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 إي إس إلعن برنامج  عامة نظرة .2
 

 يكاديمالبرنامج األ . أ

 وصفال
هذا  تتمة واجتياز .جامعة ريجينا يفالرئيسي  )إي إس إل(نجليزية كلغة ثانية اللغة اإل برنامج هو يكاديمالبرنامج األ 

 .ريجينا جامعة بللقبول فإجادة اللغة اإلنجليزية شرط  الطالبيمنح بنجاح  البرنامج
يحتوي  كل مستوى ).050مستوى ( كاديميةألغراض األلاإلنجليزية المتقدمة اللغة مستوى  حتى 005من  مستوياتهناك ست 

 :التاليوتنظم هذه المستويات على النحو . مهارات ات متكاملة وصف أو صفينساسيأ صف: على

  
 

 
 
 
 

مستوى اللغة اإلنجليزية  – 040 – 030
 المتقدمة لألغراض األكاديمية

 أساسيات
 )أسبوع/ساعة 15(

 الجمعة –اإلثنين 
 

 مهارات
 كتابة وأتواصل 

 )أسبوع/ساعات 6(
 الجمعة –الثالثاء 

 

005 – 010 – 020 

 أساسيات
 )أسبوع/ساعة 15(

 الجمعة –اإلثنين 
 
 
 
 
 
 

 مهارات
 )أسبوع/ساعات 6(

 الجمعة –الثالثاء 
 
 

 التواصل
 )األسبوع/ساعات 3(

 الثالثاء والخميس

 الكتابة
 )األسبوع/ساعات 3(

 األربعاء والجمعة

005-050   21= مجموع الساعات في األسبوع 
     أسبوع 12( 252= مجموع الساعات في الفصل الدراسي( 
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 يكاديماأل البرنامجاالنتساب إلى 
 .برنامج إي إس إل تحديد مستوىر اختباساس نتائج أعلى يتم تحديده مستوى  إلىيتم إدخالهم  يكاديمالبرنامج األ فيالطلبة الجدد 

 .والقراءة والكتابة االستماع،: هذه المهاراتليشمل تقدير واثناء التوجه  يكل فصل دراسفي  تحديد المستوىيتم إجراء اختبار 
 

 أيلتساجتياز اختبار : حد األمور التاليةألدليال  وادمذا قإ )050( على مستوىالى إمباشرة للدخول الطالب يمكن قبول 
مع  70 بنتيجة تبلغ أي تي بي تويفل ؛ اجتياز اختبار)5.5قل من نتيجة فردية أ مع عدم وجود( 6.0 شاملة نتيجةب )األكاديمي(

يجب تقديم . 50 بنتيجة كايل اجتياز اختبار ؛525 بنتيجة الورقي تويفل اجتياز اختبار ؛17أقل من مهارات وجود  مراعاة عدم
الوثائق قبل هذه  تم تقديمذا إ). الرسوم الدراسيةتأمين  ناقص(من المال % 100 مهلة رد موعد ال يتجاوز يف النتائج/هذه النقاط

عند  عامين كثر منأنتائج االختبار يجب أال يكون تاريخ . الداخلي اختبار تحديد المستوى لدخول تطلبال يف ،الدراسيبدء الفصل 
 .االعتبارألخذهم بعين  إي إس إلوقت التقديم لبرنامج 

 
تحديد  اختبار سيطلب منه دخول كثرأ وأ دراسيين متتاليينلمدة فصلين بعد غياب األكاديمي إي إس إل برنامج  لىإ يعودطالب  أي

" إن بي –لم يمر " تقديرات .اهم السابقبغض النظر عن مستو من االختبار حددمالمستوى ال يالطالب ف تم تسجيلسي. المستوى
 .كغيابات يتم حسابها

 يكاديماأل البرنامجالحساب النهائي للدرجات في 

 اتساسياألصف 
 )%70(_______________       050مستوى  – 005مستوى 
           ___________)100(% 
 %)30(_______________                       المهاراتصف 
 %)15( الكتابة%) + 15( التواصل – 005-010

 

 مستوىاجتياز ال
 األكاديمي إي إس إلفي برنامج  النجاح درجةهي % 60 •
لى إ من االنتقال يتمكن نل اتساسياأل صفالطالب  جتازذا لم يإ. مستوىال الجتياز اتساسياأل صف الطالب في يجتازأن  البد •

 .كثرأو أ% 60 يةالنهائ كانت النسبةحتى لو  ي،المستوى التال
 .، فيعتبر الطالب ناجح في المستوىكثرأو أ %60نهائية ال النسبة وكانتمهارات ال صفوف/صف الطالب جتازيلم  إذا •
فقط في الفصل  اتساسياأل صف ، يمكنه أخذالمهارات صفوف/ولكنه اجتاز صف اتساسياأل صفالذي لم يجتاز  طالبال •

 بالطالكانت تأشيرة أو رعاية  إذاال إ ،واحد يفصل دراسل ته في صف المهاراتدرجب واالحتفاظ الدراسي التالي
 .الصفوف اتخاذ المزيد من يتقتض

 .12صفحة  يفمشروحة  الدرجات تقييمعادة إعملية  .تهدرجا عادة تقييمإ يحق فال لدى الطالب: مالحظة
 

 ريجينات الالزمة للقبول في جامعة دوراال 

يمكنه أخذ صف  )050مستوى ال(اللغة اإلنجليزية المتقدمة لألغراض األكاديمية  مستوىأو  040أو  030مستوى طالب ال •
 يشترط أن يأخذوا صف الكتابة ريجيناالذين ينوون االلتحاق بجامعة  040المستوى  طالب ولكن يختارها، المهارات التي

 .040لمستوى  كاديميةاأل
 الجامعي برنامجاللدخول  يخططونالذين ) 050المستوى (طالب مستوى اللغة اإلنجليزية المتقدمة لألغراض األكاديمية  •

 .050واألدب لمستوى  يشترط أن يأخذوا صف الكتابة ريجينابجامعة 
الدراسات  برنامجلدخول  يخططونالذين ) 050المستوى (طالب مستوى اللغة اإلنجليزية المتقدمة لألغراض األكاديمية  •

 .050لمستوى  المتقدمة أن يأخذوا صف الكتابة نصحي ريجينابجامعة العليا 
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 برنامج المسار السريع . ب

 وصفال
تسمح للطالب  وهي. غسطسأبريل وي أف ايمكن تقديمهوالتي  ومسرعة مكثفةإي إس إل  هي عبارة عن دورة المسار السريع

  .030مستوى  ندالمسار السريع ع برنامج توفريحاليا . الدراسة المكثفة منواحد خالل شهر  ل مستوى كاملكمابإ
 

 النجاح برنامجساسيات أ. ج

 وصفال
هذه تهدف . الدراسيالمساء خالل الفصل  يفو اجازات الفصول الدراسيةخالل  دروسأيضاً برنامج إي إس إل يقدم 

تحسين من  عضاء المجتمعتمكين أ) 2 ؛األكاديميتحسين فرص النجاح على برنامج إي إس إل مساعدة طالب ) 1: لىإ دروسال
 .شخصيةال وأمهنية ال لألغراض مهاراتهم اللغوية

 
 .قبول في جامعة ريجينالل ن يعتد بهاول األكاديمي نابرنامج من ال تشكل جزءاً  الدروسهذه  :مالحظة

 
 :النجاح دوراتساسيات أ
 

 الكتابةالنجاح في ساسيات أ •
 صلواتالفي نجاح الساسيات أ •
 يهندسالنجاح الساسيات أ •

 

 عمالاأل في لنجاحاأساسيات  •
 العملفي أماكن  نجاحال ساسياتأ •

  
 

 إي إس إلة مكتب برنامج يرجى زيار الدورات،لمزيد من المعلومات حول هذه 
 

 1+  إي إس إل برنامج. د

 وصفال
 يفف. إي إس إلقبل االنتهاء من برنامج  ئتمانيةاالالجامعية  همفرصة بدء دراسات برنامج إي إس إل هذا البرنامج لطالب يقدم

أخذهم ثناء أ أخذ دورة جامعية واحدة )050( المستوى المتقدم يالمسجلين ف ينالمؤهليمكن للطالب  1+ إي إس إل برنامج 
 .050مستوى الدورات ل

 المؤهالت
 اختبار تقييم و من خاللأ 040عن طريق اجتياز المستوى ما إ( ،)050(مستوى المتقدم لمؤهلين لالطالب ن يكون أيجب للتأهل 

 .ريجينا بجامعة يبرنامج جامعبشروط في  يتم قبولهم نأويجب  )تحديد المستوى

 الموافق عليها من قبل جامعة ريجينا 1+  إي إس إلدورات 
 :أخذ دورة واحدة مما يليالطالب  يستطيع

• ACAD )100) المؤسسات االكاديمية 
• AMTH )003و أ 002و أ 001) البالغين رياضيات 
• MATH )110و أ 103 )الرياضيات 
• STAT )160أو  100) االحصاء 
• ECON )201و أ 100) االقتصاد 
• CS )115 وأ 110و أ 100) علوم الكمبيوتر 
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 مديرقبل  على الدورة من موافقةال يشترط أن يتمولكن  1+ برنامج إي إس إل يمكن أن تدخل ضمن التعليم الجامعي  دورات
 .ساس كل حالة على حدةأمحددة على الكلية والبرنامج إي إس 

 1+ برنامج إي إس إل اجتياز 
ه الجامعية دراسات في على البدءيمكنه البدء  ية الجامعيةاالئتمانالدورة و )050(دم المستوى المتق من كل يجتاز الذيالطالب  •

 .الدورة االئتمانية الجامعيةمقابل  االئتمان يتلقو بدوام كامل في جامعة ريجينا
 فقط فقط يحصل ية الجامعيةاالئتمانولكن ينجح في اجتياز الدورة  )050(دم المستوى المتق من زفي اجتيا يفشل يالطالب الذ •

 .)050(المستوى المتقدم  بعد اجتياز االئتمان مقابل الدورة االئتمانية الجامعيةعلى 
  .الدورة االئتمانية الجامعيةمن  اوتوماتيكيايفصل  )050(دم المتقالمستوى  من ليفص وأ يخرج الذي طالبال •

 1+ إي إس إل التقديم في برنامج 
 .بطلب االلتحاق للتقدم )3065855252، 122إل أي (ب المستشار الطباالتصال  يرجى

 
 )المتفرغة( دراسات بدوام كاملال. ه

ريجينا  بجامعةإي إس إل برنامج . متفرغينطالب ك الحضور إلى معهدمطالبون ب دراسةلديهم تصريح الذين  الدوليون الطالب
مع و ظروف خاصة تحت( ثرأكو أ سبوعياأساعة  15يحضر الدروس لمدة الذي شخص بأن هو المتفرغ الالطالب  يعرف يكلف

يمنح ). فقط سبوعاأل يف اتساع بعشرب متفرغين الطك هلالتأ للطالب يمكن ،إي إس إلبرنامج  موافقة كتابية مسبقة من
برامج اللنجاح وفصول اسس أذلك  يبما ف ،تفرغكم نحو التعيينلطلبة ساعات ا إي إس إلبرنامج  من دورة أي يالتسجيل ف

 .مخصصةال
طالب ك هفيصنليتم تدراسية الساعات النى من عدد دالحد األإلى  يصل الطالب لنف ،مهاراتال ي فصلف فقطالطالب  إذا سجل

ن الطالب إولذلك ف. شيرةأتال متطلبات وأ لطالبل أهلية تصريح الدراسةعلى  اً ن يؤثر سلبأذا يمكن وه. ريجينابجامعة  متفرغ
دراسية الساعات الدنى من عدد بغية تحقيق الحد اال) المهاراتفصل لى إ باإلضافة(أسس فصول النجاح  يلتسجيل فسيحتاج إلى ا

 .كطالب متفرغتصنيفه لالمطلوب 
يرجى مراجعة مكتب . بأنفسهمن يفعلوا ذلك أب الالطوعلى أسس فصول النجاح  يتسجيل الطالب فبتلقائيا إي إس إل برنامج لن 

 .للحصول على مزيد من المعلوماتإي إس إل برنامج 
ي الحصول على ف ومساعدتهمالطالب مهارات يمكنها تحسين  مخصصةالبرامج والأسس فصول النجاح و دراساتال: مالحظة
لمستوى المتقدم ا يدرجة النجاح ف ولكن ،إي إس إلبرنامج ي لتحدالاختبار  وأ تحديد المستوى أعلى في اختباردرجات 

المستوى  يالنجاح ف نسبة .جامعة ريجيناللقبول في الدراسات االئتمانية للبى شرط اتقان اللغة االنجليزية هي قط من ت )050(
 اتساسيمتوسط درجة األ احتساب على عندأو أ %60متوسط و اتساسياأل فصل يكثر فأو أ% 60ف من ألتت) 050(المتقدم 

 .والمهارات
 

 لجامعة ريجينا اإللكترونيمراسالت البريد . و
رسمية  سيلةكو جامعة ريجيناالخاص بك ب اإللكترونيلى حساب البريد إرسل لما اإللكترونيلبريد ا إي إس إل يستخدم برنامج

 .شكال االتصالأمن آخر شكل  أي إي إس إل برنامج ستخدم مكتبلن ي غراض،األللعديد من و. للتواصل
 .بانتظام الخاص بك بجامعة ريجينا اإللكترونيبريد التفصح من  التأكد يرجى

لجامعة  الخدمة الذاتية يرجى مراجعة. المفضل لديك اإللكترونيلى عنوان البريد إ اإللكترونيعادة توجيه البريد إيضا أيمكنك 
 .للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ريجينا
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 إي إس إل برنامج سياساتو رسوم .3
 

 المبلغ المهلة الرسوم حول تفاصيل الرسوم نوع

 رسوم تقديم
 قابلةغير  طلب

 لالسترداد

إي إس  جامعة ريجينا وبرنامج علىالجدد ( ينوالدولي ينالطالب المحلي •
 .تدفع لمرة واحدة غير قابلة لالستردادال طلبالرسوم تقديم  وندفعي )إل

إي  برنامج لىإوالطلبة القادمين  إي إس إل برنامجلى إن والعائد الطالب •
بالفعل  وادفع الذين قد لجامعة ريجينا ئتمانيةاالدراسات من ال إس إل

هذه الرسوم مرة  وندفعال ي إلى جامعة ريجينا طلبالرسوم تقديم 
 .خرىأ

 .أبداً  للردهذه الرسوم غير قابلة  •

 1 أو ديسمبر 1
 أغسطس 1و أبريل أ

الفصل  بدايةقبل 
 يالدراس

 دوالر 100
 

تأمين تسجيل 
 قابلغير 

 لالسترداد

 فصولال يف كافية مساحة وجودلضمان  يكل فصل دراس يطالب ف لكل •
 .تحديد المستوىواختبار 

ر ااخطتم  إذا يالعام الدراس خاللمرة واحدة  تحويل التأميناتيمكن  •
ً  إي إس إل مكتب  .األخير تحديد المستوى اختبارقبل  خطيا

غير قابل لالسترداد إي إس إل لى برنامج إالطالب  هيدفع تأمين ولأ •
تم ذا إ ايمكن استردادهف يةالمستقبلالفصول الدراسية  أما تأمينات ،بداً أ

 .لتأمينمهلة اقبل انقضاء اخطار مكتب إي إس إل خطياً 

 1ديسمبر أو  1
أغسطس  1أو أبريل 

قبل بداية الفصل 
 الدراسي

 
 دوالر 400

تحديد  اختبار
 المستوى

غير المسجلين وال فقط تحديد المستوى اختبارأخذ  للطالب الذين يريدون •
  .برنامج إي إس إل يف

تحديد يأخذون اختبار للطالب الذين  مكان فيهبرنامج إي إس إل ال يكفل  •
 .فقط المستوى

قم بالتواصل مع 
لتفقد  إس إلإي مكتب 

 األوقات المتاحة
 دوالر 150

 رسومال استرداد
 رسومالو
 خرةأمتال

 .من الدراسةول اليوم األ يف ينبغي سداد الرسوم
 

ول من سبوع األالذين ينسحبون بحلول نهاية األ بالطال -% 100 استرداد
 ).تسجيلالتأمين ناقص (على كامل الرسوم الدراسية  ونالدراسة يحصل

 
من  ثانيسبوع الالذين ينسحبون بحلول نهاية األ بالالط - %50استرداد 

 ).تسجيلالتأمين ناقص (الرسوم الدراسية  من% 50على  ونالدراسة يحصل
 
 

من  نهاية األسبوع الثاني عدطالب الذين ينسحبون بال – لألموال ال يوجد رد
. أمواليرد إليهم أية لن  نصف الفصل الدراسيوحتى بداية امتحانات  الدراسة

ال تحت إ امتحانات نصف الفصل الدراسيبداية  بعد االنسحابال يسمح ب
 .ظروف خاصة

 
. المتبقيةرسوم التعليم رصيد  ىعل% 1.5 رسميتم فرض  – التأخيرغرامات 

جميع يجب تسديد . الدراسيكل شهر خالل مدة الفصل  التأخيرغرامات يتم 
 .الدراسينهاية الفصل  بحلولاالرصدة بالكامل 

 

 
 االسقاطاستمارات 

 بحلول يهاتلقيجب 
 مساءاً  4:15الساعة 

دراسي  خر يومأ يف
ع الموافق سبواأل في

 استرداد األموال لفترة
 ذات الصلة

 
 اتمواعيد كل فتر

 الصحيحة دستردااال
 موقعمتاحة على 

www.uregina.c
a/esl  مكتب ال يفأو

إي لبرنامج  ريدااال
 )114إي أر (إس إل 

 
تاريخ    على يتوقف

ستمارة استالم ا
 قبلمن  االسقاط

مستشار ال
مكتب و أ يكاديماأل

 .إي إس إل

الرسوم غير 
 فيبما (المسددة 

ذلك رسوم 
 ،نسخاإلقامة وال
 )الخ

على  مالي سيتم وضع إيقاف كثرأو أ دوالر 500 المدينون بمبلغالطلبة  •
 . حسابهم

 يالفصل الدراس يمن التسجيل ف ماليال مع اإليقاف الطالبلن يتمكن  •
القبول  ،على سبيل المثال(نوع  أيو تقارير من أو تلقى رسائل أ التالي

 ).أو الدرجات حضورالو أ

دوالر أو  500 ينطبق ال
 أكثر

http://www.uregina.ca/esl
http://www.uregina.ca/esl
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  كاديمياألإي إس إل من برنامج  باسحاالناالسقاط و .4

يترك البرنامج قبل االمتحانات  الذي طالبعلى اليجب . برنامج إي إس إل مبكراً ترك  لىالطالب إ يضطر حياناألبعض  في
 :ت التاليةالخطوا تبعين أالنهائية 

 .البرنامجاسقاط سباب ألشرح  بالمستشار الط مقابلة .1
 .االسقاطملء استمارة و بالالط مع مستشار خروج حضور مقابلة .2
 .الخاص بك بلاملف الط وضعها فيمكتب إي إس إل ومعالجتها و إلىاالسقاط استمارة يتم تقديم  .3

 ).114إس آر (إي إس إل متوفرة في مكتب االسقاط ، فإن استمارات الطالب مستشارإلى  تعذر الوصول إذا: مالحظة

 االقامةوالبرنامج  اسقاط
. يةلجامعا ين لإلقامةمؤهل نيعودو قد الوالمنزلية  لإلقامة مؤهلين نيعودوال برنامج إي إس إل  يالذين يتركون الدراسة فالطالب 

تغيير بقامة خدمات اإلو اإلقامة المنزلية مكتب إي إس إل منسق ، سيبلغإي إس إلتابع لبرنامج فندق  أومنزل  يكنت تعيش ف إذا
 .حالتك

 وضع الهجرة الخاص بكوالبرنامج  اسقاط
 ً  معتمد تعليمي عهدمفي حضور اليجب عليك ف دراسة تصريح علىانت إقامتك معتمدة ذا كإ ،دائرة الجنسية والهجرة الكنديةل وفقا

على  مغادرة كنداً قد يطلب منك و. شيرةأتالو أ تصريح الدراسةعلى تجديد  اً قد ال تكون قادر ،ت البرنامجسقطاذا إ. بدوام كامل
 .الفور

 الخاصة بك الصحية ساسكاتشوان بطاقةواسقاط البرنامج  
 ، ستكونالبرنامج إسقاط/لغاءإحال  يف. ساس التفرغأحضر البرنامج على تنك أساسكاتشوان الصحية طالما  حمل بطاقة لك يحق

 .غير صالحة صحتكبطاقتك 

 ودرجتك البرنامج اسقاط
ً يقوم بإلغاء البرنامج الطالب الذين  •  يقدمها يالت اإلسقاط االستمارة باستخدام( اختبار نصف الفصل الدراسيقبل  رسميا

. رسوبدرجة ال يعد  "منسحب"تقدير ). W( منسحب تقدير يحصلون على) إي إس إل برنامج و مكتبأب المستشار الط
و أو مرض خطير أاالسرة  فيمثل وفاة (لخروج من البرنامج ل سبب هام جداً  لديهالطالب  إذا كان حيان،األوفى بعض 

 لموقفك والوثائق الداعمة ييرجى تقديم طلب خط.  نصف الفصل الدراسياختبار بعد فترة  رأفة انسحابيمكن منح  ،)حادث
سي سي ( مركز التعليم المستمرتوجيه الطلب الى مدير ب بعد ذلكإي إس إل  سيقوم مدير برنامج. إي إس مدير برنامج لىإ

 .لى استرداد جزء من الرسوم الدراسيةإ أو قد ال يؤدي رار قد يؤدىالتخاذ ق )إي
سوف  البرنامج، سقاطبدون اذن خاص إل نصف الفصل الدراسيامتحانات  حضور البرنامج بعد يتوقفون عنالطالب الذين  •

 .رسوبدرجة  و يعتبروه) NP( "ال روق"تقدير يحصل على 
ً  سقاط البرنامجإوقت دون  أي يف سولدرا حضور ون عنتوقفيالطلبة الذين  •  ونيحصل إجراء مقابلة خروج، سوف وأ رسميا

 .)NP( "ال روق" تقديرعلى 
 .من الطالب )RTD( التوقف طلب ضمن أسباب سوف تحتسبو سوف تحتسب درجة رسوب )NP( تقديرن الحظ أ •
سيتم  ،دروسي للسبوع الثاناأل خر يوم منأحتى و الدروس بداية ، مندروس أي ونن الذين ال يحضروالطالب العائد  •

  .تقديردرجة أو من تلك الدورة دون  إسقاطهم
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 الحضور لبرنامج إي إس إل سياسة .5
 

قوي للنجاح، ساس أوفر يلفصول الدراسية ل الحضور المنتظم والمنضبط في المواعيد: "ريجيناجامعة ل العامة بيانالقائمة  تقول
و تقييم عمل الطالب أ يةالتعلم سلباً على العملية لطالبلر أختالو أ رستملماالغياب  إذا أثر. االلتزام به الطالب ويتوقع من جميع

سيتم . النهائياالمتحان  دخولو منعه من شاملة إخراجه من الدورة أالطالب عقوبة  يوقع على ، قددورة التعليميةال يفاألخرين 
 ."لى الطالب قبل اتخاذ مثل هذا االجراءواحد فقط إ حذير مكتوبتإرسال 

و أغياب أما ال. نجليزيةتعلم اإلعلى  كنسوف يساعداالممارسة والتوجيه من المعلمين ن برنامجنا أل يف للغايةهذه السياسة مهمة 
 المعلم انخر يقاطعأتالو أغياب ال ،لى ذلكإ وباإلضافة. يلى المستوى التالإ والمرورتطوير مهاراتك  من سوف يمنعانكخر أتال

لشائعة في نشطة الجماعية اثناء األأوخاصة  في الدرس زمالءللظلم وهذا معلومات هامة ل ةبلالط يسبب في تفويت مما والفصل
 .إي إس إل فصول برنامج

وتتطلب لوائح  .صل دراسيف بعد كل األكاديمي الطالبة وضع عن تقريراً  تقديم الجامعةتطلب من  وزارة الجنسية والهجرة الكندية
رئيسية  أجزاء الخاصة بك، وتفويت طالبال ةشيرأت لحفاظ علىبمكانة طيبة لملتزم وطالب  تكون نأوالهجرة الك  إدارة الجنسية

ً تؤثر سلب والتي قد )NP" (ال ورق"حصولك على تقدير  لىإن يؤدى أيمكن  كمن دورات انظر . الخاصة بك طالبال ةشيرأعلى ت ا
 .لمزيد من التفاصيل 18الصفحة 

 :يلييرجى مالحظة ما 
 .المتأخرذلك الوصول  يبما ف حضوركالمعلمون سيسجل  •
ً إ • ً تو أ ذا كنت مريضا و البريد أعبر الهاتف  بذلك بالغ المعلمإيجب عليك  ،متأخراً  تصل وأنك ستغيب أ عرف مسبقا

و مستشار أ) 3065854584( إي إس إلبمكتب برنامج يمكنك االتصال  ،ةارئطحالة  هناك ذا كانتإ .اإللكتروني
 ).3065390056( بالالط

 واجباتالو التي غب عنها لحصصل) من المستندات ذات الصلةو غيرها أ(طبيب  طبي موثق من قديم تقريرعليك ت •
ً  سليم الواجباتتو أختبار اال لعملب مع معلمك يترتال بعد ذلك عليك. واختبارات نصف الفصل الدراسي الرئيسية  .الحقا

 .غيابك نتيجة متأخرة أي مهام أو واجبات تعويضحول كيفية  كمعلمالتشاور مع  الوحيد عن مسؤولالنت أ •
إي  برنامج عن وقت بعيداً للذن تمديد إحصل على لتإي إس إل  برنامج مديرتحدث مع البد أن ت السفر، يذا كنت ترغب فإ •

 .إس إل
مدعومة  يةلكترونإبريد  رسل رسالةن تأيجب  سيطرتك،بسبب ظروف خارجة  النهائياالختبار  تفويتو تعتزم أذا فاتتك إ •

مدير مركز التعليم لى إ كطلبتوجيه بإي إس إل  ثم سيقوم مدير برنامج. إي إس إل المديرمدير برنامج  إلى بالوثائق
 .أم ال تأجيل منحتستعدي  الحالةكانت  إذاما  ومن ثم سيحدد مدير مركز التعليم المستمر) سي سي إي(المستمر 

 .لرعاة الماليينلو ألجامعات الشريكة لسجالت الحضور  ، يمكن تقديمالطالب من موافقة مسبقةب •

 الحضور قلةالمترتبة على  العواقب
 تحذيراً  تلقونسي ،ذا لم يتحسن حضورهموإ .بالعقد اجتماع مع مستشار الط منهم طلبيقد  الفصول حضرونالذين ال ي الطالب

 ً ً بينم خطيا  :ن تتضمن العواقب الخطوات التاليةأيمكن . همغيابترتبة على الم عواقبال ا
 .لالفص همرفض دخول •
 .خرأتالو أالغياب المستمر بسبب  درجاتفقد  •
 .والواجباتختبارات نتيجة تفويت اال% 0 الحصول •
 الفصلمن  الخروج •
 .متطلبات الدورة ه لم يتم تلبيةنأل) NP( "ال ورق"الحصول على تقدير  •

عقد اجتماع مع يمكن  ،لى ذلكإ وباإلضافة. من قبل المعلم العواقب سيتم فرضف ،كتابيال يرتحذالالمشاكل بعد تلقى  استمرتذا إ
 .اإلجراءاتلى مزيد من إإي إس إل مما قد يؤدى  برنامج مدير
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 الحضورب متعلققرار  يطعن فال
للحصول  .القرار تغييرل الطالب طعونلى لجنة إ طعن في القرارتقديم يمكنك  حضورك،تخذ بسبب أُ عن قرار  ا كنت غير راٍض إذ

تلقى ل .14صفحة  في" ةكاديميطالب األطعون ال"فقرة راجع  ،الطالب طعونلى لجنة إالطعن تقديم على معلومات حول كيفية 
رسالة بريد  بإرسال قم وأ )122إل أي ( ىلع بالمستشار الط مع صلوات ،خرىاأل الطعون عمليات في العملية أومساعدة 
 .esladvisor@uregina.caلى إ إلكترونية

 
 درجاتال تقييم عادةإ .6
 

ً أالطالب يشعر  . عادة تقييمهاطلب إ هيمكن ،درجاتهعن غير راض  ذا كان الطالبإ. خاطئة أن الدرجات التي حصل عليها حيانا
 .رسمي وغير رسميمستوى  ،برنامج إي إس إل يف درجاتعادة تقييم الإيوجد مستويان من 

  اتدرجلل غير رسميةالتقييم العادة إ

 ه سيتمنأوهذا يعنى . يعادة تقييم غير رسمإطلب  يمكنه يةالنهائ درجاتهحساب و رصد أثناء أخط أنه قط وقع يظن الذيالطالب 
، يكن متاح لم وإذا المعلم،وسيتم ذلك عن طريق . للتأكد من صحتهم االختباراتدرجات ودرجات األعمال الفصلية حساب  ةعادإ

ب ملء لايجب على الطللدرجات، غير رسمية  تقييم عادةإطلب . تقييمال بإعادة يكاديماألمنسق ال وأإي إس إل  سيقوم مدير برنامج
 .إي إس إل من مكتب برنامج وأ البل عليها من مستشار الطوحصال يمكنهاستمارة 

   .النهائية من معرفتهم بالدرجاتسبوعين أموعد ال يجاوز  يهذا الطلب ف بعمل ينصح الطالب: مالحظة

 رسمية للدرجاتالالتقييم عادة إ

 ما يلي إلعادة تقييم درجاته عن طريق تقديم رسمي بطعنتوجه اللطالب يمكن ل مرضية،رسمية غير غير الذا كانت نتيجة العملية إ
 :جامعة ريجينا سجلأمين مكتب إلى 

 م؛تقييالعادة إقد تشمل رسالة يطلب فيها  والتي مملوءة" يةالنهائ للدرجة عادة تقييمإ"استمارة  •
 ؛)تقييمالعادة إلنتيجة قل على األ %5بنسبة  الدرجاتذا تم رفع إرسوم سيتم رد ال(عادة تقييم إم ورس •
 .األعمال الفصلية لكل) بالدرجات(األصلية نسخة ال •

 في حالة إلى العميد أو الوكيل وأ( قدم الدورة التعليميةالقسم الذي لى رئيس إالمواد  بإرسالمكتب أمين سجل جامعة ريجينا سيقوم 
رفع لى إذلك  يذا لم يؤدإ. ذا كان متوفراً إ ي،صلالمعلم األ أوالً عن طريق تقييمالعادة يتم إ). ال تحتوي على أقسام التيالكليات 

 مكتب الم الوكيلو أ قسم أو العميدرئيس اليخبر . من نفس التخصص ، معلمينأمكن إن أو، معلم بواسطة تقييمالعادة يتم إ الدرجات،
 .صليةدرجة األالخفض تقييم ال تالعادة إ. الطالب بإخطارسجل الأمين مكتب  ثم يقوم تقييمالعادة إنتيجة بسجل الأمين 

 .سجله على االنترنت علىالدرجات  خ نشرسابيع من تاريأغضون ستة  يالطلبة ف عن طريقرسمية الطلبات يجب تقديم ال

 درجاتعادة تقييم الإقرار  ين فطعال

شؤون (المعاون لة مع نائب الرئيس أالمسهذه مناقشة  هيمكن اتدرجلل الرسمية تقييمالعادة إعن نتيجة  طالب غير راٍض إذا كان ال
 .خرآ لطعنل يسب أيذا كان هناك إالطالب  ينصحوس ،3065854743 رقمهاتف و 251 رقم غرفة ،ويليام ريدل .د ،)الطلبة

إلى  إلكترونيةإرسال رسالة بريد و أ )122 إل إي( لىع بالمستشار الطباالتصال  ، يرجىهذه العملية يمساعدة فحصول على لل
esladvisor@uregina.ca. 
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 الجدولتغييرات  .7

برنامج إي تغيير جدول طلب " استمارة يجب على الطالب ملء جدول،تغيير ال يالطالب يرغب فاكتمال جداول الفصول وكان  بعد
ممكن ولن يتم النظر فيها بعد  قرب وقتأ يف الطلبات ميتقديجب . إي إس إل للمراجعةبرنامج دارة إلى مكتب إوتقديمه " إس إل

 .سبوع االول من الدراسةاأل

 .الخاص بك الجدولطلب تغيير ن أبش سيتخذ قراراً بمراجعة طلبك و األكاديميالمنسق سيقوم 

جراء إ سيتم اتخاذ قرارات .خرىأطلبات أي  قبولولن يتم  يقرار نهائال. اإللكترونيليك عبر البريد إهذا القرار  إرسالسيتم 
 .يكل فصل دراسل األخير تحديد المستوى اختبارتغييرات على الجدول فور نهاية 

 
 كاديمياألتََكيٌُّف ال .8
 

مع المعلم  األمر مناقشة هذا عليه كاديمياأل تََكيُّفٌ الإلى تسهيالت  حتاجينه قد أو مرض يشعر أصابة إو اعجز  يعاني من طالب أي
 يلكترونإبريد  ،3065854631ف رقم هات ،251 مركز ريدل يف ذي يقعالالمعاقين ب الالطتجهيزات بعد االتصال مركز 

accessibility@uregina.ca . 
 

 يكاديماأل داءاأل .9
 
 الفصلبعد قرار عادة القبول وإ والوقف التجربة الوضع تحت .أ 

 الطالب إذا كان أداء. عن طريق المعدل التراكميالجامعة  يفو. مستوى باجتيازبرنامج إي إس إل  فيداء الطالب أيتم قياس 
ً  األكاديمي  ، يقومبرنامج إي إس إل يف. النجاح نحومساعدته والطالب  بمراقبة جامعةالبرنامج إي إس إل و ، يقومللغاية منخفضا

 .األكاديميداء الطالب صعوبة مع األ عندما يواجه ويتدخل لبادعم تعلم الطب بمرشد الطال/ستشارم

ً منخفض هداءالذي أ ، طالبوالً أ الطالب  مرشد/مستشار عنالطالب  ه سيتم مراقبةأن مما يعنى يتم وضعه تحت التجربة، جداً  ا
 منه ترك ه سيطلبنأمما يعنى  سيتطلب فصله، المعايير،دنى من الحد األ يةلبت على اً غير قادرالطالب  ظل ذاوإ. علمينوالم

 .هدراساتلمواصلة  قبولهعادة إيمكن للطالب طلب  ،محددةالزمنية الفترة انقضاء تلك البعد . الدراسات لفترة محددة من الوقت

 مستوىال في نفس يانالثالرسوب   –إي إس إلبرنامج  الوضع تحت التجربة في
الفصل الدراسي أو الحصول  منتصف ي اختباراتغير رسم" إسقاط"ذلك  يبما ف( نفس المستوى يفمرتين  رسوببعد ال •

كمقياس برنامج إي إس إل من قبل ع ودفم مستوىالتحديد تحدي ل اختبار طالبال سيتم إعطاء، ")NP"على تقدير 
الذي مستوى المن  أقلمستوى  يالطالب ف التحدي لتحديد المستوى اختبار ذاإ .نجليزيةاإللمستواه في اللغة  موضوعي
التحدي لتحديد  اختبارالتسجيل  مسئولية تقع: ة أنمالحظجى ير.  ذلك المستوى االقلر اكرتيجب عليهم ف رسب فيه،

 .المستوى على عاتق الطالب
 .عاقبينمت ليس من الضروري أن يكون الرسوب في فصلين دراسيين •
مستوى العند تكرار . خيرةالثالثة واألللمرة تكرار المستوى بذن إالطالب سيعطى  التحدي لتحديد المستوى، اختبار أخذبعد  •

سبوعين أمرة كل و ،ول من الدراسةسبوع األاأل خالل بالطال مرشد/مستشارب ين يلتقأيجب على الطالب  الثالثة،للمرة 
   .إي إس إل ي برنامجالمستقبلية قبل مواصلة دراساته ف هخططو ههدافأدراسته وعادات بعد ذلك لمناقشة 

 في نفس المستوى الثالثالرسوب  –الفصل 
ليس من الضروري . واحد يفصل دراسمدة ل من برنامج إي إس إل يتم فصله فسوف ،مستوى للمرة الثالثة في الطالب رسب إذا •

 .ةمتعاقب ةدراسي ولفصثالث أن يكون الرسوب في 

mailto:accessibility@uregina.ca
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 الفصلبعد  إي إس إلبرنامج  في قبولعادة الإ
مرة  تحديد المستوى اختبار ألخذ التقدميستطيع الطالب  ،لغياب عن البرنامجواحد من ا يصل دراسفب الفصل األولقرار بعد  •

كان الطالب  وإنحتى  ،يجة االختبارليه من نتإالمستوى المشار  فيلى برنامج إي إس إل إ يتم إعادة قبوله للدخولخرى وسأ
  .قبل قرار الفصلعلى أمستوى  يدرس

سبوعين بعد ذلك لمناقشة أمرة كل و ،من الدراسةول خالل االسبوع األ بالطال مرشد/مستشارب ين يلتقأعلى الطالب  يجب •
   .إي إس إل ي برنامجالمستقبلية قبل مواصلة دراساته ف هخططو ههدافأدراسته وعادات 

 في نفس المستوى الرابعالرسوب  – إي إس إلبرنامج  قبول فيعادة الإغير مسمى و ألجل الفصل
لى اجل إإي إس إل  من برنامجالطالب سيتم خروج  ،قبولال إعادة مستوى للمرة الرابعة بعدفي نفس الحد الطالب أ رسب ذاإ •

إلعادة  إي إس إل برنامج ى مديرإليجب على الطالب تقديم التماس  على األقل، واحد دراسيفصل  بعدولكن  .غير مسمى
  .قبوله

ً  كيف بها مبيناً طة مكتوبة م خيقدتالطالب  يجب علىلتماس االتقديم ل • ً أ سيكون ناجحا  و مبرراتأ/و أُعيد قبولهذا إ كاديميا
ر اصدبإسيقوم المدير . تلك التحديات سيعالج الفصول الدراسية السابقة وكيف يف رسوبه ت فيساهمالتي لتحديات ل عقالنية

 .الطالب التماس قوة قبوله على أساساعادة  بشأن قراراً 
لى إ يتم إعادة قبوله للدخولخرى وسأمرة  تحديد المستوى اختبار أخذ ، يجب علىالطالب تمت الموافقة على التماس إذا •

قبل قرار على أمستوى  كان الطالب يدرس وإنحتى  ،ليه من نتيجة االختبارإالمستوى المشار  إلىبرنامج إي إس إل 
   .الفصل

سبوعين أمرة كل و ،ول من الدراسةخالل االسبوع األ بالطال مرشد/مستشارب ين يلتقأعلى الطالب  يجب ،لى ذلكإ باإلضافة •
 .إي إس إل ي برنامجالمستقبلية قبل مواصلة دراساته ف هخططو ههدافأدراسته وعادات بعد ذلك لمناقشة 

 
 طعون الطالب األكاديمية  . ب

 الوقفالوضع تحت التجربة أو  اتقرار الطعن في

ً أيخالف الطالب  أو إعادة القبول  الوقفبشأن الوضع تحت التجربة أو برنامج إي إس إل  اتخذهالذي  األكاديميقرار الالطالب  حيانا
لجنة  ة التي اتخذها البرنامج، يمكنك اللجوء إلى تقديم طعن إلىكاديمياأل اتقرارال أحد ذا كنت غير راض عنإ. بعد قرار الفصل

 .ي الخالفجانبكال  إلى ستمعستطعون الطالب والتي 

طلبات الطالب  ، كما تراجعأو الفصل الوقفالوضع تحت التجربة أو قرارات  المقدمة ضد الطعون فيتنظر لجنة طعون الطالب 
 .ستثناءات من متطلبات البرامجاال للسماح ببعض

 :لجنة طعون الطالب: مالحظة

 وأ ؛12 رقم راجع الصفحة تكتقييم درجإعادة لمعرفة كيف تقوم بو ،ذا كنت غير راض عن درجتكإ. الدرجات فينظر ت •
 أحد كنت غير راض عن إذا. أو الغير أكاديمي كاديمياأل سوء السلوك ضد قرارات الطعون المقدمة مني نظر فت •

 .16رقم  راجع الصفحة أو الغير أكاديمي كاديمياأل سوء السلوكالمتعلقة ب اتقرارال
 

 األكاديميةطعون الطالب تقديم  قبل

متطلبات ال يتغط يالقواعد العامة الت على تعرف. تكتنطبق على حال يللوائح والسياسات واالجراءات التعلى ا التعرفيرجى  •
التشاور مع ). قائمة البيان العامة لجامعة ريجينامثل (لى الوثائق المناسبة إبالرجوع كاديمية األالطعون إجراءات والعقوبات و

ذات  جراءاتاإلو سياساتالو اللوائحتوضيح  علىقد يساعد  إي إس إل في برنامج مرشد الطالب/مستشارو طالبمحامي ال
 .الصلة
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ومدير  الطالب مرشد/مستشارو يشمل االجتماع مع المعلمينهذا و. أيالر يلوسائل غير الرسمية لحل الخالف فحاول بكل ا •
 .إي إس إل برنامج

 الطالب االكاديميةطعون مبادئ توجيهية واجراءات ال
ً الطعون المقدمة إلى لجنة طعون الطالب يجب تقديمها : ولىالمرحلة األ بالقرار أو خطار اإلسبوعين من تاريخ أغضون  يف كتابيا

 :لىإموجهة واإلجراء األكاديمي 
 رئيس لجنة سي سي إي لطعون الطالب 
 104، غرفة رقم مركز التعليم المستمر 
 جامعة ريجينا ،كليةالمبنى  
 2أ0إس 4إس –ريجينا، إس كي  
 
ً  برنامج مدير مبه سيعترف. ةخرأمتال لن يتم النظر في الطعون :مالحظة*  .إي إس إل كتابيا
المرغوب  اإلعفاء قرارو النظر فيها تريد يدلة التجميع األوعرض كامل لجميع جوانب القضية  قم بعمل طعن،ذا قررت توجيه إ

 .ذلك عفاءاإل قرارسباب أو) درجاتمثل تعديل ال(فيه 
وجود دليل و )و من قبلكأليك إ المرسلة( قضيتكب المتعلقةرسائل الالوثائق الخطية مثل ب ةمدعوم تذا كانإقوى قضيتك أكون تس
 .لبكالوثائق مع طتلك نسخ من جميع يجب إرفاق . وما إلى ذلك لة طارئةاح

 أوإي إس إل  أو مدير برنامج مثل المعلمين(طرف ثالث  أيالحجج بنفسك وال تعتمد على مدعماً إياها بقوى قضيتك أ اجعل
دلة فقط على األ طعننتائج التعتمد . و تحقيقأتقصى مستقل  الطعن أيعملية ال تتضمن . نيابة عنك القضية عملل) مستشار الطالب
 .النزاع يطراف المعنية فالمقدمة من األ

 
خر آ رسميعندئذ تقديم طلب له يجوز  عادلة،مازالت غير  طعون الطالبن قرار لجنة أذا كان الطالب يعتقد إ: المرحلة الثانية

ً  للطعن ً  30غضون  فيلى امين الجامعة إ خطيا  .القرار استالم رسالةمن  يوما
 :لىإارسل طلبك 

  امين الجامعة 
   طعون الطالب مجلس لجنة 
 505.4غرفة ، العلوم اإلنسانيةمبنى / دارةاإل 
 جامعة ريجينا 
 2أ0إس 4إس –إس كي  ريجينا، 
 

طعون  مجلس لجنة لتقديم طعن آخر إلى يةفاكتعتبر أسباباً ال  عن قرار لجنة طعون الطالب ىرضالو عدم أخالف ال: مالحظة
 .عكسه خالفه مما يستدعي وأو متحيز أن القرار ظالم أتثبت  أن ، فالبدالطالب

 
 )122إل أي ( ىلعب مستشار الطال مع صلواتيرجى ال ،خرىاأل الطعون عمليات أو طعون الطالب عمليةبشأن مساعدة تلقى ل
 .esladvisor@uregina.caلى إ إلكترونيةرسالة بريد  بإرسال قم وأ
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 ر األكاديميوغي كاديمياألالسلوك  سوء .10
 كاديمياألالسلوك سوء 

و أكتب البحث عن الشخص الذي صادقين  واكونين أو أن يفعلوا أقصى ما في وسعهمفراد المجتمع أجميع  من الجامعة تتوقع
جامعة ريجينا التي تستطيع  تبع سياسةت وهذه السياسة كاديمياألبسوء السلوك  سياسة فيما يتعلقبرنامج إي إس إل يتبع  .فكاراأل

: ليعلى الرابط التاإيجادها 
http://www.uregina.ca/gencal/ugcal/attendanceEvaluation/ugcal_77.shtml . التعريفات يرجى قراءة

 .العواقب السلوك واحذر منسوء ل يةالتال

 السرقة األدبية
الكتب والمجالت تشمل  مصادرال .وادعاء أنها ملككخر آشخص ل واألعمال المكتوبة مؤلفاتالاستخدام هي  السرقة األدبية

 مهام أو واجبات كتبها ليتحو شملت السرقة األدبيةو. منشور مصدر أيو أنترنت برامج الكمبيوتر واإلو والجرائد والصحف
 .هاكتبتأنك  وادعاءخر آشخص 

 ،)ذن من المعلمإدون الحصول على ( ىخرأ في دورة دراسيةالمقال  نفس وقدمت الدورات الدراسية حدألذا قمت بكتابة مقال إ
 .تعتبر أيضاً سرقة أدبيةتحدث المهام  ينترنت واستخدامها فمن اإلأو خرين األ هابكت حفظ سطور. يعتبر أيضاً سرقة أدبيةهذا ف
ما كاتب  من فكرة أتتكذا إ. إلى المؤلف ةراشاإلو موضع عالمات اقتباس حوله البد منف ،خرآكلمات شخص  ت نفسستخدماذا إ

 .ة إلى المؤلفشاراإل البد أيضاً من ،)تلخيصالو إعادة الصياغة( اتك الخاصةم عبارااستخدبولكن 

 الغش
أي امتحانات في ثناء أ آخر طالب أيو مساعدة من أ/و يو هاتف خلوأرسوم بيانية  مذكرات أو وأقاموس استخدام  هو الغش

 أو إعطاءللحصول على معلومات خرين ويتضمن سؤال اال. ينهائال متحاناالو الفصل الدراسي أ منتصفمتحانات ا الفصل أو
 .كامتحاننسخ من بال لألخرينو السماح أ متحانخالل اال ينخراألعمال أالنسخ من  أو متحاناالعلى سؤال خالل  معلومات رداً 

 .لتواصلنواع اأنوع من  أيو أحديث  أييكون هناك  أال يغينب متحان،ثناء االأ: مالحظة

 و الغشأ/و السرقة األدبية المترتبة عواقبال
 030و 020و 010و 005مستويات ال
 واصلذا إولكن  ،طالب لتغيير سلوكهسيتم منح الفرصة لل .كتابةً  يكاديماأل همسلوكالطالب من عواقب سوء المعلم يحذر س

 بذلك) مركز التعليم المستمر وفى بعض الحاالت مدير(إي إس إل  مدير برنامج سيتم إخبار كاديمياألالسلوك  سوءالطالب 
 .لهذه الحالة الزمة العقوبة تذا كانوتقرير ما إ حالةال سوف يقوم بفحصو
 
 050و 040 مستوياتال

جامعة ريجينا كاملة بسياسات دراية أصبحوا على  050والمستوى  050مستوى ال يالطالب ف أن برنامج إي إس إل يعتبر
. إي إس إل مدير برنامج لىإ أو السرقة األدبيةالغش  جميع حاالتباإلبالغ عن المعلمون  قومسي. الغشالسرقة األدبية وبالمتعلقة 
التشاور مع يستطيع مدير مركز التعلم المستمر  مديرحتى  حالة عداد ملفإ يمساعدة المعلم فبإي إس إل  برنامجمدير وسيقوم 

 .لهذه الحالة الزمة العقوبة تذا كاني الحالة وتقرير ما إوالتحقيق ف المعلم
 
 .18صفحة " السلوك األكاديمي او الغير أكاديميسوء ب متعلقالطعن في قرار "انظر  عمليات الطعون، لمزيد منل
 
 
 

http://www.uregina.ca/gencal/ugcal/attendanceEvaluation/ugcal_77.shtml
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 يالجامع داخل مجتمع: كاديميأغير السوء السلوك 

 يالمجتمع الجامع داخل المرجوة التوقعات السلوكية
في مناخ العيش والعمل والتعلم  يفراد المجتمع الجامعأ مالئمة حيث يستطيعبيئة  الحفاظ علىو بإنشاءجامعة ريجينا ملتزمة 

 :نأوهذه السياسة تعنى . ات والتمييزالمضايق والخلو من االحترام المتبادل أساسه اعيجم
 
ً  ينبغي • تعلم العيش والقدرتك على  بسلبالجامعة  يفما شخص  قامذا إ. جامعة ريجينا يفواالحترام مان باأل ان تشعر دائما

إي  برنامج مدير أو علمالم الطالب أو مرشد/مستشار: مثل شخص لمساعدتكبيجب عليك االتصال ف ،تمييز وأمضايقات بدون 
 .لخدمات الطالبيةاو أ يالحرم الجامعداخل  األمنممثل او إس إل 

لتعاون ا روحيجب الحفاظ على . امعة ريجيناج داخلمان باأل رونشعوجعلهم يخرين مسؤولية احترام األ تقع على عاتقك •
 .الجامعة شخاص داخلواالحترام تجاه جميع األ

 يالجامع ي المجتمعف المترتبة على سوء السلوك الغير أكاديمي عواقبال
تسمى تلك  إزعاجهم وما إلى ذلك،و أو مضايقتهم أ أغراضهم سرقةأو  خريناحترام األ بعدم يالمجتمع الجامعد فراعندما يقوم أ

بالتبليغ عن حدوث سوء الجامعة ي شخص ما ف قامذا إ. جداً  ةخطير ياتسلوكهذه البعض  ".سوء سلوك غير أكاديمي"األفعال 
 وفى بعض الحاالت مدير(إي إس إل  ي ومدير برنامجالحرم الجامع من قبل أمن يجراء تحقيق فورسيتم إ سلوم غير أكاديمي

نائب  إلى التقرير يُسلم. تقرير مكتوبب يشخاص المعنيين وينتهجراء مقابالت مع األإشمل يقد  ذيوال) مركز التعلم المستمر
 .الزمة لهذه الحالةالر العقوبة قرالذي سي المعاون رئيس شئون الطالب

 
سواء (السلوك الغير أكاديمي سوء  بخصوص إس إلمرشد الطالب أو مدير برنامج إي /التي تتم بينك وبين مستشارالمحادثات 

 .م ويحتفظ بها في سرية تامةو معلألب اط مشاركتها مع أي ال يتم) المبلغ فيه أو كنت أنت من المبلغ عنه
 

 الفصول الدراسيةداخل : كاديميأغير السوء السلوك 

  داخل الفصل الدراسي المرجوة السلوكيةالتوقعات 
 :نأوهذه السياسة تعنى . تعزز التعلم ي المكوث في بيئةولهم الحق ف لتعلمجامعة لإلى البرنامج إي إس إل وإلى الطالب  يأتي
 ؛ وتعزز التعلم يفصل دراس ي المكوث في بيئةالحق ف لديك •
 .تعزز التعلم يفصل دراس بيئة بناءتجاه لديك مسؤولية  •

 :من الطالب داخل الفصول أن يقومواإي إس إل  فصل دراسي ذات نفع كبير، تتوقع إدارة برنامججل بناء بيئة أن مو
 .المحددالوقت  فصل وفيالإلى حضور الب •
 .موليس الدردشة فيما بينه التي تحدث داخل الفصلنشطة بأاالهتمام ب •
 .كل فرصة ممكنة لتعلم اللغة المستهدفة غتنامبا •
 .يالسلوك التعطيلبالمعلم  إلهاء وأ إلهائهم يسلتعلم اللغة المستهدفة ولمتاحة كل فرصة  باغتنامزمالئهم لح اسمبال •
ً  وضعذا إال إ داخل الفصلجنب استخدام الهاتف الجوال بت • الطالب وطلب من  فيه الهاتف الجوال ستخدميُ  المعلم درسا

 .استخدامه

 داخل الفصل الدراسيالعواقب المترتبة على سوء السلوك الغير أكاديمي 
ً  الفصل الدراسي ةبيئاإلخالل ب برنامج إي إس لسياسات السلوكية الوالطلبة الذين ال يتبعون  غير أكاديمي، سوء سلوك يعتبر أيضا

ً  تحذيراً سيتم دوماً توجيه  .العواقب ونإل سيواجه العواقب التي ستترتب  اً حددومغير الئق ال همسلوك بوقف اً طالبم للطالب خطيا
 :عواقبن تشمل هذه الأويمكن . يتغير ملإذا هذا السلوك  على
 .الفصلمغادرة طلب  •
 .حد الفصولأرفض دخول  •
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 .درجاتفقد  •
 .النهائي متحاناال دخولمنع من ال) الحاالت القصوىوفى ( •

إي  برنامجيجوز لمدير . حالةن الأبشرادع قرار  التخاذإي إس إل  بمدير برنامج سيتصل المعلم ،غير الئقالسلوك ال استمر ذاإ
يرجى . في اتخاذ القرار )شؤون الطالب(المعاون نائب الرئيس  وأ/و) سي سي إي(إشراك مدير مركز التعليم المستمر إس إل 

 الفصل الدراسي ياتسلوكور يخأتوال ضورالحب المتعلقةتفاصيل ال مزيد من للحصول على الرجوع إلى مخطط المنهج الدراسي
 .خرىاأل
 
 

 و الغير أكاديميأسوء السلوك األكاديمي ب متعلقرار الطعن في ق
 
أمين لى وإرسالها إ طعنيمكنك كتابة رسالة  األكاديمي أو الغير أكاديميالسلوك سوء ب المتعلقةقرار أحد العن  ذا كنت غير راٍض إ

على صعيد الجامعة (ي لجنة مجلس التأديب الطالبلى إ عنكط سلمسيو) 3065855545على بمكتبهم ل اتصالو اأ(الجامعة 
، سوء السلوك األكاديمي أو الغير أكاديميب متعلققرار  يمعلومات حول كيفية الطعن فمن ال مزيد للحصول علىو. )بأسرها

 .الوثائق ك على إعدادساعدسيالخطوات الالزمة و لك يشرحوف وس الطالب مرشد/مستشار يرجى التواصل مع
 

 )سي أي سي( وزارة الجنسية والهجرة الكنديةقواعد  .11

 كنداي الدراسة ف

وهذا يعنى . دراستهم بفاعلية يتابعوان أكندا  يفدراسة ال ملي تصريحاتحاأصبح لزاماً على جميع  ،2014يونيو  1 اعتبارا من
 :نأ

ً ملتحق برنامج ن تظل أيجب  ،دراسة حملك لتصريح حال يف • نحو  وقت مالئموفى  معقوالً  دراسي ويجب أن تحرز تقدما
  ؛اتمام البرنامج

 .من كندا ترحيلكلى إالقيام بذلك قد يؤدى  يالفشل ف •

وزارة الجنسية والهجرة لى بتقديم تقرير عن حالتك األكاديمية والتحاقك المستمر ببرنامج إ المؤسسة التعليمية الخاصة بكستقوم 
لمزيد من  .حالتك األكاديمية والتحاقك المستمر ببرنامجتقديم دليل على بهجرة الموظف من قبل  مطالبتكتم يقد كما . الكندية

 .changes.asp-http://www.cic.gc.ca/english/study/study صفحة راجع المعلومات،

 ملالع

 أثناء للعمل كون مؤهالً ت فلن ريجينا،بجامعة ) إي إس إل(نجليزية كلغة ثانية اللغة اإلفي برنامج  درست حال كنتفي : جداً  هام
العمل إدارة إيجابي من  عملرأي سوق بواسطة تقرير عمل للتقدم بطلب للحصول على تصريح  مؤهالً  تصبحأ إال إذا ةدراسال

 .يةكندال االجتماعيةوالتنمية 

صاحب عاتقك وعلى عاتق  ىعل بدون رخصة عمل قبل بدء العمل يللعمل خارج الحرم الجامع مؤهالً  كنأ من التأكدة مسئولي تقع
نفاذ بموجب لوائح الهجرة جراءات اإلإلقد تخضع  هلية،األدون استيفاء شروط  يعمل خارج الحرم الجامعالت أذا بدإ .العمل

 على والهجرة الكندية وزارة الجنسيةيرجى زيارة موقع . وحماية الالجئين
changes.asp-http://www.cic.gc.ca/english/study/study للحصول على مزيد من المعلومات. 

 إي إس إلبرنامج بعد اتمام 

ن أيمكن ) 1+ إي إس إل( إف إس إل/إي إس إل شهادةيشترط رنامج للحصول على درجة الماجستير ب ين فولطلبة المسجلا
يرجى  المعلومات،لمزيد من  .إف إس إل/إي إس إل شهادة استيفاء شرطبعد  يللعمل خارج الحرم الجامع كون مؤهالً ي

 //:campus.asp-off-www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/workhttp زيارة

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-off-campus.asp
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مشارك او كنت  )إف إس إل/إي إس إل(و الفرنسية كلغة ثانية أنجليزية اللغة اإل في برنامج درستكنت  في حال: هامةة معلوم
، يرجى من المعلوماتلمزيد  .ثناء الدراسةأنت غير مؤهل للعمل فأ دورات دراسية تحضيرية أو عامة،

 http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp زيارة

 تكمسؤولي – التعليمية تغيير المؤسسات

من  وزارة الجنسية والهجرة الكنديةإخطار  يجب ،2014يونيو  1 ي أو بعددراسة ف حفي حال تقدمك بطلب للحصول على تصري
مستوى نفس  في تكان إنحتى و ى،خرألى إ مؤسسة تعليمية معينة تحويلك منعند الخاص بك  "MyCIC" حساب خالل

 changes.asp-http://www.cic.gc.ca/english/study/study يرجى زيارة المعلومات،لمزيد من  .الدراسة

 :هذه التغيراتقراءة و التالي وزارة الجنسية والهجرة الكنديةزيارة موقع على بقوة  حثكن ونحن

changes.asp-http://www.cic.gc.ca/english/study/study 

 :ادناه رابطيرجى النقر فوق ال ،الكندية والهجرةعلى موجز لهذه التغييرات على موقع وزارة الجنسية  طالعلال

12.asp-02-http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014 

 .للحصول على مزيد من المعلومات يإي إس إل الرئيس بمكتب برنامج يرجى االتصال

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/glossary.asp#designated_learning_institution
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp

	1.  إدارة برنامج إي إس إل
	2. نظرة عامة عن برنامج إي إس إل
	أ. البرنامج الأكاديمي
	الوصف
	الانتساب إلى البرنامج الأكاديمي
	الحساب النهائي للدرجات في البرنامج الأكاديمي
	اجتياز المستوى
	الدورات اللازمة للقبول في جامعة ريجينا

	ب. برنامج المسار السريع
	الوصف

	ج. أساسيات برنامج النجاح
	الوصف

	د. برنامج إي إس إل + 1
	الوصف
	المؤهلات
	دورات إي إس إل + 1 الموافق عليها من قبل جامعة ريجينا
	اجتياز برنامج إي إس إل + 1
	التقديم في برنامج إي إس إل + 1

	ه. الدراسات بدوام كامل (المتفرغة)
	و. مراسلات البريد الإلكتروني لجامعة ريجينا

	3.  رسوم وسياسات برنامج إي إس إل
	4.  الاسقاط والانسحاب من برنامج إي إس إل الأكاديمي
	اسقاط البرنامج والاقامة
	اسقاط البرنامج ووضع الهجرة الخاص بك
	اسقاط البرنامج وبطاقة ساسكاتشوان الصحية الخاصة بك
	اسقاط البرنامج ودرجتك

	5. سياسة الحضور لبرنامج إي إس إل
	العواقب المترتبة على قلة الحضور
	الطعن في قرار متعلق بالحضور

	6. إعادة تقييم الدرجات
	إعادة التقييم الغير رسمية للدرجات
	إعادة التقييم الرسمية للدرجات
	الطعن في قرار إعادة تقييم الدرجات

	7. تغييرات الجدول
	8. التَكَيُّفٌ الأكاديمي
	9. الأداء الأكاديمي
	أ. الوضع تحت التجربة والوقف وإعادة القبول بعد قرار الفصل
	الوضع تحت التجربة في برنامج إي إس إل – الرسوب الثاني في نفس المستوى
	الفصل – الرسوب الثالث في نفس المستوى
	إعادة القبول في برنامج إي إس إل بعد الفصل
	الفصل لأجل غير مسمى وإعادة القبول في برنامج إي إس إل – الرسوب الرابع في نفس المستوى

	ب.  طعون الطالب الأكاديمية
	الطعن في قرارات الوضع تحت التجربة أو الوقف
	قبل تقديم طعون الطالب الأكاديمية
	المبادئ توجيهية واجراءات طعون الطالب الاكاديمية


	10. سوء السلوك الأكاديمي وغير الأكاديمي
	سوء السلوك الأكاديمي
	السرقة الأدبية
	الغش
	العواقب المترتبة السرقة الأدبية و/أو الغش

	سوء السلوك الغير أكاديمي: داخل مجتمع الجامعي
	التوقعات السلوكية المرجوة داخل المجتمع الجامعي
	العواقب المترتبة على سوء السلوك الغير أكاديمي في المجتمع الجامعي

	سوء السلوك الغير أكاديمي: داخل الفصول الدراسية
	التوقعات السلوكية المرجوة داخل الفصل الدراسي
	العواقب المترتبة على سوء السلوك الغير أكاديمي داخل الفصل الدراسي

	الطعن في قرار متعلق بسوء السلوك الأكاديمي أو الغير أكاديمي

	11. قواعد وزارة الجنسية والهجرة الكندية (سي أي سي)
	الدراسة في كندا
	العمل
	بعد اتمام برنامج إي إس إل
	تغيير المؤسسات التعليمية – مسؤوليتك


