاصة للداللة على معادلة التعلم والخبرات السابقة وذلك على النحو التالي:

0         معادلة باالختبار )معادلة التعلم والخبرات السابقة(   0   CH  
0         معفي )معادلة التعلم والخبرات السابقة(   0   EX  

0        معادلة من مؤسسة أكاديمية أخرى  )معادلة التعلم والخبرات السابقة(   0   TR  

العالمة                النطاق              المجموع التراكمي           الوصف

امتياز 4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0 
1.7
1.3
1.0
0.0

الجدول 2: بعد خريف 2019 للطلبة المسجلين على تقييم المجموع التراكمي

A
A-
B+

B

B-

C+
C

c-
D+

D

F

87-89
84-86
80-83
77-79
74-76
70-73
67-69

جيد جداً 

جيد

مقبول

العالمة                                النطاق                                              المجموع التراكمي                    مستوى األداء

ناجح

راسب

64-66

60-63

0 - 5 9
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وهناك رموز إدارية ُترصد على كشف الدرجات وذلك على النحو التالي:

الوصف المعدل    النسبة   الدرجة  

ماحظة: يتوجب عدم التعامل مع الرموز اإلدارية على أنها درجات.

)Audit( التدقيق والمراجعة   0   0    AU

مفصول ألسباب متعلقة بالنزاهة األكاديمية           

مفصول   0   0    DA

ماحظة: يحصل الطالب على عامة DA في كل المساقات في           
الفصل الذي تعرض فيه للفصل ألسباب أكاديمية.        

مفصول ألسباب غير أكاديمية   0   0    DN

ماحظة: يحصل الطالب على عامةDN في كل المساقات في          
الفصل الذي تعرض فيه للفصل ألسباب سلوكية أو تأديبية.        

تم ايقاف قيد الطالب ألسباب متعلقة بالنزاهة األكاديمية.    0   0    SA

تم ايقاف قيد الطالب ألسباب غير أكاديمية   0   0    SN
        )كاألسباب السلوكية(

منسحب    0   0    SA

                         )بعد انتهاء فترة الحذف المسموحة بموجب التقويم  األكاديمي(.

على مقاعد الدراسة   0   0   K  

مقبول )ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة(   0   0   S  

غير مقبول )ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة(   0   0   U  

منسحب )قبل انتهاء فترة الحذف الرسمية بموجب التقويم األكاديمي(         0   0   W  

ناجح بتفوق )ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة(   0   0   P  

بدون درجة   0   0   N  

غير مكتمل   0   0   *I  

وهناك درجات قد ترصد في كشف درجات الطالب ولكنها ال تدخل في حساب معدل الطالب الفصلي أو التراكمي وتشمل على التالي:

الدرجة                 النسبة          المعدل      الوصف

I* = عامة مؤقته تُمنح للطالب بتقدير من العميد للداللة على أن الطالب لم يُنهي جميع متطلبات المساق لوجود سبب صحي أو ظروف  
شخصية استثنائية كحاالت الوفاة.  
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1. المعدل
يعبر المعدل عن المتوسط التراكمي الرقمي المستخدم لقياس مستوى األداء األكاديمي للطالب في أكاديمية ربدان، ويعكس المعدل عدد الساعات 

المعتمدة التي سجلها الطالب والدرجات التي حصل عليها. ويتم حساب المعدل من خال ضرب القيمة العددية لدرجة الحرف بعدد الساعات لكل مساق 
والناتج من ذلك هي مجموع النقاط النوعية التي حققها الطالب في ذلك المساق ثم يتم جمع النقاط النوعية لجميع المساقات ونقسمها على عدد 

الساعات المعتمدة التي تم اكمالها لنحصل على المعدل، مع التنويه أن عملية الحساب تستثني المساقات التي ليس لها نقاط نوعية.

المعدل الفصلي 
 ،P يتم حساب المعدل الفصلي باالستناد إلى المساقات التي سجلها الطالب في ذلك الفصل باستثناء تلك المساقات التي حصل الطالب فيها على عامة

.TR أو EX أو CH أو الرمز Wأو I أو K أو N أو U أو S أو
والجدير بالذكر أّنه في حال أعاد الطالب مساق ما أكثر من مرة فإن عملية حساب المعدل تأخذ بعين الحسبان العامة األعلى فقط.

المعدل التراكمي
يتم حساب المعدل التراكمي باالستناد إلى جميع المساقات التي سجلها الطالب خال فترة دراسته في أكاديمية ربدان وفي المستويات الثاثة للبرنامج 
وهي الشهادة الجامعية المتوسطة والدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس، باستثناء تلك المساقات التي حصل الطالب فيها على عامة P، أو S أو U أو N أو 

K أو I أوW أو الرمز CH أو EX أو TR. والجدير بالذكر أّنه في حال أعاد الطالب مساق ما أكثر من مرة فإن عملية حساب المعدل التراكمي تأخذ بعين الحسبان 
العامة األعلى فقط.

احتساب معدل خريجي الشهادة الجامعية المتوسطة والدبلوم العالي
في حال انتظم طالب ما لدراسة بكالوريوس العلوم في أي من برامج أكاديمية ربدان ومن ثّم قرر الخروج من األكاديمية بدرجة الشهادة الجامعية 

المتوسطة أو الدبلوم العالي عوضًا عن درجة البكالوريوس فإن عملية حساب المعدل التراكمي تعتمد كليًا على المعدل التراكمي للبرنامج الذي قبل 
فيه الطالب.

والجدير بالذكر أنه في حال قرر الطالب ترك البرنامج عند مستوى معين من المستويات الثاثة للبرنامج وهي الشهادة الجامعية المتوسطة، والدبلوم 
العالي، ودرجة البكالوريوس فإن معدل البرنامج يعكس أداء الطالب عند كل مستوى من هذه المستويات.

معدل البرنامج
يتم حساب معدل البرنامج باالستناد إلى جميع المساقات التي سجلها الطالب في أحد المستويات الثاثة للبرنامج وهي الشهادة الجامعية المتوسطة، 

.TR أو EX أو CH أو الرمز Wأو I أو K أو N أو U أو S أو P والدبلوم العالي، ودرجة البكالوريوس باستثناء تلك المساقات التي حصل الطالب فيها على عامة

والجدير بالذكر أّنه على الطالب الحصول على المعدل أدناه 2 ليتمكن من التخرج بأحد المؤهات الثاثة من البرنامج )شهادة جامعية متوسطة، الدبلوم 
العالي، ودرجة البكالوريوس(.
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مثال على حساب المعدل

يعرض الجدول التالي مثال على حساب معدل الطالب:

فصل الخريف 2019:

المساق                                                                                                 الساعات   لمعتمدة                  الدرجة                                           القيمة  العددية للدرجة       النقاط النوعية

6.0  2.0  C  3  GE1110

9.0  3.0  B  3  GE1120

6.0  2.0  C  3  GE1130

0  0  F  3  GE1140

12  4.0  A  3  GE1150

3.3  3.3  +B  3  GE1160

36.3    18 مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي 

المجموع الفصلي = النقاط النوعية / درجة الساعات المعتمدة مثال  36.3/18=2.01  الوضع األكاديمي جيد 

0  0  F  3  GP1210

6.9  2.3  +C  3  GP1220

3.9  1.3  +D  3  GP1230

0  0  TR  3  IS1240

10.8    12 مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي 

المجموع الفصلي = النقاط النوعية / درجة الساعات المعتمدة مثال  12/10.8=0.90 على قائمة االنذار 

)10.8+36.3( 47.1  )12+18( 30 المجموع التراكمي )مجموع الساعات المعتمدة(  

المعدل التراكمي  47.1 / 30 =1.57

4.5

120
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معادلة التعليم والخبرات السابقة
تعترف أكاديمية ربدان باإلنجازات التعليمية التي سبق للطالب 

تحقيقها من خال الدراسة في مؤسسة تعليمية معتمدة، كما 
تعترف األكاديمية بالمؤهات المهنية وأي شهادات أخرى معترفة 
أو أي خبرات عملية سابقة للطلبة. وعند معادلة التعلم والخبرات 

السابقة، تؤخذ االعتبارات التالية في الحسبان:

اجتياز مساقات بنجاح في أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة   •
في دول اإلمارات العربية المتحدة.

اجتياز مساقات بنجاح في أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة   •
والكائنة خارج الدولة.

المؤهات من الهيئات المهنية المعترف بها;  •
االختبارات الدولية المعتمدة )كاآليلتس والتوفل والبكلوريا   •

الدولية(.
التعلم التجريبي ذات الصلة الذي تم االعتراف به وتقييمه   •

والتصديق عليه رسميا.

وقد تمنح األكاديمية الطالب ساعات معتمدة نظيراً لما سبق 
للطالب اكتسابه من شهادات ومؤهات وخبرات عملية شريطة أن 
يُلبي الطالب متطلبات القوانين واللوائح لعملية االعتراف بالساعات 

المعتمدة وأي شروط أخرى اعتمدتها جهة الترخيص أو االعتماد.
 

وتعتبر عملية تحديد مستوى الساعات المعتمدة الممنوحة للطالب 
لقاء دراسة أو شهادة أو مؤهل سابق من اختصاصات مدير الشؤون 

األكاديمية أو مدير الشؤون المهنية باالستشارة مع عضو هيئة 
التدريس للبرنامج أو المساق المراد معادلة مادة مكافئة له ونائب 

الرئيس للشؤون األكاديمية.

وبغض النظر عن مستوى الساعات المعتمدة الممنوحة للطالب 
نظير ما سبق له اكتسابه، ينبغي على الطالب تلبية المتطلبات 

السابقة والمرافقة. ينظر بالساعات المعتمدة للوضع المتقدم 
للمساقات التي حصل فيها المتقدم على مجموع تراكمي 2.0 كحد 

c أدنى او درجة

ومن الضروري أن تلتزم عملية معادلة التعلم والخبرات السابقة 
بالشروط التالية:

أال تتجاوز نسبة الساعات المعادلة نظير التعلم والخبرات السابقة   •
•   50 من الساعات االجمالية للبرامج التي ال تنتهي بدرجة أكاديمية.

أال تتجاوز نسبة الساعات المعادلة نظير التعلم والخبرات   •
السابقة عن %25 من اجمالي ساعات آخر عامين أكاديميين للبرامج 

األكاديمية الممتدة على 4 سنوات.
وال يحصل الطالب على معادلة للتعلم والخبرات السابقة إال بعد 

قبوله قبواًل كامًا كطالب سنة أولى في أحد البرامج األكاديمية التي 
تطرحها أكاديمية ربدان.

ويقع على الطالب مسؤولية التقدم بطلب إلى مدير الشؤون 
األكاديمية أو مدير الشؤون المهنية من خال التوجه إلى مكتب 

خدمات الطلبة والتسجيل وتعبئة طلب معادلة التعلم والخبرات 
السابقة مع مراعاة ارفاق أصول كافة الوثائق الثبوتية الازمة مثل 

كشف العامات، والشهادات العلمية والمهنية، وخطابات التوصية من 
جهات العمل.

ويقوم مدير الشؤون األكاديمية أو المهنية بالرد على الطلب خطيًا 
خال 14 ساعة ويخبره بحالة الطلب وبالخطوات التالية الواجب اتباعها 

إلجراء معادلة رسمية في حال الموافقة أو بأسباب رفض المعادلة في 
حال رفض الطلب.

وفي حال كان المساق الذي يخضع لعملية المعادلة متطلبًا سابقًا 
لمساق آخر، فا يحق للطالب التسجيل في ذلك المساق )أي المساق 

اآلخر( إال بعد الحصول على موافقة رسمية لمعادلة المتطلب السابق.

ويخضع كل طلب معادلة لعملية تقييم منفصلة حسب كل حالة، 
مع التنويه على ضرورة أن يقدم الطالب طلب معادلة التعلم والخبرات 

السابقة خال الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي األول في 
أكاديمية ربدان.

وتدخل المساقات المعادلة التي اكتسبها الطالب من التعلم والخبرات 
السابقة في حساب الساعات المعتمدة المطلوبة لتلبية متطلبات 

التخرج من أكاديمية ربدان.

المعادلة باالختبار

قد يحصل الطالب على الساعات المعتمدة لمساق ما دون التسجيل 
فيه وذلك من خال اجتياز اختبار خاص، حيثما تعذر منح الطالب 

ساعات معتمدة بناًء على عملية معادلة التعلم والخبرات السابقة 
المشار إليها آنفًا. وعلى الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط التواصل 

مع مدير البرنامج المختص لطلب االختبار. وتعتبر الموافقة على أداء 
الطالب لاختبار من اختصاصات مدير البرنامج الذي يوجه الطالب 

لتعبئة استمارة “المعادلة باالختبار” ويُستخدم رمزاً خاصًا في كشف 
عامات الطالب للداللة على الساعات المعتمدة التي حصل عليها 

الطالب بعد أداء واجتياز اختبارات معينة، مع التنويه أن هذه الساعات 
لن تدخل في حساب المعدل التراكمي للطالب. وفي هذه الحالة يكون 

عدد الساعات التي سجل لها الطالب مساويًا لعدد الساعات التي 
حصل عليها. وفي حال اخفاق الطالب في هذا االختبار، فإن ذلك لن يؤثر 

بأي شكل من األشكال على المعدل التراكمي للطالب أو على عدد 
الساعات التي سجلها.

 وتدخل الساعات األكاديمية التي يحصل عليها الطالب نتيجة أداء 
واجتياز اختبارات معينة في حساب الساعات التي حصل عليها الطالب 

أثناء الدراسة في أكاديمية ربدان وبالتالي تحتسب من ضمن متطلبات 
التخرج.

وتخضع عملية تشجيع التحدي المعادلة باالختبار للشروط التالية:
ال يجوز أن تتجاوز نسبة الساعات المعتمدة التي يحصل عليها   •
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الطالب باالختبار %10 من اجمالي عدد الساعات المعتمدة للتخصص 
المعني.

يُستخدم رمز CH في كشف العامات للداللة على الساعات   •
المعتمدة التي حصل عليها الطالب تشجيع التحدي باالختبار. 

ويستخدم الرمز N في كشف العامات للداللة على المساقات التي 
حاول الطالب اجتيازها باالختبار ولكنه أخفق في ذلك.

على الطلبة الذين يرغبون الحصول على ساعات معتمدة   •
عن طريق أداء تشجيع التحدي االختبارات المعتمدة تلبية كافة 

المتطلبات السابقة للمساق المعني.

تظلمات الطلبة
تلتزم أكاديمية ربدان بتوفير بيئة ايجابية توافقية داعمة لتعلم وأداء 

وتطور الطلبة في كافة األوقات. وفي حال شعر الطالب بتعرضه ألي 
شكل من أشكال المعاملة غير المنصفة أو المضايقات أو التمييز 
المرتبط بأسباب تعليمية وغير تعليمية فيحق له التقدم بتظلم.

ولضمان التعامل مع واالستجابة لكافة الشكاوى والتظلمات 
بالطريقة والوقت المناسبين، على الطلبة مراعاة التنسيق المباشر 

مع مكتب خدمات الطلبة والتسجيل الذي يقوم بدوره باختيار أحد 
أعضاء المكتب )مسؤول حل النزاعات( لتولي مسؤولية حل النزاع 

وضمان أن تظلمات وشكاوى وهموم الطالب يتم التعامل معها في 
الوقت المناسب وبطريقة عادلة ومنصفة.

وفي حال كان للطالب تظلم، عليه في البداية محاولة حل المشكلة 
وديًا من خال التحدث مباشرة مع الشخص المعني وبشكل غير 

رسمي. وفي حال استمرار المشكلة، على الطالب التوجه للمرشد 
األكاديمي لطلب النصح والمشورة حول كيفية حل المشكلة بشكل 

غير رسمي. وإذا لم يحل الطالب المشكلة بعد التوجه للمرشد 
األكاديمي بإمكانه التقدم خطيًا ببيان تظلم موجهًا إلى مدير خدمات 

الطلبة والتسجيل شريطة أن يشمل البيان على التالي:

وصف عام موجز لطبيعة التظلم.  •

أسماء األطراف المعنية بالتظلم.  •
موجز للجهود المبذولة لحل النزاع وديًا  •

سينظر مدير فض النزاعات في مكتب الرئيس في جميع التظلمات 
المقدمة خطيا الى مكتب الخدمات الطابية خال خمس ايام 

عمل، يتحصل مدير فض النزاعات على قرار من مكتب الرئيس حول 
المسالة.  إذا تم حل المسألة، فيقدم مسؤول فض النزاع النصح الى 

الطالب واالشخاص المشتركين في المسالة ويعتبر التظلم منتهيا 
وتم حله. إذا لم يتم حل المسألة او لم يوافق الطالب على الحلول 

المقدمة بمقدور الطالب حلها بشكل مستقل

وتجدر اإلشارة إلى أن كافة التظلمات والشكاوى الواردة من الطلبة 
تعامل بسرية تامة.

إنضباط الطلبة
على جميع الطلبة المنتظمين للدراسة في أكاديمية ربدان التحلي 
بروح المسؤولية في جميع األوقات وأن يُلبوا كافة معايير السلوك 
الشخصي والنزاهة األكاديمية والسلوك المجتمعي. وعلى الطلبة 

االنصياع للقوانين واللوائح النافذة في أكاديمية ربدان وأن يتحلوا 
على الدوام بأفضل معايير السلوك الشخصي واألكاديمي ويلتزمون 

بسياسة حقوق ومسؤوليات الطالب. ويُعرض الطالب الذي يخالف 
القوانين إلجراءات تأديبية تتناسب في شدتها مع حجم سوء السلوك 
أو المخالفة. ويحق للطالب الذي يقع عليه أي إجراء تأديبي تقديم تظلم 

وفقًا لإلجراءات النافذة في سياسة تظلم الطالب.
وعلى الطالب االلمام بمدونة سلوك الطالب وسياسة حقوق 

ومسؤوليات الطالب عند انتظامه في أكاديمية ربدان حيث تُلزم 
مدونة السلوك والسياسة الطالب بمجموعة من القوانين واللوائح 

ومنها:

النزاهة والشرف األكاديمي )وتشمل كافة المسائل المرتبطة   •
بالغش والسرقة الفكرية ونقل أعمال اآلخرين وانتهاك حقوق النشر(.

المواظبة على حضور المحاضرات واحترام مواعيد المحاضرات   •
والسلوك داخل القاعة الدراسية.

اتمام كافة الواجبات والتقييمات وااللتزامات التعليمية   •
األكاديمية

المشاركة بالتقييمات واالختبارات واالمتحانات المقررة والتصرف   •
على نحو مناسب اثناؤها.

تلبية كافة متطلبات المساقات والبرامج.  •

ولن تتساهل األكاديمية في التعامل مع أي سلوك غير مقبول من 
شأنه الحاق األذى بالطاب اآلخرين أو موظفي األكاديمي أو أي سلوك 

تخريبي أو أية أعمال سرقة أو أية أعمال أخرى من شأنها تشويه 
سمعة األكاديمية بأي شكل من األشكال. وسيتعرض أي طالب 

يخالف القواعد والتعليمات إلجراءات تأديبية.

وعند الباغ عن سوء سلوك أو مخالفة، سيتم اباغ الطالب في البداية 
بمخالفته لقانون أو الئحة سارية وبالتدابير التي يُمكن اتخاذها كنتيجة 

مباشرة لتلك المخالفة. وسيقوم المدير المختص بالتحقيق في 
حادثة سوء السلوك أو المخالفة ومن ثّم بتحديد ما إذا كانت هناك 

أسباب وجيهة العتبار ما ارتكبه الطالب بمثابة مخالفة للقوانين 
واللوائح والمعايير السلوكية النفاذة في األكاديمية.

وفي حال كان سوء السلوك أو المخالفة مرتبطة بالمسائل 
األكاديمية، يكون صاحب االختصاص مدير الشؤون األكاديمية أو 

مدير الشؤون المهنية. أما إذا كان سوء السلوك أو المخالفة مرتبطة 
بمسائل غير تعليمية أو غير أكاديمية، فيكون صاحب االختصاص 

مدير خدمات الطلبة والتسجيل.

وسيقوم المدير المختص بالتحقيق في حادثة سوء السلوك أو 
المخالفة ومن ثّم بتحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة العتبار ما 
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ارتكبه الطالب بمثابة مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير السلوكية 
النفاذة في األكاديمية.

إذا تبين ان الطالب قد انتهك أي من القواعد واللوائح الخاصة 
بأكاديمية ربدان، فيجوز لمدير الخدمات الطابية أن:

يصدر تنبيها شفويا إذا كان الفعل المرتكب بسيطا او ثانويا  •
إصدار تحذير خطي، في حال كانت الجريمة أكثر خطورة أو كرر    •

الطالب المخالفة البسيطة، وقد يؤدي اإلجراء التأديبي الموصي به    
إلى تعليق المحاضرات بحقه في أكاديمية ربدان؛ أو  

•  ترتيب جلسة شهادة رسمية في حال كان الفعل المرتكب  
يشكل خطورة، أو استمر الطالب بارتكاب المخالفات، مما     

يؤدي الى التوصية بان يكون اإلجراء التأديبي هو التعليق أو الطرد    
من أكاديمية ربدان  

تلبية كافة متطلبات المساقات والبرامج
ولن تتساهل األكاديمية في التعامل مع أي سلوك غير مقبول من 

شأنه الحاق األذى بالطاب اآلخرين أو موظفي األكاديمي أو أي سلوك 
تخريبي أو أية أعمال سرقة أو أية أعمال أخرى من شأنها تشويه 

سمعة األكاديمية بأي شكل من األشكال:

وسيتعرض أي طالب يخالف القواعد والتعليمات إلجراءات تأديبية.  1.1

عندما يشتبه في تورط طالب في نشاط جنائي أو غير قانوني   1.2

أو سلوكيات أخرى، سيتم إحالة المسألة إلى السلطة المختصة 
للتحقيق وإمكانية اللجوء للقضاء.

وتجدر االشارة إلى أّن كافة وثائق ومستندات المسائل والقرارات 
التأديبية تحفظ في ملف الطالب.

االجراءات التأديبية
وعند الباغ عن سوء سلوك أو مخالفة، سيتم اباغ الطالب في البداية 
بمخالفته لقانون أو الئحة سارية وبالتدابير التي يُمكن اتخاذها كنتيجة 

مباشرة لتلك المخالفة.

وسيقوم المدير المختص بالتحقيق في حادثة سوء السلوك أو 
المخالفة ومن ثّم بتحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة العتبار ما 
ارتكبه الطالب بمثابة مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير السلوكية 

النفاذة في األكاديمية.

إذا تبين ان الطالب قد انتهك أي من القواعد واللوائح الخاصة 
بأكاديمية ربدان، فيجوز لمدير الخدمات الطابية أن:

يصدر تنبيها شفويا إذا كان الفعل المرتكب بسيطا او ثانويا  •
إصدار تحذير خطي، في حال كانت الجريمة أكثر خطورة أو كرر   •

الطالب المخالفة البسيطة، وقد يؤدي اإلجراء التأديبي الموصي به إلى 
تعليق المحاضرات بحقه في أكاديمية ربدان؛ أو

•  ترتيب جلسة شهادة رسمية في حال كان الفعل المرتكب 
يشكل خطورة، أو استمر الطالب بارتكاب المخالفات، مما يؤدي الى 

التوصية بان يكون اإلجراء التأديبي هو التعليق أو الطرد من أكاديمية 
ربدان.

اإلنذار شفوي
يتلقى الطالب انذاراً شفويًا في حال تقرر أنه ارتكب مخالفة بسيطة 

للقوانين واللوائح السارية في أكاديمية ربدان، ويتم حفظ االنذار 
الشفوي في ملف الطالب الشخصي.

 االنذار الخطي
في حال تم توجيه انذار خطي للطالب، فيقوم مدير الخدمات الطابية 

بالتعاون مع المرشد األكاديمي للطلبة.
الطلبة غير مرتبطين بالقضية بتحضير تقرير حول المسالة ويشيرون 

الى التوصية باتخاذ او عدم اتخاذ اجراء تأديبي بحق الطالب. 
 وتتاح للطالب فرصة المرافعة لعرض وجهة نظره حول الواقعة قبل 

صدور القرار التأديبي.

جلسة االستماع
عندما يقرر مدير الخدمات الطابية الحاجة الى جلسة رسمية 

لاستماع لألقوال، فتتبع اجراءات أدناه للبدء بالتحقيق

اإلجراءات التأديبية
يتخذ الرئيس او نائبه اإلجراءات التأديبية المناسبة في المسائل غير 

األكاديمية، وذلك بعد تلقي المشورة من الموظف المختص بالتحقيق 
في المسألة حسب خطورة االنتهاك الواقع، يمكن ان تشمل 

االجراءات التأديبية ما يلي:

اإلرشاد الشخصي.  •
إيقاف الطالب عن الدراسة في أحد المقررات.  •

إلغاء أحد التقييمات أو نتيجة أحد االختبارات أو الواجبات أو     •
االمتحانات.  

إيقاف الطالب عن الدراسة ربدان األكاديمية لمدة فصل دراسي    •
واحد.  

الطرد من االكاديمية.  •
العقوبة المالية المتمثلة باستيفاء تكلفة اصاح الممتلكات    •

المتضررة من الطالب مباشرة أو استبدال ما حصل عليه الطالب    
من األكاديمية بشكل غير مشروع على نفقة الطالب.  
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المسائل التأديبية حول الشؤون األكاديمية
في حال تم اإلباغ عن وجود مخالفة أكاديمية أو سوء سلوك من قبل 

الطالب، فيجب في المقام األول اخطار الطالب من قبل عميد الكلية 
حول خرق القواعد واللوائح المعمول بها واإلجراءات المترتبة الممكن 

اتخاذها بحقه

يقوم عميد الكلية بإجراء تحقيق أولي، لتحديد إذا كان الفعل المرتكب 
انتهاكا من الدرجة االولى او الثانية او الثالثة.

بشكل عام، تنطوي المخالفات األكاديمية على انتهاك النزاهة 
األكاديمية واألفعال غير الشريفة مثل:

•   الغش: على سبيل المثال، يحاول الطالب الحصول على ميزة  
في  االمتحان أو تسهيل الغش لطالب آخر في االمتحان.  يعد إخذ    

المواد المحجوزة للمختبر أو المكتبة للحصول على وقت إضافي    
للدراسة في المنزل شكًا آخر من أشكال الغش.   

السرقة األدبية: على سبيل المثال يدعي الطالب أن التقييم    •
المقدم خاص به، وال يتبع إجراءات االقتباس الصحيحة أو إعادة    

صياغة أو نسخ جزء من وثيقة دون ذكر المصدر. بشكل محدد    
حيث يضع الطالب اسمه على واجب ليس من عناء جهده.  

التعاون: على سبيل المثال ينسخ الطالب جزًءا من عمل طالب    •
آخر حيث التعاون مسموح به، ولكن يمنع نسخ نفس الواجب، أو    

يقوم الطالب بأداء االختبار عن طالب آخر.  

بما يخص الشؤون األكاديمية تنطبق العقوبات وفقا لتكرار المخالفة

المخالفة االولى
يتم التعامل معها من مدير البرنامج. تشمل االعمال التأديبية 

المتخذة من مدير البرنامج ما يلي:
االرشاد الشخصي  •

االنذار الشفوي  •
تخفيض الدرجة على نشاط تقييمي  •

عمل اضافي خاص بالمساق  •
الرسوب في نشاط التقييم  •

المخالفة الثانية
يقوم الطالب بارتكاب المخافة للمرة الثانية، حيث يتعامل مع 

المسالة كل من عميد الكلية، والمرشد األكاديمي وعضو من الهيئة 
التدريسية.

تشمل االجراءات التأديبية المفروضة من عميد الكلية والمرشد 
األكاديمي وعضو الهيئة التدريسية ما يلي:

االرشاد الشخصي  •
االنذار الخطي  •

اشارة مكتوبة على كشف الدرجات  •
الرسوب في نشاط التقييم  •

المخالفة الثالثة
إذا ارتكب الطالب المخالفة للمرة الثالثة فيتوجب اجراء تحقيق رسمي.

قد تشمل اإلجراءات التأديبية التي يفرضها العميد بعد إجراء تحقيق 
رسمي ما يلي:

الرسوب في المساق  •
االيقاف المؤقت  •

وقف نهائي  •
يجب ان يوافق رئيس األكاديمية او نائبه على االجراء التأديبي والذي 

يشمل االيقاف او الطرد.

إجراءات التحقيق الرسمي
عندما تتقرر الحاجة إلى إجراء تحقيق رسمي، يتوجب مراعاة اإلجراءات 

التالية:

اعتمادا على ما إذا كانت المسألة أكاديمية أم غير أكاديمية، يتم 
تشكيل لجنة تحقيق من قبل العميد أو مدير الخدمات الطابية، 

على التوالي، وتضم ما ال يقل عن ثاثة من موظفي األكاديمية غير 
المشاركين في المسألة قيد التحقيق. يكون رئيس اللجنة أحد 
الموظفين المسؤولين في األكاديمية. تتسلم اللجنة اية أدلة 

متوافقة مع الحالة.

يٌعطى الطالب إشعارا خطيا مسبقا مدته 3 أيام عمل، تورد فيه جميع 
التفاصيل حول كل أجزاء العمل ليتم مناقشتها.

قبل صدور توصية من المدير صاحب االختصاص بإيقاع عقوبة تأديبية 
بحق أحد الطلبة خال جلسة االستماع، تتاح لذلك الطالب فرصة 

المرافعة لعرض وجهة نظره حول الواقعة يرافق الطالب أحد الطلبة 
االخرين او مشرف من االكاديمية   في اللقاء وتقوم اللجنة بما يلي

تسجيل محضر اجتماع من قبل عضو تدريس، او موظف آخر    •
يحضر االجتماع.  

النظر في جميع االدلة والدعاوى الموجهة ضد الطالب .  •
اعطاء فرصة للطالب ليقدم قضيته وعرض اية مسائل     •

مخففة.  

إذا تغيب الطالب عن االجتماع بدون سبب مقبول، يفقد حقه في 
االعتراض. 

يتم السير بالقضية حسب الدليل المعروض عليها.

وفي حال أيدت اللجنة االدعاء المقدم امامها، تتم التوصية بفرض إجراء 
تأديبي استناًدا إلى اإلجراءات المبينة في هذه الوثيقة.

يجب إباغ العميد والمسجل بنتائج التحقيق واالعتراض في موعد 
أقصاه 3 أيام عمل من تاريخ القرار ويتم االحتفاظ به بشكل دائم في 

ملف الطالب. 
وال يتم االحتفاظ بأية سجات في حال لم يتم اثبات أية حالة.
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تقديم تظلمات الطلبة

إذا اعتقد أحد الطلبة أنه تم معاملته بطريقة غير عادلة ذات 
صلة بقرار حول شأن أكاديمي أو غير أكاديمي في أكاديمية ربدان، 

فيجب عليه في المقام األول مناقشة المسالة مدار االهتمام مع 
المستشار األكاديمي المختص

الذي يقوم – حيثما أمكن – بإتاحة الفرصة أمام الطالب لمناقشة 
المسألة محل الخاف مع الطرف المعني.وفي حال تعذر حل 

الخاف، يحق للطالب االعتراض على القرار

االعتراض على المسائل غير األكاديمية  .1

للمسائل غير األكاديمية، مثل االجراء التأديبي السلوكي وفرض 
الغرامة او غيرها من المسائل غير األكاديمية، تتبع االجراءات 

التالية:
يقم االستئناف ضد القرار خطيا الى مدير الخدمات الطابية   •

في غضون خمسة أيام عمل من القرار
إذا قرر مدير الخدمات الطابية أن االمر يستحق مراجعة   •

مستفيضة، فيتم اباغ الطالب باإلجراءات والتي تتضمن عقد 
لجنة متخصصة لتقييم االمر.

التواصل مع الطالب واباغه بمضمون اي قرار تتخذه اللجنة  •

االعتراض األكاديمي  .2

هناك إجراءات محددة لكل اعتراض أكاديمي:

الحضور  2.1

بما يخص التغيب الزائد، يستطيع الطالب تقديم التماس خطي 
الى مدير الشؤون األكاديمية خال يومي عمل بعد إخطاره من 

الخدمات الطابية لتجاوزه الحد المسموح به.  يوضح االلتماس 
سبب التغيب الزائد ومرفقا معه وثيقة تبين العذر. أذا لم يستجب 

الطالب ضمن إطار الوقت المسموح به، فيعتبر منسحبا من 
المساق بسبب فقدان مقدار نصاب الحضور المسموح به 

ويستحق درجة راسب. إذا تمت الموافقة على التماس الطالب 
وتغيب أثناء او بعد إجراءات االلتماس، فيعتبر الطالب منسحبا، 

من المساق لفقدانه نصاب الحضور المسموح به ويستحق درجة 
راسب.

يتم اتخاذ القرار من قبل مدير الشؤون الطابية ضمن ثاثة أيام 
عمل من تقديم االلتماس. مع التنويه أّن القرار الصادر عن عميد 

الكلية قطعي ونهائي وال يقٌبل التظلم عليه.

اختبارات المساق والتقييمات  2.2

يحق للطالب تقديم اعتراض على أي اختبار او نتيجة تقييم أثناء 
الفصل الدراسي قبل االختبار أو التقييم النهائي بالمقام األول، 

يلتقي الطالب باألشخاص التاليين وبالترتيب لمناقشة المسألة: 

بالمقام األول، يلتقي الطالب باألشخاص التاليين وبالترتيب لمناقشة 
المسألة:

1.  مدرس المساق من الهيئة التدريسية
2.  المرشد األكاديمي

عميد الكلية  .3

إذا لم يتم التوصل لحل المسألة، فيقدم الطالب اعتراضا خطيا لعميد 
الكلية في غضون خمسة أيام للكلية حول النتيجة مدار االعتراض. 

يوضح الطلب المقدم التفاصيل المرتبطة بالنتيجة مدار الخاف 
والخطوات المتخذة لحل المسالة ومسوغات االعتراض.

إذا قرر العميد أن االعتراض يستحق مزيًدا من المراجعة، يطلع الطالب 
على االجراءات، والتي قد تتضمن لجنة متخصصة من الهيئة التدريسية 
لمراجعة أداء الطالب، وإذا كان هناك ما يبرر ذلك، فيتم إجراء مقابلة مع 

الطالب ومدرس المساق.
يتم اباغ الطالب بالقرار المتخذ من قبل عميد الكلية حول االعتراض 

المقدم ويعتبر القرار نهائيا وغير قابل لاستئناف.

يجب تقديم جميع االعتراضات على اختبارات وتقييمات المساق قبل 
االختبار النهائي، حتى لو كان الوقت بين القرار المستأنف واالختبار النهائي 

أقل من خمسة أيام عمل للكلية

االختبار النهائي، التقييم والدرجة  2.3

للطالب الحق في تقديم اعتراض على االختبار النهائي والتقييم او نتيجة 
درجة المساق. وعليه توضيح السبب المشروع العتراضه ويشمل هذا 

ما يلي:

خطأ مرتكب مثل مجموع غير صحيح لجمع الدرجات  •
عدم مساواة كبير في التقييم  •

حدوث طارئ صحي أو عائلي أو شخصي من شأنه التأثير جذريًا على   •
أداء الطالب

 
بالمقام األول، يلتقي الطالب باألشخاص التاليين وبالترتيب لمناقشة 

المسألة:

المرشد األكاديمي  .1
مدرس المساق من الهيئة التدريسية  .2

عميد الكلية  .3

 وفي حال تعذر حل الخاف، يحق للطالب االعتراض على القرار. غضون 
خمسة ايام من عرض النتائج النهائية. يحق للطالب تقديم اعتراض 
خطي الى عميد الكلية على أن يُوجه االعتراض لعميد الكلية المعنية 

وأن يشمل هذا االعتراض تفاصيل القرار المعترض عليه والخطوات التي 
اتخذها الطالب لحل الخاف إضافة لمبررات االعتراض.

وسيقوم عميد الكلية باختيار لجنة من أعضاء الهيئة التدريسية 
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لمراجعة أداء الطالب في المساق وقد يشمل ذلك مقابلة الطالب ومدرس المساق.

هذا القرار نهاني وال يمكن االعتراض عليه مع التنويه أّن القرار الصادر عن عميد الكلية قطعي ونهائي وال يقٌبل التظلم عليه.

 2.4 االعتراض على الشؤون االكاديمية االخرى

بما يخص الشؤون األكاديمية األخرى، مثل التقدم والفصل واإلجراءات التأديبية، فيجب على الطالب تقديم اعتراض كتابي إلى مدير الشؤون األكاديمية في 
غضون خمسة أيام عمل من اإلجراء المتخذ. 

إذا قرر المدير أن االعتراض يتطلب مزيداً من المراجعة، فيتم إباغ الطالب باإلجراءات، والتي قد تتضمن عقد لجنة مراجعة مخصصة لتقييم األمر، يتم 
تبليغ الطالب بالقرار في غضون عشرة ايام من تقديم االعتراض. إذا تم تقديم االعتراض في وقت من المتعذر خاله إتخاذ قرار ضمن الوقت المسموح به، 

كما هو الحال أثناء اإلجازة السنوية للكلية، فيتم إباغ القرار خال خمسة أيام عمل من تاريخ عودة أعضاء هيئة التدريس ومباشرة عملهم.

هذا القرار نهاني وال يمكن االعتراض عليه.
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