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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 االعتــراف بتعليمهــم المســبق 
وخبراتهــم الســابقة ممــا يتيــح لهــم اســتكمال مؤهاتهــم 
بشــكل أســرع. وســترتبط األكاديميــة وتنســق مــع المؤسســات 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــج التنموي ــدة والبرام الرائ

أيضــا مــن خــال وجــود نقــاط متعــددة  المرونــة  يتــم توفيــر 
عنــد  الخــروج  الطــاب  يختــار  فقــد  البرامــج.  ضمــن  للخــروج 
مســتوى الدبلــوم أو الدبلــوم العالــي أو البكالوريــوس أو نقــل 
أو  أخــرى  تعليميــة  مؤسســات  إلــى  المعتمــدة  ســاعاتهم 

التوظيــف. مؤسســات 

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.

يوجــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاجــة ألكاديميــة 
لتلبيــة  ربــدان  أكاديميــة  وتــم تصميــم  بالجاهزيــة.  مختصــة 

هــذه الحاجــة.
 

مقدمة تنفيذية
 

ــا  ــة له ــات الراعي ــن الجه ــميًا م ــة رس ــدان مفوض ــة رب إن أكاديمي
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 

العربيــة المتحــدة.

وتســتخدم أكاديميــة ربــدان منهــج مجــزأ المراحــل لتحقيــق 
ــدءاً  ــراز ب ــة الط ــة عالمي ــة تعليمي ــاء مؤسس ــي إنش ــالتها ف رس
بفــوج صغيــر مــن الطــاب فــي ســبتمبر 2012 مــع توقــع نمــو كبيــر 
بعــد ذلــك بوقــت قصيــر. وتتضمــن خارطــة الطريــق برنامــج 

تحضيــري ودورات قصيــرة وبرامــج جامعيــة أخــرى.

فــي عــام 2013 بــدأت األكاديميــة بتقديــم برنامجــي بكالوريــوس 
وفــي  األعمــال.  اســتمرارية  وإدارة  المتكاملــة  الطــوارئ  -إدارة 
ــاب  ــن الط ــا م ــوج له ــال أول ف ــرطة بإرس ــت الش ــام 2014 قام ع
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.

يأتــي معظــم الطــاب مــن مؤسســات الجهــات الراعيــة مباشــرة 
وتتضمــن الجيــش والشــرطة ووزارة الداخليــة وجهــاز حمايــة 
الوطنيــة  والهيئــة  الســواحل  وحــرس  الحيويــة  المنشــآت 
مــن  أوســع  مجموعــة  وســتتضمن  والطــوارئ  األزمــات  إلدارة 
فــي  اهتمامــات  لهــا  التــي  والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 
ــفر  ــل والس ــة والتموي ــركات الخدمي ــل الش ــة مث ــال الجاهزي مج

والســياحة.



 Student Handbook
   Graduates 2019-2020  Page دليل الطالب4 

طلبة الدراسات العليا 2019 - 2020

جدول المحتويات

7 مقدمة عن رئيس األكاديمية ورسالته الترحيبية 
8 مقدمة عن نائب رئيس األكاديمية ورسالته الترحيبية 
9 الخارطة االستراتيجية ألكاديمية ربدان 2022-2018 
 10 1. معلومات عامة  
10 طريقة استخدام الدليل    
10 مركز التقييم     
10 جهات االتصال الرئيسية    
10 خدمات الطلبة     
مجاالت الخدمات الرئيسية  10   
11 قائمة مدراء البرامج وأعضاء الهيئة التدريسية    
12 2.  موقع حرم األكاديمية 
13-15 3.  التقويم األكاديمي  
16 4.  القبول  
5.  حقوق ومسؤوليات الطلبة  16
16 6.  النزاهة األكاديمية  
17 قواعد النزاهة األكاديمية    
إرشادات عامة    17-18   
18-19 االمتحانات والمراقبة     
20 7.  الصحة والسالمة  
20    اإلسعافات األولية والحاالت الطبية الطارئة 
20 الحوادث والحوادث الوشيكة     
20 التدخين     
20 المواقف والقيادة داخل حرم األكاديمية    
20 إجراءات الحريق /إخاء المبنى    
20-21    قبل الحالة الطارئة 
21 8.  األنشطة والفعاليات الطالبية  
21 مجلس طلبة أكاديمية ربدان     
21 األنشطة والفعاليات الطابية    
22 منشورات الطلبة     
22 القواعد السلوكية للطلبة    
22 الخريجين     
23 9.  قواعد اللباس والمظهر العام 
23 10. سجالت الطلبة وحماية البيانات 

23 السرية و الحقوق و الواجبات    
23 اجراءات الطلبة -المعلومات الشخصية    
23 إجراءات الطلبة-فحص ومراجعة وتعديل المعلومات    
23 موافقة الطالب     
24 تغيير االسم     



 Student Handbook
   Graduates 2019-2020  Page دليل الطالب5 

طلبة الدراسات العليا 2019 - 2020

25 11. خدمات الطلبة  

25 مقدمة تعريفية للطلبة الجدد     
25 إسناد التعلم     
25 المرشدين األكاديميين    
25 االرشاد األكاديمي     
26 اإلرشاد     
27 12. رسوم الطلبة  

28 13. المكتبة  

28 استعارة المواد واستخدام قواعد البيانات    
28 اعادة المواد المعارة    
29 غرامات ورسوم الكتب المفقودة والمتضررة    
29 قواعد السلوك واالمتثال لتعليمات المكتبة    
بطاقات الطلبة التعريفية والبريد اإللكتروني واستخدام االنترنت  30  .14

30 15.معلومات أكاديمية عامة 

30 العام األكاديمي     
31 نظام الساعات المعتمدة    
31 العبء الدراسي من الساعات المحتملة     
31 الدوام الكامل والدوام الجزئي    
31 مدة الدراسة     
اللوائح األكاديمية  31  .16

قواعد منح الدرجات العلمية  31   
1( متطلبات الدرجات العلمية  31    
2(  المرشحين للبرامج الدراسية    31    
3( مجموع الساعات المعتمدة للدرجة العلمية    31    
4( تقديم طلب التخرج    32    
5( استبدال شهادة التخرج    32    
قواعد التقدم األكاديمي  32   
32 1( الوضع األكاديمي      
2( اشعارات الوضع األكاديمي  32    
3( الرسوب بالمساق )اعادة المساق(  32-33    
الدراسة المختلطة    33  .17

المدخل   33   
المكتبة والمرافق األخرى  33   
الكافتيريا   33   
قواعد التعامل مع النساء  33   
المخالفات   33   
18. السياسات واالجراءات األكاديمية والطالبية  33

 33 التسجيل في برنامج أكاديمي     
 33 تسجيل المساقات    
34    السحب واالضافة 
34 االنسحاب         
 35 التأجيل     
35 إعادة التسجيل     
 35 إعادة قيد المفصولين    



 Student Handbook
   Graduates 2019-2020  Page دليل الطالب6 

طلبة الدراسات العليا 2019 - 2020

35 إعادة القبول     
35 مستوى الحضور      

  36-37 التقييمات واالختبارات    
الدرجات والمعدالت التراكمية  38-40    
41    معادلة التعليم والخبرات السابقة 
 41 المعادلة باالختبار     
 42 تظلمات الطلبة       

   42 إنضباط الطلبة      
   43 تلبية كافة متطلبات المساقات والبرامج     

43 المسائل التأديبية حول الشؤون األكاديمية     
 44-45 تقديم تظلمات الطلبة     



 Student Handbook
   Graduates 2019-2020  Page دليل الطالب7 

طلبة الدراسات العليا 2019 - 2020

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 وخدمات الطلبة

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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األمن الوطني

قائمة مدراء البرامج وأعضاء الهيئة التدريسية

العمل الشرطي واألمن

الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                   االسم #

02 599 9069 jhatzadony@ra.ac.ae مدير برنامج االمن الداخلي جون جورج هاتزدوني 1

02 599 9052 jharrison@ra.ac.ae أستاذ مشارك جون هاريسون 2

02 599 9846 aacharya@ra.ac.ae أستاذ مشارك ارابيندا اكاريا 3

02 599 9849 sbrooks@ra.ac.ae أستاذ مشارك ستيفن مارك بروكس 4

02 599 9847 jhardy@ra.ac.ae استاذ مساعد جون انثوني هاردي 5

02 599 9066 jjerard@ra.ac.ae إستاذ مساعد جولين آن جيرارد 6

02 599 9848 splakoudas@ra.ac.ae إستاذ مساعد سبايردون باكوديس 7

malkuwaiti@ra.ac.ae إستاذ مساعد -بدوام جزئي محمد حمد حارب الكويتي 8

الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                   االسم #

02 599 9868 adavies@ra.ac.ae أستاذ مساعد اماندا جيني ديفس 1
02 599 9860 sfairgrieve@ra.ac.ae بروفسور سكوت إيان فيرجريف 2
02 599 9051 mroycroft@ra.ac.ae بروفسور مارك هنري رويكروفت 3
02 599 9054 pstanislas@ra.ac.ae إستاذ مساعد بيري تشارلز ستانيسليس 4
02 599 9046 ealblooshi@ra.ac.ae محاضر مساعد إبراهيم سليمان إبراهيم البلوشي 5

aalsaqri@ra.ac.ae بدوام جزئي - إستاذ مساعد عادل نصيب الصقري 6
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2. موقع األكاديمية

عنوان الشارع:  أكاديمية ربدان، شارع ظفير، 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 

Page 1/3

التقويم األكاديمي 2020-2019
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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
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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 األســتاذ بعــدم قيــام الطالــب بإنجــاز الواجــب المكتــوب بنفســه، فعليــه إلــزام الطالــب بإعــادة القيــام بذلــك الواجــب فــي بيئــة االختبــار. تســتخدم 
ورقــة نقــل الواجــب كدليــل داعــم الدعــاء عضــو هيئــة التدريــس تســتخدم ورقــة نقــل الواجــب كدليــل داعــم الدعــاء عضــو هيئــة التدريــس.

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.  
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•  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.  

•   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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    minutes of the scheduled exam period. Interaction is limited to clarification of questions and must not relate to  
    the appropriateness or accuracy of answers already given or to any proposed answer.

 tsrfi eht litnu ,moor/aera maxe eht evael ton yam stnedutS  •  30 minutes of the scheduled examination period   
    have elapsed. While leaving the exam room/area, a student shall not interact with or make an attempt solicit the  
    attention of another student.
   •  Students may not leave the room during the final 15 minutes of the scheduled examination period.
   •  Students may not continue working on their exam paper for any time beyond the examination stop time.

    absence, have been under approved supervision. Leaving the exam area while not under constant supervision  
    may result in confiscation of the student’s exam paper, per the discretion of the Lead Invigilator. [This may be  
    appliedto students who request to leave the examination area to use the restroom facilities – students should be  
    advised of the potential outcome before leaving the area.]

Procedure for Student Violation and Disciplinary Action
Any invigilator who observes unacceptable behaviour or encounters an instance of academic dishonesty shall follow the 
below procedures:

;tneduts a fo noissessop eht ni era taht slairetam desirohtuanu yna niater dna etacsfinoC  •  
   evitpursid si taht rennam a ni gnivaheb si tneduts eht taht demeed fi elbat rehtona ot tneduts eht ngissaeR   •  

   to other students;
  yllanosrep neeb ton sah eh/s hcihw ni snoitca ro stnedicni yna fo erawa edam eb dluohs rotaligivnI daeL ehT  •  

   involved. The Lead Invigilator, in conjunction with the faculty making the discovery, approach the student to   
   inform of the likely follow-up action.

  moor/aera maxe eht morf tneduts eht fo lavomer dna rotaligivnI daeL eht yb repap maxe eht fo noitacsfinoC   •  
   in the event of blatant academic dishonesty.

.tnedicni eht gnidnuorrus sliated lla tnemucoD   •  

   academic dishonesty. This evidence includes a report of observations and interactions. An Examination Incident  
   Report must be completed by the Lead Invigilator within 24 hours of the incident occurring.

20-2019
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7.  الصحة والسالمة

إننــا ملتزمــون بالحفــاظ علــى بيئــة آمنــة وصحّيــة لموظفــي األكاديميــة 
تخــص  مشــكات  أي  مــع  التعامــل  يتــم  ســوف  وزوارهــا.  وطابهــا 
الصحــة والســامة المهنيــة بجديــة فــي الحــال. وإذا الحظــت وجــود 
ــى  ــب عل ــه يج ــامة فإن ــة والس ــة بالصح ــاوف متعلق ــر أو مخ أي مخاط
مكتــب  أو  الطابيــة  الخدمــات  أو  المحاضــر  مــع  التواصــل  الجميــع 
التســجيل فــي الحــال واالبــاغ عــن اي إصابــات أو عــن وقــوع حــوادث.

7.1  اإلسعافات األولية والحاالت الطبية الطارئة

فــي حــال المــرض أو الحادثــة التــي تتطلــب عنايــة طبيــة، يتصــل الطالــب 
مــع  فــوري  بإجــراء  القيــام  ليتــم  والتســجيل  الطابيــة  بالخدمــات 
ممرضــة او عيــادة طبيــة او المستشــفى. كمــا يوجــد موظــف علــى 
خبــرة فــي االســعافات االوليــة داخــل حــرم األكاديميــة. يجــب علــى 
الطلبــة الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة مســبقة إبــاغ الخدمــات 
الطابيــة وموظفيــن التســجيل. حيــث ال يســمح ألحــد باالطــاع علــى 
المعلومــات الطبيــة للطالــب إال بموافقــة خطيــة منــه، وباســتثناء 
ــاة  ــدد حي ــي ته ــوارئ الت ــاالت الط ــي ح ــا ف ــه قانوًن ــوص علي ــو منص ــا ه م

الطالــب.

الحوادث والحوادث الوشيكة  7.2

ــا المتعلقــة بالصحــة والســامة فــور  يتــم التعامــل مــع جميــع القضاي
ــة  ــأي مخاطــر أو أي ــدان. إذا شــعر الطالــب ب اكتشــافها فــي أكاديميــة رب
مســائل مرتبطــة بالصحــة والســامة حيــث عليــه أن يُســارع بالتواصــل 
مــع مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل لإلبــاغ عــن حــاالت اإلصابــة أو 

الحــوادث التــي وقعــت.

التدخين  7.3

يمنــع التدخيــن منعــا باتــا داخــل حــرم األكاديميــة ومرافقهــا. يوجــد 
هنــاك أماكــن مخصصــة للتدخيــن وهــي األماكــن الوحيــدة التــي يســمح 

بالتدخيــن بهــا.

ــة  ــرم االكاديمي ــل ح ــا داخ ــن قطعي ــى التدخي ــجيع عل ــم التش ال يت
ــة. ــالمة العام ــة والس ــى الصح ــا عل ــا حفاظ ومرافقه

المواقف والقيادة داخل حرم األكاديمية  7.4

 يجــب قيــادة المركبــات بحــذر ويجــب اتبــاع حــدود الســرعات واللوحــات 
المروريــة فيمــا يلــي يعــض الممارســات الغيــر آمنــة وممنوعــة فيمــا 

يتعلــق بمواقــف الســيارات:

•  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    •
الممــرات الخاصة بهم.  

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

...الــخ.(. الزائريــن المهميــن  أو  العميــد   
الوقوف في اماكن غير مخصصة للوقوف والمحددة بخطوط    •

صفــراء أو وجود حواجز ولوحات ارشــادية.  
- الوقوف بشكل خاطئ والذي يشمل وال يقتصر على:  

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

يتســبب بحجــز المركبــة األخــرى(  
ايقاف المركبة بزاوية مخالفة لحركة السير )بسبب الرجوع    •

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

المواقف.  

إجراءات الحريق /إخالء المبنى  7.5

يوجــد اجهــزة انــذار فــي جميــع انحــاء حــرم األكاديميــة لإلبــاغ عــن 
الحريــق أو أي حالــة طارئــة أخــرى باإلضافــة إلــى وجــود مخططــات لإلخــاء 
فــي المناطــق العامــة والمشــتركة إلرشــاد الجميــع علــى كيفيــة اخــاء 
ــى.  ــارج المبن ــع خ ــة التجم ــة ونقط ــارات الثانوي ــار المس ــع اظه ــى م المبن
تحــذر االكاديميــة مــن التاعــب بأيــة أجهــزة او أدوات حمايــة مــن الحرائق 
ــق  ــوم الحري ــرة خرط ــق وبك ــأة الحري ــل مطف ــة مث ــرم االكاديمي ــي ح ف
ــذار  ــة إلن ــة الزجاجي ــة، واللوح ــال يدوي ــاط االتص ــق ونق ــذار الحري ــاز إن وجه

ــًا. الحريــق وتمنــع ذلــك منعــًا بات

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.  
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•  عدم التجمع مطلقا حول مكان الحادثة
بهدوء، يجب إخاء المبنى من مسارات الهروب المخصصة لهذه    •

الغاية  
•  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
تتيــح أكاديميــة ربــدان الفرصــة أمــام الطالــب للمشــاركة فــي عمليــة 
المعنيــة  اللجــان  فــي  الرســمي  التمثيــل  خــال  مــن  القــرار  صنــع 

األكاديميــة.  وغيــر  األكاديميــة  بالمســائل 

األنشطة والفعاليات الطابية:
يحــق لــكل طالــب مســجل فــي برنامــج الماجســتير ســواء كانــوا طاب 
ــت  ــة التصوي ــي عملي ــاركوا ف ــي أن يش ــدوام الجزئ ــن أو ذوي ال منتظمي
ــات  ــي أي فعالي ــاركوا ف ــدان وأن يش ــة رب ــي أكاديمي ــة ف ــس الطلب لمجل
المنتظميــن  للطــاب  فقــط  يحــق  ولكنــه  المجلــس.  هــذا  يرعاهــا 
بــدوام كامــل وحاصليــن علــى أوضــاع أكاديميــة جيــدة أن يترشــحوا 

ــة. ــي األكاديمي ــة ف ــس الطلب لمجل

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.  •

يتــم تفويــض جميــع صاحيــات مجلــس الطلبــة فــي أكاديميــة ربــدان 
مــن اإلدارة التنفيذيــة فــي األكاديميــة أو مجلــس األمنــاء. جميــع أعمــال 
مجلــس الطلبــة تخضــع للمراجعــة وهــي قابلــة للنقــض من قبــل نائب 
الرئيــس التنفيــذي. ويقــوم نائــب الرئيــس التنفيــذي بتعييــن أحــد أعضاء 
الهيئــة التدريســية لإلشــراف علــى مجلــس الطلبــة ومســاعدتهم فــي 
أنشــطتهم ومشــاريعهم. مــن أجــل تعديــل القواعــد واللوائــح التــي 
تنطــوي علــى الطــاب، يجــب علــى الرئيــس لمجلــس الطلبــة المنتخــب 
إحضــار القــرارات التــي تــم اإلجمــاع عليهــا فــي مجلــس الطلبــة لنائــب 

الرئيــس التنفيــذي ومجلــس األمنــاء.
 

األنشطة والفعاليات الطالبية
تشــجع أكاديميــة ربــدان الطلبــة علــى االنخــراط باألنشــطة الُمنّظمــة ما 
دامــت تتوافــق مــع مهمــة ورؤيــة وأهــداف األكاديميــة ومــع االهتمامــات 
ــدان  االجتماعيــة والثقافيــة والترفيهيــة للطلبــة. وترحــب أكاديميــة رب
علــى وجــه الخصــوص بتلــك األنشــطة التــي تشــجع القياديــة التعليميــة 
والتحصيــل الدراســي والقياديــة المهنيــة والتطويــر الطابــي. ويتوجــب أن 
ــة  ــة طلب ــام كاف ــة أم ــي متاح ــادي طاب ــس أو ن ــة أي مجل ــون عضوي تك
لمصالــح  النــادي  أو  المجالــس  تلــك  وتمثــل  تدعــم  وأن  األكاديميــة 
أعضائهــا. ويُمنــع أن يرتبــط أي نــادي أو مجلــس طابــي بمنظمــات ذات 
أهــداف وغايــات غيــر قانونيــة أو تنتهــك القوانيــن المحليــة أو االتحاديــة 
لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. وعليــه، تشــجع أكاديميــة ربــدان 
تأســيس المجموعــات والمجالــس واألنديــة الطابيــة التــي تهــدف إلــى 
الدعــم االيجابــي لخبــرات الطلبــة التعليميــة والترفيهيــة واالجتماعيــة 
أو  المجلــس  أو  النــادي  نشــاطات  انتهكــت  حــال  وفــي  والثقافيــة. 
لنائــب  يحــق  األكاديميــة،  وأحــكام  شــروط  مــا  طابيــة  مجموعــة 
الرئيــس التنفيــذي فــي أكاديميــة ربــدان أن يأمــر أعضــاء المجموعــة 

ــل. ــوا الخل ــى أن يعالج ــطة إل ــة األنش ــاف كاف ــة بإيق الطابي

ــة فــي  كمــا يتوجــب تســجيل هــذه المجموعــات أو المجالــس أو األندي
مكتــب خدمــات الطلبــة. حيــث يجــب علــى المجالــس أو األنديــة:

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.  

وفــي حــال اخفقــت المجموعــة أو المجلــس أو النــادي الطابــي علــى 
ــدان،  ــة رب ــح أكاديمي ــن ولوائ ــت قواني ــات أو انتهك ــذه المتطلب ــة ه تلبي
يحــق لنائــب الرئيــس التنفيــذي أو ممثلــه أن يوجــه أمــر لذلــك النــادي أو 

ــي: ــة بالتال ــة الطابي المنظم
 

إيقاف أنشطتها لحين معالجة االختال أو االتفاق على وتنفيذ    •
حــل قبــل الســماح باســتئناف نشــاط المؤسســة أو النــادي.  

ايقاف أنشطة النادي أو المنظمة الطابية ايقافًا نهائيًا.  •

الطابيــة  المجالــس  أو  النــادي  أو  المجموعــة  لمســؤولي  ويحــق 
التنفيــذي. الرئيــس  نائــب  قــرار  علــى  االعتــراض 
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منشورات الطلبة
ــا  ــورات م ــدار المنش ــى اص ــاب عل ــدان الط ــة رب ــم أكاديمي ــجع وتدع تُش
دامــت تعــزز ثقافــة األكاديميــة. وعلــى وجــه العمــوم، تشــمل اإلصــدارات 

التــي تعتبــر مائمــة علــى التالــي:
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.  

ــجيل  ــة والتس ــات الطلب ــر إدارة خدم ــة مدي ــى موافق ــول عل ــب الحص يج
ــخ  ــت نس ــواء كان ــة س ــن األكاديمي ــادرة م ــورات ص ــر أي منش ــل نش قب

الكترونيــة أو أوراق مطبوعــة.

ويتحمــل الطلبــة المؤلفــون والمحــررون المســؤولية الكاملــة عــن 
امتثالهــا  وضمــان  عنهــم  الصــادرة  المنشــورات  ومحتــوى  جــودة 
والمعنيــة  ربــدان  أكاديميــة  فــي  الســارية  واإلجــراءات  للسياســات 
بالمنشــورات. وللمزيــد مــن المعلومــات يُمكــن التواصــل مباشــرة مــع 

والتســجيل. الطلبــة  خدمــات 

القواعد السلوكية للطلبة
ــرة  ــال فت ــية خ ــات رئيس ــة إلتزام ــاء بأربع ــب الوف ــق الطال ــى عات ــع عل يق

ــدان: ــة رب ــي أكاديمي ــته ف دراس

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

- الحــرص علــى حضــور كافــة األنشــطة المرتبطــة بالمســاقات 
ذلــك  المناســب، ويُســتثنى مــن  الوقــت  الواجبــات فــي  وتقديــم 

المتوقعــة. غيــر  أو  االســتثنائية  الظــروف 
- انتهــاج الســلوك المراعــي للقيــم األخاقيــة والنــأي بالنفــس عــن 
أيــة تصرفــات أو ســلوكيات مــن شــأنها التســبب بظلــم الطلبــة 

ــن. اآلخري
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.  

•    يجــب علــى الطلبــة اســتخدام مصــادر ومرافــق أكاديميــة ربــدان 
بطريقــة مائمــة وقانونيــة والمحافظــة عليهــا وذلــك مــن خــال:

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  
ربــدان. ألكاديميــة 

الخريجين
•  يوفر مكتب الخريجين نقطة تواصل بين أكاديمية ربدان   

وطلابها 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.  
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9. قواعد اللباس والمظهر العام

ــوق  ــول س ــى دخ ــن عل ــة قادري ــداد طلب ــدان بإع ــة رب ــن أكاديمي ــًا م  التزام
العمــل اإلماراتــي بشــكل مباشــر، يتوجــب علــى جميــع الطلبــة المحافظــة 
علــى مظهــر عــام مهنــي والئــق فــي كافــة األوقــات وارتــداء المابــس التــي 

تحتــرم العــادات الســارية فــي الدولــة.

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
األكاديميــة وبعــد  انتظامهــم فــي  الســرية طــوال فتــرة  تــدوم هــذه 
وبعــد  األكاديميــة  مــن  انســحابهم  وبعــد  الدراســة  عــن  توقفهــم 

الســجات. هــذه  إتــاف  أو  أرشــفة  بعــد  وحتــى  تخرجهــم 

وال يُمكــن فــي أي حــال مــن األحــوال اعتبــار أن البيانــات المتوفــرة فــي نظام 
معلومــات الطالــب الخاصــة بأكاديميــة ربــدان هــي معلومــات عامــة ذلــك 
ألن اســتخدامها واالطــاع عليهــا ينحصــر باألشــخاص المصــرح لهــم 
والذيــن يحــق لهــم الكشــف عــن معلومــات ســجات الطلبــة لألشــخاص 
المعنييــن داخــل األكاديميــة أو فــي وزارة التربيــة والتعليــم فــي الدولــة أو 
ــا كان  ــوزارة طالم ــة ال ــت مظل ــة تح ــات العامل ــات أو الجه ــي المؤسس ف

الكشــف عــن الســجات يُحقــق أغــراض تعليميــة شــرعية وقانونيــة.

والبــد مــن الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الطالــب قبــل الكشــف عــن 
معلومــات أكاديميــة أو شــخصية فــي ملفــه ألي طــرف ثالــث بمــا فــي 

ذلــك جهــة ابتعــاث الطالــب أو ولــي األمــر القانونــي.

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
علــى الطالــب أن يُــزّود األكاديميــة ببيــان رســمي يؤكــد فيــه معلوماتــه 
ــع  ــاه، م ــة أدن ــة المدرج ــد الزمني ــال المواعي ــن خ ــك م ــخصية وذل الش
ــام  ــي نظ ــات ف ــذه البيان ــال ه ــى إدخ ــرص عل ــة تح ــه أّن األكاديمي التنوي
ســجات الطالــب والمحافظــة علــى حداثتهــا وأنــه بإمــكان الطالــب 
أن يقــدم هــذا التأكيــد إلكترونيــًا أو فــي صيغــة خطيــة وفقــًا لإلجــراء 

المعتمــد مــن مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل.
عند القبول للدراسة في األكاديمية.  •  

في بداية كل فصل دراسي.   •  

قبل أسبوعين من نهاية الفصل الدراسي األخير.  •  

األكاديميــة  معلوماتــه  مــن  نســخ  علــى  الحصــول  للطالــب  ويحــق 
والشــخصية بموجــب طلــب خطــي، حيــث ســيرد المســجل خــال 
ــذي  ــراء ال ــب باإلج ــام الطال ــب إلع ــتام الطل ــخ اس ــن تاري ــبوعين م أس
عليــه اتباعــه، وقــد يُطلــب مــن الطالــب تقديــم الطلــب عبــر اإلنترنــت 

أو القيــام بالدفــع للنســخ المصــورة.

 إجراءات الطلبة-فحص ومراجعة وتعديل المعلومات

ــه  ــض بيانات ــى بع ــاع عل ــب لاط ــام الطال ــة أم ــة الفرص ــح األكاديمي تتي
األكاديميــة والشــخصية مــن خــال النافــذة الطابيــة المتاحــة علــى 
للطالــب  ويحــق  الطالــب.  معلومــات  لنظــام  االلكترونيــة  البوابــة 
تعديــل البيانــات الشــخصية واالكاديميــة فــي حــال كانــت غيــر دقيقــة. 
وقــد تطلــب األكاديميــة مــن الطالــب إبــراز دليــل مــادي علــى هيئــة 
وثائــق قانونيــة )أصــل( فــي حــال طالــت التغييــرات المطلوبــة البيانــات 
الشــخصية. وعلــى الطالــب اتبــاع التعليمــات الــواردة مــن المســجل 
للتقــدم بطلــب تعديــل البيانــات الــذي قــد يتــم إلكترونيــًا وينطــوي 
عليــه دفــع رســوم آلــة التصويــر، مــع العلــم أن المســجل يتجــاوب مــع 
هــذا الطلــب خــال اســبوعين مــن تاريــخ تقديــم الطلــب. وعليــه يُمكــن 
الشــخصية واالكاديميــة بموجــب طلــب  البيانــات  للطالــب تعديــل 

ــي: ــى التال ــوي عل ــي يحت خط

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

نص أو تعليمات التعديل المطلوب.  •
مبرر التعديل.  •

موافقة الطالب
ــخصية  ــه الش ــن معلومات ــاح ع ــى االفص ــة عل ــب الموافق ــق للطال ويح
ــب  ــت بموج ــي أي وق ــاث ف ــة االبتع ــث أو لجه ــرف ثال ــة لط أو األكاديمي

ــة ــة خطي موافق
 تشمل على المعلومات التالية:
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•  الشخص الذي سيحصل على المعلومات.
•  المعلومات التي ستكشف.

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

ولــن تفصــح أكاديميــة ربــدان معلومــات الطالــب لطــرف ثالــث كاألقــارب 
والذيــن  المحتمليــن  العمــل  واصحــاب  اآلخريــن  والطــاب  واالصدقــاء 
يرغبــون بالحصــول علــى هــذه المعلومــات لغايــات التواصــل مــع الطالــب 
أو التحقــق مــن الحالــة األكاديميــة لــه دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة 
مــن الطالــب تحتــوي علــى كافــة البنــود المدرجــة أعــاه. ال تقبــل أكاديميــة 
ربــدان الطلبــات الشــفهية والطلبــات التــي تتــم عــن طريــق الهاتــف، كمــا 

تمتنــع أكاديميــة ربــدان عــن تزويــد المعلومــات علــى الهاتــف.
وتحتفــظ األكاديميــة بالبيانــات أدنــاه لطلبــات وحــاالت االفصــاح كمتطلب 
محتمــل مــن متطلبــات وزارة التربيــة والتعليــم المرتبطــة بإجــراءات 

حفــظ الســجات.

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

طلــب  وســبب  للمعلومــات  المتلقيــن  األطــراف  وألقــاب  •  اســماء 
. ت مــا لمعلو ا

ويحــق لمســجل األكاديميــة الكشــف عــن معلومــات ســجل الطالــب 
ــس  ــب الرئي ــن نائ ــر م ــر مباش ــوارئ أو بأم ــاالت الط ــي ح ــة ف ــة مخول لجه
التنفيــذي لألكاديميــة أو بموجــب قــرار قضائــي مــع وجــود ســبب شــرعي 

ــك. لذل
 

بيانات الطالب
وعنــد قبــول الطالــب للدراســة فــي األكاديميــة، يتوجــب علــى الطــاب 

التاليــة: تزويــد األكاديميــة بالمعلومــات 

المعلومات الشخصية
• االسم الكامل  

• تاريخ المياد  
•  الجنس  

• رقم الهوية الوطنية  
• 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.

ــام،  ــادة االنتظ ــول وإع ــادة القب ــول وإع ــد القب ــل وبع ــة كل فص ــل بداي وقب
ــاح  ــا لإلفص ــي منحه ــة الت ــث الموافق ــد أو تحدي ــب تجدي ــن الطال ــب م يُطل

ــر ــرف آخ ــه لط ــن معلومات ع

تغيير االسم
فــي حــال جــرى تغييــر علــى اســم الطالب/الطالبــة ألســباب قانونيــة، فعليــه 
الطالــب  االســم فــي نظــام ســجل  لتغييــر  تقديــم طلــب للمســجل 

ــة ــق التالي ــم الوثائ ــمي وتقدي الرس

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.  

ــى  ــع عل ــا يق ــب، كم ــف الطال ــي مل ــاه ف ــق أع ــة الوثائ ــظ كاف ــب حف ويتوج
عاتــق المســجل يــوم تغييــر االســم فــي نظــام ســجات الطلبــة أن يُصــدر 
كشــف عامــات غيــر رســمي يحمــل االســم القديــم والتاريــخ ويرفقــه 
بكشــف عامــات غيــر رســمي آخــر يحمــل االســم الجديــد ومــن ثــّم يحفــظ 

الكشــفين مــع الوثائــق أعــاه فــي ملــف الطالــب.
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11. خدمات الطالب

مقدمة تعريفية للطالب الجدد
بهــدف  الجــدد  للطلبــة  توجيهيــًا  برنامجــًا  ربــدان  أكاديميــة  تنظــم 
يلتقــي  حيــث  ربــدان  ألكاديميــة  المختلفــة  الجوانــب  علــى  اطاعهــم 
الطالــب خــال اليــوم التوجيهــي بمرشــده األكاديمــي الــذي يُســاعده علــى 
التخطيــط لدراســة البرنامــج األكاديمــي وتســجيل المســاقات والحصــول 
علــى معلومــات كافيــه عــن مصــادر ومرافــق أكاديميــة ربــدان والجوانــب 
هيئــة  وأعضــاء  الطــاب  ولقــاء  األكاديميــة  حــرم  لحيــاة  المختلفــة 
ــة  ــة التعريفي ــذه المقدم ــذ ه ــم تنفي ــة. يت ــي األكاديمي ــس وموظف التدري

قبــل فصلــي الخريــف والربيــع.

إسناد التعلم
تفتخــر االكاديميــة بتوفيرهــا بيئــة تعليميــة داعمــة تزخــر بالكفــاءات 
ــازم  ــم ال ــواع الدع ــتى أن ــم ش ــة بتقدي ــة والملتزم ــة المتخصص التعليمي

ــي. ــه الدراس ــي برنامج ــّوق ف ــاح والتف ــى النج ــب عل ــاعدة الطال لمس

فــي  الدعــم  مســتويات  أعلــى  تقديــم  علــى  األكاديميــة  حرصــت  وقــد 
المجــال التعليمــي لكــي تضمــن حصــول الطلبــة علــى أفضــل الفــرص 
األعــداد  حــددت  بــل  اختاروهــا.  التــي  الدراســية  برامجهــم  فــي  للتميــز 
ــاقات  ــن المس ــرر م ــداف أي مق ــق أه ــى تحقي ــاعد عل ــة تُس ــة علمي بطريق
فــي بيئــة مجهــزة بأحــدث التقنيــات التعليميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، توفــر 
ــتى  ــم ش ــدرب لتقدي ــد وم ــي ُمع ــد أكاديم ــب مرش ــكل طال ــة ل األكاديمي

أنــواع الدعــم والنصــح للطالــب.

يقــدم مركــز الكتابــة فــي الطابــق الميزانيــن المســاعدة للطلبــة فــي 
توفــر  كمــا  يوميــا  الــدوام  ســاعات  أثنــاء  االنجليزيــة  باللغــة  التواصــل 
المســاعدة فــي مســاقات الرياضيــات واللغــة العربيــة حســب الجــدول.

االرشاد األكاديمي
المرشــد  ويلتقــي  أكاديمــي  مرشــد  لــه  يخصــص  الطالــب  قبــول  بعــد 
األكاديمــي الطالــب ألول مــرة خــال أول اســبوعين مــن الفصــل الدراســي 
األول للطالــب فــي األكاديميــة حيــث يتــم خــال هــذا االجتمــاع االتفــاق بيــن 
الطالــب والمشــرفين علــى عقــد اجتماعــات منتظمــة لضمــان التواصــل 
ــاءات  ــة اللق ــاء األول صيغ ــي اللق ــد ف ــدد المرش ــا يح ــا. كم ــال بينهم الفّع
الدوريــة لضمــان وجــوده لتقديــم النصــح والمعلومــات الازمــة حــول 
ــاح  ــدم االرتي ــال ع ــي ح ــة. وف ــر األكاديمي ــة وغي ــائل األكاديمي ــة المس كاف
فيجــب  األكاديمــي،  المرشــد  مــع  التعامــل  فــي  مشــاكل  أي  وجــود  أو 
يتــم حــل  لــم  البرنامــج. وإذا  الطالــب مناقشــة ذلــك مــع مديــر  علــى 
هــذه المشــاكل ســيقوم مديــر البرنامــج بتقديــم طلــب لعميــد الكليــة 
لتعييــن مرشــد أكاديمــي آخــر للطالــب. يبلــغ العميــد قــراره إلدارة القبــول 
والتســجيل وخدمــات الطلبــة التخــاذ اإلجــراءات المناســبة باســتخدام 

نظــام معلومــات الطلبــة.

المرشدين األكاديميين
ــب  ــكل طال ــص ل ــي مخت ــد أكاديم ــر مرش ــدان بتوفي ــة رب ــزم أكاديمي تلت
مســيرته  خــال  الطالــب  دعــم  يكفــل  بمــا  األكاديميــة  طــاب  مــن 
التعليميــة فــي األكاديميــة. ويلتقــي المرشــد األكاديمــي الطالــب ألول مــرة 
خــال أول اســبوعين مــن الفصــل الدراســي األول للطالــب فــي األكاديميــة 
حيــث يتــم خــال هــذا االجتمــاع وضــع جــدول مــن اللقــاءات المســتقبلية 
لضمــان اســتمرارية التواصــل الفّعــال بينــه وبيــن الطالــب. كمــا يُحــدد 
المرشــد فــي اللقــاء األول صيغــة اللقــاءات الدوريــة لضمــان تغطيــة كافــة 
المســائل األكاديميــة وغيــر األكاديميــة التــي قــد يتعامــل معهــا الطالــب 
خــال فتــرة دراســته فــي األكاديميــة.  إذا كان الطالــب غيــر مرتــاح، أو لديــه 
ــة  ــه مناقش ــب علي ــه، يج ــاص ب ــار الخ ــع المستش ــل م ــي العم ــة ف صعوب

هــذا مــع مديــر البرنامــج. 

ــيقوم  ــب، س ــاوف الطال ــة مخ ــم مخاطب ــم يت ــور ول ــن األم ــم تتحس وإذا ل
ــب. ــر للطال ــي آخ ــد أكاديم ــن مرش ــج بتعيي ــر البرنام مدي

 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    
واالعتراض و التنسيق مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية بشأن    

المسائل المرتبطة بالطالب.                                                                                                           

وحتــى تكــون العاقــة بيــن الطالــب والمرشــد األكاديمــي مثمــرة وفعالــة، 
يتوجــب علــى الطالــب بمــا يلــي:

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

اإللمام الكامل بكافة السياسات واإلجراءات األكاديمية ذات    •
ــاقات. ــي والمس ــج األكاديم ــات البرنام ــة ومتطلب الصل  

التوّجه للمرشد األكاديمي للحصول على المشورة بشأن أية    •
مســائل أكاديميــة وغيــر أكاديميــة ترتبــط بالطالــب.  

اإللمام بالحقوق والمسؤوليات وااللتزامات المتوقعة من الطالب    •
المنتظم.  
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 جدول االجتماعات:
بيــن  ينبغــي عقدهــا  التــي  اإللزاميــة  يلــي ملخًصــا لاجتماعــات  فيمــا 

األكاديمــي. والمرشــد  الطالــب 

•  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
تقــدم أكاديميــة ربــدان خدمــات اإلرشــاد ألي طلبــة باحثيــن عــن النصــح 

والمســاعدة. ويشــمل اإلرشــاد الــذي تقدمــه األكاديميــة علــى التالــي:

خدمات الدعم المعلوماتي واإلحالة.   •  

ورشات عمل وحلقات التوجيه الجماعية.   •  

والجديــر بالذكــر أن خدمــات اإلرشــاد النفســي تحــاط بســرية تامــة وتلتــزم 
ذات  المعلومــات  وخصوصيــة  ســرّية  علــى  بالمحافظــة  األكاديميــة 

ــات. ــة األوق ــي كاف ــة ف الصل

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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 تشمل هذه الرسوم رسوم تقييم واختبار تحديد المستوى عند القبول والبرنامج االرشادي والبطاقة التعريفية والبريد ا�لكتروني وكذلك الرسوم ا�دارية ا�خرى المرتبطة
بعملية القبول. ويدفع الطالب هذه الرسوم مرًة واحدة

الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير

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.
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13. المكتبة

ــى مجموعــة كبيــرة  ــدان للطلبــة إمكانيــة الوصــول الكامــل إل توفــر أكاديميــة رب
مــن المــوارد المطبوعــة واإللكترونيــة مــن خــال مكتبتهــا. وهــي مكرســة لدعــم 
مناهــج األكاديميــة وتشــجيع القــراءة حيــث تشــمل قواعــد البيانــات »ايبيســكو« 
والعديــد مــن المصــادر العلميــة االخــرى المعروفــة، ويمكــن الوصــول إلــى المصــادر 

اإللكترونيــة مــن المــوارد مــن خــال صفحــة المكتبــة اإللكترونيــة
./http://www.ra.ac.ae/library 

ــواع  وتوفــر األكاديميــة طاقمــًا مــن المختصيــن فــي المكتبــات لتقديــم شــتى أن
الدعــم للطلبــة واإلجابــة عــن أســئلتهم وتقديــم معلومــات وافيــة عــن ســاعات 
ــرة.  ــة المتوف ــة وااللكتروني ــادر المعلوماتي ــتعارة والمص ــات واالس ــل للخدم العم
ــوث.   ــراء البح ــة وإج ــة للدراس ــزوار المكتب ــة ل ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــر أجه تتوف
ــاون  ــردي أو للتع ــكل ف ــة بش ــل والدراس ــة للعم ــة للطلب ــة ذكي ــر طاول ــم توفي يت

مــع اآلخريــن فــي العمــل الجماعــي.

يشــارك جميــع الطلبــة فــي برنامــج التعريــف، للتعــرف علــى عمليــات المكتبــة 
ــة الفصــل الدراســي األول  ــه أن اللقــاء االرشــادي يُعقــد فــي بداي والمــوارد مــع التنوي
مــن الســنة األكاديميــة األولــى لكافــة الطلبــة المنتظميــن فــي أكاديميــة ربــدان.

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

• الطباعة والتصوير 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.

ــا  ــات وإظهاره ــع األوق ــي جمي ــة ف ــة التعريفي ــل بطاق ــب حم ــة. يج ــواد المكتب ــتعارة م ــة الس ــراءات المكتب ــة إج ــؤولية متابع ــاب مس ــع الط ــل جمي يتحم
ــك. ــب ذل ــن إذا ُطل للموظفي

استعارة المواد واستخدام قواعد البيانات:
يتحمــل جميــع الطــاب مســؤولية متابعــة إجــراءات المكتبــة الســتعارة مــواد المكتبــة ويمكــن اســتعارة الكتــب لمــدة اقصاهــا اســبوعان إمــا عــن طريــق 
مكتــب خدمــة المكتبــة أو الخدمــة الذاتيــة حيــث يتــم االحتفــاظ بمصــادر المراجــع فــي قســم منفصــل فــي المكتبــة وال يمكــن اســتعارتها إال بموافقــة 
مســؤول المكتبــة. ال يمنــح هــذه الموافقــة إال حــال توفــر ظــروف اســتثنائية تبــرر ذلــك. المــواد المحجــوزة متوفــرة فقــط للبحــوث ذات الصلــة بالمســاق 
وللقــراءات التكميليــة ويجــب أن تبقــى فــي المكتبــة االفــي حــال تمــت الموافقــة عليهــا مــن الكليــة او أميــن المكتبــة. فــي حالــة المصــادر اإللكترونيــة، يكــون 

المســتخدم مســؤوال عــن التقيــد مــع الشــروط المنصــوص عليهــا للمصــدر، بمــا فــي ذلــك أي قيــود علــى حقــوق النشــر.

إعادة المواد المعارة
ــتحقاق  ــل اس ــك قب ــو كان ذل ــى ول ــار حت ــاب مع ــادة أي كت ــب إع ــة طل ــة صاحي ــر المكتب ــدى مدي ــدد ول ــخ المح ــواد بالتاري ــادة الم ــن إع ــؤول ع ــب مس الطال
موعــد إعادتــه. وإلرجــاع الكتــب رســميًا للمكتبــة، علــى الطالــب تــرك الكتــب علــى كاونتــر خدمــات المكتبــة أو ارجــاع الكتــب عــن طريــق الخدمــة الذاتيــة وقــد 

ــا أو يمــدد فتــرة اإلعــارة إذا لــزم األمــر. يســترجع أميــن المكتبــة كتاًب
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 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 ارتأوا 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
يســتلم الطالــب بطاقــة تعريفيــة عنــد قبولــه فــي أكاديميــة ربــدان، 
الطــاب األعضــاء بموجــب هــذه البطاقــة قــادراً علــى دخــول جميــع 
للطــاب.  المخصصــة  الخدمــات  جميــع  مــن  واالســتفادة  المرافــق 
ولذلــك، علــى الطالــب االلتــزام بحمــل البطاقــة التعريفيــة خــال تواجــده 
ــدان  ــة رب ــي أكاديمي ــة لموظف ــذه البطاق ــراز ه ــة واب ــرم األكاديمي ــي ح ف
عنــد الحاجــة. كمــا ال يُســمح للطالــب دخــول قاعــات االمتحانــات إال بعــد 

ــة. ــة التعريفي ــراز البطاق إب

ــال  ــا خ ــة طابه ــي لكاف ــد االلكترون ــة البري ــدان خدم ــة رب ــح أكاديمي تتي
الطلبــة  خدمــات  فريــق  ويعمــل  األكاديميــة.  فــي  انتظامهــم  فتــرة 
ــر  ــة الس ــول وكلم ــة الدخ ــداد كلم ــاعدة إلع ــواع المس ــتى أن ــم ش تقدي
الخاصــة بحســاب الطــاب. وتقــع علــى الطالــب مســؤولية الحفــاظ علــى 
أمــن كلمــة الســر الخاصــة بحســابه االلكترونــي وتجنــب أي شــكل مــن 
أشــكال اســاءة اســتخدام هــذا الحســاب. ويتمتــع هــذا الحســاب بأهميــة 
ــمية  ــا الرس ــال اعاناته ــى ارس ــة عل ــة حريص ــراً ألن األكاديمي ــة نظ خاص
الرســمية علــى اعانــات  البريــد االلكترونــي. وتشــمل االعانــات  عبــر 
العطــل الرســمية والفعاليــات وجــداول االختبــارات وجــداول المســاقات. 
ــواردة مــن  وعليــه تقــع علــى الطالــب مســؤولية دوام تفقــد الرســائل ال
ــي  ــه ف ــد قبول ــع عن ــب يوق ــر، أّن الطال ــر بالذك ــي. والجدي ــد االلكترون البري

ــي. ــد االلكترون ــت والبري ــتخدام االنترن ــة اس ــوذج سياس ــة نم األكاديمي

استخدام االنترنت
تتيــح أكاديميــة ربــدان لطلبتهــا اســتخدام االنترنــت بمــا فــي ذلــك – 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – برامــج التصفــح وخدمــات الدردشــة 
والشــبكات االجتماعيــة ســواًء كان ذلــك عبــر األجهــزة المكتبيــة أو 
المحمولــة أو اللوحيــة أو مــن خــال الهواتــف الذكيــة. ومــن شــأن توفيــر 
مثــل هــذه الخدمــة مســاعدة الطالــب علــى تأديــة واجباتــه األكاديميــة 
 – مــن فــروض خاضعــة لتقييــم وأبحــاث. وقــد تســمح األكاديميــة 
حســب تقديرهــا الحصــري – اســتخدام مرافقهــا االفتراضيــة لغايــات 

شــخصية إذا توافــرت الشــروط التاليــة:

ال يكبــد األكاديميــة تكلفــة ملموســة وال يســتغرق كميــات كبيــرة   •
مــن الوقــت.

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

الســتخدام  األكاديميــة  مراقبــة  علــى  المســتخدم  موافقــة   •
التــي تتيــح تشــغيل وإدارة هــذه  الحــدود الضروريــة  مرافقهــا ضمــن 
القانونيــة  لالتزامــات  االمتثــال  وضمــان  فعــال  بشــكل  المرافــق 

لاســتخدام. المنظمــة  والسياســات  والقوانيــن 
ــات  ــا للغاي ــتخدام مرافقه ــواز اس ــدم ج ــدان بع ــة رب ــّدر أكاديمي ــد تق وق
ــع  ــا، م ــابق ذكره ــروط الس ــن الش ــرط م ــة أي ش ــال مخالف ــي ح ــاه ف أع

التنويــه أن لألكاديميــة حــق اتخــاذ أيــة اجــراءات تأديبيــة فــي حــال ارتــكاب 
ــرارات  ــاذ ق ــى اتخ ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــر ال ــررة األم ــدة أو متك ــات جدي مخالف

ــد. ــراء المعتم ــب اإلج ــة بموج تأديبي

بقوانيــن  االلمــام  مســؤولية  االنترنــت  مســتخدموا  ويتحمــل 
أمثــل  الصلــة وااللتــزام بهــا بمــا يحقــق اســتخدام  االكاديميــة ذات 
األكاديميــة  تــؤدي مخالفــة سياســات  االلكترونيــة. وقــد  للخدمــات 
وتشــمل  المخالفــة.  طبيعــة  بحســب  تختلــف  تأديبيــة  قــرارات  إلــى 

التاليــة: األمــور  االنترنــت  باســتخدام  المرتبطــة  المخالفــات 

ــى  ــن عل ــخاص آخري ــخصية ألش ــابات ش ــرح لحس ــر مص ــول غي دخ  •
خارجيــة. أنظمــة 

ــة  ــات مخالف ــات ومنتج ــج خدم ــم تروي ــروج أو تزع ــع ت ــول مواق دخ  •
لقوانيــن دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة بمــا فــي ذلــك – علــى ســبيل 
ــول،  ــروقة، والكح ــلع المس ــي والس ــوى االباح ــر – المحت ــال ال الحص المث

الــخ.
استخدام االنترنت ألنشطة تجارية أو لمكاسب شخصية.  •

الدخول إلى أو توزيع وثائق يعتبر الوصول إليها مقيداً.  •
بعــث رســائل أو نشــر مــواد علــى االنترنــت تمثــل انتهــاك لتعليمات   •

األكاديميــة ومدونــة ســلوك الطالــب.
انتحال شخصية اآلخرين أو بعث رسائل احتيالية.  •

التصــرف بطريقــة قــد تســيء لســمعة أكاديميــة ربــدان بــأي شــكل   •
مــن األشــكال;

التصــرف بطريقــة مخالفــة للقوانيــن الســارية فــي دولــة اإلمــارات أو   •
ــة. ــي األكاديمي ــدة ف ــراءات المعتم ــات واإلج السياس

بموجــب  االنترنــت  تصفــح  ســجات  ربــدان  أكاديميــة  تراقــب  وقــد 
سياســة أمــن المعلومــات والخصوصيــة والســجات العامــة. وفــي حــال 

ــجات. ــذه الس ــن ه ــف ع ــيتم الكش ــة س ــراءات تأديبي ــاذ اج اتخ

15. معلومات أكاديمية عامة

العام األكاديمي
ويتكــون كل فصــل مــن الفصليــن االعتيادييــن )الخريــف والربيــع( مــن 
النصــف فصليــة  إلــى أســبوع الختبــارات  15 أســبوعًا دراســيًا إضافــة 

وأســبوع آخــر لاختبــارات النهائيــة.

ــرح  ــابيع تُط ــتة أس ــن س ــي م ــل الصيف ــون الفص ــرى، يتك ــة أخ ــن ناحي وم
بهــا المســاقات بطريقــة مكثفــة حيــث تبلــغ مــدة المحاضــرة اليوميــة 
لُمقــّرر وزنــه 3 ســاعات أكاديميــة 90 دقيقــة )ســاعة ونصــف الســاعة( 
ويتــم تنفيذهــا علــى مــدار 5 أيــام مــن كل أســبوع. ونظــراً لطبيعــة 
العــبء  تجــاوز  بعــدم  الطــاب  يُنصــح  المكثفــة،  الصيفــي  الفصــل 
ســاعات   6 بـــ  والمتمثــل  الصيفــي  الفصــل  فــي  األقصــى  األكاديمــي 

أكاديميــة.
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البرنامــج  التســجيل فــي  تاريــخ  الدراســة مــن  احتســاب مــدة  ويبــدأ 
فتــرات  بموجــب  الممنوحــة  االنســحاب  فتــرات  كافــة  وتشــمل 

األكاديميــة. الشــؤون  عميــد  مــن  المعتمــدة  االنقطــاع 

ويعــّرض الطالــب نفســه للفصــل مــن األكاديميــة فــي حــال لــم يُنهــي 
متطلبــات برنامجــه خــال الفتــرة المســموحة، مــع التنويــه أنــه يُمكــن 
للطالــب المفصــول مــن األكاديميــة بســبب اجتيــاز الحــد األقصــى لمــدة 
الدراســة العــودة إلــى األكاديميــة مــن خــال إعــادة التقديــم علــى القبــول. 
وفــي حــال قبــول ذلــك الطالــب للدراســة فــي األكاديميــة يُعامــل كأنــه 
متقــدم جديــد وقــد يُطلــب منــه أن ينهــي البرنامــج بصيغتــه المعدلــة 

فــي حــال قــررت األكاديميــة تعديــل ذلــك البرنامــج.

16. اللوائح األكاديمية

قواعد منح الدرجات العلمية

1. متطلبات الدرجات العلمية
الســتحقاق درجــة علميــة مــن أكاديميــة ربــدان يجــب علــى الطلبــة 
االمتثــال لجميــع القوانيــن والتعليمــات وتحقيــق جميــع المتطلبــات 

المتعلقــة بالبرنامــج الدراســي الــذي تــم قبولهــم بــه.
حيث يجب عليهم:

اســتكمال عــدد الســاعات المعتمــدة للمؤهلــة كمــا هــو محــدد   •
فــي متطلبــات ذلــك المؤهــل.

ســجل  الــذي  للمؤهــل  األخــرى  المتطلبــات  كافــة  اســتكمال   •
ــن  ــذ بعي ــع األخ ــة )م ــاقات المطلوب ــك المس ــي ذل ــا ف ــب بم ــه الطال في
االعتبــار المســاقات التــي تمــت معادلتهــا بعــد أن درســها الطالــب فــي 

أخــرى(. أكاديميــة  مؤسســة 
استيفاء متطلبات االسس االكاديمية.  •

استيفاء متطلبات أية لوائح وأنظمة خاصة بأكاديمية ربدان.  •

2. المرشحين للبرامج الدراسية
 يجــب علــى الطالــب الراغــب فــي التخــرج مــن أحــد البرامــج التقــدم إلــى 
المســجل، بالطريقــة التــي يحددهــا المســجل مــن وقــت آلخــر. يكــون 
األهليــة  شــروط  جميــع  اســتيفاء  تحديــد  عــن  مســؤواًل  المســجل 
الســتكمال البرنامــج مــن قبــل الطالــب، وتقديــم المشــورة للرئيــس 

ــك ــا لذل وفًق

3. مجموع الساعات المعتمدة للدرجة العلمية

يُمكــن للطالــب الحصــول علــى الدرجــة العلميــة مــن أكاديميــة ربــدان 
ــة  ــدة للدرج ــاعات المعتم ــن الس ــى م ــد االدن ــاء الح ــب انه ــى الطال وعل

وكمــا هــو مبيــن تاليــا: 

تمنــح درجــة الماجســتير بعــد االنتهــاء بنجــاح بمــا ال يقــل عــن 30   •
ــتوى  ــي المس ــاعة ف ــن 6 12- س ــل ع ــا ال يق ــدة وبم ــاعة معتم 36- س

9 ويجــب أن تكــون نتائــج التعلــم المتحققــة متناســبة ومتوافقــة مــع 

ــه. ــة في ــح الدرج ــذي من ــتوى ال ــي للمس ــاد األكاديم ــات االعتم متطلب

نظام الساعات المعتمدة
العمــل  لقيــاس  كوحــدة  المعتمــدة  الســاعة  مفهــوم  يُســتخدم 
ــاوي  ــدة تس ــدة واح ــاعة معتم ــدان. كل س ــة رب ــي أكاديمي ــي ف األكاديم
15 ســاعة دراســية داخــل قاعــات الــدرس مــع عــبء دراســي أضافــي 

مقــداره 30 ســاعة

وفيمــا يتعلــق بوضــع الجــدول الدراســي، تمثــل الســاعة المعتمــدة 
الدراســي  للفصــل  األســبوع  فــي  مجدولــة  واحــدة  رســمية  بســاعة 
دقيقــة.  خمســون  المحاضــرة  أو  التدريســية  الســاعة  مــدة  الواحــد. 
دقيقــة.   40 إلــى  المــدة  هــذه  تخفيــض  يتــم  رمضــان  شــهر  وخــال 
وتمثــل كل ســاعة معتمــدة مــا يعــادل 15 ســاعة دراســية رســمية 
يقضيهــا الطالــب فــي القاعــة الدراســية فــي الفصــل الواحــد. لــكل ســاعة 
الصــف  الطــاب ســاعتين جانــب  أن يقضــي  المتوقــع  معتمــدة، مــن 
الدراســي فــي الدراســة الذاتيــة / الخاصــة أو الجماعيــة. وبذلــك، يتألــف 
المســاق الدراســي الــذي يعــادل 3 ســاعات معتمــدة مــن 45 ســاعة 
دراســية رســمية داخــل القاعــة الدراســية و90 ســاعة دراســة ذاتيــة فــي 

الفصــل الدراســي االعتيــادي الواحــد.

العبء الدراسي من الساعات المحتملة:
يتــراوح العــدد االجمالــي للســاعات المعتمــدة لبرامــج الماجســتير فــي 
العــادة مــا بيــن 30 و 40 ســاعة معتمــدة. ولمســاعدة الطلبــة علــى 
انهــاء البرامــج خــال 4 أعــوام، علــى الطالــب أن يســجل فــي الفصــل 
ــال  ــي ح ــدة وف ــاعة معتم ــن 6 و 9 س ــا بي ــد م ــادي الواح ــي االعتي الدراس
رغــب أحــد الطلبــة التســجيل لعــدد يفــوق الحــد األقصــى المتمثــل بـــ 9 
ســاعات معتمــدة فــي الفصــل الدراســي الواحــد فعليــه التوّجــه للعميــد 

ــة. ــة خطّي ــى موافق ــول عل ــجل للحص أو المس

الدوام الكامل والدوام الجزئي
تحــدد حالــة الطالــب بنــاًء علــى عــدد الســاعات المســجلة عنــد انتهــاء 
فتــرة الســحب واالضافــة مقســمة علــى عــدد الســاعات التــي يتــم 
تســجيلها فــي الــدوام الكامــل )عــادة يكــون ذلــك 9 ســاعات معتمــدة 
لطلبــة الماجســتير(. بحيــث يعتبــر الطالــب متفــرغ كليــًا للدراســة فــي 
حــال كان عــدد الســاعات المســجلة فــي فصــل مــا يُســاوي أو يزيــد عــن 
%75 مــن عــدد الســاعات الُمحــددة فــي الخطــة الرســمية للبرنامــج 

الــذي يدرســه الطالــب. وفــي حــال انخفــض عــدد الســاعات المســجلة في 
فصــل مــا عــن %75 مــن عــدد الســاعات الُمحــددة فــي الخطة الرســمية 

للبرنامــج الــذي يدرســه الطالــب فــإن الطالــب يُعتبــر متفــرغ جزئيــًا.

مدة الدراسة
يجــب انهــاء كافــة متطلبــات برامــج الماجســتير فــي أكاديميــة ربــدان 
خــال ســنة ونصــف مــن تاريــخ القبــول شــامًا فتــرات االنقطــاع عــن 

ــة. الدراس

أمــا الفتــرة الزمنيــة القصــوى للشــهادات األخــرى فهــي عبــارة عــن المــدة 
فصليــن  إليهــا  مضافــًا  الشــهادات  تلــك  علــى  للحصــول  االعتياديــة 

دراســيين متتالييــن.
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 يجــب علــى الطلبــة الرجــوع إلــى دليــل برامــج أكاديميــة ربــدان للحصــول 
إلــى  علــى التفاصيــل المتعلقــة بالبرامــج الدراســية وكذلــك الرجــوع 
بعــدد  المتعلقــة  المعلومــات  علــى  للحصــول  األكاديمــي  المرشــد 
يعــد  البرامــج.  هــذه  الســتكمال  المطلوبــة  المعتمــدة  الســاعات 
ــزم  ــب يعت ــا إذا كان الطال ــًرا ضرورًي ــي أم ــد األكاديم ــع المرش ــاور م التش

إكمــال الدرجــة المطلوبــة فــي أقــل فتــرة ممكنــة.

تقديم طلب للتخرج  .4
ــى  يجــب علــى الطالــب الراغــب فــي التخــرج مــن أحــد البرامــج التقــدم إل
المســجل، بالطريقــة التــي يحددهــا المســجل مــن وقــت آلخــر. يكــون 
األهليــة  شــروط  جميــع  اســتيفاء  تحديــد  عــن  مســؤواًل  المســجل 
الســتكمال البرنامــج مــن قبــل الطالــب، وتقديــم المشــورة للرئيــس 

ــك. ــا لذل وفًق

استبدال شهادة التخرج  .5
يُمكــن للطلبــة المتخرجيــن مــن األكاديميــة أن يطلبــوا إصــدار شــهادة 
تخــرج بــدل فاقــد / تالــف مــن مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل فــي 
ــهادة  ــه أن الش ــع التنوي ــة، م ــهادة األصلي ــاف الش ــدان أو ات ــم فق ــال ت ح
بيانــات  قاعــدة  فــي  المســجل  االســم  نفــس  ســتحمل  الجديــدة 
الجديــدة ســتحمل  الشــهادة  الطالــب وأن  األكاديميــة وقــت تخــرج 
األكاديميــة  اعتمــاد  حــال  وفــي  والتاريــخ.  فاقد/تالــف”  “بــدل  عبــارة 
تصميــم جديــد للشــهادات يختلــف عــن التصميــم الــذي اســتخدم فــي 
الشــهادة االصليــة فــإن األكاديميــة ستســتخدم التصميــم الجديــد 
المعتمــد لدفعــة الطــاب المتوقــع تخرجهــم فــي الســنة األكاديميــة 
ــن  ــن الحاليي ــع المفوضي ــة تواقي ــتخدم األكاديمي ــا ستس ــة. كم الحالي

بالتوقيــع وليــس المفوضيــن بالتوقيــع وقــت تخــرج الطالــب.

قواعد التقدم األكاديمي

الوضع األكاديمي  .1

علــى جميــع الطلبــة المنتظميــن فــي كافــة البرامــج التــي تطرحهــا 
أكاديميــة ربــدان المحافظــة علــى مســتوى تقــدم أكاديمــي مقبــول 
بحيــث يتســنى لهــم تحقيــق وضــع أكاديمــي جيــد. وتشــمل حــاالت 

الوضــع األكاديمــي التالــي:
جيد  •
انذار  •

تحت المراقبة 1  •
تحت المراقبة 2  •

الفصل  •
االنسحاب  •

منقطع عن الدراسة  •
غير مكتمل  •

راسب بالمساق  •
تعليق إداري  •

اشعارات الوضع األكاديمي  .2

علــى الطالــب المحافظــة علــى وضــع أكاديمــي جيــد مــن خــال الحصــول 
علــى عامــة “B” أو ناجــح أو معــدل تراكمــي يُســاوي أو يزيــد عــن 3 حتــى 

يتمكــن فــي نهايــة المطــاف مــن التخــرج مــن أكاديميــة ربــدان.
 فــي نهايــة كل فصــل دراســي يتــم اعــام الطلبــة حــول وضعهــم 

األكاديمــي، يوضــع تقديــر الطالــب علــى كشــف درجاتــه وكمــا يلــي:

وضع أكاديمي جيد  .)a
ويُلبــي متطلبــات  أكاديمــي مقبــول  تقــدم  يحــرز  الطالــب  أّن  وتعنــي 
الحضــور الدنيــا ويلتــزم بكافــة معاييــر البرنامــج ويحافــظ علــى معــدل 
فصلــي يُســاوي أو يزيــد عــن 3 ويُعتبــر بوضــع أكاديمــي جيــد. وفــي ذلــك 

ــات. ــف الدرج ــي كش ــد” ف ــي جي ــع أكاديم ــارة “وض ــر عب ــل تظه الفص

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
ــة 1” إذا كان  ــت المراقب ــع “تح ــا بوض ــات العلي ــب الدراس ــع طال ــم وض يت
وضعــه فــي الفصــل الســابق “ تحــت االنــذار” وحقــق معــدل تراكمــي أقــل 

ــن 3.0. م

تحت المراقبة 2  .)d
ييتــم وضــع طالــب الدراســات العليــا بوضــع “تحــت المراقبــة 2” إذا كان 
وضعــه فــي الفصــل الســابق “ تحــت المراقبــة 1” وحقــق معــدل تراكمــي 

أقــل مــن 3.0.

e(. الفصل من الدراسة
ــي  ــم التراكم ــغ معدله ــن يبل ــا الذي ــات العلي ــة الدراس ــل طلب ــم فص يت
والفصلــي أقــل مــن 3.0 بعــد منحهــم مهلــة 2. هــذا القــرار ناجــم 
مــن حقيقــة أن هــؤالء الطلبــة لــم يســتطيعوا تحقيــق نتيجــة مقبولــة 

ــج. ــن البرنام ــرج م للتخ

ويحصــل الطالــب علــى اشــعار بالوضــع األكاديمــي بنهايــة كل فصــل 
دراســي بحيــث يتــم إصــدار هــذه اإلشــعارات مــن قبــل مكتــب التســجيل 

وخدمــات الطلبــة.

3.  الرسوب بالمساق )اعادة المساق(
ــاق  ــي مس ــب(  ف ــة “F” )أي راس ــى عام ــى عل ــل عل ــب الحاص ــر الطال يُعتب
مــا راســبًا وتتــاح لــه فرصــة إعــادة ذلــك المســاق مــع التنويــه أنــه ال 
ــن  ــاز أي م ــي اجتي ــق ف ــاق أخف ــي مس ــجيل ف ــب التس ــك الطال ــوز لذل يج
متطلباتــه الســابقة. وعــادة ال يُســمح للطالــب بإعــادة أي مســاق أكثــر 
ــإن  ــا ف ــاق م ــي مس ــة ف ــرة ثاني ــب م ــب الطال ــال رس ــي ح ــرة. وف ــن م م
مديــر الشــؤون األكاديميــة أو مديــر الشــؤون المهنيــة ســيبحث الوضــع 
األكاديمــي للطالــب ومــن ثــّم يُحــدد إمكانيــة اتاحــة الفرصــة لــه فــي 
االســتمرار فــي األكاديميــة أو الفصــل منهــا. وعــادة ال يجــوز للطالــب 
إعــادة المســاق الواحــد أكثــر مــن مرتيــن إال فــي حــال ارتــأى العميــد غيــر 

ــتثنائية. ــروف اس ــل ظ ــي ظ ــك ف ذل
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ويرصــد كشــف الدرجــات جميــع محــاوالت الطالــب الجتيــاز أي مســاق 
مــع التنويــه أن المعــدل الفصلــي والتراكمــي يُحســب بنــاًء علــى الدرجــة 

ــب. ــا الطال ــل عليه ــي يحص ــى الت األعل

17. الدراسة المختلطة

والتدريــب  التعليــم  تقــدم  تعليميــة  مؤسســة  ربــدان  أكاديميــة  إن 
ــة  ــة مختلط ــة تعليمي ــي بيئ ــات ف ــاب والطالب ــرة للط ــدورات القصي وال
ســواء كان ذلــك داخــل أو خــارج الحــرم الجامعــي. يجــب علــى جميــع 
ــان والجنســيات وفــي جميــع األوقــات التصــرف  الطلبــة مــن جميــع األدي
واللبــاس بأســلوب محتشــم واحتــرام الشــريعة اإلســامية وأســس 

النظــام العــام وعــادات وتقاليــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

المدخل
يشــترك الطلبــة الذكــور واإلنــاث فــي مدخــل الحــرم الرئيســي ألكاديميــة 

ربــدان مســاحات التعليــم والتعلــم واألنشــطة واألحــداث

فــي  التعليميــة  المرافــق  فــي  واإلنــاث  الذكــور  الطلبــة  يتشــارك   .1

ربــدان. أكاديميــة 
2. عنــد اســتخدام األماكــن المشــتركة، ال يجــوز للطــاب الذكــور واإلناث 

ــي  ــب األكاديم ــا بالجان ــة له ــث ال عاق ــي أحادي ــاركة ف ــاط أو المش االخت
خــال أو بعــد المحاضــرات.

فــي  المشــاركة  ربــدان  أكاديميــة  فــي  طالــب  أي  مــن  يطلــب  ال   .3

ــق  ــي مناط ــوس ف ــي الجل ــق ف ــرام الح ــب احت ــة ويج ــة مختلط مجموع
معينــة فــي القاعــات التدريســية وعــدم المشــاركة فــي مجموعــات 
وتبــادل  دراســية  أنشــطة  أو  مشــاريع  أو  بمهــام  للقيــام  مختلطــة 
ــوارد ذات  ــية والم ــب المدرس ــرات والكت ــل المذك ــية مث ــوارد الدراس الم
ــج  ــي المناه ــين ف ــن الجنس ــردة بي ــل منف ــة بدائ ــب إتاح ــا يج ــة، كم الصل

الدراســية إذا طلــب ذلــك.
أنشــطة  فــي  المشــاركة  تكــون  أن  يجــب  للطالبــات،  بالنســبة   .4

المجموعــة المختلطــة أو األنشــطة التعليميــة خــارج الحــرم الجامعــي 
داخــل أو خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــإذن مــن والــدي الطالبــة 

أو وصــي قانونــي أو زوجهــا.
5. بالنســبة لجميــع األنشــطة والفعاليــات األخــرى التــي لــم يتــم ذكرهــا 
أعــاه، يجــب توخــي الحــرص لضمــان تلبيــة المتطلبــات واالحتياجــات 
ــة لــكل مــن الطــاب والطالبــات علــى قــدم المســاواة وبطريقــة  الفردي

ــا. ــبة ثقافي مناس

المكتبة والمرافق األخرى
فــي  األخــرى  والمرافــق  الصــاة  وقاعــات  المكتبــة  األكاديميــة  توفــر 
أكاديميــة ربــدان بأوقــات ومســاحات منفصلــة للطــاب والطالبــات.

هنــاك بعــض المناطــق والغــرف فــي الحــرم الجامعــي مخصصــة لإلنــاث 
فقــط. وتتــاح مرافــق مشــتركة أخــرى للطالبــات فــي أوقــات مخصصــة. 

وال يســمح لألشــخاص غيــر المرخــص لهــم بدخــول هــذه المناطــق.

الكافتيريا
يتــم التعامــل مــع الكافتيريــا كمــكان عــام حبــث تطبــق أســس النظــام 

العــام والعــادات والتقاليــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

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

الامنهجيــة دون تدخــل غيــر مبــرر، ويجــب علــى كل مــن الموظفيــن 
والطلبــة معاملتهــم باحتــرام. ولــن يتــم التســامح مــع المضايقــات أو 
التخويــف تجــاه الطالبــات، ويجــب علــى الطلبــة اإلبــاغ فــورا عــن مثــل هــذه 

ــة. ــات الطلب ــى خدم ــاالت إل الح

ذكــور(   / )أنــاث  الجنســين  لــكا  محتــرف  جامعــي  مستشــار  ويتوفــر 
لمناقشــة المســائل بشــكل ســري وتقديــم المشــورة بشــأن المشــاكل 

األكاديميــة. أو  العاطفيــة  أو  الشــخصية 

المخالفات
ــات تأديبيــة، بمــا  ــزال عقوب ــذارات أو إن ــى توجيــه ان ــؤدي أي مخالفــات إل قــد ت

ــي. ــاط الطاب ــة االنضب ــا لسياس ــل، وفق ــك الفص ــي ذل ف

األكاديميــة  واإلجــراءات  السياســات   .18
والطالبيــة

التسجيل في برنامج أكاديمي
عنــد القبــول يعتبــر الطلبــة مســجلين فــي درجــة الماجســتير وال يســتطيع 
الطالــب تســجيل المســاقات إال فــي حــال كان منتظمــًا فــي البرنامــج 
ــة اشــهار مــن الطالــب لتحملــه  المعنــي. وتعتبــر عمليــة االنتظــام بمثاب
مباشــرة  كنتيجــة  عليــه  الواقعــة  واألكاديميــة  الماليــة  المســؤوليات 
ــؤوليات  ــذه المس ــه ه ــقط عن ــوب وال تس ــج المرغ ــي البرنام ــجيله ف لتس
إال فــي حــال انســحابه رســميًا مــن الدراســة فــي األكاديميــة. وقــد ينطــوي 
علــى انســحاب الطالــب مــن األكاديميــة غرامــات ماليــة بموجــب الجــدول 

ــل. ــي كل فص ــي ف ــم األكاديم ــي التقوي ــور ف ــي المنش الزمن

ــد  ــم بع ــب منتظ ــي كطال ــه األكاديم ــب وضع ــتعيد الطال ــن أن يس ويُمك
الغــاء تســجيله فــي برنامــج مــا فــي حــال تســوية ســبب االلغــاء المتمثــل 
فــي عــدم دفــع الطالــب لرســوم أو مســتحقات ماليــة أو عــدم ارجاعــه 

ــة.  ــن األكاديمي ــتعارها م ــد اس ــكات كان ق ممتل
وفــي حــال الغــاء تســجيل الطالــب بســبب ضعــف أدائــه األكاديمــي يُمكــن 
ــة  ــة كاف ــريطة تلبي ــول ش ــى القب ــرى عل ــرة أخ ــم م ــب التقدي ــك الطال لذل

ــي. ــد األكاديم ــر العمي ــب تقدي ــجيل بحس ــاء التس ــروط إلغ ش

 تسجيل المساقات
والمتطلبــات  الســابقة  بالمتطلبــات  الكامــل  االلتــزام  الطالــب  علــى 
المرافقة وشــروط المســاقات المتنافية عند تســجيل المساقات فيها 
إال فــي حــال قــرر عميــد الكليــة المعنيــة الغــاء تلــك المتطلبــات نظــراً 

اســتثنائية. لظــروف 
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وفــي حــال كان أداء الطالــب غيــر مــرض فــي مســاق مــا يُمكــن 
ــي  ــتمرار ف ــن االس ــب م ــع الطال ــة من ــة المعني ــد الكلي ــرر عمي أن يُق
ذلــك المســاق وحينهــا يحصــل الطالــب على عامــة تعكس مجموع 
عاماتــه فــي المســاق مــن بدايــة الفصل لحيــن االيقاف عن المســاق.

1. 1لجدول الزمني للتسجيل
يتحمــل مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل تنفيــذ عمليــة التســجيل 
واالعــان عــن اجــراءات التســجيل وجدولــه الزمنــي بمــا يتيــح للطلبــة 
تســجيل المســاقات المطلوبــة بطريقــة سلســة ويلتــزم مكتــب 
خدمــات الطلبــة والتســجيل بتوفيــر كافــة المعلومــات المرتبطــة 

ــت كاف. ــجيل بوق ــرة التس ــدء فت ــل ب ــجيل قب ــة التس بعملي

التســجيل  فرصــة  المســتمرين  للطلبــة  األكاديميــة  تتيــح  كمــا 
المســبق للعــام األكاديمــي الاحــق خــال األســبوع األخيــر مــن كل 
فصــل دراســي بعــد صــدور الدرجــات النهائيــة للمســاقات ويتــم تأكيــد 
التســجيل قبــل اســبوع واحــد مــن بدايــة الفصــل الدراســي الجديــد مــع 
التنويــه أن مرشــدي الطلبــة ومــدراء البرامــج يتحملــون مســؤولية 
مشــتركة بشــأن تســليم طلبــات التســجيل المســبق، وفقــًا للجــدول 
الطلبــة والتســجيل فــي كل  الصــادر عــن مكتــب خدمــات  الوقــت 

ــل.  فص

2.  ايقاف التسجيل
لــن يســمح للطالــب بالتســجيل فــي حــال ايقــاف حســابه يكــون تعليــق 
الحســاب بســبب الوضــع األكاديمــي )تحــت المراقبــة أو مفصــول( أو 
المخالفــات ذات الطبيعــة غيــر األكاديميــة )كالمخالفــات التأديبيــة( 
ــراً  ــود نظ ــه أو قي ــي وثائق ــص ف ــود نق ــة كوج ــات إداري ــبب مخالف أو بس

ــة. ــاكل مالي لمش
 

وإلزالــة اإليقــاف علــى الطالــب التواصــل مباشــرة مــع مكتــب خدمــات 
الطلبــة والتســجيل حتــى يلبــي أي متطلبــات ناقصــة.

ومــن الممكــن ايقــاف قيــد الطالــب إداريــًا فــي حــال طلــب منــه اعــادة أو 
اســتبدال ممتلــكات لألكاديميــة )كالمعــدات الحاســوبية، والمصــادر 
التدريســية والتعليميــة وأي ممتلــكات أخــرى فقــدت أو اتلفــت(. ولــن 
ــوية  ــد تس ــة إال بع ــي األكاديمي ــة ف ــة الدراس ــب بمواصل ــمح للطال يس

هــذه المســائل بالكامــل.

3.  الحضور كمستمع
الحصــول  دون  كمســتمع  مــا  مســاق  حضــور  الطالــب  يســتطيع 
البرنامــج  مديــر  موافقــة  أخــذ  شــريطة  معتمــدة  ســاعات  علــى 
المعنــي وعضــو هيئــة التدريــس المعنــي والتأكــد مــن وجــود مقاعــد 
شــاغرة فــي قاعــة تدريــس المســاق، مــع مراعــاة ضــرورة الحصــول 
علــى موافقــة مديــر البرنامــج وعضــو هيئــة التدريــس قبــل بدايــة 
عمليــة التســجيل ومراعــاة التســجيل رســميًا فــي ذلــك المســاق 
كـــ “مســتمع”. ويتــم عــادة اعطــاء أولويــة التســجيل لطلبــة الذيــن 

الشــروط. عليهــم  تنطبــق 

ويتعيــن علــى الطالــب المصــرح لــه تســجيل مســاقات مــا كمســتمع 
االلتــزام الكامــل بإجــراءات التســجيل الســارية علــى غيــره مــن الطلبــة، 
ــة  ــى عام ــل عل ــتمع ال يحص ــجل كمس ــذي يُس ــب ال ــر أن الطال ــع التذكي م
فــي المســاق كمــا أنــه ال يحصــل علــى ســاعات معتمــدة. ويحصــل الطالــب 
الــذي ينهــي المســاق كمســتمع علــى رمــز “AU” الــذي يُرّصــد فــي كشــف 
عامــات الطالــب للداللــة علــى طبيعــة حضــور الطالــب فــي هــذا المســاق. 
ويُقــرر المــدرس مــا إذا كان سيســمح للطالــب المشــاركة فــي النقاشــات 
الصفيــة أو الواجبــات مــع التنويــه أن األكاديميــة قــد تفــرض رســوم علــى 
حضــور الطالــب كمســتمع. ومــن غيــر الممكــن تغييــر حالة حضــور الطالب 
فــي المســاق مــن مســتمع إلــى حالــة أخــرى بعــد بدايــة الفصــل أو بعــد انتهــاء 
ــا  ــاق م ــب لمس ــجيل الطال ــاء تس ــق إلغ ــة بح ــظ األكاديمي ــاق. وتحتف المس
كمســتمع فــي حــال عــدم توفــر مقعــد شــاغر فــي قاعــة تدريــس المســاق. 
وفــي حــال شــارك الطالــب فــي تقييمــات المســاق وحصــل علــى عامــة 

نهائيــة فــإن هــذه الدرجــة لــن تُرّصــد فــي كشــف الدرجــات.

 السحب واالضافة
ــن  ــبوع األول م ــال األس ــاقات خ ــة المس ــحب وإضاف ــة س ــتطيع الطلب يس
فصلــي الخريــف والربيــع أو خــال األيــام الثاثــة األولــى مــن الفصــل الصيفــي. 
عامــات  كشــوف  فــي  والمضافــة  المحذوفــة  المســاقات  ترصــد  ولــن 
الطلبــة مــع التنويــه علــى ضــرورة لقــاء الطالــب مرشــده األكاديمي للتشــاور 
لتســليم  والتســجيل  الطلبــة  خدمــات  مكتــب  إلــى  التوجــه  ثــم  ومــن 

اســتمارة الحــذف واالضافــة.

 االنسحاب

1.  االنسحاب من األكاديمية
ــة  ــاغ األكاديمي ــدان اب ــة رب ــن أكاديمي ــحاب م ــب باالنس ــب الراغ ــى الطال  عل
خطيــًا بنيتــه لانســحاب. ويســتطيع الطالــب االنســحاب رســيمًا وانهــاء 
االجــراءات ذات الصلــة مــن خــال الحضــور شــخصيًا إلــى مكتــب خدمــات 
الطلبــة والتســجيل. وفــي حــال كان الطالــب مبتعــث فعليــه الحصــول علــى 
موافقــة خطيــة مــن جهــة االبتعــاث، مــع التنبيــه علــى ضــرورة أن تكــون 

ــاث. ــة االبتع ــة جه ــاب موافق ــة بخط ــحاب مرفق ــب االنس ــتمارة طل اس

ويدخــل االنســحاب حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ تســليمه الــى مكتــب خدمــات 
أن  الضــروري  ومــن  الغايــة.  لهــذه  المخصــص  للنمــوذج  وفقــا  الطابيــة 
تراعــي عمليــة االنســحاب مــن األكاديميــة الجــدول الزمنــي لانســحاب مــن 
المســاقات حتــى يتجنــب الطالــب الغرامــات األكاديميــة والماليــة ويحصــل 
ــة الفصــل الدراســي دون االنســحاب  أي طالــب يتــرك األكاديميــة قبــل نهاي
رســميًا علــى عامــة “F” )أي راســب( فــي كل مســاق مســجل فــي ذلــك 

ــي. ــل الدراس الفص

وفــي حــال أراد الطالــب الرجــوع لألكاديميــة بعــد االنســحاب منهــا عليــه 
ــا كأي  ــل معه/معه ــيتم التعام ــث س ــرى حي ــرة أخ ــول م ــى القب ــم عل التقدي
مرشــح جديــد للدراســة وتطلــب االكاديميــة إكمــال البرنامــج بصيغتــه 

ــج. ــك البرنام ــل ذل ــة تعدي ــررت األكاديمي ــال ق ــي ح ــة ف المعدل
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2.  االنسحاب من البرنامج
فــي حــال أراد الطالــب ايقــاف البرنامــج أو االنســحاب منــه عليــه ابــاغ 
األكاديميــة خطيــًا مــع العلــم أّن االنســحاب مــن البرنامــج لــن يؤثــر علــى 
حالــة التقــدم األكاديمــي للطالــب طالمــا أنــه قــدم طلــب االنســحاب 
ــة  ــب مواصل ــرر الطال ــال ق ــي ح ــة. وف ــات المالي ــرة العقوب ــول فت ــل دخ قب
البرنامــج بعــد االنســحاب، عليــه إعــادة التســجيل فــي البرنامــج حيــث 
ســيتم التعامــل معــه كأي متقــدم جديــد وقــد تطلــب األكاديميــة منــه 
أن ينهــي البرنامــج بصيغتــه المعدلــة فــي حــال تــم تعديــل ذلــك البرنامــج.

3. االنسحاب من المساق
خــال  مــن  كامــل  بــدوام  الدراســة  علــى  المواظبــة  للطلبــة  يُمكــن 
تســجيل الحــد األدنــى المســموح مــن الســاعات المعتمــدة فــي الفصــل 
الدراســي الواحــد وفقــًا لكتالــوج األكاديميــة. ويُســمح للطبــة االنســحاب 
ــى  ــول عل ــن الحص ــاب المكفولي ــى الط ــب عل ــية يج ــج الدراس ــن البرام م
وتقديــم  الدراســية  البرامــج  مــن  االنســحاب  علــى  الكفيــل  موافقــة 
الخطــاب مــع نمــوذج االنســحاب. وفــي ظــروف اســتثنائية لطــاب درجــة 
البكالوريــوس يســتطيع عميــد الكليــة أن يُنّســب للمســجل بتخفيــض 

ــه. ــموح ب ــى المس ــد األدن ــا دون الح ــى م ــاعات إل ــدد الس ع

االنسحاب من مساق دون غرامة
يســتطيع الطالــب االنســحاب مــن مســاق مــا فــي أي وقــت بعــد انقضــاء 
أي  الدراســي دون  الفصــل  الرابــع مــن  األول وانتهــاء األســبوع  األســبوع 
ــع  ــب م ــات الطال ــف عام ــي كش ــز “WW” ف ــيظهر رم ــث س ــات   حي غرام
ــي  ــي أو التراكم ــب الفصل ــدل الطال ــى مع ــر عل ــز ال يؤث ــذا الرم ــه أّن ه التنوي

ــكال. ــن األش ــكل م ــأي ش ب

االنسحاب من مساق بغرامة
الــذي ينســحب مــن  الطالــب  تفــرض األكاديميــة غرامــة ماليــة علــى 
ــا  ــي، وحينه ــل الدراس ــن الفص ــع م ــبوع الراب ــاء االس ــد انقض ــا بع ــاق م مس
يظهــر رمــز “WF” فــي كشــف عامــات الطالــب وهــي تســاوي وزنــًا عامــة 
راســب )أي عــدد النقــاط النوعيــة المكافئــة يُســاوي 0(، وفــي طبيعــة 
الحــال تدخــل هــذه الدرجــة فــي حســاب المعــدل وبالتالــي تؤثــر ســلبًا علــى 

المعدليــن الفصلــي والتراكمــي.

 التأجيل
يُســمح للطالــب بتأجيــل دراســته فــي الحــاالت التاليــة: االنقطــاع عــن 

الدراســة

ــد  ــة( لعمي ــن دراس ــاع ع ــل )انقط ــب تأجي ــم طل ــب تقدي ــتطيع الطال يس
يُمكنــه  ال  الطالــب  أن  التنويــه  مــع  األكاديميــة،  فــي  المعنيــة  الكليــة 
ــة  ــي أكاديمي ــل ف ــى األق ــد عل ــاق واح ــاء مس ــد انه ــة إال بع ــل الدراس تأجي
ربــدان وتقديــم ســبب مقنــع للتأجيــل. وعــادًة ال يُســمح للطالــب بتأجيــل 

ــهر. ــن 12 ش ــر م ــة ألكث الدراس

ــا ال  ــب بم ــة الطال ــل دراس ــى تأجي ــا عل ــدان موافقته ــة رب ــح أكاديمي وتمن
ــد عــن فصليــن اعتيادييــن متتالييــن شــريطة وجــود مبــرر للتأجيــل.  يزي
ــة أن  ــل دراس ــب تأجي ــدم بطل ــب المتق ــى الطال ــوم، عل ــه العم ــى وج وعل

يكــون بوضــع أكاديمــي جيــد وأن يملــئ اســتمارة “االنقطــاع عــن الدراســة” 
ــى  ــه عل ــع التنوي ــجيل، م ــب والتس ــات الطل ــب خدم ــي مكت ــدة ف المتواج
ضــرورة حصــول الطالــب علــى موافقــة المســجل الــذي يمتلــك صاحيــة 
التــي يكــون فيهــا الطالــب فــي وضــع  منــح اســتثناءات فــي الحــاالت 
ــن  ــاع ع ــى “االنقط ــم عل ــب التقدي ــمح للطال ــد. وال يُس ــر جي ــي غي أكاديم
الدراســة” أكثــر مــن مــرة واحــدة طــوال مــدة برنامجــه فــي أكاديميــة 
ربــدان.   ولمزيــد مــن المعلومــات حــول مــدة البرامــج يُمكــن الرجــوع إلــى 
ــة  ــي أكاديمي ــته ف ــة دراس ــب مواصل ــن للطال ــة.   ويُمك ــل األكاديمي دلي
ربــدان بعــد انقضــاء فتــرة االنقطــاع عــن الدراســة عــن طريــق تعبئــة 
اســتمارة إعــادة التســجيل التــي يُمكــن الحصــول عليهــا مــن مكتــب 

القبــول والتســجيل.

إعادة التسجيل
البرنامــج  مــن  وانســحب  جيــد  أكاديمــي  وضــع  فــي  الطالــب  كان  إذا 
فبإمكانــه إعــادة التســجيل فــي نفــس البرنامــج شــريطة الحصــول علــى 
ــج  ــي البرنام ــجيل ف ــادة التس ــه أن إع ــع التنوي ــاث. م ــة االبتع ــة جه موافق

خاضعــة لتوفــر شــواغر فــي البرنامــج المطلــوب وتقديــر العميــد.

 اعادة قيد المفصولين
أكاديميــة،  غيــر  ألســباب  ربــدان  أكاديميــة  مــن  الطالــب  فصــل  عنــد 
إلعــادة  طلــب  تقديــم  فيمكنــه  تأديبيــة  أو  ســلوكية  ألســباب  مثــًا 
قيــده وعندهــا يتخــذ عميــد الكليــة المعنيــة قــرار إعــادة القيــد وفقــًا 
لتقديــره الخــاص. والجديــر بالذكــر أنــه ال يســمح للطالــب المفصــول مــن 
األكاديميــة ألســباب مرتبطــة بالنزاهــة األكاديميــة مــن التقديــم إلعــادة 

ــده. قي

اعادة القبول
يُعتبــر الطالــب الــذي يُقبــل فــي األكاديميــة ولكنــه يمتنــع عــن الحضــور 
بانقضــاء الفتــرة المســموح بهــا لانســحاب أو اإلضافــة للقبــول فــي 
وعليــه  األكاديميــة،  عــرض  خســر  قــد  الصلــة  ذي  الدراســي  الفصــل 

التقديــم مــرة أخــرى فــي أكاديميــة ربــدان للقبــول بالدراســة بهــا.

ــاوزه  ــة لتج ــن األكاديمي ــول م ــب المفص ــى الطال ــرى، عل ــة أخ ــن ناحي وم
فــي  للقبــول  أخــرى  مــرة  التقديــم  للبرنامــج  المســموحة  المــدة 
ــول  ــادة القب ــرار إع ــة ق ــة المعني ــد الكلي ــذ عمي ــا يتخ ــة وعنده األكاديمي
وفقــًا لتقديــره الخــاص. أمــا الطالــب المفصــول لضعــف أدائــه األكاديمــي 

ــول. ــى القب ــرى عل ــرة أخ ــم م ــه التقدي ــق ل ــا يح ف

مستوى الحضور
المحاضــرات  جميــع  بحضــور  الكامــل  االلتــزام  الطلبــة  علــى  يتوجــب 
وســاعات المختبــر والحلقــات الدراســية حيــث يقــوم المــدرس بتســجيل 
الحضــور والغيــاب فــي بدايــة كل محاضــرة. وتتبــع األكاديميــة اإلجــراءات 

ــة: ــاب الطلب ــوص غي ــة بخص التالي
ــم  ــزام يت ــة وااللت ــي الدق ــادة، لتوخ ــدة ع ــاعة واح ــة س ــدة الحص إن م  •

تســجيل الحضــور مــن قبــل مــدرس المســاق حســب الســاعة.
يســتخدم المدرســين نظــام معلومــات الطلبــة )SIS( لتســجيل   •
معلومــات  نظــام  فــي  الحضــور  ســجل  ادخــال  يتــم  الطلبــة.  حضــور 
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المدرســون  يحتفــظ  وقــد  لذلــك،  إضافــة  ســاعة   48 خــال  الطلبــة 
ــة. ــخ ورقي ــة أو او نس ــخ الكتروني ــة نس ــى هيئ ــة عل ــجاتهم الخاص بس
•  بعــد بــدء الفصــل الدراســي، يتــم منــح فتــرة ســماح مدتهــا 10 
دقائــق للطــاب الذيــن قدمــوا وثائــق / عــذر صالــح مثــل تقريــر الحــوادث، 
بدخــول  المــدرس  يســمح  وقــد  المصلحــة.  أصحــاب  مــن  وطلــب 
الطالــب إذا تأخــر عــن ذلــك ولكنــه ســيقوم بتســجيله غائبــًا عــن هــذه 
الحصــة فــي ســجل الحضــور. إن هــذا األمــر قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
التعليــم، لذلــك يقــوم المــدرس بمناقشــة هــذا الموضــوع مــع الطالــب 

ــة. ــد الحص ــردي بع ــكل ف بش
فــي حــال تغيــب الطالــب عــن محاضــرة كاملــة يقــوم خدمــات   •
الطلبــة مــع الفــرق بتســجيل الطالــب غائبــًا فــي ســجل الحضــور والغيــاب 
ومــن ثــم يطلــب مــن الطالــب اعطــاء ُمبــرر شــرعي ومقبــول للغيــاب 

ــاعة. ــا 24 س ــرة أقصاه ــال فت خ
تؤخــذ الغيابــات المشــروعة ألســباب شــخصية وطبيــة بالحســبان   •

ــاف. ــاء اإليق اثن
عندمــا يكــون الغيــاب بســبب طلــب الجهــة الراعيــة منــه للحضــور   •
إليهــا يتــم تســجيله فــي نظــام المعلومــات الطابيــة بأنــه حاضــر ولكــن 
ذلــك بشــريطة احضــار رســالة مــن هــذه الجهــة وختمهــا فــي إدارة 

ــاب. ــذا الغي ــى ه ــوا عل ــة ليصادق ــة الطلب ــجيل وخدم ــول والتس القب
يتــم احتســاب الغيــاب مــن أول يــوم فــي األســبوع 1 فــي الفصــل   •
وذلــك بهــدف تطبيــق نظــام تلقائــي للفصــل واإلنــذار لــكل مســاق.
ــاب  ــات الط ــوم ادارة خدم ــى %5 تق ــاب إل ــبة الغي ــل نس ــا تص عندم  •

للطالــب. أول  انــذار  بإصــدار  والتســجيل 
عندمــا تصــل نســبة الغيــاب إلــى %10 تقــوم ادارة خدمــات الطــاب   •
ــع  ــة م ــيق مقابل ــم تنس ــب ويت ــي للطال ــذار الثان ــدار اإلن ــجيل بإص والتس
خدمــة  إلــى  تقريــر  بكتابــة  المرشــد  وســيقوم  األكاديمــي.  المرشــد 
الطــاب يحتــوي علــى توقيعــه وتوقيــع الطالــب وتوقيــع الجهــة التــي 
ــر  ــذا التقري ــظ ه ــم حف ــه(. ويت ــوب عن ــن ين ــج )أو م ــر البرنام ــاه ومدي ترع

ــادي. ــب الم ــف الطال ــي مل ف
وعندمــا تصــل نســبة غيــاب الطالــب إلــى %20، يتــم فصلــه مــن   •
البرنامــج تلقائيــًا. يســتطيع الطالــب أن يقــدم اســتئنافًا ضــد هــذا القــرار 
إلــى مديــر ادارة خدمــات الطــاب والتســجيل خــال 24 ســاعة ولكــن 
إرفــاق الوثائــق التــي تبــرر هــذه الغيابــات. إذا لــم يتــم تســلم اي اعتــراض او 
تــم رفضــه يحصــل الطالــب علــى درجــة راســب فــي المســاق ويحــق لــه 
تقديــم اعتــراض علــى هــذه الدرجــة فــي غضــون يومــي عمــل الــى مديــر 

ــة ــؤون األكاديمي الش
يمكــن أن يســمح للطالــب االســتمرار فــي المســاق إذا تجــاوز غيابــه   •

20 ٪ فــي الظــروف الشــخصية وألســباب طبيــة فقــط،
ال يســمح ألي طالــب بتجــاوز %40 مــن الغيــاب ألس ســبب مــن   •

األســباب.
ــدأ  ــبب، فتب ــبة %20 ألي س ــور بنس ــدم الحض ــة ع ــى عتب ــم عل ــن ه للذي

ــا: ــج عنه ــة وينت ــراءات تأديبي ــم إج بحقه
الرسوب في المساق  •

أو االيقاف من البرنامج إذا تبين تغيبه المتكرر في مكان آخر  •
الطالــب  اهتمــام  عــدم  تبيــن  إذا  األكاديميــة  مــن  الفصــل  او   •

البرنامــج. او  بالمســاق  باالنخــراط 

التقييمات واالختبارات

1. التقييمات
التقييــم  مــن  مجموعــة  للمســاق  الفصليــة  األعمــال  تشــمل  قــد 
واالختبــارات  واالمتحانــات  التقديميــة  والعــروض  والواجبــات  المســتمر 
التــي تتــم فــي أوقــات محــددة خــال العــام األكاديمــي )منتصــف الفصــل، 
ونهايــة الفصــل، ونهايــة العــام األكاديمــي(. وعــادة يتــم ابــاغ الطلبــة 
ــا  ــاق بم ــي للمس ــم الفصل ــات التقيي ــي بمتطلب ــل الدراس ــة الفص ــي بداي ف
فــي ذلــك تواريــخ التقييمــات واالمتحانــات والواجبــات واالختبــارات إضافــة 
ــة  ــة النهائي ــن الدرج ــبتها م ــال ونس ــذه األعم ــى ه ــات عل ــع الدرج ــى توزي إل

للمســاق.

2. االمتحانات واالختبارات
ــاق  ــكل مس ــم ل ــة تقيي ــي خط ــل الدراس ــة الفص ــي بداي ــدرس ف ــر الم يوف
الفصليــة  األعمــال  وأوقــات  وأماكــن  تواريــخ  تشــمل  المســاقات  مــن 
للمســاق وتوزيــع عامــات هــذه األعمــال ونســبتها مــن الدرجــة النهائيــة 

للمســاق.
 

ــي  ــم ف ــر التقيي ــة عناص ــراء كاف ــم اج ــتمر، يت ــم المس ــتثناء التقيي وباس
بيئــة ُمراقبــة يلتــزم الطالــب فيهــا بقوانيــن ولوائــح االختبــارات الســارية 
فــي أكاديميــة ربــدان. ويُعــّرض الطالــب نفســه إلجــراءات تأديبيــة فــي 
حــال مخالفــة أي مــن تلــك القوانيــن واللوائــح حيــث يتــم نشــر برامــج 

االمتحانــات نصــف الفصليــة والنهائيــة فــي دليــل الطالــب.

ويُحــدد التقويــم األكاديمــي الفتــرات الرســمية لاختبــارات النصــف فصليــة 
والنهائيــة فــي أكاديميــة ربــدان، وتلتــزم األكاديميــة بعقــد االختبــارات 
ــدول  ــي ج ــن ف ــت المحددي ــخ والوق ــي التاري ــة ف ــة والنهائي ــف فصلي النص

ــجيل. ــة والتس ــات الطلب ــب خدم ــن مكت ــادر ع ــة الص ــارات النهائي االختب

3. غياب الطالب عن االمتحان النهائي

ــك  ــم ذل ــر لتقيي ــة صف ــى درج ــل عل ــار، يحص ــن االختب ــب ع ــب الطال إذا تغي
المســاق إذا كان لــدى الطالــب عــذر مشــروع لتغيبــه عــن االختبــار فيحــق 
للطالــب طلــب عقــد امتحــان تعويضــي يتــم تقديــم طلــب خطــي الــى 
عميــد الكليــة والمســجل   لعقــد امتحــان تعويضــي. يقــدم الطلــب ضمــن 
7 أيــام عمــل مــن تاريــخ عقــد االمتحــان علــى الطالــب ارفــاق جميــع الوثائــق 
الداعمــة مــع النمــوذج المذكــور يتولــى عميــد الكليــة او مــن ينيبــه النظــر 

لدرجــة غيــر مكتمــل للطالــب

4. االختبارات غير المكتملة
يجــب عقــد االختبــار التعويضــي وتغيــر الدرجــة قبــل انقضــاء االســبوع 
ــن  ــبوع 6 م ــد االس ــا بع ــب تلقائي ــة راس ــدل درج ــي تتب ــل التال ــن الفص 6 م

الفصــل التالــي وفــي حــال تغيــب الطالــب عــن االختبــار التعويضــي فإنــه 
يحصــل علــى عامــة صفــر فــي مجمــوع ذلــك المســاق.  يتوجــب علــى 
المــدرس ارســال نمــوذج تغييــر درجــة الطالــب للمســجل قبــل انقضــاء 

االســبوع 6.

5. عالمة غير مكتمل 

تُعطــى عامــة »I« )أي غيــر مكتمــل( حصــراً للطالــب الــذي اســتوفى جــزءاً 
ــارج  ــي وخ ــر أكاديم ــبب غي ــه ولس ــا ولكن ــاق م ــات مس ــن متطلب ــراً م كبي
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عــن ارادتــه لــم يســتطع اســتيفاء مــا تبقــى مــن متطلبــات، شــريطة أن 
يكــون الســبب أو العــذر مقبــواًل مــن األكاديميــة وفقــًا للوائــح الســارية 

ذات الصلــة. عامــة »غيــر مكتمــل«
ويتوجــب تغييــر عامــة »I” )أي غيــر مكتمــل( خــال األســبوع األول مــن 
الفصــل الاحــق باســتخدام اســتمارة »تعديــل الدرجــة«. وفــي حــال أخفق 
الطالــب فــي تعديــل الدرجــة خــال الفتــرة القانونيــة، تقــوم األكاديميــة 

بتغييــر الدرجــة مــن »I« )أي غيــر مكتمــل( إلــى »F« )أي راســب(.

6. امتحانات منتصف الفصل
لاختبــارات  مخصصــة  فتــرة  علــى  األكاديمــي  التقويــم  يشــمل    •

النصــف فصليــة تبلــغ مدتهــا اســبوع واحــد، مــع التنويــه أن األكاديميــة 
ــرة. ــك الفت ــال تل ــة خ ــق الدراس تعّل

ــن  ــت المحددي ــخ والوق ــي التاري ــة ف ــف فصلي ــارات النص ــد االختب •  تُعق
ــة  ــات الطلب ــب خدم ــن مكت ــادر ع ــمي الص ــارات الرس ــدول االختب ــي ج ف

والتســجيل.
•  يقــع علــى عاتــق مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل إدارة كافــة 

المســائل المتعلقــة باالختبــار النصــف فصلــي.
•  قــد ال تشــمل جميــع المســاقات اختبــاراً نصــف فصليــًا وهــو مــا 

يُمكــن تحديــده مــن خــال المخطــط المعتمــد للمســاق.
ــث  ــي حي ــف فصل ــار النص ــدة لاختب ــمية معتم ــة رس ــد صيغ •  ال توج

ــاص. ــره الخ ــًا لتقدي ــاق وفق ــدرس المس ــك م ــدد ذل يُح
•  يعتبــر االختبــار النصــف فصلــي جــزءاً ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليمية 
وبالتالــي يوفــر مــدرس المســاق أجوبــة نموذجيــة لألســئلة بعــد صــدور 

ــات االختبار. عام

7. االمتحانات النهائية
لاختبــارات  مخصصــة  فتــرة  علــى  األكاديمــي  التقويــم  يشــمل   •

ــق  ــة تعّل ــه أن األكاديمي ــع التنوي ــد، م ــبوع واح ــا اس ــغ مدته ــة تبل النهائي
الدراســة خــال تلــك الفتــرة.

• تعقــد االختبــارات النهائيــة فــي التاريــخ والوقــت المحدديــن فــي جدول 
االختبــارات الرســمي الصــادر عــن مكتب خدمــات الطلبة والتســجيل.

• علــى وجــه العمــوم، تشــمل معظــم المســاقات علــى اختبــارات 

ــاقات  ــض المس ــد لبع ــط المعتم ــمل المخط ــد يش ــن ق ــة، ولك نهائي
علــى عنصــر تقييمــي بديــل لاختبــار النهائــي.

8. ضوابط االختبارات 

بداية االختبار
• تبــدأ جميــع االختبــارات فــي الوقــت المحــدد فــي الجــدول الصــادر عــن 

مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل.
• لــن يُســمح ألي طالــب بدخــول قاعــة االختبــار فــي حــال وصولــه بعــد 

مضــي 15 دقيقــة علــى بدايــة االختبــار.
• لــن يحصــل الطالــب علــى وقــت إضافــي فــي حــال وصولــه لقاعــة 
لمكتــب  التوجــه  المتأخــر  الطالــب  علــى  ويتوجــب  متأخــراً،  االختبــار 
خدمــات الطلبــة والتســجيل للحصــول علــى إذن لدخــول قاعــة االختبــار.

التحقق من البطاقة التعريفية للطالب
عــن  والصــادرة  بــه  الخاصــة  التعريفيــة  البطاقــة  ابــراز  الطالــب  علــى 

أكاديميــة ربــدان قبــل دخولــه قاعــة االختبــار مــع التنويــه أنــه لــن يُســمح 
للطالــب الــذي ال يحمــل البطاقــة التعريفيــة بدخــول قاعــة االختبــار إال بعــد 
ــعار  ــى إش ــول عل ــجيل للحص ــة والتس ــات الطلب ــب خدم ــى مكت ــه إل التوج

ــخصيته. ــت ش ــت يُثب مؤق

القرطاسية
ــع  ــار م ــة االختب ــى قاع ــه إل ــة ب ــية الخاص ــر القرطاس ــب أن يحض ــى الطال عل

ــارات. ــال االختب ــية خ ــة قرطاس ــر أي ــن توف ــدان ل ــة رب ــه أن اكاديمي التنوي

مغادرة قاعة االختبارات
• علــى الطالــب أن يمكــث فــي القاعــة الدراســية لمــدة ســاعة كاملــة 

علــى األقــل مــن وقــت بدايــة االختبــار وقــد يســمح المراقــب للطالــب 
مغــادرة القاعــة قبــل انقضــاء الســاعة وذلــك حســب طبيعــة االختبــار. 

وبعــد مغــادرة القاعــة، لــن يُســمح للطالــب بالرجــوع إليهــا.
• لــن يُســمح للطالــب بمغــادرة القاعــة خــال آخــر 15 دقيقــة مــن االختبــار 
إال بعــد الحصــول علــى اذن مــن المراقــب. وفــي حــال مغــادرة الطالــب دون 

إذن، لــن يتــم تصحيــح ورقــة االختبــار الخاصــة بذلــك الطالــب.

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

• يتوجب أن يكون سلوك الطالب نموذجيًا خال االختبار.
علــى الطالــب أن ينــأ بنفســه عــن أيــة ســلوكيات مشــبوهة توحــي   •

بالغــش بــأي شــكل مــن األشــكال خــال االختبــار.
ــأ بنفســه عــن  ــن وأن ين • علــى الطالــب أن يتجنــب النظــر للطــاب اآلخري

ــة اشــارات خــال االختبــار. اعطائهــم أي
• تفــرض األكاديميــة عقوبــات صارمــة علــى الطــاب الذيــن يحاولــون 

الغــش فــي االختبــارات.

األسئلة
فــي حــال كان لــدى الطالــب أيــة استفســارات حــول االســئلة، عليــه أن يرفــع 
ــرد  ــده لجلــب انتبــاه المــدرس الــذي يتوجــه إليــه لاســتماع للســؤال وال ي

عليــه.

الغش
• لــن يســمح للطلبــة المتورطيــن بالغــش بأخــذ أيــة اختبــارات أخــرى 

التأديبيــة. وســيكونون عرضــة لإلجــراءات 
• فــي حــال اشــتباه المراقــب بــأي نشــاط غيــر طبيعــي أو وجــود مــواد 

ــورة  ــواد محظ ــة م ــن أي ــث ع ــة البح ــب صاحي ــك المراق ــورة، يمتل محظ
ومصادرتهــا.

الوقت المخصص
ــع  ــار م ــص لاختب ــي المخص ــت االجمال ــة بالوق ــاغ الطلب ــب اب ــى المراق عل
التنويــه أّن الطالــب لــن يُمنــح أي وقــت إضافــي بعــد بدايــة االختبــار رســميًا.

انهاء االختبار
القاعــة  مــن  باالختبــار  صلــة  ذات  مــواد  أي  بإخــراج  للطالــب  يُســمح  ال 
الطلبــة  بعــض  قــد يســتخدمها  التــي  األوراق  ذلــك  فــي  بمــا  الدراســية 

المختلفــة. األفــكار  كتابــة  أو  أوليــة  اجابــات  لكتابــة 
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ممتاز 4.0
3.7
3.3
2.0
2.7
2.3
2.0
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 جدا

جيد

مقبول

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

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.  

ناجح
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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(.
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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 يتم حساب المعدل الفصلي باالستناد إلى المساقات التي سجلها الطالب في ذلك الفصل باستثناء تلك المساقات التي حصل الطالب 
.TR أو EX أو CH أو الرمز Wأو I أو K أو N أو U أو S أو ،P فيها على عامة

والجدير بالذكر أّنه في حال أعاد الطالب مساق ما أكثر من مرة فإن عملية حساب المعدل تأخذ بعين الحسبان العامة األعلى فقط
المعدل التراكمي

 ،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 التراكمي تأخذ بعين الحسبان العامة األعلى فقط.

مثال على حساب المعدل

يعرض الجدول التالي مثال على حساب معدل الطالب:
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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.

 .B ويتوجب أن تكون عامة الطالب في المساق المراد معادلته 3 أو

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 المعادلة باالختبار للشروط التالية:

تجري االختبارات المرتبطة بعملية المعادلة باالختبار في العادة    •
خال فترة االختبارات النهائية، مع التنويه على ضرورة أن يُغطي    

االختبار المخرجات التعليمية للمساق المعني.  
ال يجوز للطالب أداء هذا النوع من االختبارات أكثر من مرة واحدة    •

في الفصل الواحد.  
ال يجوز أن تتجاوز نسبة الساعات المعتمدة التي يحصل عليها    •

الطالب باالختبار %10 من اجمالي عدد الساعات المعتمدة     
للتخصص المعني.  

يُستخدم رمز CH في كشف العامات للداللة على الساعات    •
المعتمدة التي حصل عليها الطالب باالختبار. ويستخدم الرمز    
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 االختبارات المعتمدة تلبية كافة المتطلبات السابقة    
للمساق المعني.  
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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.

انضباط 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 والتصرف بأسلوب الئق في االختبارات والتقييمات    •

المبرمجة.   

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 
ارتكبه الطالب بمثابة مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير السلوكية 

النفاذة في األكاديمية.

وفي حال ثبت تورط الطالب بمخالفة قوانين ولوائح األكاديمية ذات 
الصلة بالسلوك األكاديمي والشخصي، يقوم المدير صاحب االختصاص 
)أي مدير الشؤون األكاديمية أو مدير الشؤون المهنية أو مدير خدمات 

الطلبة والتسجيل( باتخاذ االجراءات التأديبية التالية:
انذار شفوي  •

انذار خطي  •
جلسة استماع  •

ويتلقى الطالب انذارين شفويين أو خطيين فقط ألي مخالفة أو سوء 
سلوك قبل عقد جلسة استماع له.
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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.

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.

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 واحد الطلبة غير المرتبطين 
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

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
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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 نضره 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.

تقديم تظلمات الطلبة
إذا اعتقد أحد الطلبة أنه عومل 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  •
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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 
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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