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 الشروط واألحكام

 برنامج المترجم الدولي المحترف

  :سياسة التواصل مع أكاديمية العدالة

  تنشئ أكاديمية العدالة مجموعةWhatsapp  تضم جميع الدارسين يكون هدفها حل

المشكالت المتعلقة بالتقنية والتنبيهات بمواعيد انعقاد المحاضرات، ومواعيد رفع 

المحاضرات المسجلة، والمواد العلمية وغيرها، إلى جانب تبادل اآلراء العلمية بين 

 .المشاركين

  وال يجوز عند التعليقيلتزم الدارس بعدم الخروج عن أهداف المجموعة والتزام اللياقة ،

 .إنشاء مجموعات موازية

  الشكاوى المتعلقة بالمنهج العلمي أو التظلم من االختبارات تتم مباشرة من خالل البريد

 ibrahim@aladalcenter.comإبراهيم فهمي / اإللكتروني لرئيس األكاديمية الدكتور

  المراسالت المتعلقة بالرسوم والتحويالت البنكية تتم مباشرة مع الرئيس التنفيذي لألكاديمية

أو البريد اإللكتروني Whatsapp (+201008958580 )عبير إبراهيم عبر / األستاذة

abeer@aladalacenter.com 

  البنود السابقةيجوز إلدارة أكاديمية العدالة استبعاد أي دارس من المجموعة في حالة مخالفة. 
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  :Onlineسياسة الدراسة 

  جميع الوسائط  بصيغة الفيديو هي ملكية خالصة ألكاديمية العدالة، وال يجوز للدارس تنزيل

 .الفيديو أو استخدام المواد العلمية بطريقة ربحية

  الحساب الخاص للدراس بما يتضمن من اسم مستخدم وكلمة مرور هو حساب خاص

 .له أن يمنحه آلخرين إال بعد الرجوع إلدارة األكاديميةبالدارس، وال يجوز 

  جميع المحاضرات التفاعلية تجري في المواعيد المحددة سلفاً لكل محور، على أنه يمكن أن

تطرأ تغييرات تتعلق بظروف المحاضر أو شبكة اإلنترنت، وفي هذه الحالة تلزم األكاديمة 

 .بتعويض الدارس ما فاته في موعد آخر

 الدارس عند المحادثة مع المحاضر أثناء انعقاد الفصل االفتراضي أن يتم التحدت عبر  يلتزم

Headphone وأن يضع نفسه في جو أكاديمي منعزل عن أي ضوضاء، وفي حالة ،

 .استخدام الكاميرا يكون بالمالبس الالئقة لعدم التأثير سلًبا على العملية التعليمية

  ثم إجراء عملية المونتاج عليها ورفعها على موقع يتم تسجيل المحاضرات التفاعلية

المحاضرات المسجلة لالطالع عليها، وهي خدمة إضافية لتعظيم استفادة الدارس، لذلك فإنها 

 Whatsappتستغرق بعض الوقت قبل إتاحتها ويتم التنبيه باإلتاحة من خالل مجموعة 

  :سياسة الحصول على الشهادات

 حدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية الجهة الرسمية المسئولة يحصل الدارس على شهادة وا

عن طريق معهد صبرة، بدون رسوم ( عن التعليم الخاص في دبي ـ اإلمارات العربية المتحدة

ويحق للدارس طلب شهادات أخرى عن أي محور من  فقط للمشاركين في كامل البرنامجإضافية، 

يتم )بأن الشهادة  درهم إماراتي عن كل شهادة، علماً  07المحاور التسع محل الدراسة مقابل 

 .، ويمكن طباعتها من على موقع الهيئة(رفعها على موقع الهيئة برقم تحقق

  تصدر شهادة مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا ُمصدق عليها من أمانة

الجامعة ووزارة الخارجية المصرية، باجتياز البرنامج المهني المتخصص في الترجمة 
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فقط للمشاركين في  .يوماً، إلى جانب التقدير الحاصل عليه في االختبارات 54اقع القانونية بو

 كامل البرنامج

  ،الحصول على الشهادة ُيلزم التسجيل على موقع الجامعة ببصمتي الصوت والصورة

ويحصل الدارس على الشهادة ، بعد اجتياز االختبارات على موقع الجامعة بنسبة ال تقل عن 

 .من درجات النجاح% 54

  بعد التسجيل على الموقع ( ال قدر هللا)االختبارات أو الرسوب في حالة التخلف عن حضور

 .يتمكن الدارس من االلتحاق باختبارات الدور الثاني في موعد ورسوم ُتحدد الحقاً 

  وفي ( دون اختبارات)يمكن للدارس الحصول على الشهادة بحضور البرنامج وليس اجتياز

ببصمتي الصوت والصورة، الستحقاق  جميع األحوال البد من التسجيل على موقع الجامعة

 .الشهادة

  إجراءات التسجيل واالختبارات على موقع الجامعة يتم من خالل أحد مسئولي الجامعة ومن

التي تنشأها أكاديمية العدالة، وهي عالقة بين الدارس والجامعة  Whatsappخالل مجموعة 

 .حسب قوانينها

 إضغط هنا للموافقة على الشروط واألحكام
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