
 

Learner’s Agreement   

College will provide you with: 
• An induction programme.  
• Information about your programme of study e.g. programme structure, assessment methods, 

attendance requirements and coursework.  
• Qualified and experienced tutors. 
• Module handbooks - one for each module containing vital information such as the delivery plan, weekly 

study notes etc. 
• Access to student services at the Centre for Admissions, Registration & Communication. 
• An academic advisor to support you throughout your study.  
• Evidence of your achievement as per academic award regulations.  
• Opportunities for you to express your opinions through your representative about the services we 

provide.  
• Advice on progression.  
• The arrangement for completion of your programme through you joining another group, if a class ceases 

to be viable.  
 
You as a student will need to: 
• Attend all classes punctually. 
• Explain and/or produce evidence for any absences/lateness.  
• Behave responsibly in class, taking care not to disrupt the learning of others, acting with respect and 

courtesy towards your tutors and other students at all times.  
• Complete and submit assignments and coursework by the agreed date.  
• Take responsibility for your own learning and find out what is expected of you while on the programme.  
• Abide by all exam and assessment rules and regulations. 
• Submit the exceptional/mitigating circumstances documents for consideration within the specified time 

period and as per the relevant process. 
• Only present your own work for assessment. Presenting other people's work as your own, or allowing 

others to use your work in this way will be considered as plagiarism and will result in disciplinary action.  
• Discuss any matter concerned with your study at the College with your Academic Advisor /tutor(s) and 

others as relevant to the matter.  
• Return any borrowed book(s), equipment and materials by the agreed date.  
• Inform the Centre for Admissions, Registration and Communication, Academic Advisor and other tutors 

concerned if you are thinking of leaving the programme you are pursuing at the College, or if your 
address, employment or benefit status change.  

• Take responsibility for finding out about times and dates of examinations and assessments. 
• Take responsibility for arranging for any fees to be paid to the College.  
• Abide by the College's Information Technology Policy and all student-related policies 
• Abide by the Student Code of Conduct.  

 
If the student does not abide by the Learner’s Agreement 
If tutor(s) feels that a student is not abiding by this agreement, then they will first discuss the 
matter with the concerned student. If they are not satisfied with the result, disciplinary action may 
be taken in this order: 
• First verbal warning  
• Second verbal warning  
• First written warning 
• Second written warning  



 

• Final letter from college management with the appropriate action  
 
For very serious breaches of the Learner’s Agreement, such as breaching exam regulations, 
committing plagiarism (presenting other people's work as own work), interfering with the college's 
computer systems or where the learning of others has been very seriously disrupted, serious action 
can be taken as per the relevant policies and regulations.  
 
If a student has committed a serious breach of the Learner’s Agreement and a written warning is 
given straight away, a copy will be sent to his/her parents/guardian/Sponsor.  
 
If a student is employed and if his/her study is sponsored by the employer, then copies of written 
warnings will be sent to his/her employer. 
 
The student will also have the right to appeal against the action(s) as per the grievance/appeals procedure of 
the College. 

 
If a student thinks that the College has not adhered to the Learner’s Agreement 
If a student thinks that this agreement is not being kept he/she can raise the matter with his/her 
academic advisor, concerned tutors or other relevant staff of the College.  
 
DECLARATION 

I hereby acknowledge that I have read and understood the Learner’s Agreement and it is my 
primary duty to strictly adhere to it. 

 

Student Name: _________________________________Student ID Number: ________________ 

 

Student Signature: ______________________________ Date: ____________________________ 

  



 

 اتفـــاقـــــــية الطــــــــالب

 

 سوف توفر لك الكلية:

 برنامج تعريفي •

 معلومات حول برنامج دراستك، مثل تركيبة البرنامج، طرق التقييم، متطلبات الحضور والواجبات. •

 وذوي خبرة.أساتذة مؤهلين  •

كتيب واحد لكل مقرر دراسي يحتوي على معلومات مهمة كخطة الدراسة، المالحظات  –كتيّبات المقررات الدراسية  •

 الدراسية األسبوعية، إلخ.

 خدمات طالبية في مركز القبول والتسجيل والتواصل. •

 مرشد أكاديمي يدعمك طوال فترة دراستك. •

 ين األكاديمية للبرنامج .وثائق بما اجتزته حسب اللوائح والقوان •

 فرص للتعبير عن آرائك حول الخدمات المقدمة وذلك من خالل ممثل مجموعتك. •

 نصائح حول وضعك األكاديمي. •

 الترتيب إلكمال برنامجك الدراسي من خالل انضمامك إلى مجموعة أخرى إذا لم تعد المحاضرة متوفرة. •

 
 أنت كطــــــالب، البد لك من:

 المحاضرات في وقتها.حضور جميع  •

 تفسير و/ أو تقديم إثبات حول أي غيابات/ تأخير. •

التصرف بمسؤولية في المحاضرة، واالنتباه إلى عدم عرقلة تعلم اآلخرين واحترام األساتذة والطلبة  في جميع  •

 األوقات.

 االلتزام بعمل الواجبات والبحوث الدراسية وتسليمها في المواعيد المقررة لذلك. •

 العتماد على النفس خالل عملية التعلم واكتشاف المتوقع أو المطلوب منك إنجازه خالل مدة البرنامج الدراسي.تعلم ا •

 االلتزام بكل تعليمات وقوانين االمتحانات والتقييمات. •

 الصلة.تقديم وثائق الظروف االستثنائية / المخففة للنظر فيها خالل الفترة الزمنية المحددة وفقًا للعملية ذات  •

تقديم عملك فقط للتقييم حيث أن تقديم أعمال أشخاص آخرين على أنه عملك، أو السماح لآلخرين باستعمال عملك  •

 يعتبر غش�ا أكاديمي�ا وسيترتب عليه اتخاذ إجراءات انضباطية بحقك.

 مناقشة أي موضوع يخص دراستك في الكلية مع مرشدك األكاديمي ومن له عالقة بالموضوع. •

 الكتب واألجهزة والمواد المستعارة في الموعد المحدد.  إعادة •

إخبار قسم مركز القبول والتسجيل والتواصل، ومرشدك األكاديمي واألساتذة المعنيين في حالة رغبتك  بترك  •

 البرنامج الدراسي في الكلية، أو إذا حدث تغيير في عنوانك أو حالتك الوظيفية.

 امتحاناتك وتقييماتك. تحمل مسؤولية معرفة أوقات ومواعيد •



 

 تحمل مسؤولية ترتيب سداد أية رسوم دراسية مستحقة للكلية. •

 االلتزام بتعليمات سياسة تكنولوجيا المعلومات وجميع السياسات المتعلقة بالطالب في الكلية. •

 االلتزام بقواعد سلوك الطالب في الكلية. •

 

 -فاقـــــــية سيترتب عليه ما يلي:في حالة عدم الـــــــــتزام الطــــــــالب بهذه االت

إذا شعر األستاذ / األساتذة بأن طالبا ما غير ملتزم بهذه االتفاقية فإنه / فإنهم سيقومون أوال� بمناقشة هذا األمر مع الطالب  

 المعني. فإذا لم يقتنعوا بالنتيجة، سيتم اتخاذ إجراء انضباطي بهذا الخصوص:

 تنبيه شفهي أول  •

 ثانيتنبيه شفهي  •

 تنبيه كتابي أول •

 تنبيه كتابي ثاني •

 رسالة نهائية من إدارة الكلية باإلجراء المناسب •

 

وفي حالة قيام الطالب بخرق جدي لالتفاقية ، كخرق التعليمات االمتحانية، أو ارتكاب الغش األكاديمي (تقديم عمل آخرين 

اآلخرين، فإن إجراًء جدي�ا قد يتخذ بهذا الشأن وذلك  على أنه عملك)، أو التدخل في أنظمة حاسوب الكلية أو عرقلة تعلم

 ذات الصلة./اللوائح حسب السياسات

 وفي حالة قيام الطالب بخرق االتفاقية وإعطائه تنبيًها كتابي�ا مباشرة، فإن نسخة منه سوف ترسل إلى ولي أمره.

 يهات الكتابية سوف ترسل إلى رئيس العمل.إذا كان الطالب موظفًا مبعوثًا من قبل دائرة عمله، فإن نسًخا من التنب

 وسيكون للطالب الحق باستئناف القرار حسب إجراءات االستئناف المتبعة في الكلية.

 إذا اعتقد الطــالب بأن الكلـــية ال تلتزم باتفاقــــية الطالــــــب

مر إلى مرشده األكاديمي، أو األساتذة المعنيين، إذا اعتقد طالب ما بأن الكلية غير ملتزمة بهذه االتفاقية ، فبإمكانه رفع األ
 أو غيرهم من موظفي الكلية ذوي العالقة.

 إقرار

 أقر بموجبه أنني قد قرأت وفهمت اتفاقية الطالب وأنه من واجبي األساسي االلتزام بها بدقة.
 

_اسم الطالب: ___________________________    الرقم الجامعي للطالب: ______________  

 

 توقيع الطالب: __________________________    التاريخ: _______________________
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