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مقدمة تنفيذية

ــا  ــة له ــات الراعي ــن الجه ــميًا م ــة رس ــدان مفوض ــة رب أكاديمي
بإنشــاء مؤسســة تعليميــة ثنائيــة القطاعــات تتصــف بالحالــة 
الجامعيــة وتمتلــك إطــار عمــل صــارم لمؤهالتهــا إلعــداد قادة 
المســتقبل ولضمــان اســتمرار قــدرة الجاهزيــة بدولــة اإلمــارات 

العربية المتحدة.

ــق  ــل لتحقي ــزأ المراح ــج مج ــدان منه ــة رب ــتخدم أكاديمي وتس
رســالتها فــي إنشــاء مؤسســة تعليميــة عالميــة الطــراز بــدءاً 
بفــوج صغيــر مــن الطــالب 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 األكاديمية بتقديــم برنامجي بكالوريوس 
-إدارة الطــوارئ المتكاملــة وإدارة اســتمرارية العمــل. وفــي عــام 
2014 قامــت الشــرطة بإرســال أول فــوج لهــا مــن الطــالب 
للدراســة فــي برنامــج البكالوريــوس فــي إدارة مراكــز الشــرطة 
الشــاملة وهــو برنامــج تــم تصميمــه ليكــون مرتبــط بشــكل 
مباشــر مــع احتياجــات الجهــات الراعيــة. وفــي عــام 2015 يتــم 
ــات  ــات الجه ــي احتياج ــث تلب ــج بحي ــن البرام ــد م ــر المزي تطوي

الراعيــة والمؤسســات الشــريكة لهــا.

يأتــي معظــم الطــالب مــن مؤسســات الجهات الراعية مباشــرة 
ــة  ــاز حماي ــة وجه ــرطة ووزارة الداخلي ــش والش ــن الجي وتتضم
المنشــآت الحيويــة وحــرس الســواحل والهيئــة الوطنيــة إلدارة 
األزمات والطوارئ وستتضمن مجموعة أوسع من المؤسسات 
الحكوميــة والخاصــة التــي لهــا اهتمامــات فــي مجــال الجاهزيــة 

مثــل الشــركات الخدميــة والتمويــل والســفر والســياحة.
 

ــدم  ــي تق ــات فه ــة القطاع ــة ثنائي ــدان مؤسس ــة رب إن أكاديمي
اعتمــاد  بتنســيق  تقــوم  أيضــًا  ولكنهــا  األكاديميــة  البرامــج 
التدريــب المهنــي. وســيقدم هــذا النمــوذج مرونــة اختيــار مســار 
التعلــم لــدى الطــالب مــن خــالل االعتــراف بتعليمهم المســبق 
ــم  ــتكمال مؤهالته ــم اس ــح له ــا يتي ــابقة مم ــم الس وخبراته
بشــكل أســرع. وســترتبط األكاديمية وتنســق مع المؤسســات 

الرائــدة والبرامــج التنمويــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
يتــم توفيــر المرونــة أيضــا مــن خــالل وجــود نقــاط متعــددة 

للخــروج ضمــن البرامــج. فقــد يختــار الطــالب الخــروج عنــد 
مســتوى الدبلوم أو البكالوريوس أو نقل ســاعاتهم المعتمدة 

التوظيــف. مؤسســات  أو  أخــرى  تعليميــة  مؤسســات  إلــى 

وقــد حــددت أكاديميــة ربــدان مكانتهــا فــي الســوق مــن خــالل 
تقديــم لجهاتهــا الراعيــة برامــج تعليميــة ذات تركيــز جغرافــي 
وثنائيــة القطاعــات تحتوي على عوامل أكاديمية ومنهج تربوي 

تنمــوي.

يوجــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاجــة ألكاديميــة 
مختصــة بالجاهزيــة. وتــم تصميم أكاديمية ربــدان لتلبية هذه 

الحاجة.
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مقدمة عن رئيس األكاديمية 
ورسالته الترحيبية

«
أهــاًل بكــم فــي أكاديميــة ربــدان. إننــي أشــعر بفخــر كبيــر لكونــي 
ــي  ــة ف ــور للغاي ــري والمتط ــي العص ــرح التعليم ــذا الص ــًا له رئيس
للقطاعــات  بالجاهزيــة  المتعلــق  والتدريــب  التعليــم  توفيــر 
الحكوميــة والخاصــة. لقــد بنيــت هــذه األكاديميــة بســبب إدراك 
مصالحهــا،  حمايــة  أجــل  مــن  ضروريــة  الجاهزيــة  بــإن  الدولــة 
خطــط  وضــع  خــالل  مــن  الحقيقيــة  الجاهزيــة  تحقيــق  ويتــم 
مؤسســات  بيــن  مشــترك  بشــكل  واالســتجابة  وسياســات 
الدولــة الحكوميــة والخاصــة، بحيــث تكــون االســتجابة للحــوادث 

والحــاالت الطارئــة منســقة وفعالــة.

 
تــم تأســيس أكاديميــة ربــدان لتعليــم وتدريــب طلبــة قادميــن 
مــن مجموعــة واســعة مــن الجهــات المعنيــة الرئيســية فــي 
درجــة  بيــن  تتــراوح  التــي  التعليميــة  البرامــج  مــن  مجموعــة 
تســعى  كمــا  القصيــرة.  المهنيــة  الــدورات  إلــى  الماجســتير 
للعمــل مــع هــذه الجهــات المعنيــة فــي وضــع معاييــر متقدمــة 
وتحقيــق  المشــترك،  المهنــي  والتدريــب  للعمــل  ومشــتركة 

نتائــج أكثــر فاعليــة مــن خــالل اعــداد مراكــز للتميــز.

متعــددة  مســتقبلية  تعليميــة  بيئــة  ربــدان  أكاديميــة  إن 
العامليــن فــي مجــاالت  اختيارهــا مــن قبــل  المجــاالت ويتــم 
ــتمرار  ــات لالس ــوارئ وإدارة األزم ــتعداد للط ــاع واالس ــن والدف األم
ــتقلة  ــة مس ــن مؤسس ــارة ع ــة عب ــم. إن األكاديمي ــي تطويره ف
تقــدم تقاريرهــا مباشــرة إلــى المجلــس التنفيــذي إلمارة أبــو ظبي، 
وتطمــح إلــى المســاهمة فــي تطويــر قــدرة عالميــة لالســتجابة 
لألزمــات تمشــيا مــع خطــة أبــو ظبــي والرؤيــة االقتصاديــة لعــام 
2030. ســتقود األكاديميــة منهــج الجمــع بيــن التعليــم األكاديمي 
والمهنــي فــي الدولــة مــن خــالل ربــط التعليــم بالبحــث العلمــي 
وتعتبــر  الجاهزيــة.  سياســات  اعــداد  فــي  للمســاعدة  وذلــك 
أكاديميــة ربــدان المؤسســة األكاديميــة األولــى علــى الصعيــد 
والمهنــي  األكاديمــي  الجانبيــن  بيــن  مــا  تجمــع  التــي  المحلــي 
وتعتــرف بالتعليــم والخبــرات الســابقة األمــر الــذي يُتيــح معادلــة 
الســاعات المعتمــدة عنــد االنتقــال مــن مؤسســة أكاديميــة إلــى 
أخــرى ومعادلــة الخبــرات عنــد االنتقــال مــن مــكان عمــل إلــى آخــر 
بحيــث يتــم تجنــب التكــرار وتمنــح للطلبــة مســارات مهنيــة 

ــي. ــر المهن ــى التطوي ــة إل ــة باإلضاف واضح

أكاديمــي  اعتمــاد  علــى  الحصــول  فــي  األكاديميــة  نجحــت   
كامــل مــن هيئــة االعتمــاد األكاديمــي لجميــع البرامــج التــي 
تطرحهــا وذلــك مــن خــالل تطويــر مناهــج ثنائــي القطاعــات. 
وتكمــن أهميــة االعتمــاد للطلبــة فــي اتاحــة الفرصــة لالعتــراف 
ــة  ــر امكاني ــن توفي ــك ع ــة ناهي ــارج الدول ــل وخ ــاقات داخ بالمس
مؤسســة  أو  لبرنامــج  االنتقــال  عــن  المســاقات  معادلــة 

أخــرى. أكاديميــة 

ذات  تعليميــة  مؤسســة  ربــدان  أكاديميــة  أصبحــت  ولذلــك 
والنمــاذج  المناهــج  تجــاوز  علــى  قــادرة  مســتقبلية  نظــرة 
التعليميــة التقليديــة لمخاطبــة االحتياجــات التعليميــة الحاليــة 
ــة  ــا مبني ــس فيه ــج التدري ــية ونه ــا الدراس ــة. إن مناهجه للطلب
ــة  ــات الطلب ــة باحتياج ــة وثيق ــا عالق ــي وله ــق العمل ــى التطبي عل
ــة  ــا أكاديمي ــتقبلية. إنه ــم المس ــة لمهنه ــارات الضروري والمه
مكرســة لضمــان أن الدولــة تســتطيع أن تســتجيب للحــوادث 
والطــوارئ فــي المســتقبل، فــي عالــم متقلــب وغيــر مســتقر، 

مــع الجاهزيــة الالزمــة لحمايــة مصالحهــا ».

جيمس انثوني مورس
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مقدمة عن نائب رئيس 
األكاديمية ورسالته الترحيبية

اختيــار  حســن  علــى  أشــكركم  أن  البدايــة  فــي  لــي  »يطيــب 
ــعي  ــز والس ــق التمي ــون بتحقي ــن ملتزم ــدان، ونح ــة رب أكاديمي
لضمــان أن وقــت الطالــب معنــا فــي األكاديمية ســيكون مثمراً 

وأن يحقــق طموحاتــه وأهدافــه المهنيــة.

تعليميــة  بيئــة  تصبــح  بــأن  ربــدان  أكاديميــة  وتهــدف 
مســتقبلية متعــددة المجــاالت يتــم اختيارهــا من قبــل الخبراء 
فــي مجــاالت الحمايــة واألمــن والدفــاع واالســتعدادات -الطارئــة 
وإدارة األزمــة لالســتمرار فــي تطويرهــم.« وإن أكاديميــة ربــدان 
مؤسســة مســتقلة تتبــع المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبــو ظبــي 
جــاء انشــائها بموجــب القانــون )7( لســنة 2013 وهــي تطمــح 
إلــى المســاعدة فــي بنــاء قــدرات الدولــة لمواجهــة شــتى أنــواع 
األزمــات  والكــوارث  علــى  مســتوى  عالمــي  بمــا  يُحقــق  رؤيــة 

أبو ظبي االقتصادية 2030.

 
ذات  تعليميــة  مؤسســة  ربــدان  أكاديميــة  أصبحــت  ولذلــك 
المناهج-والنمــاذج  تجــاوز  علــى  قــادرة  مســتقبلية  نظــرة 
التعليميــة التقليديــة لمخاطبــة االحتياجــات التعليميــة الحالية 
والتدريبيــة  التعليميــة  مناهجهــا  وتمتــاز  والمســتقبلية. 
وأســاليبها التدريســية بأنهــا مبنيــة علــى التطبيــق العملــي 
ــدرس  ــي ي ــة الت ــي المهن ــة أو ف ــي الدراس ــب ف ــات الطال واحتياج

ــا. له

ربــدان  أكاديميــة  فــي  وقتهــم  الطلبــة  يســتغل  أن  نرجــو 
ــاء  ــا وأعض ــع مواردن ــتفادة فجمي ــن االس ــدر م ــر ق ــق أكب لتحقي

الهيئــة التدريســية مكرســين إلنجاحهــم«.

باألفــراد  االرتقــاء  إلــى  ربــدان  أكاديميــة  تســعى 
المعاييــر  مســتوى  إلــى  ليصلــوا  والمؤسســات 
المســتقبلية بمــا ُيتيــح بنــاء قــدرات وطنيــة متينــة 
ومتعــددة  ومســتدامة  ومتناســقة  متخصصــة 
ونهضــة  شــعب  حمايــة  علــى  وقــادرة  االختصاصــات 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

د. فيصل عبيد العيان
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خلفية عن أكاديمية ربدان
تضطلــع أكاديميــة ربــدان بــدور ريــادي يُعنــى بقيــادة الجهــود الوطنيــة للجمــع مــا بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهني بهــدف تحقيــق التكامل 
الُكّلــي بيــن مســاعي كافــة الجهــات المختصــة علــى الصعيــد الوطني. وتعتبــر أكاديمية ربدان المؤسســة األكاديمية األولى فــي على الصعيد 
المحلــي التــي تجمــع مــا بيــن الجانبيــن األكاديمي والمهني وتعترف بالتعليم والخبرات الســابقة األمر الذي يُتيح معادلة الســاعات المعتمدة 
عنــد االنتقــال مــن مؤسســة أكاديميــة إلــى أخــرى ومعادلــة الخبــرات عنــد االنتقــال مــن مــكان عمــل إلى آخــر بحيث يتــم تجنب التكــرار ويُتيح 

للطلبــة مســارات مهنيــة واضحــة.

على المستوى االستراتيجي تركز أكاديمية ربدان على:

الحرص على التطوير المستمر لألنشطة التعليمية التي تقدمها األكاديمية لكافة األفراد والمؤسسات المستفيدة من   	   
أكاديمية  ربدان لضمان اكتسابهم للقدرات التي تمكنهم من اإلعداد للمخاطر واألخطار الناشئة بحيث يتسنى منعها    

والتعامــل معهــا وضمــان تمكيــن األفــراد والمؤسســات لالســتفادة مــن المجــاالت الناشــئة المرتبطــة بأنشــطة األكاديميــة.  

تقديم شتى أنواع الدعم في اصدار الشهادات واالعتماد في مجاالت العمل المرتبطة بأنشطة األكاديمية.	   

وســتكون أكاديميــة ربــدان منــارًة للعلــم والتعلــم ورافــداً للمعاييــر الجديــدة والمهنييــن فــي مجــاالت الســالمة العامــة، واألمــن، والدفــاع، 
والتأهــب لحــاالت الطــوارئ، وإدارة األزمات.

الرؤية
توفيــر الدرجــة المســتقبلية مــن بيئــة االختيــار التعليميــة المتعــددة التخصصــات مــن أجــل اســتمرار عمليــة التنميــة والتكامــل بيــن خبراء 

األمــن والســالمة والدفــاع والجاهزيــة وإدارة الطــوارئ واألزمــات.

الرسالة
تطويــر األفــراد والمؤسســات للوصــول لمعاييــر الدرجة المســتقبلية التي تؤكد القــدرة الوطنية المتخصصة للغايــة والمتعددة التخصصات 

والمتماســكة والقويــة والمســتدامة مــن أجــل حمايــة دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة وأصولها وشــعبها.
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Rabdan Academy Committee Structure
 

 

 

Figure 1. Committees reporting to the Board of Trustees 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. President’s Advisory Committees 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board of Trustees 
 

Executive Committee* 
 

Advisory Board Compensation and 
Benefits Committee 

Endowment 
Committee Audit Committee 

* The Executive Committee acts on 
behalf of the Board on matters that 
have been delegated to it. 

Academy Board 

Academy President 

President’s Advisory 
Committees 

Technical and 
Operational Groups 

Student Appeals 
Committee 

Academy Board HR Investigation 
Committee 

Admissions and 
Enrolment 

Faculty 
Committee(s) 

Research and Ethics 
Committee 

Tender and Auctions 
Committee 

 

Academy President 

RNDC Committee 
Institutional 

Effectiveness 

Teaching and 
Learning 

Human Resources 
Committee 

 

Leadership Team Student Council 

Risk Management 
Committee 

Complaints and 
Grievances Committee 

Ethics Committee 

Examinations Board 

Library Committee 

BCM Committee 
Information Security 

EHS Committee 

Projects Acceptance Committee 
Inspection Committee 

IT Steering 
Committee 

الهيكل التنظيمي
إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة غيــر ربحيــة تحــت إشــراف مجلــس لألمنــاء ملتــزم بشــكل كامــل فــي تحقيــق رســالة ورؤيــة األكاديميــة. أنظــر 

للهيــكل التنظيمــي أدنــاه:
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الجزء األول: معلومات الطلبة

1. معلومات عامة
1. 1  كيفية استخدام الدليل

يضــع هــذا الدليــل بيــن يــدي الطالــب أجوبــة وافيــة ألســئلة كثيــرة حول الدراســة في أكاديمية ربــدان األمر الــذي يتيح للطالــب فرصة االلمام 
بمحتويــات هــذا الدليــل حتــى يعــرف مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن مســؤوليات وواجبــات أثنــاء فتــرة الدراســة فــي األكاديميــة. ويســتند 
كل قســم وجــزء مــن هــذا الدليــل إلــى سياســة أو إجــراء مخزنــة علــى بوابة الطالــب االلكترونية التي يُمكــن الوصول إليها مــن خالل الموقع 

االلكترونــي لألكاديميــة حيــث يتــاح للطالــب فرصــة االطــالع علــى معلومــات تفصيلية حــول كل جانب مــن جوانب السياســات واالجراءات.

جهات االتصال المهمة   1.2

إذا كانــت لــدى الطالــب أيــة أســئلة لــم يُجــب عليهــا هــذا الدليــل، يُمكنــه التواصل مع األفــراد المدرجــة بياناتهم أدنــاه والمعنييــن بالخدمات 
الرئيسية التي تخص الطالب.

خدمات الطلبة

: السيد عبد اهلل عمر باصليب االســـم  
: مدير القبول والتسجيل وخدمات الطلبة المنصب 

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

ساعات العمل االعتيادية: 08:00 -06:00 م

االستفسارات األخرى   1.3

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

قائمة اتصال الجهات الخدمية في أكاديمية ربدان:

اإلدارة:

رئيس ونائب رئيس أكاديمية 
ربدان

المسجل العام

عميد الكلية

الشؤون األكاديمية

الشؤون المهنية )مؤقتًا(

الفعالية المؤسسية

المالية

المكتبة

السيدة نهلة النعيمي

سامية سالم الساعدي

الدكتور بيتر جيمس بيل

الدكتور مايكل جايكوبسون

فهد سالم أحمد الكيومي

خالد عبد اهلل العبيدلي

حمد عبد الرحمن الزعابي

ديفيد موينيت

0097125999002

0097125999110

0097125999033

0097125999030

0097125999044

0097125999020

0097125999090

0097125999119

rabdanEA@ra.ac.ae

salsaedi@ra.ac.ae

pbell@ra.ac.ae

mjacobson@ra.ac.ae

falkayyoomi@ra.ac.ae

kalobeidli@ra.ac.ae

halzaabi@ra.ac.ae

dmoinette@ra.ac.ae

البريد إلكتروني:االسم: الهاتف:   
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ديبورا ويلسون
ليسا فريزر

ناثان سويلبيرج
كاثرين بار ميلر

فيلجا ويتكروفت
مها خليفة المنصوري
اليسون مويرا بريست

عزيزة مبروك الصيعري

ديفيد بريان مكاي
موريس ابى رعد

جولز سينت جون
سيلفي مارغريت رايموند

كارال اموي رادر
بسمة بنت عمر العالقي

محمد محمود المطالقة
خولة سعيد الحطاوي

بيردي جاكيل فرح

لميس عبد المجيد القيسي

عبد اهلل راشد الظاهري
خالد سعيد المقيمي
خالد حميد السويدي

كارلوس صموئيل
سودا سودير ارليكاتي

أماديوس مايكل كوبيك
فرانك ويليام دلغروسو
آنثوني مارشال مكاليفي

مدير البرنامج
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

ضابط أول تنسيق البرامج
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

أخصائي أول للدعم األكاديمي

أستاذ مشارك
محاضر أول

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك

رئيس البرنامج
أستاذ مساعد

محاضر اللغة العربية
أستاذ مساعد

محاضر في األخالقيات

مدير البرنامج باإلنابة/
أستاذ مساعد

استاذ مساعد -بدوام جزئي
محاضرون بدوام جزئي

محاضر -بدوام جزي
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

محاضر
محاضر

dwilson@ra.ac.ae
lfraser@ra.ac.ae

nsoelberg@ra.ac.ae
kmiller@ra.ac.ae

vwheatcroft@ra.ac.ae
mkalmansoori@ra.ac.ae

apriest@ra.ac.ae
aseiari@ra.ac.ae

dmckay@ra.ac.ae
mabiraad@ra.ac.ae

jjohn@ra.ac.ae
sraymond@ra.ac.ae

crudder@ra.ac.ae
ballagui@ra.ac.ae

malmatalka@ra.ac.ae
kalhattawi@ra.ac.ae

bfarah@ra.ac.ae

lalqaisi@ra.ac.ae

aaldhaheri@ra.ac.ae
kalmqeemi@ra.ac.ae
kalsuwaidi@ra.ac.ae

csamuel@ra.ac.ae
sarlikatti@ra.ac.ae
akubicek@ra.ac.ae

fdelgrosso@ra.ac.ae
amcaleavy@ra.ac.ae

025999047
025999064
025999061
025999060
025999063
025999067
025999065
025999071

025999025
025999050
025999066
025999049
025999056
025999059
025999851
025999072
025999854

025999858

025999856
025999857
025999859
025999043
025999053
025999850
025999852
025999853

االسم:

االسم:

االسم:

المنصب:

المنصب:

المنصب:

البريد:

البريد:

البريد:

الهاتف:

الهاتف:

الهاتف:

البرنامج التأسيسي

برنامج التعليم العام

إدارة استمرارية األعمال / إدارة الطوارئ المتكاملة
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موقع األكاديمية  1.4

أكاديمية ربدان، شارع ظفير 2،  أبو ظبي  عنوان الشارع:  
ص.ب. أبو ظبي - اإلمارات العربية المتحدة - ص.ب. 114646 العنوان البريدي:  
info@ra.ac.ae :البريد اإللكتروني  0097125999101 الهاتف:   

www.ra.ac.ae  :صفحة الكترونية   0097125999112 فاكس:   
  / RabdanAcademy   :مواقع وسائل التواصل االجتماعية

العمليات الشرطية و األمن

األمن الوطني

مدير البرنامج أندرو جورج ستيوارت مكينس  
استاذ مساعد -بدوام جزئي محمد خليفة العلي  

استاذ مساعد -بدوام مؤقت عمر راشد سعيد الشحي  
استاذ مساعد -بدوام مؤقت عبد اهلل علي احمد الحمودي  

مترجم أيمن عبد الحفيظ العفيشات 
أستاذ مساعد جوناثان ألكسندر كيرني  

محاضر مساعد ابراهيم سليمان البلوشي  
أستاذ مساعد دوغالس ادوارد ابراهامسون  

مدير برنامج األمن الوطني جون جورج هاتزادوني  
محاضر مساعد -بدوام جزئي سلطان الكعبي   

استاذ مساعد – بدوام جزئي محمد حمد الكويتي  
أستاذ مشارك الدكتور جون هاريسون  
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تخضع تواريخ العطالت ا�سالمية لمشاهدة الهالل فلذلك قد تختلف التواريخ الفعلية عن التواريخ المحددة

يعرض الجدول التالي تواريخ ا�حداث الرئيسية في التقويم ا�كاديمي �كاديمية ربدان.

تحدد جميع التواريخ المرتبطة بشهر رمضان والمناسبات الدينية وفقًا للتقويم الهجري الصادر عن وزارة العدل والشؤون االسالمية وا�وقاف، لذلك يستوجب التأكد من تواريخ هذه 
المناسبات ويستثنى من ذلك عطلة العيد الوطني واجازة رأس السنة.  وسيتم ا�عالن عن االجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية أو الوطنية بوقت مناسب قبل حدوثها.

ما قبل الفصل الدراسي

عودة عميد الكلية ومدراء البرامج وأعضاء الهيئة التدريسية من ا�جازة السنوية ا�حد 20 أغسطـــــس 2017    

امتحانات المستوى للطلبة الجدد والتسجيل ا�حد -الخميس 20 -24 أغسطـــــس 2017   

ا�حد 27 أغسطـــــس 2017 بدء المحاضرات، والمقدمة التعريفية،    4  1 27 -31 أغسطـــــس 2017 
الثالثاء 29 أغسطـــــس 2017 وا�رشاد، وتوزيع الجداول الدراسيةاالحتفال بالطلبة     

الخميس 31 أغسطـــــس 2017 آخر يوم لسحب أو أضافة المساقات، يوم عرفة     

ا�حد 3 سبتمبر 2017 عيد ا�ضحى   4  2 3 -7 سبتمبر 2017 

  5  3 10 -14 سبتمبر 2017 

الخميس 21 سبتمبر 2017 رأس السنة الهجرية   5  4 17 -21 سبتمبر 2017 

  5  5 24 -28 سبتمبر 2017 

االنسحاب من المساقات بدون جزاء   5  6 1 -5 اكتوبر 2017 

االنسحاب من المساقات مع جزاء   5  7 8 -12 اكتوبر 2017 

امتحان منتصف الفصل   5  8 15 -19 اكتوبر 2017 

  5  9 22 -26 اكتوبر 2017 

ا�رشاد واجراءات ما قبل التسجيل   5  10 29 اكتوبر -2 نوفمبر 2017 

  5  11 5 -9 نوفمبر 2017 

  5  12 12 -16 نوفمبر 2017 

  5  13 19 -23 نوفمبر 2017 

الخميس 30 نوفمبر2017 يوم الشهيد، المولد النبوي   4  14 26 -30 نوفمبر 2017 

ا�حد 3 ديسمبر2017 اليوم الوطني لدولة ا�مارات العربية المتحدة   4  15 3-7 ديسمبر 2017 

االمتحانات النهائية   5  16 10-14 ديسمبر 2017 

بداية العطلة الشتوية معا�حد  17 ديسمبر2017 17 -21 ديسمبر 2017   

الثالثاء 19 ديسمبر 2017     استحقاق الدرجات النهائية  

عطلة الشتاء  24 -28 ديسمبر 2017   

ا�ثنين 1 يناير 2018 العطلة الشتوية ورأس السنة الجديدة  31 ديسمبر -4 يناير 2018   

القبول والتسجيل  .2
العام األكاديمي 2017 -2018  2.1
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ا�ثنين 8 يناير 2018 مقدمة تعريفية، وا�رشاد،      8 -11 يناير 2018 
الخميس 11 يناير 2018 وتوزيع الجداول الدراسية، وآخر يوم للسحب وا�ضافة   

ا�حد 14 يناير 2018 بدأ الدراسة       14 -18 يناير 2018 
الثالثاء 16 يناير 2018 واالحتفال بالطلبة الجدد      

21 -25 يناير 2018   

28 يناير-1 فبراير 2018  

4 – 8 فبراير 2018   

أسبوع ا�نشطة  11 – 15 فبراير 2018 

االنسحاب من المساقات بدون جزاء  18 – 22 فبراير 2018 

االنسحاب من المساقات مع جزاء  25 فبراير -1 مارس 2018 

امتحان منتصف الفصل  4 -8 مارس 2018 

11 -15 مارس 2018     

ا�رشاد واجراءات ما قبل التسجيل  18 -22 مارس 2018 

عطلة الربيع  25 -29 مارس 2018 

عطلة الربيع  1 -5 أبريل 2018 

الجمعة 13 أبريل 2018 ا�سراء والمعراج     8 -12 أبريل 2018 

15 -19 أبريل 2018   

22 -26 أبريل 2018  

29 ابريل -3 مايو 2018   

6 -10 مايو 2018   

االمتحانات النهائية  13 -17 مايو 2018 

الثالثاء 22 مايو 2018 تاريخ استحقاق العالمة النهائية    20 -24 مايو 2018 

ا�حد 27 مايو 2018   بدء الحصص التدريسية في الفصل    27 -31 مايو 2018 
الخميس 31 مايو 2018 الصيفي / آخر يوم لسحب أو إضافة مواد    

الخميس 7 يونيو 2018 االنسحاب من المساقات بدون جزاء    3 – 7 يونيو 2018 

الخميس 14 يونيو 2018 االنسحاب من المساقات مع جزاء وعيد الفطر   10 – 14 يونيو 2018 

ا�ربعاء والخميس امتحان منتصف الفصل  17 – 21 يونيو 2018: 

24 – 28 يونيو 2018:   

1 -5 يوليو 2018   

امتحانات نهاية الفصل الصيفي وموعد تسليم الدرجات النهائية  الخميس 12 يوليو 2018 8 -12 يوليو 2018 

تخضع تواريخ العطالت ا�سالمية لمشاهدة الهالل فلذلك قد تختلف التواريخ الفعلية عن التواريخ المحددة

الفصل الربيع :8 يناير2018 -24 مايو 2018

تاريخ مهم في هذا ا�سبوع النشاط     الفترة الزمنية          رقم             ا�يام   
        ا�سبوع       

المجموع
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2.2   القبول

يُمكن االطالع على سياسة واجراءات القبول الخاصة 
بأكاديمية ربدان من خالل زيارة الموقع االلكتروني: 

www.ra.ac.ae

متطلبات القبول العامة   2.2.1

يتوجب على جميع المتقدمين للدراسة واالنتظام في أي من 
برامج البكالوريوس التي تطرحها أكاديمية ربدان استيفاء 

الشروط التالية:

أن يكون حاماًل لجواز سفر ساري المفعول من دولة  •
اإلمارات العربية المتحدة أو من دول مجلس التعاون 

الخليجي. أن يكون حاصاًل على بطاقة الهوية الشخصية 
اإلماراتية )لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة(.

 أن يكون على أقل تقدير قد بلغ من العمر 17 عامًا قبل  •
موعد بداية العام األكاديمية الذي سيبدأ فيه الدراسة 

في األكاديمية.
يتوجب على الطلبة الساعين للقبول في أحد برنامج  •

البكالوريوس التي تطرحها أكاديمية ربدان استيفاء 
متطلبات القبول العامة وأية متطلبات خاصة بالبرامج 

التي يسعون للتسجيل بها،
وأن يتعهدوا بااللتزام باللوائح والتعليمات التي تحكم  •

األكاديمية مثل الحضور والسلوك والتقدم األكاديمي 
واألداء والرسوم واألمور األخرى المذكورة في دليل 

الطالب.

القبول في برامج التعليم والتدريب المهني   2.2.2

تخضع متطلبات القبول للبرامج الواقعة تحت مظلة قطاع 
التعليم والتدريب المهني إلى المتطلبات الخاصة بحقل 

الدراسة أو قطاع األعمال أو نطاق العمل المعني. وإن هذه 
المتطلبات ستكون:

محددة بشكل واضح في وثائق المناهج الخاصة  •
بالبرامج.

موافق عليها كجزء من طلب االعتماد الذي تم تقديمه  •
من قبل الجهة المختصة.

متاحًة أمام الطالب من خالل الموقع اإللكتروني  •
ألكاديمية ربدان واإلعالنات التسويقية.

وكقاعدة عامة، على الطلبة المتقدمين للقبول في برامج 
التعليم والتدريب المهني أن يتوفر لديهم اآلتي:

 الحصول كحد أدنى على شهادة الصف العاشر من  •
التعليم العام أو ما يكافئها.

انهاء برنامج التدريب المؤسسي المعتمد لتلبية  •
المتطلبات.

تقديم دليل على تلبية المعايير المطلوبة من خالل  •
عملية االعتراف بالتعلم والخبرات السابقة.

القبول في البرامج الجامعية  2.2.3

يتوجب على الطلبة الساعين للقبول في أحد برنامج 
البكالوريوس التي تطرحها أكاديمية ربدان:

 
استيفاء متطلبات القبول العامة •
متطلبات اللغة اإلنجليزية •
وأية متطلبات خاصة ببرامج معينة في األكاديمية. •

وباإلضافة إلى متطلبات القبول العامة، يتوجب على 
جميع المتقدمين للدراسة واالنتظام في أي من برامج 

البكالوريوس التي تطرحها أكاديمية ربدان استيفاء الشروط 
التالية:

اكمال 12 سنة دراسية بنجاح في مدارس معتمدة من  •
مجلس أبو ظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم، أو

أن يمنح الطالب األهلية لدخول البرنامج بناًء على  •
الخبرات والدراسات السابقة والتي تكافئ بدورها 

متطلبات القبول لذلك البرنامج.

القبول في برامج الماجستير  2.2.4

على الطلبة الراغبين بالتسجيل في برامج الماجستير استيفاء 
شروط القبول العامة في األكاديمية واستيفاء الحد األدنى 

من شروط اللغة اإلنجليزية وتلبية جميع المتطلبات الخاصة 
بالبرامج األخرى المنصوص عليها للدخول إلى البرنامج.

كذلك على الطالب استيفاء الشروط التالية باإلضافة إلى 
شروط القبول العامة في األكاديمية:

جواز سفر ساري المفعول )يتم توفير نسخة عند  •
القبول(

على المتقدمين لبرامج الماجستير الحصول على درجة  •
بكالوريوس معترف بها بدرجة ال تقل عن 3.0 من أصل 

4.0 أو ما يعادلها. 
على المتقدمين لبرامج الدكتوراه الحصول على درجة  •

ماجستير معترف بها بدرجة ال تقل عن 3.0 من أصل 4.0 ما 
يعادلها.

يمكن قبول الطلبة المتقدمين لبرامج الماجستير  •
والذين لم يحققوا المعدل التراكمي المطلوب أو لم 
يحصلوا على الدرجة الالزمة في امتحان الكفاءة للغة 

اإلنجليزية وفقًا لتقدير عميد الكلية الخاص.
يجب على هؤالء الطلبة اظهار قدرتهم على اكمال  •

البرنامج بنجاح مع نهاية الفصل الدراسي األول،
من خالل الحصول على معدل تراكمي 3.0 باإلضافة إلى  •
تحقيق المستوى المطلوب في امتحان الكفاءة باللغة  •

االنجليزية.
في حال عدم قدرة الطالب على تحقيق هذه األمور  •

سيتم فصله من البرنامج.
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متطلبات اللغة اإلنجليزية  2.2.5 

ــي  ــوس الت ــج البكالوري ــي برام ــدم ف ــب المتق ــى الطال ــب عل يج
تــدرس باللغــة االنجليزيــة اســتيفاء الحــد األدنــى مــن متطلبــات 
اللغــة اإلنجليزيــة بتحقيــق درجــة 1100 فــي امتحــان اللغــة 
 )EMSAT( االنجليزيــة القياســي بدولة اإلمــارات العربية المتحــدة
أو 5.0 فــي امتحــان اآليلتــس )IELTS( أو درجــة 500 فــي امتحــان 
التوفــل )TOEFL( أو مــا يعادلها من مراكز االمتحان المعتمدة.

ــي  ــوس الت ــج البكالوري ــي برام ــدم ف ــب المتق ــى الطال ــب عل يج
تــدرس باللغــة االنجليزيــة اســتيفاء الحــد األدنــى مــن متطلبــات 
اللغــة اإلنجليزيــة بتحقيــق درجــة 1400 فــي امتحــان اللغــة 
 )EMSAT( االنجليزيــة القياســي بدولة اإلمــارات العربية المتحــدة
أو 6.0 فــي امتحــان اآليلتــس )IELTS( أو درجــة 79 فــي امتحــان 
التوفــل االلكترونــي )TOEFL IBT( أو مــا يعادلهــا مــن مراكــز 

ــدة. ــان المعتم االمتح

ويُعتبــر الطلبــة المقبوليــن فــي البرنامــج التحضيــري تحــت 
المراقبــة حيــث ينبغــي عليهــم اســتيفاء الحــد األدنــى مــن 
المتطلبــات الخاصــة باللغــة االنجليزيــة علــى أقــل تقديــر قبــل 

األكاديميــة. البرامــج  فــي  دخولهــم 

المتطلبات الخاصة للبرامج  2.2.6

البرنامــج  فــي  للتســجيل  الســاعين  الطلبــة  علــى  ينبغــي 
المنتهيــة بشــهادة والتــي لهــا متطلبــات قبــول خاصــة أن 
ــذه  ــتكون ه ــات س ــك المتطلب ــن تل ــى م ــد األدن ــتوفوا الح يس
المتطلبــات متاحــة أمــام الطالب مــن خالل الموقــع اإللكتروني 
ألكاديميــة ربــدان )www.ra.ac.ae( أو أيــة وثائــق ذات صلــة توزع 

علــى الطلبــة المحتمليــن.

إن متطلب الرياضيات هو متطلب خاص لبرامج 
البكالوريوس.

2.2.7  قبول خريجي المدارس الثانوية

اتمــام  بعــد  مباشــرة  المتقدميــن  الطلبــة  علــى  يجــب 
التاليــة: المتطلبــات  تحقيــق  العامــة  الثانويــة 

انهــاء شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يكافئهــا بمعــدل  •
يلبــي متطلبــات الدخــول فــي أكاديميــة ربــدان من مدرســة 
معتمــدة فــي مجلــس أبــو ظبــي للتعليــم أو وزارة التربيــة 
ــن 70% أو  ــي ع ــدل التراكم ــل المع ــب أال يق ــم. يج والتعلي

الحصــول علــى موافقة عميــد الكلية.
الرياضيــات  • فــي  الكفــاءة  امتحــان  إتمــام  الطالــب  علــى 

 170 بدرجــة   )CEPA(
برنامــج  • لدخــول  يعادلــه  مــا  أو  )الرياضيــات(  فــي   

س يــو ر لو لبكا ا
لشــهادة  المكافئــة  الثانويــة  بشــهادات  االعتــراف  يتــم 

الثانويــة العامــة االماراتيــة شــريطة التالــي:

أن تلبــي المتطلبــات الحاليــة لمرســومي وزارة التعليــم  •
العالــي والبحــث العلمــي رقــم 200 لســنة 2004 و 133 

لســنة 2005.
أن تناســب منهــاج البرنامــج األكاديمي الــذي يرغب الطالب  •

بالتسجيل فيه.
حســب  • مصدقــة  رســمية  بوثائــق  مدعمــة  تكــون  أن 

األصــول.

قبول الطالب المحولين من مؤسسات أخرى  2.2.8

ربــدان  أكاديميــة  فــي  للقبــول  المتقدميــن  الطلبــة  علــى 
ــا  ــد أنهوه ــوا ق ــدة كان ــاعات معتم ــة س ــي معادل ــن ف والراغبي
مؤسســات  مــن  منتقليــن  يكونــوا  أن  الســابق  فــي  بنجــاح 
أكاديميــة مرخصــة أو اتحاديــة داخــل دولــة االمــارات العربيــة 
المتحــدة أو مــن مؤسســات تعليم عالــي أجنبية تقع خارج دولة 
االمارات ومعتمدة في موطنها وأن يستوفوا كافة المتطلبات 
التــي تفرضهــا هيئة االعتمــاد األكاديمي علــى الطلبة المحولين 

مــن مؤسســات أكاديميــة أخــرى.

وال يُمكــن معاملــة الطالــب المقبــول فــي األكاديميــة بشــكل 
مشــروط معاملــة الطلبــة المحوليــن حيــث تشــمل متطلبــات 

قبــول الطلبــة المحوليــن إلــى أكاديميــة ربــدان علــى التالي:

أن يحمــل المتقــدم للقبــول فــي البرنامــج كطالــب محول  •
هويــة وجــواز ســفر اماراتييــن صالحيــن أو جــواز ســفر صــري 

المفعــول مــن دول مجلــس التعــاون الخليجي.
أن يُلبــي المتقــدم الحــد األدنــى مــن متطلبــات الدخــول  •

الخاصــة باللغــة االنجليزيــة قبل بدء الدراســة فــي البرنامج 
المنتقــل إليــه.

المؤسســة  • فــي  جيــد  أكاديمــي  وضــع  فــي  يكــون  أن 
األكاديمــي المحــول منهــا فــي حــال أراد الطالــب القبول في 
األكاديميــة فــي تخصــص مشــابه لذلــك الــذي كان يدرســه 

ــا. ــل منه ــة المنتق ــي المؤسس ف
الخاصــة  • األخــرى  القبــول  متطلبــات  كافــة  يســتوفي  أن 

بالبرنامــج الــذي يرغــب االنتقــال إليــه.

وعلــى الطالــب المتقــدم لالنتقــال إلــى أكاديميــة ربــدان أن يــزّود 
األكاديميــة بكشــوف عالمات رســمية ترصد كافة المســاقات 
ــن  ــي أي م ــة ف ــة العام ــد الثانوي ــب بع ــا الطال ــجل فيه ــي س الت
المؤسســات األكاديميــة وأيــة وثائــق أخــرى تطلبهــا األكاديميــة 
لتلبيــة المتطلبــات التي تفرضها هيئــة االعتماد األكاديمي على 

الطلبــة المحوليــن مــن مؤسســات أكاديميــة أخــرى.

الســابقة  والخبــرات  التعلــم  معادلــة  عمليــة  وتخضــع 
ــن  ــم م ــى تقيي ــدم إل ــا المتق ــد اجتازه ــي كان ق ــاقات الت للمس
مقيــم أكاديمــي تابــع ألكاديميــة ربــدان علــى أال تتعــدى نســبة 
الســاعات  نســبة  مــن  المعادلــة %50  المعتمــدة  الســاعات 

ربــدان. أكاديميــة  تطرحهــا  التــي  للبرامــج  المعتمــدة 
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 وال يُمكــن منــح الطالــب ســاعات معتمــدة مرتيــن نظيــر 
مســاقات متشــابهة إلــى حــد كبيــر كان قــد اجتازهمــا الطالــب 

ــدان. ــة رب ــدم ألكاديمي ــل التق قب

وينبغي أن يكون الطالب قد حصل كحد أدنى على عالمة 2 أو 
C في المساقات المراد معادلتها.

إلــى  لالنتقــال  المتقدميــن  جميــع  ربــدان  أكاديميــة  وتــزود 
أكاديميــة ربــدان بمذكــرة خطّيــة فــي الوقــت المناســب تضــم 
ــها  ــد درس ــي كان ق ــدة الت ــاعات المعتم ــة الس ــة معادل امكاني
الطالــب، وعــدد الســاعات المعتمــدة التــي تمــت معادلتهــا، 
ضمــن  معادلتهــا  قبلــت  التــي  الســاعات  احتســاب  وآليــة 

البرنامــج األكاديمــي الــذي ســينتقل إليــه الطالــب.

قبول الطالب الكبار  2.2.9

قــد يقبــل المتقدميــن الذيــن لــم يحققــوا الحــد األدنــى مــن 
متطلبــات اللغــة اإلنجليزيــة والرياضيــات ولكــن لديهــم خبــرة 
ال تقــل عــن خمســة ســنوات بمجــال مشــابه فــي مؤسســات 
ــن  ــن المادتي ــي هذي ــي ف ــار داخل ــى اختب ــاء عل ــة بن ــة الراعي الجه

يتــم إجــراءه فــي األكاديميــة.

القبول في البرامج التي ال تنتهي بشهادة   2.2.10
معتمدة

يعتمــد نائــب الرئيــس للشــؤون األكاديمية بتنســيب من مدير 
الشــؤون األكاديميــة أو مديــر الشــؤون المهنية الحــد األدنى من 
متطلبــات القبــول فــي البرامج التي ال تنتهي بشــهادة معتمدة.

إجراءات التقديم  2.2.11 

فــي حــال قبــول الطالــب، تبعــث أكاديميــة ربــدان إلــى الطالــب 
خطــاب رســمي يشــمل عرضــًا للدراســة قــد يشــمل أحكامــًا 
محــددة تتعلــق بالقبــول تحــت المراقبــة أو بصفــة مؤقتــة، وفي 
ــي  ــي ينبغ ــات الت ــى المتطلب ــًا عل ــاب أيض ــمل الخط ــا يش حينه
ــة  ــى حال ــال إل ــه االنتق ــنى ل ــى يتس ــتيفائها حت ــب اس ــى الطال عل

أكاديميــة اعتيادية.

أمــا الطلبــة الذيــن تعــذر قبــول طلباتهــم فــي األكاديميــة، فيتــم 
ــرض  ــرار. ويع ــك الق ــى ذل ــي أدت إل ــباب الت ــك وباألس ــم بذل ابالغه

الجــدول ادنــاه مواعيــد القبــول الرســمية فــي أكاديميــة ربــدان:

الحصول على الموافقة  2.2.12

يُشــترط علــى المتقدميــن للدراســة فــي أكاديميــة ربــدان قبــول 
عــرض الدراســة فــي أكاديميــة ربــدان قبــواًل رســميًا وتوقيــع اقرار 
بالتزامهــم باألنظمــة واللوائــح المتعلقــة بالمســائل األساســية 
كالمواظبــة والســلوك والتقــدم واألداء األكاديمــي والرســوم 

وأي قضايــا أخــرى تــرد فــي دليــل الطالــب.

العــرض  قبــول  عــن  االعتــذار  للمتقــدم  يحــق  المقابــل،  وفــي 
ــجل  ــار مس ــالل اخط ــن خ ــدان م ــة رب ــن أكاديمي ــه م ــدم إلي المق
األكاديميــة خطيــًا أو مــن خــالل تأجيــل الدراســة فــي األكاديميــة. 
مــن  إليــه  المقــدم  بالعــرض  المتقــدم  قبــول  حــال  وفــي 
األكاديميــة، يُعتبــر الطالــب مقبــواًل فــي البرنامــج المعنــي ويتــم 
القبــول. وبعــد  ابالغــه باإلجــراءات ذات الصلــة إلنهــاء عمليــة 
ذلــك يُتــاح للطالــب فرصــة لقــاء مرشــده األكاديمــي الختيــار 
وتســجيل المســاقات التــي تُشــكل جــزءاً مــن البرنامــج الــذي 

األكاديميــة. الطالــب فــي  سيدرســه 

الجدول 1 -تواريخ القبول

8 ابريل 2018
27 يوليو 2018

9 أغسطس 2018

14 سبتمبر 2018

Admission application open to sponsor organizations

Admission application close to sponsor organizations

By released to eligible applicats nominated Admission decision 

organizations sponsor

Last day for sponsor organizations to accept offer of admission

6 سبتمبر 2018

3 ديسمبر 2018

27 ديسمبر 2018

4 يناير 2019

الفصل الربيعي فصل الخريف العام األكاديمي 2017 -2018
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الرسوم الدراسية للعام 2018-2017  .3
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8,550

ا�سبوع ا�ولقبل بدء الدراسة

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

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

ا�سبوع الثاني

رسوم القبول

بعد ا�سبوع الثالث

هذه الرسوم غير
 مستردة

االصدار ا�ول           نسخ اضافية أو بدل فاقد 

الرسوم الدراسية للبرنامج التحضيري

تكلفة رسوم المساق الواحد في كل فصل دراسي البرنامج التحضيري    

42،500.00 درهم اماراتي الفصل ا�ول   

42,500.00 درهم اماراتي الفصل الثاني   

85,000.00 درهم اماراتي التكلفة السنوية   

الرسوم الدراسية للبرامج الدراسية (البكالوريوس والدبلوم)

2850 درهم اماراتي لكل ساعة معتمدة

عدد الساعات المعتمدة

الرسوم الدراسية

االسترجاع النقدي
(رسوم الدراسة والسكن)

ا�طار الزمني

 

 

رسوم إدارية أخرى 

تحويل الساعات الدراسية المعتمدة (لكل مساق) 

 اختبار المعادلة (لكل مساق)

رسوم السكن  (لكل فصل)

كشوفات العالمات

الرسائل (إثبات التسجيل)

صرف خزانة شخصية

الحصول على بدل فاقد مفتاح الخزانة الشخصية

االعتراض على الدرجة
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الجزء األول: معلومات الطلبة

4.خدمات الطالب
مراكز دعم التعلم   4.1

لضمــان حصــول الطلبــة الملتحقيــن فــي أكاديميــة ربــدان علــى فرصــة التميــز فــي برامجهــم األكاديميــة، تلتــزم األكاديميــة بتوفيــر أعلــى 
درجــات التعلــم والدعــم األكاديمييــن وذلــك من خــالل اآلتي:

ضمان أن حجم القاعات الدراسية مناسب لتحقيق التعلم الفعال واألهداف التدريسية للمساقات. •
قيام المرشدين التربويين بتقديم شتى أنواع الدعم والمشورة للطلبة في جميع جوانب األنشطة التعليمية وغير التعليمية. •
توفير الدعم التعليمي لمساعدة الطلبة الذين يعانون من أية صعوبات. •

4.2  اإلرشاد التربوي

تخصــص أكاديميــة ربــدان مرشــد تربــوي لــكل طالــب مــن الطــالب بهــدف تقديــم شــتى أنــواع الدعــم والمشــورة للطلبــة في جميــع جوانب 
األنشــطة التعليميــة وغيــر التعليمية، بمــا في ذلك اآلتي:

مساعدة الطالب وتقديم معلومات له حول المتطلبات األكاديمية للبرامج والمساقات. •
مساعدة الطلبة في التعرف على مرافق حرم األكاديمية ومصادر التعلم. •
تقديم الدعم والمشورة في المسائل الشخصية. •

وتتيح األكاديمية للطالب فرصة لقاء مرشــده التربوي لقاًء أوليًا خالل أول اســبوعين من بداية الفصل الدراســي. وخالل هذا االجتماع يتفق 
الطالــب مــع المرشــد علــى جــدول للقــاءات الدوريــة لضمــان اســتمرارية التواصــل بينهمــا. وتقع علــى عاتق الطالب مســؤولية لقاء المرشــد 

التربــوي وفقــًا لجــدول اللقــاءات المتفــق عليــه،

كمــا يُحــدد المرشــد فــي اللقــاء األول صيغــة اللقــاءات الدورية لضمــان تغطية كافة المســائل األكاديمية وغير األكاديميــة التي قد يتعامل 
معهــا الطالــب خالل فترة دراســته فــي األكاديمية.

ــة  ــة مناقش ــا فرص ــب عنده ــاح للطال ــوي، يُت ــد الترب ــع المرش ــل م ــاء التعام ــة أثن ــدم الراح ــى أو ع ــه عل ــدم قدرت ــب بع ــعور الطال ــال ش ــي ح وف
هــذه المســألة مــع ذلــك المرشــد أو مــع عميــد الكليــة المعنــي فــي البدايــة. وفــي حــال عــدم الوصــول إلــى حــل، يقــوم عميــد الكليــة المعنــي 

ــب. ــل للطال ــوي بدي ــد ترب ــص مرش بتخصي

اإلرشاد   4.3

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

خدمات الدعم المعلوماتي واإلحالة. •
ورشات عمل وحلقات التوجيه الجماعية. •

وتشــمل الخدمــة علــى تقديــم المســاعدة والمشــورة حــول المســائل المرتبطــة بــإدارة الحيــاة األكاديميــة وأيــة همــوم أخــرى قــد يواجهها 
الطالب خالل فترة دراســته في أكاديمية ربدان.

والجديــر بالذكــر أن خدمــات اإلرشــاد النفســي تحــاط بســرية تامــة وتلتــزم األكاديميــة بالمحافظــة علــى ســرّية وخصوصيــة المعلومات ذات 
الصلــة فــي كافة األوقات.
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اإلرشاد الوظيفي وخدمة توفير فرص التدريب في مكان العمل  4.4

توفــر أكاديميــة ربــدان خدمــات اإلرشــاد الوظيفــي للطالــب لتســاعده علــى اتخــاذ قــرارات مدروســة عنــد اختيــار البرامــج أو المســاقات الدراســية 
بحيــث تتوافــق هــذه البرامــج والمســاقات مــع الخيــارات الوظيفيــة المســتقبلية المرغوبــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، توفــر أكاديميــة ربــدان فــرص الدعــم الوظيفــي للطالــب مــن خــالل اإلرشــاد والتوجيــه حــول المســار الوظيفــي والخبــرات 
العمليــة وفــرص التدريــب وخدمــات ذات الصلــة عــالوة علــى الدعــم المســتمر الــذي تقدمــه األكاديميــة للطالــب مــا بعــد التخــرج.

ويتم الموافقة بين التوجيه والدعم الوظيفي والدعم والعون الذي يقدمه المرشد األكاديمي.

المرافق والخدمات  .5
المكتبة  5.1

تشــمل أكاديميــة ربــدان علــى مكتبــة ومركــز مصــادر معلومــات يحتويــان علــى قاعــدة عريضــة مــن الكتــب والمجــالت العلميــة والتقاريــر 
وغيرهــا مــن أوعيــة المعلومــات. وســيكون بمقــدور الطالــب البحــث فــي فهــرس المكتبــة واســتخدام مصادرهــا وخدماتها المتعــددة عبر 

الشــبكة الداخليــة للمكتبــة.

وســتوفر الجامعــة طاقمــًا مــن المختصيــن فــي المكتبــات لتقديــم شــتى أنــواع الدعــم للطلبــة واإلجابة عن أســئلتهم وتقديــم معلومات 
وافية عن ساعات العمل والعضوية واالستعارة والمصادر المعلوماتية وااللكترونية المتوفرة.

وتتيــح أكاديميــة ربــدان للطلبــة فرصــة اســتخدام مختبــرات حاســوبية متطــورة فــي الحــرم الجامعــي لغايــات الدراســة والبحــث والتعــاون 
مــع غيرهــم مــن الطلبــة.

وتقــدم األكاديميــة فــي كل مختبــر حاســوب بــه معلومــات مفّصلــة حــول توافــر الخدمــات والتطبيقــات المتاحــة وكيفيــة الوصــول إلــى المــواد 
المالئمــة. وتقــدم بوابــة الطالــب مزيــداً مــع المعلومــات حيــال هــذه الحيثيــة.

وتشمل سياسة االستخدام المالئم للمصادر التقنية على معلومات حول االستخدام األمثل للمرافق المؤسسية والمصادر االلكترونية 
بمــا فــي ذلــك شــبكة االنترنت ومســؤوليات الطالب عند اســتخدام هــذه المرافق.

الخدمات الصحية  5.2

تُســاعد أكاديميــة ربــدان علــى رفــع الوعــي حــول المشــاكل الصحيــة مــن خــالل تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات المعلوماتيــة وبرامــج التعليــم 
الصحــي الهادفــة لتشــجيع الطلبــة علــى اتخــاذ قــرارات صحيــة ايجابيــة فيمــا يتعلــق بأســلوب حياتهــم خصوصــًا الجوانــب المتعلقــة بالتغذيــة 
واللياقــة البدنيــة والفعاليــات واألنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة. وتســعى األكاديميــة جاهــدة لتشــجيع والمحافظــة علــى واالهتمــام بصحــة 

ورفــاه الطلبــة مــن خــالل القيــام باآلتــي:

تعزيز صحة وسالمة ورفاهية جميع الطلبة. •
إدارة احتياجات الرعاية الصحية للطلبة الذين قد يحتاجون إلى دعم صحي خالل انتظامهم في أكاديمية ربدان. •
تزويــد الموظفيــن بالقــدرة علــى الوصــول إلــى المشــورة والمصــادر والتدريــب بهــدف إدارة والتعامــل مــع الطلبــة ممــن لديهــم مشــاكل  •

بالرعايــة الصحيــة.
التجاوب بشكل مناسب مع المشاكل والطوارئ الصحية األكثر خطورة. •

وتتسم استراتيجية الرعاية الصحية ألكاديمية ربدان باآلتي:

ــات  • ــع الترتيب ــة ووض ــي األكاديمي ــول ف ــت القب ــة وق ــددة للطلب ــة مح ــة صحي ــات رعاي ــات ومتطلب ــة احتياج ــق أي ــد وتوثي ــن تحدي تضم
الالزمــة للعنايــة بصحــة ورفــاه الطلبــة على نحــو كاِف.

تتضمن تدابير إلجراء االسعاف األولي والتعامل مع الحوادث البسيطة في حرم األكاديمية. •
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يتم بموجبها نقل الطلبة الذين ال تستطيع األكاديمية التعامل مع احتياجاتهم الطبية إلى مؤسسة رعاية صحية محلية. •
تتضمن تدابير معقولة للتعامل واالستجابة ألية طوارئ طبية قد تحدث في األكاديمية. •

وتعمــل أكاديميــة ربــدان لضمــان قــدرة جميــع الطلبــة علــى الوصــول إلــى مجموعــة عريضــة مــن الخدمــات والبرامــج الصحيــة المحليــة 
والتــي مــن شــأنها توفيــر رعايــة صحيــة ســريرية ووقائيــة وفــي حــاالت الطــوارئ حســب المقتضــى.

الدراسة المختلطة  5.3

 إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة تقــدم التعليــم والتدريــب والــدورات القصيــرة للطــالب والطالبــات بشــكل مختلط، ســواء كان ذلك 
داخــل أو خــارج الحــرم الجامعــي. يجــب علــى جميــع الطلبــة ومــن جميــع األديــان والجنســيات فــي جميــع األوقــات التصــرف واللبــاس بطريقــة 

متواضعــة واحتــرام الشــريعة اإلســالمية وأســس النظام العــام وعادات وتقاليــد دولة اإلمارات العربيــة المتحدة.

المدخل  5.3.1

 يتشارك الطلبة الذكور واإلناث في مدخل الحرم الجامعي الرئيسي ألكاديمية ربدان.

مساحات التعليم والتعلم واألنشطة واألحداث  5.3.2

ويتشارك الطلبة الذكور واإلناث المرافق التعليمية على نحو منظم وُمقّنن. 1
عنــد اســتخدام مســاحة مشــتركة، ال يجــوز للطــالب الذكــور واإلنــاث االختــالط أو المشــاركة فــي المحادثــات التــي ال عالقــة لهــا بالعمل . 2

األكاديمــي، إمــا أثنــاء أو بعــد جلســة الصف.
ال يطلــب مــن أي طالــب فــي أكاديميــة ربــدان المشــاركة فــي مجموعــة مختلطــة. يجب احترام الحــق في الجلوس فــي مناطق معينة . 3

مــن الفصــول الدراســية وعــدم المشــاركة فــي مجموعــات مختلطــة للقيــام بمهــام أو مشــاريع أو أنشــطة دراســية وتبــادل المــوارد 
الدراســية مثــل المذكــرات والكتــب المدرســية والمــوارد ذات الصلــة، كمــا يجــب إتاحــة بدائــل منفــردة بيــن الجنســين فــي المناهــج 

الدراســية إذا طلــب ذلــك.
بالنســبة للطالبــات، يجــب أن تكــون المشــاركة فــي أنشــطة المجموعات المختلطة و / أو األنشــطة التعليمية خــارج الحرم الجامعي، . 4

داخــل الدولــة أو خارجهــا بإذن من والــدي الطالبة أو الوصي القانوني أو الزوج.
بالنســبة لجميع األنشــطة واألحداث األخرى غير المذكورة أعاله، يجب توخي الحرص لضمان اســتيفاء المتطلبات واالحتياجات الفردية . 5

لــكل مــن الطالب والطالبات على قدم المســاواة، وبطريقة مناســبة ثقافيا.

توظيف الطلبة  5.3.3

تسعى دائرة التوجيه المهني للطلبة إلى تعزيز فرص التعلم التجريبي للطلبة والطالبات في أقسام أكاديمية ربدان.
 وتستند الخدمة على مبدأ تكافؤ الفرص من الخبرة في العمل لكال الجنسين.

المكتبة والمرافق األخرى  5.3.4

وتوفر أألكاديمية مكتبة وغرف صالة فيها أوقات خاصة ومساحات منفصلة للذكور واإلناث.

إن بعــض المناطــق والغــرف فــي الحــرم الجامعــي مخصصــة لإلنــاث فقــط. وتتــاح مرافق مشــتركة أخــرى للطالبــات في األوقــات المخصصة.  
وال يســمح لألشــخاص غيــر المرخــص لهــم فــي هــذه المناطق.

الكافتيريا  5.3.5

يتم التعامل مع الكافتيريا كمساحة مفتوحة عامة. تطبق أسس النظام العام والعادات والتقاليد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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سكن الطلبة  5.3.6

تقدم مرافق اإلقامة السكنية للذكور واإلناث على حدة. 
 فقــط الضيــوف مــن نفــس الجنــس يمكــن اســتقبالهم والســماح لهــم باإلقامــة في مرافق الســكن.  يجــب أن يكون الضيــوف مصحوبين 

بمضيفهم في جميع األوقات.

جميع الطلبة المقيمين في سكن الطلبة مسؤولون عن فهم وتطبيق سياسات وإجراءات أكاديمية ربدان.

قواعد التعامل مع النساء   5.3.7

 للطالبــات فــي أكاديميــة ربــدان الحــق فــي متابعــة دراســتهن وأنشــطتهن الالمنهجيــة دون تدخــل غيــر مبــرر، ويجــب معاملتهــن باحتــرام 
ومراعــاة مــن قبــل الموظفين والطلبة على الســواء. 

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

 ويتوفر مستشــار جامعي محترف لكال الجنســين )أناث / ذكور( لمناقشــة المســائل بشــكل ســري وتقديم المشــورة بشــأن المشــاكل 
الشــخصية أو العاطفية أو األكاديمية.

المخالفات  5.3.8

قد تؤدي أي مخالفات إلى الحصول على انذارات أو إجراءات تأديبية، بما في ذلك الفصل، وفقا لسياسة االنضباط الطالبي.

األنشطة الطالبية  5.4

ــة  ــة الترفيهي ــة والتجرب ــرة التعليمي ــم الخب ــى دع ــة إل ــة الهادف ــة الطالبي ــط واألندي ــات والرواب ــكيل المجموع ــدان تش ــة رب ــجع أكاديمي تش
ــًا. ــًا ايجابي ــب دعم ــة للطال ــة والثقافي واالجتماعي

وتحــرص األكاديميــة علــى تشــجيع األنشــطة الطالبيــة المنظمــة والهادفــة إلى تحســين التجربة الطالبية فــي األكاديمية ودعــم القيم التي 
تســتند عليهــا األكاديميــة مــا دامــت تتوافــق مــع مهمــة ورؤيــة وأهــداف األكاديميــة ومــع االهتمامــات االجتماعيــة والثقافيــة والترفيهيــة 

للطلبة.

وترحــب أكاديميــة ربــدان علــى وجــه الخصــوص بتلــك األنشــطة التــي تشــجع القياديــة التعليميــة والتحصيــل الدراســي والقياديــة المهنيــة 
والتطويــر الطالبــي. ويتوجــب أن تكــون عضويــة أي منظمــة أو نــادي طالبــي متاحــة أمــام كافــة طلبــة األكاديميــة.

ويتوجــب علــى المنظمــات الطالبيــة أن تعمــل بطريقــة تضمــن تدعــم وتمثيــل مصالــح أعضائهــا، ويُمنــع أن يرتبــط أي نــادي أو منظمــة طالبيــة 
بمنظمــات ذات أهــداف وغايــات غيــر قانونيــة أو تنتهــك القوانيــن المحليــة أو االتحاديــة لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

5.5  القواعد السلوكية

يقع على عاتق الطالب الوفاء بأربعة التزامات رئيسية خالل فترة دراسته في أكاديمية ربدان: 

االلتزام بأعلى معايير السلوك الفردي من خالل: •
المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية. •
الحــرص علــى حضــور كافــة األنشــطة المرتبطــة بالمســاقات وتقديــم الواجبــات فــي الوقــت المناســب، ويُســتثنى مــن ذلــك الظــروف  •

االســتثنائية أو غيــر المتوقعــة.
انتهاج السلوك المراعي للقيم األخالقية والنأي بالنفس عن أية تصرفات أو سلوكيات من شأنها التسبب بظلم الطلبة اآلخرين. •
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مراعاة شروط السالمة عند المشاركة باألنشطة والحرص على عدم تعريض اآلخرين ألي شكل من أشكل الخطر أو الضرر. •
النــأي بالنفــس عــن أيــة ســلوكيات مــن شــأنها تقييــد حريــة الطــالب اآلخريــن فــي مواصلــة دراســتهم أو المشــاركة فــي األنشــطة فــي  •

ــة ربدان. أكاديمي

االلتزام باحترام معايير المساواة واالحترام عند التعامل مع أفراد أسرة أكاديمية ربدان من خالل اآلتي: 

معاملة موظفي وطالب وزوار أكاديمية ربدان بلطف وتسامح واحترام. •
احترام حق اآلخرين بأن يُعاملوا بأنصاف دون أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقات غير المشروعة. •
النأي بالنفس عن االنخراط بأية سلوكيات غير قانونية أو عنصرية أو فاضحة أو خطيرة أو تلك التي قد يعتبرها اآلخرين عدائية. •
االبتعــاد عــن أيــة ســلوكيات فيهــا مضايقــة أو تهديــد أو تخويــف مــن وجهــة نظــر اآلخريــن أو تلــك التــي تجعــل اآلخرين يشــعرون بتهديد  •

مباشــر لســالمتهم الشخصية.
االبتعــاد عــن أيــة تصرفــات مــن شــأنها إعاقــة أو تعطــل األنشــطة التعليميــة فــي أكاديميــة ربــدان أو أيــة أنشــطة ثقافيــة أو اجتماعية أو  •

رياضية.

االلتزام باستخدام مصادر ومرافق أكاديمية ربدان والمحافظة عليها بطريقة مالئمة وقانونية وذلك من خالل: 

المحافظــة علــى اســتخدام مصــادر ومرافــق أكاديميــة ربــدان مثل األبنيــة والمعــدات والمســاحات الخاصة والمكتبــة ومصــادر تكنولوجيا  •
االتصــال والمعلومــات بطريقــة قانونيــة وأخالقيــة، وإدراك الحاجــة لمشــاركة المصــادر والمرافــق مــع الغيــر مــن أعضــاء أســرة أكاديميــة 

ربدان.
السعي الدؤوب لتجنب أي تصرفات من شأنها اإلساءة لسمعة أكاديمية ربدان. •
االبتعاد عن استخدام أو حمل أو توريد أي مادة مخدرة أول أية أسلحة أو مواد محظورة في حرم األكاديمية. •
االبتعاد عن اســتخدام اســم أو مصادر أو مرافق أو ســمعة أو شــعار أكاديمية ربدان لتحقيق منافع أو مكاســب شــخصية للطالب أو  •

لطــرف ثالــث دون الحصــول علــى موافقة مســبقة مــن األكاديمية.
الترّفع عن ممارسة أية أنشطة فيها احتيال أو فساد. •

االلتزام باإللمام واالمتثال لألنظمة والقوانين والسياسات النافذة في أكاديمية ربدان.

النزاهة األكاديمية  5.6

إن التزام الطالب وموظفي األكاديمية باالحترام المتبادل والنزاهة في كافة األوقات هي من القيم األساسية ألكاديمية ربدان.

ويجــب علــى الطالــب أن يتحمــل مســؤولية شــخصية فيمــا يتعلــق بالشــفافية التعليميــة وأن يحافــظ علــى أعلــى معاييــر الســلوك الفــردي 
فــي كافــة األوقــات.

كمــا يُتوقــع مــن الطالــب أن يقــوم بواجباتــه بنفســه وأن يســهم اســهامًا عــاداًل في الجهــود الجماعية عند المشــاركة في العمــل الجماعي 
أو الواجبات الجماعية.

وتمنع أكاديمية ربدان السلوك الالأخالقي والمخل بالنزاهة األكاديمية في كافة الظروف خصوصًا: 
الغش •
السرقة الفكرية •
النسخ )النقل من اآلخرين( •
الحصول على أفضلية غير مستحقة من خالل الدخول غير المصرح ألنظمة أكاديمية ربدان وبياناتها وسجالتها. •

وفي حال وقوع حالة إخالل بالنزاهة األكاديمية، سيتم التعامل مع ذلك وفقًا لإلجراءات التأديبية المحددة في سياسة انضباط الطلبة.
 

ويُبدي الطاقم األكاديمي كافة أشكال التعاون مع الطالب لضمان إلمامه بجميع الجوانب المخّلة بالنزاهة األكاديمية والعواقب المترتبة 
عليها بما في ذلك اإلجراءات التأديبية التي قد يتعرض لها الطالب الذين يمارسون هذه األنشطة.
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انضباط الطلبة  5.7

علــى جميــع الطلبــة المنتظميــن للدراســة فــي أكاديميــة ربــدان التحلــي بــروح المســؤولية فــي جميــع األوقــات وأن يُلبــوا كافــة معاييــر 
الســلوك الشــخصي والنزاهــة األكاديميــة والســلوك المجتمعــي.

ويُعرض الطالب الذي يخالف القوانين إلجراءات تأديبية تتناسب في شدتها مع حجم سوء السلوك أو المخالفة.

اعتراضات الطلبة  5.8

يحق للطالب الذي يقع عليه أي إجراء تأديبي تقديم تظلم وفقًا لإلجراءات النافذة في سياسة تظلم الطالب.
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الجزء الثاني: القواعد والتعليميات

6. السياسات والقواعد
نظام الساعات المعتمدة  6.1

لقيــاس  كوحــدة  المعتمــدة  الســاعة  مفهــوم  يُســتخدم 
المســاقات األكاديميــة فــي أكاديمية ربدان حيث تعادل الســاعة 
المعتمــدة الواحــدة 15 ســاعة دراســية يقضيهــا الطالــب فــي 
القاعــة الدراســية يُضــاف إليهــا مــا مقــداره 30 ســاعة مخصصــة 
للدراســة بحيــث يصــل العــدد االجمالــي للســاعات التــي يدرســها 

فــي العــام الواحــد 450 ســاعة أو مــا يُعادلهــا.

وعنــد جدولــة المســاقات، تُــدرج الســاعة المعتمــدة الواحــدة 
ــي  ــب ف ــا الطال ــدة يقضيه ــمية واح ــية رس ــاعة دراس ــة س بصيغ
القاعــة الدراســية مــرة واحــدة فــي األســبوع لمــدة فصــل دراســي 
الزمنيــة  المــدة  فــإن  الواقــع  أرض  علــى  أمــا  واحــد.  اعتيــادي 
للســاعة الدراســية الرســمية تكــون 50 دقيقــة فــي الفصــل 
الدراســي االعتيــادي وتمثــل كل ســاعة معتمــدة مــا يعــادل 15 
ســاعة دراســية رســمية يقضيهــا الطالــب فــي القاعــة الدراســية 
فــي الفصــل الواحــد. ويُتوقــع مــن الطالــب أن يســتثمر ســاعتين 
والعمــل  الذاتيــة  الدراســة  لغايــات  الدراســية  القاعــة  خــارج 
داخــل  يقضيهــا  رســمية  ســاعة  لــكل  والتحضيــر  الجماعــي 
القاعــة الدراســية. 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. كمــا يشــار إلــى الســاعات المعتمــدة بالســاعة 
ــدد  ــد ع ــم تحدي ــة. ويت ــية الفصلي ــاعات الدراس ــية أو الس الدراس
ــد  ــي قواع ــل ف ــكان العم ــي م ــب ف ــدة للتدري ــاعات المعتم الس

وتعليمــات هــذه البرامــج كل علــى حــذا.

قواعد التقدم األكاديمي  6.2

تســتخدم لوائــح التقــدم األكاديمــي لتحديد وقــت انتقال الطالب 
مــن مرحلــة أكاديميــة معنية إلــى المرحلة التي تليهــا. ويقع على 
عاتــق كافــة الطلبــة المســجلين فــي برامــج أكاديميــة فــي ربدان 
ــج  ــن البرام ــي كل م ــي ف ــم األكاديم ــتوى تقدمه ــون مس أن يك

والمســاقات مقبواًل.

والمعاييــر  التعريفــات  األكاديمــي  التقــدم  سياســة  وتحــدد 
والشــروط التــي تنطبــق علــى التقــدم األكاديمــي المقبــول وغيــر 

ــدان. ــة رب ــي أكاديمي ــول ف المقب

ويُلبــي  مقبــول  أكاديمــي  تقــدم  يُحــرز  الــذي  الطالــب  ويُعتبــر 
متطلبــات الحضــور ويلتــزم بكافــة معاييــر البرنامــج بـــ »وضــع 
ــد  ــي جي ــع أكاديم ــر بوض ــذي ال يُعتب ــب ال ــا الطال ــد«. أم ــي جي أكاديم
ــي  ــع أكاديم ــة وض ــى حال ــل عل ــه يحص ــي فان ــه الدراس ــي برنامج ف
وفقــًا لسياســة أكاديميــة ربــدان المعنيــة بالتقــدم األكاديمــي 
والتــي تحــدد بدورهــا الظــروف واألحــوال التــي تنطبــق علــى كل 
وضــع أكاديمــي محتمــل. وتشــمل علــى توصيــات تغطــي الجوانــب 

ــة: اآلتي

اإلرشاد •
تحت المراقبة •
اإليقاف •
الغاء تسجيل الطالب في أكاديمية ربدان •

وتُراجــع أكاديميــة ربــدان التقــدم األكاديمــي لــكل طالــب مــن 
طالبهــا بشــكل دوري بحيــث يتــم اتخــاذ االجــراء المالئــم مــع 
الطلبــة الذيــن ال يلبــون المعاييــر المطلوبــة وال يحافظــون على 

وضــع أكاديمــي جيد.

قواعد منح الدرجات العلمية  6.3

التــي  المتطلبــات  العلميــة  الدرجــات  منــح  قواعــد  تحــدد 
ينبغــي أن يســتوفيها الطالــب حتــى يتمكــن مــن الحصــول 
علــى ســاعات أو مؤهــالت معتمــدة مــن أكاديميــة ربــدان، مــع 
التنويــه أن كل المؤهــالت التــي تمنحهــا األكاديميــة تتوافق مع 
متطلبــات لوائــح التكريم الخاصــة بأكاديمية ربدان ومتطلبات 
منظومــة المؤهــالت الخاصــة بهيئــة المؤهــالت الوطنيــة وأيــة 

شــروط اضافيــة قــد توردهــا جهــات الترخيــص و/أو االعتمــاد.
مــن  معتمــد  مؤهــل  علــى  الحصــول  للطالــب  يحــق  وحتــى 

باآلتــي: االلتــزام  عليــه  ربــدان،  أكاديميــة 

اســتكمال عــدد الســاعات المعتمــد للمؤهــل كمــا هــو  •
ــل. ــك المؤه ــات ذل ــي متطلب ــدد ف مح

الــذي  • للمؤهــل  األخــرى  المتطلبــات  كافــة  اســتكمال 
ســجل فيــه الطالــب بمــا فــي ذلــك المســاقات المطلوبــة 
)مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المســاقات التــي تمــت معادلتها 
بعــد أن درســها الطالــب فــي مؤسســة أكاديميــة أخــرى(.

اســتيفاء متطلبــات أيــة لوائــح وأنظمــة ولوائــح خاصــة  •
بأكاديميــة ربــدان.

الدرجات  6.4

تشــترط سياســة الدرجــات والتقييــم فــي أكاديميــة ربــدان علــى 
المــدرس أن يوفــر للطلبــة مزيــج معقــول مــن أدوات التقييــم 
واالمتحانــات  والواجبــات  المســتمر  التقييــم  علــى  تشــمل 
واالختبــارات بهــدف تقييــم الطلبــة واعطائهــم درجــات تعكس 

أدائهــم األكاديمي.

ولضمــان وجــود اتســاق فــي عمليــة التقييــم، يتــم اعطــاء 
الطلبــة درجــات تتماشــى مــع توصيــات التقييــم التــي توفرهــا 
أكاديميــة ربــدان فــي مخطــط كل مســاق مــن المســاقات مــع 
التنويــه أن هــذه التوصيــات تســتند إلــى نظــام تقييــم معتــرف 
بــه عالميــًا يعرضــه الجــدول رقــم 2 أدنــاه. ويســري هــذا النظام 
المســتخدم فــي تقييــم معــدالت الطلبــة علــى كافــة عناصــر 

التقييــم فــي أكاديميــة ربــدان.

وهنــاك درجــات قــد ترصــد فــي كشــف درجــات الطالــب ولكنهــا 
ال تدخــل فــي حســاب معــدل الطالــب الفصلــي أو التراكمــي 

وتشــمل علــى التالــي:
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I - غير مكتمل •
K - على مقاعد الدراسة •
N  - بدون درجة •
P - ناجح بتفوق •
S - مقبول للمساقات التي ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة •
U - غير مقبول للمساقات التي ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة •
W - منسحب •

وعلــى الطالــب الــذي يرســب فــي مســاق مــا فــي أكاديميــة ربــدان إعــادة التســجيل فــي ذلــك المســاق قبــل التســجيل فــي مســاقات الحقــة. 
وبعــد التشــاور مــع المرشــد األكاديمــي للطالــب، قــد يُشــترط علــى الطالــب اعــادة تســجيل أي مســاق اختيــاري كان قــد رســب فيــه شــريطة 
أن يســتوفي الطالــب المتطلبــات الــواردة فــي اجــراءات التقــدم األكاديمــي فــي أكاديميــة ربــدان. وعنــد اعــادة الطالب لمســاق كان قد رســب 
فيــه، فــإن العالمــة التــي يحصــل عليهــا بعــد اعــادة ذلــك المســاق تحــل محــل عالمــة الرســوب التــي كان قد حصــل عليها شــريطة أن تكون 
عالمــة اإلعــادة أفضــل مــن عالمة الرســوب. ويرصد كشــف العالمات جميــع العالمات التي حصل عليها الطالب خالل دراســته في أكاديمية 

ربدان.

االعتراض على الدرجة  6.5
يحــق للطالــب االعتــراض علــى درجــة حصــل عليهــا أثنــاء دراســته فــي أكاديميــة ربــدان. وفــي هــذا الصــدد، يتوجــب علــى أي طالــب يرغــب فــي 
االعتــراض علــى درجــة حصــل عليهــا أن يناقــش هــذه المســألة في البداية مع مدرس المســاق مورداً كافة أســباب االعتــراض مع وذلك بعد 
طلــب اجتمــاع مــع المــدرس. كمــا يســتطيع الطالب التوجه لمرشــده األكاديمي للحصول على المشــورة والتوجيه حيــال طريقة االعتراض 

رســميًا على الدرجة محل الخالف باســتخدام آلية االعتراض المعتمدة في أكاديمية ربدان.
وبعــد اعتــراض الطالــب رســميًا علــى الدرجــة مــن خــالل القنــوات الرســمية واتخــاذ اللجنــة القــرار حيــال هــذا االعتــراض فــان القــرار الصــادر يُعتبــر 

نهائيــًا وملزمــًا للطالــب.

مالحظــة: إن عالمــة D تعنــي بــأن الطالــب قــد وصــل إلــى الحــد األدنــى المطلــوب مــن المتطلبــات فــي المســاق ولكنــه لــم يحقــق المعــدل 
المناســب للتقــدم األكاديمــي أو التخــرج.

تقييم المعدالت التراكمية للطلبة المسجلين في فصل الخريف 2016

الجدول 1: تقييم معدل الطالب

الجدول 2: تقييم معدل الطالب 
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7. االنسحاب
االنسحاب من األكاديمية  7.1

على الطالب الراغب باالنسحاب من أكاديمية ربدان ابالغ األكاديمية خطيًا بنيته لالنسحاب. ويستطيع الطالب االنسحاب رسميًا وانهاء 
االجراءات ذات الصلة من خالل الحضور شخصيًا إلى مكتب خدمات الطلبة والتسجيل. وفي حال كان الطالب مبتعث فعليه الحصول على 

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

ويدخل االنسحاب حيز التنفيذ من تاريخ استالم مكتب خدمات الطلبة والتسجيل لطلب االنسحاب المعبأ حسب التعليمات. ومن 
الضروري أن تراعي عملية االنسحاب من األكاديمية الجدول الزمني لالنسحاب من المساقات كما هو محدد في التقويم األكاديمي حتى 
يتجنب الطالب الغرامات األكاديمية والمادية. ويحصل أي طالب يغادر األكاديمية قبل نهاية الفصل الدراسي دون االنسحاب رسميًا على 

عالمة »F« )أي راسب( في كل مساق مسجل في ذلك الفصل الدراسي. وفي حال أراد الطالب الرجوع لألكاديمية بعد االنسحاب منها عليه 
التقديم على القبول مرة أخرى حيث سُيعامل كأي مرشح جديد للدراسة في األكاديمية وقد يُطلب منه أن يُنهي البرنامج بصيغته المعدلة 

في حال قررت األكاديمية تعديل ذلك البرنامج.

االنسحاب من البرنامج  7.2

في حال أراد الطالب ايقاف البرنامج أو االنسحاب منه عليه ابالغ األكاديمية خطيًا مع العلم أّن االنسحاب من البرنامج لن يؤثر على حالة 
التقدم األكاديمي للطالب طالما أنه قدم طلب االنسحاب قبل دخول فترة العقوبات المالية. وفي حال قرر الطالب مواصلة البرنامج 

بعد االنسحاب عليه إعادة التسجيل في البرنامج حيث سيعامل كأي متقدم جديد وقد يُطلب منه أن ينهي البرنامج بصيغته المعدلة 
في حال قررت األكاديمية تعديل ذلك البرنامج.

االنسحاب من المساق  7.3

يُمكن للطلبة المواظبة على الدراسة بدوام كامل من خالل تسجيل العبء األدنى المسموح من الساعات المعتمدة في الفصل 
الدراسي الواحد وفقًا لدليل األكاديمية. ويُسمح للطبة االنسحاب من المساقات مع التنويه أنه يتعين على الطلبة المبتعثين الحصول 
على موافقة جهة االبتعاث على االنسحاب من أي مساق وذلك من خالل الحصول على خطاب موافقة مرفق باستمارة االنسحاب من 

المساق. وفي ظروف استثنائية لطالب درجة البكالوريوس يستطيع العميد األكاديمي أن يُنّسب للمسجل بتخفيض عدد الساعات إلى 
ما دون العبء األدنى المسموح.

السحب واالضافة  7.4

يستطيع الطلبة سحب وإضافة المساقات خالل األسبوع األول من فصلي الخريف والربيع كما هو محدد في التقويم األكاديمي. ولن 
ترصد المساقات المحذوفة والمضافة في كشوف عالمات الطلبة مع التنويه على ضرورة لقاء الطالب مرشده األكاديمي للتشاور 

ومن ثم التوجه إلى مكتب خدمات الطلبة والتسجيل لتسليم استمارة الحذف واالضافة.

االنسحاب من مساق دون غرامة  7.5

يستطيع الطالب االنسحاب من مساق ما في أي وقت قبل انقضاء 6 اسابيع من الفصل الدراسي دون أي جزاء. حيث سيظهر رمز 
»WW« بجانب المساق في كشف عالمات الطالب مع التنويه أّن هذا الرمز ال يؤثر على معدل الطالب الفصلي أو التراكمي بأي WW من 

األشكال. ومع ذلك يوجد هناك غرامة مالية تطبق بعد األسبوع الثاني من المحاضرات.

االنسحاب من مساق بغرامة  7.6

 »WF« تفرض األكاديمية جزاء على الطالب الذي ينسحب من مساق ما بعد االسبوع السادس من الفصل الدراسي، وحينها يظهر رمز
بجانب المساق في كشف عالمات الطالب وهي تساوي وزنًا عالمة راسب )أي عدد النقاط النوعية المكافئة يُساوي 0(، وفي طبيعة 

الحال تدخل هذه الدرجة في حساب المعدل وبالتالي تؤثر سلبًا على المعدلين الفصلي والتراكمي.
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االنقطاع عن الدراسة  7.7

ــه  ــب ال يُمكن ــه أن الطال ــع التنوي ــة، م ــي األكاديمي ــة ف ــة المعني ــد الكلي ــة( لعمي ــن دراس ــاع ع ــل )انقط ــب تأجي ــم طل ــب تقدي ــتطيع الطال يس
تأجيــل الدراســة إال بعــد انهــاء مســاق واحــد علــى األقــل فــي أكاديميــة ربــدان وتقديــم ســبب مقنــع للتأجيــل. وبشــكل عــام، يجــب أال يتعــدى 
مــدة التأجيــل 12 شــهراً )فصليــن دراســيين( ويجــب أن يكــون الطالــب بوضــع أكاديمــي جيــد. وأن يملــئ اســتمارة »االنقطــاع عــن الدراســة« 
المتواجــدة فــي مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل، ويُمكــن للطالــب مواصلــة دراســته فــي أكاديميــة ربــدان بعــد انقضــاء فتــرة االنقطــاع عــن 
الدراســة عــن طريــق تعبئــة اســتمارة إعــادة التســجيل التــي يُمكــن الحصــول عليهــا مــن مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل. ويتــم احتســاب 

فتــرة التأجيــل ضمــن فتــرة الدراســة المســموحة للطالــب فــي البرنامــج،

إعادة التسجيل  7.8

إذا كان الطالــب فــي وضــع أكاديمــي جيــد وانســحب مــن البرنامــج فبإمكانــه إعــادة التســجيل فــي نفــس البرنامــج شــريطة الحصــول علــى 
موافقــة جهــة االبتعــاث، مــع التنويــه أن إعــادة التســجيل فــي البرنامــج خاضعــة لتوفــر شــواغر فــي البرنامــج المطلــوب وتقدير عميــد الكلية 

المعنية.

اعادة قيد المفصولين  7.9

عنــد فصــل الطالــب مــن أكاديميــة ربــدان ألســباب غيــر أكاديميــة )مثــاًل ألســباب ســلوكية أو تأديبيــة( يُمكنــه تقديــم طلــب إلعــادة قيــده، 
ــر بالذكــر أنــه يُمكــن للطالــب المفصــول مــن  ــره الخــاص. والجدي وعندهــا يتخــذ نائــب الرئيــس التنفيــذي قــرار إعــادة القيــد وفقــًا لتقدي

األكاديميــة ألســباب مرتبطــة بالنزاهــة األكاديميــة مــن التقديــم علــى إعــادة القيــد.

اعادة القبول  7.10

يُعتبــر الطالــب الــذي يُقبــل فــي األكاديميــة ولكنــه يمتنــع عــن الحضــور بانقضــاء فتــرة الحــذف واإلضافــة فــي فصل القبــول أنه قــد تخلى عن 
حقــه فــي القبــول وهــو مــا يعنــي أنــه إذا مــا اراد أن ينتظــم فــي أكاديميــة ربــدان فعليــه التقديــم مــرة أخــرى للقبــول.

ومــن ناحيــة أخــرى، علــى الطالــب المفصول مــن األكاديمية لتجاوزه المدة المســموحة للبرنامج التقديم مرة أخــرى للقبول في األكاديمية 
مــع التنويــه أن عميــد الكليــة المعنيــة يتخــذ قــرار إعادة القبــول وفقًا لتقديــره الخاص.

أما الطالب المفصول لضعف أدائه األكاديمي فال يحق له التقديم مرة أخرى على القبول.
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الجزء الثالث: البرامج األكاديمية

الكفــاءة  الختبــار  التقييــم  مركــز  فــي  بالبرامــج  القبــول  يبــدأ 
والمقابلــة. 

تــم تصميــم المقابلــة لتحديــد مــا إذا كان الطالــب الجامعــي 
المرتقــب لديــه الدافــع المطلــوب، والنضــج، وااللتزام الســتكمال 

ــه قــد تــم توظيفــه فــي مجــال ذات صلــة.  البرنامــج وبأن

مــع التنويــه علــى ضــرورة أن يلبــي هــذه المتطلبــات حتــى يتســنى 
التوصيــة بقبولــه فــي البرنامــج.

ــا  ــة فيم ــن المرون ــة م ــح درج ــة تتي ــج بطريق ــذا البرنام ــم ه ُصم
يتعلــق بزمــن وكيفيــة بــدء ومواصلــة الطالــب للدراســة فــي 
األكاديميــة علــى وجــه الخصــوص، تتماشــى البرامــج مــع اإلطــار 
التعليمــي لألكاديميــة وتنظــر فــي االعتــراف بالتعليــم والخبــرات 
الســابقة )RPL( وسياســات معادلــة الســاعات المعتمــدة فــي 

ــب.  ــه الطال ــل ب ــذي يقب ــتوى ال ــد المس تحدي

وفــي هــذا الصــدد، يتوجــب علــى جميــع الطلبــة الراغبيــن فــي 
الخضــوع  ربــدان  أكاديميــة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  دراســة 
مهاراتهــم  تحديــد  بهــدف  التقييــم      مركــز  لمتطلبــات 

لهــم. فرديــة  تعليــم  خطــة  وتطويــر  الحاليــة  ومعارفهــم 

ــق  ــي تتواف ــرة الت ــالت والخب ــل المؤه ــب بالفع ــدى الطال  إذا كان ل
بشــكل مباشــر مــع مســاقات محــددة، فإنــه يمكــن تقديــم 
طلــب معادلــة التعليــم والخبــرات الســابقة، وبمجــرد الموافقــة 
ــاقات  ــدة للمس ــاعات المعتم ــل الس ــاد تحوي ــم اعتم ــا، يت عليه

ــددة. المح

وقــد صممــت برامــج أكاديميــة ربــدان لتتناســب مــع الطلبــة 
مــن ذوي الخبــرات والخلفيــات المختلفــة بــدءاً بخريجــي الثانويــة 
أصحــاب  مــن  الناضجيــن  البالغيــن  بالطلبــة  وانتهــاًء  العامــة 
ــور وظيفيــًا. ويوضــح  ــون بالتط ــن يرغب ــعة والذي ــرات الواس الخب
ــى البرنامــج بهــدف  ــة الــذي أدخــل إل ــاه عنصــر المرون الشــكل أدن
الطلبــة  لمجموعــة  مختلفــة  محتملــة  مســارات  توفيــر 

المعنيــة.

مسارات التعلم

 خريجي المدارس  •
الثانوية

من ال يوجد لديهم  •
خبرة عملية

من ال يوجد لديهم  •
خبرة متعلقة 

بالبرنامج

مركز التقييم •
انتداب تدريبي  •

اولي
البرنامج  •

التأسيسي
مساقات كاملة  •

من البرامج

الطالب البالغين  •
الناضجين )الكبار(

من لديهم خبرة  •
عملية واسعة

مؤهل المستوى  •
الرابع

من ال يوجد لديهم  •
خبرة متعلقة 

مركز التقييم •
التدريب الموجه •
االعتراف بالتعليم  •

والخبرات السابقة 
ومعادلتها مع 

مواد معينة
مساقات كاملة  •

من البرامج

الخريجين الحاصلين على  •
دبلوم أو الدبلوم العالي أو 

البكالوريوس
من ال يوجد لديهم خبرة  •

عملية أو لديهم خبرة 
عملية محدودة

من ال يوجد لديهم خبرة أو  •
مؤهالت متعلقة بالبرنامج

مركز التقييم •
انتداب تدريبي اولي •
اإلعفاء من مساقات  •

التعليم العام
مساقات كاملة من  •

البرامج

الطالب البالغين الناضجين  •
)الكبار(

لديهم خبرة واسعة ذات  •
عالقة بالبرنامج

ذات كفاءة أو لديه تعليم أو  •
خبرات سابقة معترف بها

من ليس لديهم مؤهل  •
المستوى الخامس

مركز التقييم •
انهاء مساقات التعليم  •

العام
االعتراف بالتعليم والخبرات  •

السابقة ومعادلتها مع مواد 
معينة

إنهاء جميع المواد األخرى •

المجموعة األولى

المسار األول

المجموعة الثانية

المسار الثاني

المجموعة الثالثة

المسار الثالث

المجموعة الرابعة

المسار الرابع



دليل األكاديمية    |    الصفحة 32

ــي  ــكل تنظيم ــة، وهي ــات تعليمي ــة، ومخرج ــداف تعليمي ــف، وأه ــالة، ووص ــان رس ــدان بي ــة رب ــي أكاديمي ــة ف ــج التعليمي ــع البرام ــدى جمي ل
للمســاقات باإلضافــة إلــى خطــة دراســية نموذجيــة. وتســاند مخرجــات البرنامــج التعليمية األهــداف التعليمية طويلة األمد والتي تتماشــى 
مــع مخرجــات الدراســات العليــا. وقــد تــم فحــص هــذه األهــداف التعليميــة مــع أصحــاب المصلحــة وتماشــيا مــع عناصــر وصــف حقــول 

المخرجــات التعليميــة الخاصــة بإطــار المؤهــالت الوطنيــة، وفقــا للجــدول التالــي والملحــق أ.

تقــود البرامــج العلميــة إلــى الحصــول علــى مؤهــالت. بعــد الدراســة لمــدة ســنتين واكمــال 60 ســاعة معتمــدة بنجــاح يمكــن للطالــب أن 
يحصل على درجة الدبلوم )شــهادة المســتوى الخامس من إطار المؤهالت الوطنية(. بعد الدراســة لمدة 4 ســنوات واكمال 120 ســاعة 
معتمــدة بنجــاح يمكــن للطالــب أن يحصــل على درجة البكالوريوس )شــهادة المســتوى الســابع من إطار المؤهــالت الوطنية(. يتم عرض 

المتطلبات المحددة المتثال البرامج وفقا لسياســة انهاء البرامج في أكاديمية ربدان.

تتكــون البرامــج األكاديميــة مــن مســاقات دراســية لهــا رمــوز خاصــة، ووصــف خــاص، ومخرجــات تعليميــة، ومواضيــع، وتقييمــات ومصــادر 
للتعلــم. توصــف المخرجــات التعليميــة الخاصــة بالمســاقات القــدرات التــي ســيتم اكتســابها عنــد اكمــال دراســة المســاق بنجــاح. يمكــن 

ايجــاد وصــف المســاقات فــي الملحــق ب.

البرنامج التأسيسي  .8
تقــدم مســاقات هــذا البرنامــج المعرفــة الضروريــة ومهــارات اللغــة االنجليزيــة والرياضيــات وتقنيــة المعلومــات واســاليب الدراســة للنجــاح 
األكاديمــي تعــد الكليــة الجلســات التعليميــة للطــالب والتــي تلبــي االحتياجــات التعليميــة وتقــدم الدعــم لتمكيــن التقــدم األكاديمــي فــي 

ــة. االكاديمي

عنــد االنتهــاء مــن المســاقات يكتســب الطلبــة الخبــرة بتقنية المعلومات ويطورون قدرات التواصل على مســتوى دولــي من الكفاءة قبل 
قبولهــم فــي برامــج الدراســات العليــا التي تقــدم باللغــة االنجليزية.

كجــزء مــن اجــراءات القبــول بأخــذ الطــالب مجموعــة مــن االختبــارات التأسيســية وتعيــن لهــم صفــوف مالئمــة لمســتوى أدائهــم يقيــم 
الطــالب بانتظــام لضمــان تقــدم مســتواهم تصنــف المســاقات التأسيســية علــى خمــس مســتويات وتمتــد حتــى عــام اعتمــادا تقييــم 

كفــاءة اللغــة االنجليزيــة تبــدأ البرامــج التأسيســية فــي اغســطس وينايــر مــن كل عــام.

عناصر وصف حقول المخرجات التعليمية  مخرجات الدراسات العليا بأكاديمية ربدان   
        الخاصة بإطار المؤهالت الوطنية

المهارة التواصل والقدرة على القراءة والكتابة    

الكفاءة:  التطوير الذاتي التطوير المستمر      

المعرفة والفهم التفكير الناقد والمنطق الكمي    

الكفاءة:  االستقاللية والمسؤولية المواطنة الرقمية      

المهارة الكفاءة المهنية      

الكفاءة: الدور وفقًا للسياق القيادة في العمل الجماعي     

البرامج التعليمية المستوى 

1. المهارات األكاديمية   

2. مهارات االتصال   

3. القواعد والكتابة   

4. تقنية المعلومات واالتصاالت   

5. استراتيجيات التعليم    

 .2
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مساقات التعليم العام  .9
صمــم التعليــم العــام إلضافــة مزيــد مــن الخبــرات الذهنيــة للطلبــة وضمــان حصولهــم علــى المعرفــة والكفــاءة التــي تعــادل إكمــال مســاق 

أو مســاقين جامعييــن فــي 1. اللغــة االنجليزيــة والعربيــة أو اللغــات االخــرى 2. العلــوم االنســانية أو االدب 3. العلــوم الطبيعيــة 4. تقنيــة 

ــة ــات إماراتي ــة 7. دراس ــخ، أو الثقاف ــالمية، التاري ــات االس ــلوكية 6. الدراس ــة أو الس ــوم الجتماعي ــات 5. العل ــات أو الرياضي المعلوم

تطــور المســاقات التعليميــة العامــة المهــارات االكاديميــة والعمليــة والعقليــة للطلبــة وذلــك مــن خــالل الخبــرات التعليميــة المتكاملــة 
فــي التفكيــر النقــدي والكمــي والعلمــي باســتخدام التكنولوجيــا  لتقييــم وتنظيــم وتوصيــل المعلومــات يعــزز الطلبــة قدراتهــم فــي التواصــل 
واالبــداع والتجــاوب النقــدي مــن اجــل تحســين التعليــم الموجــه ذاتيــا وانشــاء التعليــم طويــل االجــل الــذي يمتــد خــارج أكاديميــة ربــدان وإلــى 

بيئــة العمــل

بالنســبة للتأهيــل لبرنامــج الدبلــوم ومدتــه ســنتان يكمــل الطلبــة 18 ســاعة معتمــدة وفقــا للجــدول التالــي: تجــدر المالحظــة انــه لمجــاالت 
العلــوم االنســانية واألدب والعلــوم االجتماعيــة والســلوكية فيتوجــب تلبيتهــا بمســاقات برنامــج مخطــط لــه جيــدا

 .3

 .4

.5

البرامج التعليمية المستوى 

1. المهارات األكاديمية

2. مهارات االتصال

3. الطوارئ والكوارث

4. القواعد والكتابة

5. تقنية المعلومات واالتصاالت

6. استراتيجيات التعليم

7. الرياضيات التحضيري

1. المهارات األكاديمية

2. مهارات االتصال

3. القواعد والكتابة

4. الصحة والسالمة

5. تقنية المعلومات واالتصاالت

6. الرياضيات التحضيري

7. مهارات الدراسة

1. المهارات األكاديمية

2. مهارات االتصال

3. تقنية المعلومات واالتصاالت

4. الرياضيات التحضيري

5. القراءة والمصطلحات

6. دراسات أمنية

7. مهارات الدراسة
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بالنسبة لمستوى برنامج البكالوريوس في العلوم   ومدته أربع سنوات يكمل الطلبة 36 ساعة معتمدة وفقا للجدول التالي:

الدول التالي يتضمن مساقات التعليم العام الحالية المساقات االضافية تحت التطوير وتضاف وفقا إلجراءات موافقة محددة

انجليزي وعربي ولغات أخرى

العلوم االنسانية أو اآلداب

انجليزي وعربي ولغات أخرى

العلوم االنسانية أو اآلداب

العلوم الطبيعية

تقنية المعلومات/ الرياضيات

الدراسات السلوكية واالجتماعية

الدراسات اإلسالمية، التاريخ، أو الحضارة

التربية الوطنية

انجليزي وعربي ولغات أخرى

العلوم االنسانية أو اآلداب

العلوم الطبيعية

تقنية المعلومات/ الرياضيات

الدراسات السلوكية واالجتماعية

الدراسات اإلسالمية، التاريخ، أو الحضارة

التربية الوطنية

دراسات اللغة اإلنجليزية 1 -القراءة والكتابة والتكلم على مستوى جامعي

دراسات اللغة اإلنجليزية 2 -اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية

دراسات اللغة اإلنجليزية 3 -القراءة والكتابة والبحث العلمي

اللغة العربية ألغراض العمل

دراسات في علم األخالق

GE1111

GE1210

GE2112

GE1192

GE1120

6

3

3

3

3

12

3

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

الفئة:

الفئة:

الرمز

الرمز

العنوان

العنوان

الساعات المعتمدة

الساعات المعتمدة

الساعات 
المعتمدة

الساعات 
المعتمدة
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العلوم الطبيعية

تقنية المعلومات/ الرياضيات

الدراسات السلوكية واالجتماعية

الدراسات اإلسالمية، التاريخ، أو الحضارة

التربية الوطنية

علم البيئة

العلم وراء األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية األخطار الكيميائية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

المواد الخطرة

نظم إدارة المعلومات

مقدمة في االحصاء

أنظمة وتقنيات السالمة واألمن والدفاع وإدارة الطوارئ واألزمات

السلوك التنظيمي

الدراسات اإلسالمية

دراسات إماراتية

GE1140

GE1170

SCI140

GE1150

GE1180

SEC210

GE1130

IS1262

GE1000

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الرمز

الرمز

الرمز

الرمز

الرمز

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

الساعات المعتمدة

الساعات المعتمدة

الساعات المعتمدة

الساعات المعتمدة

الساعات المعتمدة
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إدارة استمرارية األعمال اسم البرنامج

دبلوم/ بكالوريوس الدرجة الممنوحة

د لميس القيسي،
مدير برنامج إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية األعمال باإلنابة

عضو الهيئة التدريسية 
المسؤول

وفقًا لسياسة القبول في أكاديمية ربدان
 RALA-POLICY-AD-0110 متطلبات الدخول 

60 ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم 

و120 ساعة معتمدة لبرنامج 

البكالوريوس

عدد الساعات 

المعتمدة

سنتان للدبلوم
المدة و4 سنوات للبكالوريوس

دوام كامل منتظم، وجهًا لوجه نظام الدراسة أكاديمية ربدان مكان الدراسة

10    إدارة استمرارية االعمال
الرسالة  10.1

يعــد هــذا البرنامــج الخريجيــن ليكونــوا قــادة قادريــن علــى إدارة فريــق متعــدد التخصصــات فــي تطبيــق االجــراءات والممارســات واالخــالق 
ــز  ــال لتعزي ــتمرارية االعم ــة واس ــة والتكاملي ــول التنظيمي ــق الحل ــر وتطبي ــم المخاط ــدات وتقيي ــد التهدي ــا لتحدي ــر والتكنولوجي والمعايي

جاهزيــة الدولة.

الوصف  10.2

يتناول برنامج إدارة اســتمرارية األعمال دورة حياة تخطيط اســتمرارية األعمال في المؤسســات وتحســينها، وتغطي المســاقات الدراســية 
ضمــن البرنامــج الدعــم التنظيمــي ووضــع الخطــط لدعــم الجاهزيــة بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة. مــن خالل مجموعة مــن المحاضرات 
والمناقشــات وتماريــن المحــاكاة وتطبيــق ســيناريوهات العالــم الحقيقــي، يتعلــم الطــالب تنظيم الفــرق، واألخالقيات المهنيــة، والعمليات 
المشــتركة بين األجهزة المختلفة، والجاهزية من خالل تطبيق المبادئ األساســية المعاصرة وذات الصلة، والتكامل، والتعاون، والتنســيق 
بين األجهزة المتعددة وقابلية التشــغيل البيني. إن الخريجين هم قادة يســاهمون في األمن والســالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ 

وإدارة االزمات لتعزيز الجاهزية بالدولة.

األهداف التعليمية طويلة المدى  10.3

المعرفة والمهارات التقنية الكافية، والقدرة التوظيف إدارة في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة    . PEO1
األزمات.  

العمل والقيادة والتواصل بشكل فعال لتحقيق األهداف المشتركة.  . PEO2
تطبيق المعايير والممارسات االخالقية واالجراءات والتكنولوجيا لجمع المعلومات وتنفيذ تقييم المخاطر وتطوير البرامج    . PEO3

الفاعلة.  
تطبيق حلول تنظيمية ولعدة هيئات لتعزيز أمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات. وبناء قدرات     . PEO4

الجاهزية الوطنية.  
توسيع نطاق المعرفة والقدرات من خالل التعليم المستمر, اصدار الشهادات, غيرها من فرص التعلم مدى الحياة.  .PEO5

الوفاء بالواجبات والمسؤوليات المدنية من خالل الخدمة محليًا أو وطنيًا أو عالميًا.  . PEO6

الخالصة  10.4
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)Compliance( االمتثال  10.5
الدبلوم في إدارة استمرارية األعمال  10.5.1

تصميم برنامج إدارة استمرارية أعمال وتقييم المخاطر المؤسسية

تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة استمرارية األعمال

مقدمة في إدارة المخاطر االستراتيجية

مقدمة في إدارة استمرارية االعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مقدمة في القيادية واإلدارة في حاالت الطوارئ

مقدمة إلى مفاهيم اإلدارة المتكاملة للطوارئ اإلدارة

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

مشروع مبتكر في إدارة السالمة واالمن والدفاع والطوارئ واالزمات

اللغات

تتحقق االنسانيات واآلداب بمساق GP2210 مقدمة الى مفاهيم إدارة استمرارية االعمال

تقنية المعلومات/ الرياضيات

العلوم الطبيعية

GP2140 تتحقق العلوم السلوكية واالجتماعية بمساق مقدمة الى القيادة واالدارة

الدراسات اإلسالمية، التاريخ أو الحضارة

التربية الوطنية

BCM221

BCM222

GP1230

GP2120

GP2140

GP2210

SEC100

SEC290

3

3

3

3

3

3

3

3

6

3

3

3

3

مساقات التخصص االجبارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 24

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18

ساعات اختيارية مطلوبة   18  )6 مساقات(

مدرجة في بكالوريوس العلوم
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بكالوريوس إدارة استمرارية األعمال  10.5.2

تصميم برنامج إدارة استمرارية أعمال وتقييم المخاطر المؤسسية

تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة استمرارية األعمال

رفع الوعي والمراجعة المستمرة لقدرة إدارة استمرارية األعمال

حماية المنشآت الوطنية الحيوية

إدارة استمرارية األعمال للوزارات وتعزيز العمل بها

مقدمة في إدارة المخاطر االستراتيجية

مقدمة في إدارة استمرارية االعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مقدمة في القيادية واإلدارة في حاالت الطوارئ

مقدمة إلى مفاهيم اإلدارة المتكاملة للطوارئ اإلدارة

التحقق من صالحية الخطط ومراجعتها

االنتداب/اإلعارة في مكان العمل

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

التحليل التطبيقي ألصحاب المصلحة

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

مشروع مبتكر في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ واألزمات

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

اللغات

العلوم االنسانية أو اآلداب

تقنية المعلومات/ الرياضيات

العلوم الطبيعية

الدراسات السلوكية واالجتماعية

الدراسات اإلسالمية، التاريخ أو الحضارة

التربية الوطنية

BCM221

BCM222

BCM3110

BCM3120

BCM3130

GP1230

GP2120

GP2140

GP2210

GP3210

GP3220

GP4120

GP4130

SEC100

SEC290

SEC490

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

3

6

6

3

3

3

مساقات التخصص االجبارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 48

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 36
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10.6 

مقدمة في االستعداد والتصدي للحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

نُهج مقارنة في إدارة استمرارية األعمال

مقدمة في االستجابة للطوارئ

مراكز السيطرة على الطوارئ وإدارة المعلومات

إدارة الطوارئ التعبوية

مقدمة في إدارة الحشود والسالمة العامة

االتصاالت في إدارة استمرارية األعمال وإدارة الطوارئ المتكاملة

التخطيط االستراتيجي.

فهم الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

التعامل مع العامة واإلعالم أثناء الطوارئ

تطوير إجراءات االستجابة

اإلدارة االستراتيجية والمتكاملة للطوارئ

فهم التهديدات االستراتيجية

حروب الجيل الرابع

مقدمة في مفاهيم إدارة استمرارية االعمال

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

اإلحصاء

مساقات عامة

مساقات عامة

مقدمة في إدارة استمرارية العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مقدمة في القيادية واإلدارة في حاالت الطوارئ

مساقات عامة

مساقات عامة

مساقات اختيارية

GP221

GP211

GP2220

GP3130

GP3140

GP3150

GP322

GP3230

GP324

GP325

GP403

GP4110

GP4140

MIL420

GP2210

SEC100

GE1180

GP2120

GP2140

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

مساقات اختيارية -36 ساعة معتمدة )12 مساق(

الفصل

الفصل األول

الفصل الثاني

المساقرمز المساق
 

الساعات المعتمدة
 للمساق

الخطة المقترحة
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مقدمة في إدارة المخاطر االستراتيجية

تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة استمرارية األعمال

مساقات عامة

مواد اختيارية

مواد اختيارية

تصميم برنامج إدارة استمرارية أعمال وتقييم المخاطر المؤسسية

مشروع مبتكر في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ واألزمات

مواد اختيارية

مواد اختيارية

مواد اختيارية

حماية المنشآت الوطنية

التحليل التطبيقي ألصحاب المصلحة

مساقات عامة

مساقات عامة

مواد اختيارية

التحقق من صالحية الخطط ومراجعتها

مهارات البحث والدراسة

مساقات عامة

مساقات عامة

مواد اختيارية

االنتداب/اإلعارة في مكان العمل

إدارة استمرارية األعمال للوزارات وتعزيز العمل بها

مساقات عامة

مواد اختيارية

مواد اختيارية

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

رفع الوعي والمراجعة المستمرة لقدرة إدارة استمرارية األعمال

مساقات عامة

مواد اختيارية

مواد اختيارية

GP1230

BCM222

BCM221

SEC290

BCM3120

GP4130

GP3210

GP4120

GP3220

BCM3130

SEC490

BCM3110

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الفصل

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل 
الخامس

الفصل 
السادس

الفصل السابع

الفصل الثامن

الساعات المعتمدةالمساقرمز المساق
 للمساق

اختيارياجباري تخصصتعليم عام
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اإلدارة المتكاملة للطوارئ  11
الرسالة  11.1

يعــد هــذا البرنامــج الخريجيــن ليكونــوا قــادة قادريــن علــى إدارة فريــق متعــدد التخصصــات فــي تطبيــق االجــراءات والممارســات واالخــالق 
والمعاييــر والتكنولوجيــا لتحديــد التهديــدات وتقييــم المخاطــر وتطبيق الحلــول التنظيمية والتكامليــة لإلدارة المتكاملــة للطوارئ لتعزيز 

جاهزية الدولة

الوصف  11.2

يقــوم برنامــج إدارة الطــوارئ المتكاملــة ببنــاء الجاهزيــة الوطنيــة مــن خــالل مســاقات دراســية عــن الممارســات المعياريــة، وإجــراءات 
وتقنيــات جمــع المعلومــات، وإجــراء تقييــم المخاطــر، ووضــع خطــط فعالــة إلدارة حــاالت الطــوارئ، واالســتجابة، والقيــادة، واإلغاثــة، والتعافي. 
مــن خــالل مجموعــة مــن المحاضــرات والمناقشــات وتماريــن المحــاكاة وتطبيــق ســيناريوهات العالــم الحقيقــي، يتعلــم الطــالب تنظيــم 
الفــرق، واألخالقيــات المهنيــة، والعمليــات المشــتركة بيــن األجهــزة المختلفــة، والجاهزيــة مــن خــالل تطبيق المبــادئ األساســية المعاصرة 
وذات الصلة، والتكامل، والتعاون، والتنســيق بين األجهزة المتعددة وقابلية التشــغيل البيني. إن الخريجين هم قادة يســاهمون في األمن 

والســالمة والدفــاع والتأهــب لحاالت الطــوارئ وإدارة االزمات لتعزيــز الجاهزية بالدولة.

الغايات التعليمية  11.3

المعرفة والمهارات التقنية الكافية، والقدرة الوظيفية إدارة في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة    . PEO1
األزمات.  

العمل والقيادة والتواصل بشكل فعال لتحقيق األهداف المشتركة.  . PEO2
تطبيق المعايير والممارسات االخالقية واالجراءات والتكنولوجيا لجمع المعلومات وتنفيذ تقييم المخاطر وتطوير البرامج    . PEO3

الفاعلة.  
تطبيق حلول تنظيمية ولعدة هيئات لتعزيز أمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات. وبناء قدرات     . PEO4

الجاهزية الوطنية.  
توسيع نطاق المعرفة والقدرات من خالل التعليم المستمر, اصدار الشهادات, غيرها من فرص التعلم مدى الحياة.  .PEO5

الوفاء بالواجبات والمسؤوليات المدنية من خالل الخدمة محليًا أو وطنيًا أو عالميًا.  . PEO6

الخالصة  11.4

اإلدارة المتكاملة للطوارئ. اسم البرنامج

الدرجة الممنوحة دبلوم/ بكالوريوس

د لميس القيسي،
مدير برنامج إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية األعمال باإلنابة

عضو الهيئة التدريسية 
المسؤول

وفقًا لسياسة القبول في أكاديمية ربدان
 RALA-POLICY-AD-0110 متطلبات الدخول 

60 ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم 

و120 ساعة معتمدة لبرنامج 

البكالوريوس

عدد الساعات 

المعتمدة

سنتان للدبلوم
المدة و4 سنوات للبكالوريوس

دوام كامل منتظم، وجهًا لوجه نظام الدراسة أكاديمية ربدان مكان الدراسة
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االمتثال 11.5 

11.5.1  الدبلوم/ في إدارة الطوارئ المتكاملة

مدرجة في بكالوريوس العلوم

ساعات اختيارية مطلوبة   18 )6 مساقات(

مقدمة في إدارة المخاطر االستراتيجية

مقدمة في القيادية واإلدارة في حاالت الطوارئ

مقدمة إلى مفاهيم اإلدارة المتكاملة للطوارئ اإلدارة

مقدمة في االستجابة للطوارئ

التخطيط االستراتيجي.

اإلغاثة والتعافي

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

مشروع مبتكر في إدارة السالمة واالمن والدفاع والطوارئ واالزمات

اللغات

تتحقق االنسانيات واآلداب بمساق    GP2210 مقدمة الى مفاهيم إدارة استمرارية االعمال

تقنية المعلومات/ الرياضيات

العلوم الطبيعية

GP2140 تتحقق العلوم السلوكية واالجتماعية بمساق مقدمة الى القيادة واالدارة

الدراسات اإلسالمية، التاريخ أو الحضارة

التربية الوطنية

GP1230

GP2140

GP2210

GP2220

GP3230

IEM316

SEC100

SEC290

3

3

3

3

3

3

3

3

6

3

3

3

3

مساقات التخصص االجبارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 24

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18

)Compliance(
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11.5.2 بكالوريوس اإلدارة المتكاملة للطوارئ

مقدمة في إدارة المخاطر االستراتيجية

مقدمة في القيادية واإلدارة في حاالت الطوارئ

مقدمة في مفاهيم إدارة استمرارية االعمال

مقدمة االستجابة للطوارئ

التخطيط االستراتيجي.

إدارة الطوارئ التعبوية

التحقق من صالحية الخطط ومراجعتها

االنتداب/اإلعارة في مكان العمل

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

ECC and Information Mgt

انشاء خطط استمرارية االعمال

اإلغاثة والتعافي

نُهج مقارنة في إدارة الطوارئ المتكاملة

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

مشروع مبتكر في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ واألزمات

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

اللغات

العلوم االنسانية أو اآلداب

تقنية المعلومات/ الرياضيات

العلوم الطبيعية

الدراسات السلوكية واالجتماعية

الدراسات اإلسالمية، التاريخ أو الحضارة

التربية الوطنية

GP1230

GP2140

GP2210

GP2220

GP3230

GP3140

GP3210

GP3220

GP4120

GP3130

IEM216

IEM316

IEM417

SEC100

SEC290

SEC490

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

3

6

6

3

3

3

مساقات التخصص االجبارية

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 36
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11.6 الخطة المقترحة

مساقات اختيارية -36 ساعة معتمدة )12 مساق(

مقدمة في االستعداد والتصدي للحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

مقدمة في إدارة الحشود والسالمة العامة

فهم الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

التعامل مع العامة واإلعالم أثناء الطوارئ

تطوير إجراءات االستجابة

قيادة العمليات الكبرى

االستعداد للتعامل مع الحوادث التي ينجم عنها أعداد كبيرة من الضحايا

مقدمة في دور مع المؤسسة التطوعية في إدارة الطوارئ

اإلدارة االستراتيجية والمتكاملة للطوارئ

مقدمة في تحليل أصحاب المصلحة

فهم التهديدات االستراتيجية

وضع خطط إدارة طوارئ على الصعيد الوطني

حروب الجيل الرابع

GP221

GP3150

GP324

GP325

GP403

GP401

GP404

GP411

GP4110

GP4130

GP4140

IEM315

MIL420

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

مقدمة في مفاهيم إدارة استمرارية االعمال

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

اإلحصاء

مساقات عامة

مساقات عامة

مقدمة االستجابة للطوارئ

مقدمة في القيادية واإلدارة في حاالت الطوارئ

مساقات عامة

مساقات عامة

مواد اختيارية

GP2210

SEC100

GE1180

GP2220

GP2140

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الفصل

الفصل األول

الفصل الثاني

المساقرمز المساق
 

الساعات المعتمدة
 للمساق
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مقدمة في إدارة المخاطر االستراتيجية

التخطيط االستراتيجي.

مساقات عامة

مواد اختيارية

مواد اختيارية

اإلغاثة والتعافي

مشروع مبتكر في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ واألزمات

مواد اختيارية

مواد اختيارية

مواد اختيارية

إدارة الطوارئ التعبوية

إعداد خطط إلدارة الطوارئ

مساقات عامة

مساقات عامة

مواد اختيارية

التحقق من صالحية الخطط ومراجعتها

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

مساقات عامة

مساقات عامة

مواد اختيارية

االنتداب/اإلعارة في مكان العمل

نُهج مقارنة في إدارة الطوارئ المتكاملة

مساقات عامة

مواد اختيارية

مواد اختيارية

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

ECC and Information

مساقات عامة

مواد اختيارية

مواد اختيارية

GP1230

GP3230

IEM316

SEC290

GP3140

IEM216

GP3210

GP4120

GP3220

IEM417

SEC490

GP3130

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الفصل

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل 
الخامس

الفصل 
السادس

الفصل السابع

الفصل الثامن

الساعات المعتمدةالمساقرمز المساق
 للمساق

اختيارياجباري تخصصتعليم عام



دليل األكاديمية    |    الصفحة 46

العمليات الشرطية واألمن  .12
الرسالة  12.1

يعــد هــذا البرنامــج الخريجيــن ليكونــوا قــادة قادريــن علــى إدارة فريــق متعــدد التخصصــات فــي تطبيــق االجــراءات والممارســات واالخــالق 
والمعاييــر والتكنولوجيــا لتحديــد التهديــدات وتقييــم المخاطــر وتطبيق الحلــول التنظيمية والتكامليــة لإلدارة المتكاملــة للطوارئ لتعزيز 

جاهزية الدولة

الوصف  12.2

يقــوم برنامــج إدارة الطــوارئ المتكاملــة ببنــاء الجاهزيــة الوطنيــة مــن خــالل مســاقات دراســية عــن الممارســات المعياريــة، وإجــراءات 
وتقنيــات جمــع المعلومــات، وإجــراء تقييــم المخاطــر، ووضــع خطــط فعالــة إلدارة حــاالت الطــوارئ، واالســتجابة، والقيــادة، واإلغاثــة، والتعافي. 
مــن خــالل مجموعــة مــن المحاضــرات والمناقشــات وتماريــن المحــاكاة وتطبيــق ســيناريوهات العالــم الحقيقــي، يتعلــم الطــالب تنظيــم 
الفــرق، واألخالقيــات المهنيــة، والعمليــات المشــتركة بيــن األجهــزة المختلفــة، والجاهزيــة مــن خــالل تطبيق المبــادئ األساســية المعاصرة 
وذات الصلة، والتكامل، والتعاون، والتنســيق بين األجهزة المتعددة وقابلية التشــغيل البيني. إن الخريجين هم قادة يســاهمون في األمن 

والســالمة والدفــاع والتأهــب لحاالت الطــوارئ وإدارة االزمات لتعزيــز الجاهزية بالدولة.

الغايات التعليمية  12.3

المعرفة والمهارات التقنية الكافية، والقدرة التوظيف إدارة في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة    . PEO1
األزمات.  

العمل والقيادة والتواصل بشكل فعال لتحقيق األهداف المشتركة.  . PEO2
تطبيق المعايير والممارسات االخالقية واالجراءات والتكنولوجيا لجمع المعلومات وتنفيذ تقييم المخاطر وتطوير البرامج    . PEO3

الفاعلة.  
تطبيق حلول تنظيمية ولعدة هيئات لتعزيز أمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات. وبناء قدرات     . PEO4

الجاهزية الوطنية.  
توسيع نطاق المعرفة والقدرات من خالل التعليم المستمر, اصدار الشهادات, غيرها من فرص التعلم مدى الحياة.  .PEO5

الوفاء بالواجبات والمسؤوليات المدنية من خالل الخدمة محليًا أو وطنيًا أو عالميًا.  . PEO6

الخالصة  12.4

اإلدارة المتكاملة للطوارئ. اسم البرنامج

الدرجة الممنوحة دبلوم/ بكالوريوس

د. أندرو مكينيس عضو الهيئة التدريسية 
المسؤول

وفقًا لسياسة القبول في أكاديمية ربدان
 RALA-POLICY-AD-0110 متطلبات الدخول 

60 ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم 

و120 ساعة معتمدة لبرنامج 

البكالوريوس

عدد الساعات 

المعتمدة

سنتان للدبلوم
المدة و4 سنوات للبكالوريوس

دوام كامل منتظم، وجهًا لوجه نظام الدراسة أكاديمية ربدان مكان الدراسة
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 12.5
الدبلوم في الشرطة واألمن  12.5.1

القيادة الشرطية

حقوق االنسان واالخالقيات

الشرطة المجتمعية

حماية األطفال

الثقافة المؤسسية وتنفيذ العمليات الشرطية

قانون ودراسات العدالة الجنائية

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

مشروع مبتكر في إدارة السالمة واالمن والدفاع والطوارئ واالزمات

مقدمة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة

مقدمة في مسرح الجريمة

التحقيق الفعال في الجرائم

شرطة الطريق والسالمة العامة

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

اللغات

تتحقق االنسانيات واآلداب بمساق    GPS211 مقدمة الى مفاهيم إدارة استمرارية االعمال

تقنية المعلومات/ الرياضيات

العلوم الطبيعية

GPS311 تتحقق العلوم السلوكية واالجتماعية بمساق مقدمة الى القيادة واالدارة

الدراسات اإلسالمية، التاريخ أو الحضارة

التربية الوطنية

CPS210

CPS211

CPS221

CPS310

CPS311

CPS315

SEC100

SEC290

CPS121

CPS122

CPS214

CPS312

CPS324

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

3

3

3

3

مساقات التخصص االجبارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة

التخصصات الدقيقة -الساعات المعتمدة المطلوبة 15

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18

ساعات اختيارية مطلوبة   3 )مساق واحد(

مدرجة في بكالوريوس العلوم

)Compliance( االمتثال
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بكالوريوس العلوم في العمليات الشرطية واالمن  12.5.2

القيادة الشرطية

حقوق االنسان واالخالقيات

علم الموارد البشرية -تطوير األشخاص

الشرطة المجتمعية

حماية األطفال

الثقافة المؤسسية وتنفيذ العمليات الشرطية

علم الجريمة

قانون ودراسات العدالة الجنائية

مقدمة في إدارة استمرارية االعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

االنتداب/اإلعارة في مكان العمل

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

التحليل التطبيقي ألصحاب المصلحة

فهم التهديدات االستراتيجية

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والطوارئ والكوارث واألزمات

مشروع مبتكر في إدارة السالمة واالمن والدفاع والطوارئ واالزمات

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

مقدمة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة

مقدمة في مسرح الجريمة

التحقيق الفعال في الجرائم

شرطة الطريق والسالمة العامة

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

إدارة مراكز الشرطة الشاملة المتقدمة

قيادة العمليات الكبرى

التخطيط االستراتيجي.

CPS210

CPS211

CPS213

CPS221

CPS310

CPS311

CPS314

CPS315

GP2120

GP3220

GP4120

GP4130

GP4140

SEC100

SEC290

SEC490

CPS121

CPS122

CPS214

CPS312

CPS324

CPS422

CPS411

GP3230

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

3

3

3

مساقات التخصص االجبارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 24

المساقات المكثفة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 24
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12.6 الخطة المقترحة

إدارة المشاريع

حماية السالمة -فهم الجريمة الكبيرة واالستجابة لها.

جمع المعلومات االستخبارية وإدارة المصادر

التحقيق في مسرح الجريمة وإدارتها المتقدمة

القيادة في تحقيقات الجرائم وحماية الجمهور

مقدمة في مراكز السيطرة على الطوارئ وإدارة المعلومات

فهم الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

قيادة العمليات الكبرى

إدارة سالمة الجمهور

تطوير إجراءات االستجابة

االستعداد للتعامل مع الحوادث التي ينجم عنها أعداد كبيرة من الضحايا

اللغات

العلوم االنسانية أو اآلداب

تقنية المعلومات/ الرياضيات

العلوم الطبيعية

الدراسات السلوكية واالجتماعية

الدراسات اإلسالمية، التاريخ أو الحضارة

التربية الوطنية

CPS201

CPS301

CPS313

CPS405

CPS406

GP2130

GP324

GP401

GP402

GP403

GP404

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

3

6

6

3

3

3

المساقات االختيارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 36

مساقات عامة

مساقات عامة

مساقات عامة

مقدمة في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحالة الطوارئ واألزمات

مقدمة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة

مساقات عامة

مساقات عامة

القيادة الشرطية

حقوق االنسان واالخالقيات

مقدمة في مسرح الجريمة

SEC100

CPS121

CPS210

CPS211

CPS122

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

الفصل

الفصل األول

الفصل الثاني

الساعات المعتمدةالمساقرمز المساق
 للمساق
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الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل 
الخامس

الفصل 
السادس

الفصل السابع

الفصل الثامن

المساقرمز المساقالفصل
الساعات المعتمدة

 للمساق

مساقات عامة

قانون ودراسات العدالة الجنائية

الثقافة المؤسسية وتنفيذ العمليات الشرطية

الشرطة المجتمعية

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

حماية األطفال

مشروع مبتكر في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ واألزمات

شرطة الطريق والسالمة العامة

التحقيق الفعال في الجرائم

مادة اختيارية

مساقات عامة

مساقات عامة

دراسات الموارد البشرية -تطوير األشخاص

مقدمة في إدارة استمرارية العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

قيادة العمليات الكبرى

مساقات عامة

مساقات عامة

علم الجريمة

التحليل التطبيقي ألصحاب المصلحة

مادة اختيارية

مساقات عامة

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

االنتداب/اإلعارة في مكان العمل

التخطيط االستراتيجي.

مادة اختيارية

مساقات عامة

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

إدارة مراكز الشرطة الشاملة المتقدمة

فهم التهديدات االستراتيجية

مادة اختيارية

CPS315

CPS311

CPS221

CPS324

CPS310

SEC290

CPS312

CPS214

CPS213

GP2120

CPS411

CPS314

GP4130

GP4120

GP3220

GP3230

SEC490

CPS422

GP4140

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

تخصص دقيق اختيارياجباري تخصصتعليم عام
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مسرح الجريمة اسم البرنامج

الدبلوم الدرجة الممنوحة

د. أندرو مكينيس
مدير برنامج الشرطة واألمن  

عضو الهيئة التدريسية 
المسؤول

يجب على الطالب تحقيق المتطلبات الدخول لألكاديمية كما هو منصوص عليها في سياسة القبول متطلبات الدخول 

64 ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم
عدد الساعات 

المعتمدة
سنتان لبرنامج الدبلوم المدة

دوام كامل وجزئي نظام الدراسة أكاديمية ربدان مكان الدراسة

مسرح الجريمة  .13
الرسالة  13.1

يهــدف البرنامــج الــى تخريــج محققــي مســرح ال فجريمــة لديهــم المعرفــة النظريــة والمهــارات الحرفيــة العمليــة والقــدرات لتنســيق 
مســؤوليات مســرح الجريمــة

الوصف  13.2

يعزز البرنامج المعرفة والمهارات والمعايير في االدلة الجنائية لمسرح الجريمة وكذلك الجودة الكلية للتحقيق بالجريمة ضمن عمل 
الشرطة في دولة االمارات العربية المتحدة يمتلك الخريجون معلومات واسعة من النظريات االساسية والنماذج والمواضيع المرتبطة 

بالعمليات الشرطية وممارسات التحقيق بمسرح الجريمة تشمل المواضيع البصمة والتصوير وادلة مسرح الجريمة واالدارة والتنسيق.

الغايات التعليمية  13.3

المعرفة والمهارات التقنية الكافية، والقدرة الوظيفية كمحقق في مسرح الجريمة.   . PEO1
العمل والتواصل الفعال في الفريق لتنسيق مسؤوليات مسرح الجريمة.  . PEO2

استخدام اجراءات وممارسات اخالقية ومعيارية وتكنولوجيا لجمع المعلومات وتطبيق اجراءات االدلة الجنائية وتأمين وحفظ    . PEO3
االدلة.  

توسيع نطاق المعرفة والقدرات من خالل التعليم المستمر, اصدار الشهادات, أو غيرها من فرص التعلم مدى الحياة.  . PEO4
الوفاء بالواجبات والمسؤوليات المدنية من خالل الخدمة محليًا أو وطنيًا أو عالميًا.  . PEO5

الخالصة  13.4
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)Compliance( االمتثال  13.5

دبلوم في مسرح الجريمة  13.5.1

مقدمة في مهارات الدراسة

اللغة العربية ألغراض العمل

السلوك التنظيمي

مقدمة في علم الجريمة

مقدمة في القيادة الشرطية

مقدمة في التصوير الجنائي

مقدمة في البصمة

مقدمة في التحقيق في الحرائق

مقدمة في االعتداءات الجنسية ومسرح الجريمة

مقدمة في التحليل الجنائي لمسرح الجريمة

قانون ودراسات العدالة الجنائية

التنسيق في مسرح الجريمة

حقوق االنسان، واالخالق والعمل الشرطي

الدراسات اإلسالمية

حماية األطفال

إدارة مسرح الجريمة

التحقيق الفعال في الجرائم

التصوير الجنائي بمسرح الجريمة

األدلة الجنائية في مسرح الجريمة

دليل البصمات من النظرية إلى التطبيق

العلم وراء األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

مشروع مبتكر في إدارة السالمة واالمن والدفاع والطوارئ واالزمات

GE1162

GE1190

GE1130

CSI223

CSI225

CSI101

CSI103

CSI211

CSI212

CSI102

CSI222

CSI213

CSI224

IS1260

CSI226

CSI100

CSI221

CSI214

CSI215

CSI216

GE1170

SEC290

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

المساقات -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة
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13.6 الخطة المقترحة

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

المساقرمز المساقالفصل
الساعات المعتمدة

 للمساق

مقدمة في مهارات الدراسة

اللغة العربية ألغراض العمل

السلوك التنظيمي

مقدمة في علم الجريمة

مقدمة في القيادة الشرطية

مقدمة في التصوير الجنائي

مقدمة في البصمة

مقدمة في التحقيق في الحرائق

مقدمة في االعتداءات الجنسية ومسرح الجريمة

مقدمة في التحليل الجنائي لمسرح الجريمة

قانون ودراسات العدالة الجنائية

التنسيق في مسرح الجريمة

حقوق االنسان، واالخالق والعمل الشرطي

الدراسات اإلسالمية

حماية األطفال

إدارة مسرح الجريمة

التحقيق الفعال في الجرائم

التصوير الجنائي بمسرح الجريمة

األدلة الجنائية في مسرح الجريمة

دليل البصمات من النظرية إلى التطبيق

العلم النووي واإلشعاعي والبيولوجي والكيميائي

مشروع مبتكر في إدارة السالمة واالمن والدفاع والطوارئ واالزمات

GE1162

GE1190

GE1130

CSI223

CSI225

CSI101

CSI103

CSI211

CSI212

CSI102

CSI222

CSI213

CSI224

IS1260

CSI226

CSI100

CSI221

CSI214

CSI215

CSI216

GE1170

SEC290

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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APPENDICES  
 

Appendix  A:  Program  Learning  Outcomes  

A1.   Business  Continuity  Management  

Program	  Learning	  Outcomes	  Mapped	  to	  QFE	  Stand	  
Descriptors	  

Sk
ill
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PLO1 Effectively communicate SSDEC matters using oral, written, 
and presentation methods. X     

PLO2 Critically evaluate the legal, social, and ethical implications 
related to SSDEC management.     X 

PLO3 Apply analytical and critical thinking skills to resolve complex 
situations and problems related to SSDEC. X     

PLO4 Apply science, mathematics, and information technology for 
SSDEC data collection, analysis, and problem resolution.  X    

PLO5 Research contemporary SSDEC issues, emergent threats, 
challenges, and the broader context related to international 
response. 

 X    

PLO6 Demonstrate leadership and teamwork skills necessary to 
support multi-agency cooperation.   X X  

PLO7 Apply techniques, skills, and SSDEC based standards 
necessary for professional practice. 

X     

PLO8 Demonstrate responsibility for self-improvement and 
recognize the need for life-long learning.    X X 

PLO9 Design innovative organisational systems and programs to 
enhance resilience in real-world examples and scenarios. X     

PLO10 Apply processes and methodologies for risk assessment and 
management. X     

PLO11 Summarize relevant risk management practices and BCM 
industry-standard methods and procedures.  X    

PLO12 Discuss industry issues in the discipline and the broader role 
that organisational/business continuity management plays in 
the response and recovery following any category of incident. 

 X    

PLO13 Apply relevant risk management practices to public and 
private sector organisations as the basis for development of 
continuity programs. 

X     
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A2.   Integrated  Emergency  Management  

Program	  Learning	  Outcomes	  Mapped	  to	  QFE	  Stand	  
Descriptors	  
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PLO1 Effectively communicate SSDEC matters using oral, written, 
and presentation methods. X     

PLO2 Critically evaluate the legal, social, and ethical implications 
related to SSDEC management.     X 

PLO3 Apply analytical and critical thinking skills to resolve complex 
situations and problems related to SSDEC. X     

PLO4 Apply science, mathematics, and information technology for 
SSDEC data collection, analysis, and problem resolution.  X    

PLO5 Research contemporary SSDEC issues, emergent threats, 
challenges, and the broader context related to international 
response. 

 X    

PLO6 Demonstrate leadership and teamwork skills necessary to 
support multi-agency cooperation.   X X  

PLO7 Apply techniques, skills, and SSDEC based standards 
necessary for professional practice. X     

PLO8 Demonstrate responsibility for self-improvement and 
recognize the need for life-long learning.    X X 

PLO9 Design innovative organisational systems and programs to 
enhance resilience in real-world examples and scenarios. X     

PLO10 Apply processes and methodologies for risk assessment and 
management. X     

PLO11 Discuss areas of emergency management responsibility 
within the IEM/BCM cycle.  X    

PLO12 Evaluate the roles, responsibilities and relationships between 
the private sector, public sector, and the non-governmental 
organisations for national and international emergency 
management. 

X     

PLO13 Demonstrate knowledge of the principles of emergency 
management’, concepts, competencies, terminologies and 
frameworks applied in the UAE and internationally.   

X     
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A3.   Policing  and  Security  

Program	  Learning	  Outcomes	  Mapped	  to	  QFE	  Stand	  
Descriptors	  

Sk
ill
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PLO1 Effectively communicate SSDEC matters using oral, written, 
and presentation methods. X     

PLO2 Critically evaluate the legal, social, and ethical implications 
related to SSDEC management.     X 

PLO3 Apply analytical and critical thinking skills to resolve complex 
situations and problems related to SSDEC. X     

PLO4 Apply science, mathematics, and information technology for 
SSDEC data collection, analysis, and problem resolution.  X    

PLO5 Research contemporary SSDEC issues, emergent threats, 
challenges, and the broader context related to international 
response. 

 X    

PLO6 Demonstrate leadership and teamwork skills necessary to 
support multi-agency cooperation.   X X  

PLO7 Apply techniques, skills, and SSDEC based standards 
necessary for professional practice. X     

PLO8 Demonstrate responsibility for self-improvement and 
recognize the need for life-long learning.    X X 

PLO9 Design innovative organizational systems and programs to 
enhance resilience in real-world examples and scenarios. X     

PLO10 Apply processes and methodologies for risk assessment and 
management. X     

PLO11 Formulate systems, processes and programs to meet desired 
needs in the management of community focused police 
operations across the United Arab Emirates. 

X     

PLO12 Demonstrate an understanding of the need to contribute to 
the safety of the region by addressing the empowerment and 
protection of its people. 

 X X   

PLO13 Contribute to regional stability by continuously improving 
learning activities in a rapidly changing world to ensure the 
UAE remains ahead of evolving threats and dangers. 

X    X 

PLO14 Demonstrate an understanding of the importance in 
implementing an ethical and human rights based approach to 
policing in the UAE. 

 X   X 
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A4.   Crime  Scene  

Program	  Learning	  Outcomes	  Mapped	  to	  QFE	  Stand	  
Descriptors	  

Sk
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PLO1 Explain the role of Crime Scene staff in the investigative and 
criminal justice process and define how crime scene 
investigation contributes to the delivery of operational 
policing and performance 

 X  X  

PLO2 Explain why and how crimes occur and their impact on 
society in the UAE 

 X X   

PLO3 Explain the scientific principles which underpin crime scenes 
investigations 

 X  X  

PLO4 Analyse a crime scene, identify investigative opportunities 
and apply forensic theories to the crime scene 

X    X 

PLO5 List the impact of crime on victims, witnesses, policing and 
UAE society 

   X  

PLO6 Prepare and present appropriate documentation in support of 
a crime scenes  

X   X  

PLO7 List the skills and competencies required for a position in 
Crime Scenes 

 X X   

PLO8 Work as an effective team member in their respective areas 
within the crime scene discipline  

X    X 

PLO9 Apply standard procedures in the co-ordination of a Crime 
Scene team and critically assess performance when carrying 
out tasks at a crime scene.  

X   X  

PLO10 Identify areas for personal and professional development 
within the area of crime scene discipline 

 X X   
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الملحق )ب( وصف المساقات

البرنامج التأسيسي
)AS030، AS040، AS050(  المهارات األكاديمية

توفــر هــذه المســاقات المعرفــة والمهــارات فــي مجــاالت القــراءة األكاديميــة والكتابــة باإلضافــة إلــى التفكيــر النقــدي والتــي مــن خــالل 
مســتوياتها المختلفــة ستســاعد الطــالب علــى تحســين درجاتهــم فــي امتحــان اآليلتــس بمــا يكفــي للتقــدم إلــى الســنة األولــى مــن برنامــج 

البكالوريــوس.

)CS021، CS031، CS041( مهارات االتصال
والغــرض الرئيســي مــن هــذه المســاقات هــو مســاعدة الطــالب علــى تطوير مهــارات االســتماع والتدوين والعــرض والتفكير النقــدي الالزمة 

للنجــاح األكاديمي واجتيــاز امتحان اآليلتس. 

سيســتمع الطلبــة ويــردون باللغــة اإلنجليزيــة عــن مواضيــع متنوعة ثناء اكتســاب مهارات التنبــؤ، وتحديد المعلومات األساســية، وتنظيم، 
وتلخيــص، واســتنتاج معاني الكلمات من الســياق. 

)EAP055( التفكير الناقد والمنطق 
فــي هــذا المســاق يتعلــم الطلبــة كيفيــة اجــراء اتصــاالت منطقية لتحســين مهاراتهم على االســتدالل. دراســة من المغالطات المشــتركة 
تمكــن الطــالب مــن تحديــد الفجــوات فــي الحجــج المنطقيــة. يســتخدم الطــالب اســتراتيجيات التفكيــر النقــدي لفهــم والتنبــؤ الســلوك. 

تســتخدم مهــارات التفكيــر العاليــة المســتوى فــي النظــام لتحديــد الحلــول المختلفــة للمشــاكل والنظــر فيهــا.

)EAP045( اللغة االنجليزية لألغراض األخالقية
إن هــذا المســاق هــو مقدمــة لمختلــف أشــكال التفكيــر األخالقــي، والمبــادئ األخالقيــة والنظريــات األخالقيــة. ســيقوم الطــالب بتحديــد 
القضايــا األخالقيــة الناشــئة محليــا وعالميــا. وســيقيمون الحــاالت التي تكون غامضــة أخالقيا، وأن يتعلمون مشــاهدة المعضالت األخالقية 

مــن وجهــات نظــر مختلفــة، ودعــم وجهــات نظرهــم الخاصــة منطقيا وبشــكل مترابط.

)EAP046، EAP056( اللغة االنجليزية للعلوم البيئية
تتكلــم هــذه المســاقات عــن المفاهيــم األساســية المتعلقــة بآثــار الســكان والتكنولوجيــا علــى البيئــة مــع التركيــز علــى تحســين مهــارات 

اللغــة اإلنجليزيــة ومفــردات العلــوم البيئية. 

)ES059( الصحة والسالمة
الصحــة والســالمة هــي مــن مســاقات اللغــة االنجليزيــة ألغراض خاصة والتــي توفر اللغة واالتصــاالت ذات الصلة لألوضــاع التقنية والصناعية 

وأماكــن العمــل. يتعلــم الطــالب عــن المخاطر وتقييــم المخاطر في مختلف ســيناريوهات مكان العمل.

 )IT053( تقنية المعلومات
ــي  ــم الت ــك األدوات والمفاهي ــى تل ــز عل ــع التركي ــات، م ــا المعلوم ــيات تكنولوجي ــض أساس ــن بع ــة ع ــة مقدم ــاق للطلب ــذا المس ــدم ه يق

ســتكون مفيــدة بشــكل خــاص عندمــا يبــدأ الطــالب دراســاتهم الجامعية.

)AS020( المهارات المتكاملة
يمنح هذا المساق للطلبة المهارات األساسية في القراءة والكتابة. 

 وســوف يقــرأون قصــص قصيــرة لبنــاء المفــردات، وتحديــد المعلومــات األساســية، وربــط التفاصيــل إلــى الفكــرة الرئيســية. ســوف يتعلــم 
الطــالب كيفيــة كتابــة جمــل بســيطة فــي الحاضــر والماضــي للحديــث عــن أنفســهم، وأنشــطتهم اليومية، واألحــداث الماضية فــي الترتيب 
الزمنــي. ســتوفر القواعــد األساســية والمفــردات المســتفادة فــي هــذا المســاق أساســا متينــا الكتســاب المزيــد مــن المهــارات األكاديميــة 

واللغوية.



دليل األكاديمية    |    الصفحة 59

)EAP048( مقدمة في اإلدارة
والتخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والتواصل بشكل جيد. 

سيســاعد هــذا المســاق الطلبــة علــى فهــم أساســيات اإلدارة ومــن ثــم تطبيــق هــذه المعرفــة عمليــًا مــن خــالل تحليــل األحــداث الجاريــة 
وتطويــر القضايــا اإلداريــة، علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.  ويقــدم لمحــة عامــة عــن مبــادئ وممارســات اإلدارة ذات الصلــة كمــا هــي 
مطبقة في المؤسســات.  ويصف المســاق األدوار والوظائف اإلدارية مع وصف الهياكل التنظيمية المختلفة، واألســاليب الرائدة المختلفة، 

والســيطرة على القضايــا والتخطيط لها.

)lS022، lS032، lS042، lS052( دعم التعلم
توفــر هــذه المســاقات الدعــم ومهــارات الدراســة للطــالب مــن كل مســتوى كفــاءة. ويشــمل هــذا الدعــم، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
مــا يلــي: متابعــة المهــام الدراســية التــي يقدمهــا المدربــون اآلخــرون، وتعزيــز المفــردات التي ســبق تدريســها، وتشــجيع اســتقاللية المتعلم، 

وتحســين الهجــاء، واتاحــة الفرصــة للطلبــة باالنضمــام للمســاقات التأسيســية لتحســين مســتوى القــراءة والكتابــة. 

)MTH 034، MTH044، MTH 054( الرياضيات 
تمكن هذه المساقات الطالب من تطوير أساس أقوى في المفاهيم الرياضية. في نهاية هذا المساق يتم إعداد الطلبة المتحان 

الكفاءة في الرياضيات )CEPA( أو تقييم داخلي آخر للرياضيات. 

قــد تشــمل المواضيــع مــع عــدم االقتصــار علــى: منطــق االعــداد، والجــذور واألســس، والعوامل / المضاعفات، والكســور العشــرية، والنســب 
المئويــة، واألنمــاط، والســرعة / المســافة والزمــن، والرســوم الهندســة، والرســوم البيانيــة، واإلحصــاءات، واالحتمــاالت، والجبــر. 

)ST038، ST048، ST058( مواضيع خاصة 
توفــر هــذه المســاقات الدعــم فــي جميــع مجــاالت المهــارات )القــراءة والكتابــة واالســتماع والتحــدث( التــي مــن شــأنها أن تســمح للطلــب 

بتطويــر وتحســين مهاراتهــم فــي اللغــة اإلنجليزيــة ودرجــات االختبــار بمــا يكفي للتقــدم إلى المســتوى التالي من البرنامج التأسيســي.

)VOC027، VOC037، VOC047، VOC057( المصطلحات
وتهــدف هــذه المســاقات لتعميــق وتوســيع معــارف الطلبة في مفــردات اللغة اإلنجليزيــة، وتوفير رؤى في آليات تعلم واكتســاب المفردات 

وكذلك استخدام القواميس أحادية اللغة، واطالعهم على قواعد تشكيل الكلمات. 
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مساقات البرامج 
جميــع المســاقات مكونــة مــن 3 ســاعات معتمــدة ويتــم 
تقييمهــا مــن خالل اســتخدام حــروف تدل علــى عالمات معينة 

مــا لــم يتم تحديــد غير ذلك.

BCM221 تصميم برنامج إدارة استمرارية األعمال 
وتقييم المخاطر المؤسسية

 يقــدم هــذا البرنامــج فهــم تفصيلــي لإلجــراءات المعمــول 
بهــا فــي عقيدة دولة االمارات العربيــة المتحدة المتعلقة بإدارة 

البرامــج التنظيميــة وإجــراءات تقييــم المخاطــر.

ــة  ــد المتأتي ــم الفوائ ــد والتقيي ــل المتزاي ــم العم ــس حج  يعك
ــاح. ــاق بنج ــال المس ــن إكم م

BCM222 تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة حوادث 
استمرارية األعمال

 سيســاعد هــذا المســاق الطــالب علــى فهــم خطــط واجــراءات 
التعامل مع حوادث استمرارية األعمال وفقًا لمقاييس ومعايير 

الدولة في إدارة اســتمرارية األعمال.
 يقــدم هــذا المســاق عــدة خطــط محــددة لخطــط اســتمرارية 
االعمــال مــع االهتمــام بتعريــف الطــالب بمتطلبــات متنوعــة 

الســتمرارية االعمــال فــي قطاعــات الخدمــات والصناعــات.

BCM3110 رفع الوعي والتقييم المستمر لقدرة إدارة 
استمرارية األعمال

كيفيــة  علــى  التعــرف  مــن  الطلبــة  المســاق  هــذا  يمكــن 
إدارة  مواضيــع  فــي  والتدريــب  الوعــي  علــى  المحافظــة   

المؤسســات. فــي  االعمــال  اســتمرارية 

يتعــرف الطــالب علــى أهميــة المراقبــة المســتمرة والتدقيــق 
لالســتمرار وتضميــن إدارة اســتمرارية االعمــال فــي الهيئــات. 
ســيتم اعتمــاد عقيــدة اســتمرارية االعمــال لدولــة االمــارات 

لتقديــم هــذا المســاق.

BCM3120 حماية المنشآت الوطنية الحيوية
يعطــي هــذا المســاق الطــالب القــدرة علــى التعــرف علــى عناصــر 
البنيــة التحتيــة الوطنيــة لتقييــم أهميتها فــي تقديم الخدمات 
األساســية وكيــف يمكــن تعزيــز جاهزيتهــا مــن خــالل التدابيــر 

الماديــة والحكــم المالئــم والتخطيــط المتكامــل للطــوارئ.

BCM3130    إدارة استمرارية االعمال للوزارات وتعزيز 
دورها

ــددة  ــع مح ــى مواضي ــرف عل ــالب التع ــاق للط ــذا المس ــح ه يتي
مرتبطــة بكتابــة خطــط اســتمرارية االعمــال للــوزارات والجهات 

الحكوميــة
 كما يٌمكن المســاق الطالب من التعرف على الحاجة لالرتقاء 
بــإدارة اســتمرارية االعمــال عبــر الجهــات الحكوميــة واألعمــال 

والمجتمــع االماراتي.

ســيتم اعتمــاد عقيــدة اســتمرارية االعمــال لدولــة االمــارات 
لتقديــم هــذا المســاق.

CPS121 مقدمة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة
ســيقدم هــذا المســاق مقدمــة متعمقــة فــي هيــكل وإدارة 
وعمليــات مراكــز الشــرطة الشــاملة. والمفاهيــم االساســية 
والنظريات إلدارة مراكز الشرطة الشاملة والمصادر الشرطية 

االخــرى

)CPS122( مقدمة في الفوتوغرافي بمسرح الجريمة 
تقــدم هــذه المــادة للطــالب مقدمة   عن   أفضل الممارســات 
والقضايــا  الجريمــة  لمســرح  الجريمــة  لمســرح  واإلرشــادات 
المتعلقــة بهــا مثــل: الممارســات والمبــادئ للمحافظــة علــى 
األدلــة وتأمينهــا.  والســاعة الذهبيــة والطــوق األمنــي والصحــة 
والســالمة وأنــواع األدلــة وتاريــخ األدلــة لجنائيــة    وتغليــف 
األدلــة وطريقــة عــرض األدلــة وتسلســلها. إضافــة للمواضيــع 
المرتبطــة بهــا مثــل حقــوق االنســان والعدالــة الجنائيــة ســيتم 
التركيز بشكل مكثف على المهارات العملية من خالل العمل 
ــي. ــو ظب ــرطة أب ــي ش ــة ف ــرح الجريم ــة مس ــاركة مدرس بمش

CPS201 إدارة المشاريع
يوفــر هــذا المســاق   للطالــب الفهــم لمفاهيــم االســتراتيجية 
والتخطيط لها وستجهز هذه المادة الطالب األساليب العملية 
الضرورية لتصميم خطة المشروع وستساعدهم على تطوير 
مجموعــة مــن المهــارات الضروريــة لتنفيــذ مشــروع ناجــح 
متفــق  زمنيــة  برامــج  ضمــن  المتاحــة  المــوارد  باســتخدام 
عليهــا. إن هــذه المــادة عمليــة بطبيعتهــا وتركــز بشــكل 

كبيــر علــى دراســات الحالــة.

CPS210 القيادة الشرطية
ستســاعد هــذه المــادة الطــالب علــى فهــم العوامــل الرئيســية 
والمتعلقــة بقيــادة الشــرطة. تستكشــف هــذه المــادة القيــادة 
واإلدارة واتخــاذ القــرار والتدريــب والتوجيــه   ومهــارات التقديــم 
وتطويــر النــاس وســتتناول أيضــًا مفهــوم التطويــر المهنــي 

المســتمر للشــرطة.

CPS211 حقوق االنسان واالخالق والعمل الشرطي
ستســاعد هــذه المــادة الطــالب علــى فهــم العوامــل الرئيســية 
المتعلقة بحقوق اإلنسان واألخالق تستكشف المادة مجموعة 
المواضيع في إدارة   السالمة واألمن والدفاع الطوارئ واألزمات 
ــياق  ــع الس ــة لوض ــة والدولي ــة المحلي ــات الحال ــتخدم دراس تس

للموضوع
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CPS213 دراسات المصادر االنسانية
ستســاعد هــذه المــادة الطــالب علــى فهــم العوامــل الرئيســية 
والمتعلقــة بقيــادة الشــرطة. وســيتناول مواضيــع التحفيــز 
والفــرق وأراء الموظفيــن والتعامــل معهــم واجــراءات التقييــم 
واســتالم وتقديــم المالحظــات والرفاهيــة واطر الكفــاءة وإدارة 

النزاعــات والتدريــب.

CPS214 التحقيق في الجرائم
ــية  ــادئ الرئيس ــن المب ــة ع ــالب مقدم ــادة للط ــذه الم ــر ه توف
لتنفيــذ تحقيــق فعــال فــي الجرائــم. يتــم استكشــاف إجــراءات 
ــق  ــة التحقي ــر خط ــة تطوي ــمول كيفي ــل وش ــق بالتفصي التحقي
ودعــم الضحايــا وتنفيــذ المقابــالت للمشــتبه بهــم ســتتاح 
الفرصة للطالب للممارسة أخذ اإلفادات ومهارات التحقيق في 

ــة. ــات عملي جلس

CPS221 الشرطة المجتمعية
الشــرطة  فهــم  علــى  الطــالب  المســاق  هــذا  سيســاعد 
المجتمعيــة وحل المشــاكل المجتمعية. وســيتناول مواضيع 
الشــرطة المجتمعيــة فــي الدولــة النظريــات ووجهــات النظــر 

ــة. العالمي

CPs223 االنتداب /االعارة في مكان العمل
ــة  ــة الفرص ــل للطلب ــكان العم ــي م ــداب ف ــارة / االنت ــر االع يوف
لتطبيــق المهــارات التــي تعلموهــا فــي مــكان العمل واكتســاب 
خبــرات قيمــة بالعمــل في دوائر معينة وفرق تشــكل جزء من 

ــاملة ــرطة الش ــز الش مراك

CPS301 حماية السالمة - فهم الجريمة الكبيرة 
واالستجابة لها.

الفرصــة  معتمــدة(  ســاعات   3( مــن  المســاق  هــذا  يقــدم 
واالحاطــة  النظريــات  ودراســة  علــى  التعــرف  علــى  للطلبــة 
بالمعرفــة الشــاملة والمفاهيم مع االخــذ باالعتبار لدور القيادة 

الجمهــور. وحمايــة  الجرائــم  تحقيقــات  فــي 

كمــا يعتــرف بأهمية االعمال للمســتجيبين للوهلــة االولى في 
حادثة معينة ودورها الحيوي في هذه االجراءات من خالل دعم 
وتوفيــر النزاهــة والمصداقيــة الي تحقيــق فــي مراحلــه األوليــة 
يعكــس هــذا المســاق غالبيــة الجرائــم الخطيــرة التــي تواجههــا 
الشــرطة وتتعامــل معهــا فــي المراحــل االولــى للتحقيــق وعليه 

تمكنهــم مــن لعب دور مهــم في ذلك.

CPS310 حماية الطفل
يتعرف الطالب من خالل هذا المساق على القانون والسياسات 
ــذا  ــز ه ــارات يرك ــة االم ــي دول ــل ف ــة الطف ــات لحماي والممارس
المســاق على عوامل المخاطر واالطفال المعرضين للمخاطر 
المشــتركة  االخــرى  الجهــات  ودور  الضحايــا  ودعــم  والجنــاة 
بحمايــة الطفــل كمــا يتــم دراســة الســياق التاريخــي وصعــود 

سياســات حمايــة الطفــل وممارســتها فــي دولــة االمــارات

CPs311 الثقافة المؤسسية وتنفيذ العمليات الشرطية
يوفــر هــذا المســاق للطالــب مقدمــة إلــى مفهــوم الثقافــة 
التنظيميــة  الثقافــة  علــى  المســاق  هــذا  يركــز  التنظيميــة 
الشــرطة  لثقافــة  وكيــف  الشــرطية  بالعمليــات  المرتبطــة 
ــاق  ــز المس ــات يرك ــة للمجتمع ــة المقدم ــى الخدم ــر عل التأثي
ــي  ــر ف ــتقبل التطوي ــر االدارة ومس ــى التغيي ــدد عل ــكل مح بش

ــرطية. ــات الش العملي
CPs312 شرطة المرور ومراكز الشرطة الشاملة

يقدم هذا المساق سالمة الطريق في دولة االمارات.

االعتــداءات  فــي  االجتماعيــة  اآلراء  المســاق  مــادة  تشــمل 
المروريــة ومعاييــر القيــادة مــع النظــر الــى دور الثقافــة والجنــس 
الــخ. كمــا يتــم بحــث دور الشــرطة والمنظمــات   .... والجيــل 
دراســة  يتــم  والتعليــم.  القانــون  وفــرض  المنــع  فــي  االخــرى 
المســائل البيئيــة مثــل تأثيــرات الطقــس والمخاطــر المرتبطــة 
ــن  ــم ع ــالب الفه ــى الط ــيارات يتلق ــرق والس ــم الط ــا وتصمي به
أهميــة االحصائيــات فــي تحديــد االتجاهــات الجديــدة فــي ســالمة 

الطــرق.

CPs313 جمع المعلومات االستخبارية وإدارة المصادر 
بشكل فعال

الفرصــة  معتمــدة(  ســاعات   3( مــن  الموضــوع  هــذا  يقــدم 
دور  الــى  النظــر  مــع  النظريــات  ودراســة  للتعــرف  للطلبــة 
التحريــات وأهميتهــا فــي النشــاطات الشــرطية وباألخــص بمنع 

وتقليــل واحتــواء والتحقيــق بالنشــاط االجرامــي.

والتــي  الشــرطة  وظائــف  اهــم  مــن  التحريــات  جمــع  يعتبــر   
تعتبــر أساســية علــى جميــع مســتويات العمليــات الشــرطية 
ــث  ــا ويبح ــة ومنعه ــى الجريم ــيطرة عل ــات الس ــم أولوي ــي دع ف
هــذا الموضــوع فــي كيــف للتعــاون مــع المجتمعــات والمصــادر 
معينــة  جرائــم  أســباب  ومعالجــة  تحديــد  االخــرى  الشــرطية 
وفهــم  متقدمــة  معرفــة  تطويــر  علــى  الطلبــة  ســيعمل 
المجــال  هــذا  فــي  والممارســة  المتغيــرة  للمبــادئ  مهــم 
ويتــم تشــجيعهم لدمــج هــذه المعرفــة فــي ممارســاتهم 
اليوميــة وتشــكيل اآلراء الــي يمكــن اســتخدامها فــي السياســة 
المســتقبلية للتحريــات الجنائيــة فــي دولــة االمــارات. يقــدم هــذا 
المســاق الفهــم عــن الــدور والوظيفــة التــي تؤديهــا التحريــات فــي 

الحاليــة. الشــرطية  العمليــات 
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 يســاعد هــذا المســاق الطــالب علــى فهــم علــم الجرائــم 
مــع التركيــز علــى تعريــف الجريمــة وأســباب ارتكابهــا مــن قبــل 
عــن  متعمقــة  معرفــة  الطــالب  وسيكتســب  األشــخاص. 
ــال  ــة وأفع ــى الجريم ــا عل ــرطية وتأثيره ــات الش ــذ العملي تنفي
المجرميــن. وســيناقش هــذا المســاق مجموعة مــن مفاهيم 
ــى  ــودة ال ــا والع ــات والضحاي ــة بالعقوب ــة المتعلق ــم الجريم عل
األجــرام وتعاطــي المخــدرات باإلضافــة الى االعتداءات الجســدية 

والجنســية   واســاءة اســتعمال المخــدرات.

CPS315 قانون ودراسات العدالة الجنائية
الجنائيــة  والعدالــة  القانــون  إجــراءات  عــن  الفهــم  تقــدم 
وســيتم  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  وإجراءاتهــا 
تزويــد الطــالب بتحليــل مفصــل عــن المحاكــم والنيابــة العامــة 
وأنظمــة العقوبــة فــي الدولــة وكيفيــة ارتباطهــا مــع تنفيــذ 
العمليــات الشــرطية ومراكــز الشــرطة الشــاملة. وســيتم 
دراســة قضايــا تنفيــذ العمليــات الشــرطية المتعلقــة بالقانــون 
والعدل الجنائي من خالل دراســة حاالت ذات صلة بســياق دولة 

األمــارات.

CPS405 التحقيق المتقدم في مسرح الجريمة وإدارتها 
المتطلــب  معتمــدة(  ســاعات   3 )مــن  المســاق  هــذا  يتبــع 

الســابق
CPS122  مقدمة في مسرح الجريمة  ويقدم للطلبة  

مقدمة عملية  إلدارة مسرح الجريمة هناك عمق نظري 
أكثر في هذا المساق ويركز على إدارة مسرح الجريمة  من 

وجهة نظر  العدالة واألدلة الجنائية  : هناك تركيز قوي  
على  تحسين  قدرة الطالب  في  إدارة  مسرح الجريمة  

واالجراءات المتعلقة بها  مثل  نقل الدليل وذلك من 
خالل فهم أفضل للمبادئ االساسية  لعلم االدلة الجنائية 

واالجراءات القضائية. وزيادة على ذلك، سيكون بمقدور 
الطالب باستخدام فهمهم إلجراءات الدليل الجنائي من 

التكيف مع مواقف مسرح الجريمة وادارتها بفاعلية.

CPS406 القيادة في تحقيقات الجرائم وحماية الجمهور
الفرصــة  معتمــدة(  ســاعات   3( مــن  المســاق  هــذا  يقــدم 
واالحاطــة  النظريــات  ودراســة  علــى  التعــرف  علــى  للطلبــة 
بالمعرفــة الشــاملة والمفاهيم مع االخــذ باالعتبار لدور القيادة 

الجمهــور. وحمايــة  الجرائــم  تحقيقــات  فــي 

فــي  ممارســة  ألفضــل  العالميــة  المفاهيــم  هــذه  تشــمل 
أنــواع  مختلــف  علــى  التحقيقيــة  واالســتراتيجيات  االشــراف 
التحقيــق وضمــان الجــودة وهيكليــات واســتراتيجيات التحقيــق 
لمســاعدة القيــادة فــي الحصــول علــى المعرفــة والممارســة 
ــتراتيجية  ــة اس ــاملة لتلبي ــرطة الش ــز الش ــإدارة مراك ــاط ب باالرتب
التحقيــق لشــرطة أبــو ظبــي ســيتم دراســة المواضيع الشــرطية 

العمليــة المرتبطــة بالقيــادة  .

من خالل دراسة الحاالت ذات العالقة بسياق دولة االمارات .

إدارة متقدمة لمراكز الشرطة الشاملة
ســيقدم هــذا المســاق مقدمــة متعمقــة فــي هيــكل وإدارة 
وعمليــات مراكــز الشــرطة الشــاملة. يعطــي هــذا المســاق 
ــابقة  ــول الس ــي الفص ــب ف ــم المكتس ــق التعل ــة لتطبي الفرص
والتعــرف علــى مفاهيــم اســتراتيجية أكثــر ونظريــات لــإلدارة 

الشــاملة لمســرح الجريمــة.
)CSI100( إدارة مسرح الجريمة 

العمليــة  للمهــارات  مقدمــة  الجريمــة  مســرح  إدارة  يعتبــر 
ــة  ــرح الجريم ــع مس ــل م ــل الفاع ــة للتعام ــة المطلوب والنظري
ورفــع الدليــل الجنائــي ســيركز الطــالب علــى دور ومســؤوليات 
تحقيــق  لفريــق  موجــه  باعتبــاره  الجريمــة  مســرح  مديــر 
مســرح الجريمــة والشــخص االساســي المســؤول التخــاذ القــرار 
فــي مواضيــع االدلــة الجنائيــة وتشــمل تأميــن وتقييــم مســرح 
الجريمــة واســتراتيجية الدليــل الجنائــي وخطــة فحــص مســرح 

الجريمــة وخطــة فحــص الدليــل وايجــاز الفريــق.

CSI101 مقدمة في التصوير الجنائي
يقــدم التصويــر الجنائــي الفهــم للمبــادئ االساســية والنظريــات 
ــور  ــب مص ــون الطال ــة ليك ــاليب المطلوب ــات واالس والممارس
مسرح جريمة يمتلك القدرات المطلوبة وهي تظهر انه بفهم 
مبــادئ التصويــر النظريــة االساســية ومــن خــالل اســتخدام 
إعــدادات الكاميــرا يمكــن الحصــول علــى الصــورة فــي أي موقــف 

لتلبيــة معاييــر االدلــة المطلوبة.

)CSI102( مقدمة في األدلة الجنائية بمسرح الجريمة 
والمهــارات  المعرفــة  للطلبــة  المســاق  هــذا  يقــدم 
المحتملــة  الجريمــة  مســارح  تحديــد  فــي  لمســاعدتهم 
لتمكيــن  الجريمــة  مســرح  اجــراءات  مــع  التعامــل  ســيتم 
الطــالب مــن معرفــة طريقــة الســيطرة علــى مســرح الجريمــة 
ــم  ــر فه ــيقومون بتطوي ــل وس ــة الدلي ــن وحماي ــان تأمي لضم
عميــق للنظريــة العلميــة لمســرح الجريمــة ومبــدأ   تبــادل 
ــى  ــرف عل ــة للتع ــة الضروري ــى المعرف ــز عل ــذي يرك ــوكارد وال ل
الدليــل الجنائــي وحجمــه والتحــرز عليــه وتغليفــه وتوثيقــه 

المالئمــة. المعاييــر  ضمــن 
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Csi103 مدخل إلى علم البصمات 

والفهــم  االساســية  النظريــة  للطلبــة  المســاق  هــذا  يقــدم 
مــن خــالل دراســة تركيبــة الجلــد وشــكل بصمــات االصابــع 
وبقــاء البصمــة وأســاليب التعــرف والتحديــد الطــرق واالســاليب 
المســتخدمة فــي إجــراءات التعــرف تســمح للطلبــة بالحكــم 
علــى جــودة الدالئــل الموجــودة فــي مســرح الجريمــة ســيكون 
بمقــدور الطلبــة تطبيــق هــذه النظريــة وتحديــد البصمــات مــن 

خــالل التعــرف علــى النمــط وتفاصيــل خطــوط االحتــكاك.

Csi211 مقدمة في تحقيقات الحرائق 
الجريمــة  مســرح  ضابــط  لتطويــر  مصمــم  المســاق  هــذا 
فــي النظريــات والمبــادئ االساســية لتمكيــن فحــص االدلــة 
الجنائية لمســرح جريمة الحرائق ســيتم دراسة مسرح جريمة 
الحرائــق ويتضمــن العناصــر المطلوبــة إلشــعال حريــق ومــا هــي 
التفاعالت الكيميائية التي تحدث أثناء الحريق سيتعرف الطالب 
علــى النظريــات واالســاليب المســتخدمة للتحقيــق فــي مســرح 
جريمــة الحريــق لتحديــد مــن أيــن بــدأ الحريــق وكيــف تطــور 

ــل. ــات للدلي ــذ العين ــة وأخ ــرح الجريم ــق مس وتوثي

 Csi212 مقدمة في الجرائم الجنسية ومسارح الجريمة 
يقــدم هــذا المســاق للطــالب لمحــة عامــة عــن المواضيــع غيــر 
المقبولــة ثقافيــا واجتماعيــا والمرتبطــة باالعتــداءات الجنســية 
ومســرح الجريمــة وهــي تبحــث وتحلــل المواضيــع مــن خــالل 
دراســة المواقــف الثقافيــة لالعتــداء مثــل االغتصــاب ومــا هــو 
منهــج االدلــة الجنائيــة علــى المحقــق ســلوكه الجمــع المبكــر 
لألدلــة مــن الضحيــة والمشــتبه بــه اجبــاري وســيحصل الطالــب 
على االدوات واالختصاص الطبي للتعامل مع االعتداء الجنســي.

Csi213   تنسيق مسرح الجريمة
مســاق  علــى  مبنــي  الجريمــة  مســرح  تنســيق  مســاق  إن 
إدارة مســرح الجريمــة وتعــد مقدمــة عــن النظريــات واألدوار 
الجريمــة.  مســرح  منســق  مــن  المطلوبــة  والمســؤوليات 
إلدارة  الالزمــة  والمهــارات  المعرفــة  الطالــب  سيكتســب 
مســارح عديــدة للجريمة المتعلقــة بتحقيقات الحوادث الكبرى 
اســتقصائية  عقليــة  بتطويــر  الطــالب  ســيقوم  والمعقــدة. 
أن  المنظــور  لهــذا  يمكــن  كيــف  واستكشــاف  اســتراتيجية 
يؤثــر إيجابيــا علــى التحقيــق مــن خــالل اجــراء فحوصــات جنائيــة 

موجهــة والحصــول علــى نتائــج جنائيــة إيجابيــة.

Csi214 تصوير األدلة الجنائية في مسرح الجريمة
يعمــل مســاق التصويــر لألدلــة الجنائيــة لمســرح الجريمــة على 
تطويــر المبــادئ والنظريــات فــي   مســاق مقدمــة فــي التصويــر 
النظريــات  هــذه  تطويــر  الطلبــة  بمقــدور  ســيكون  الجنائــي 

والمبــادئ لتطبيقهــا ضمــن ســيناريو لمســرح الجريمــة .

ســيتعرف الطلبــة علــى أفضــل الممارســات للتوثيــق الدقيــق 
لمســارح الجريمــة المتعــددة واالدلــة الجنائيــة ذات الصلــة. 
وتشــمل هــذه التصويــر فــي االضــاءة المنخفضــة وانــواع الــدم 
والبصمــات وبصمــة الحــذاء والتعــرف علــى المشــتبه بهــم 

والضحايــا

Csi215 في التحليل الجنائي لمسرح الجريمة
يقــوم مســاق االدلــة الجنائيــة لمســرح الجريمــة علــى تطويــر 
النظريات واالجراءات   من خالل تعزيز الفهم النظري للتحقيق 
فــي مســرح الجريمــة يكــون التركيــز علــى تطويــر معرفتهــم 
ومهاراتهــم للتعامــل مــع انمــاط أدلــة صعبــة فــي مســرح 
واالجــراءات  المفاهيــم  علــى  الطلبــة  ســيتعرف  الجريمــة 
لجعلهــا متقنــة فــي القيــام في التحقيــق في االدلــة الجنائية في 
الجرائــم الكبــرى وتشــمل: تحليــل انمــاط الــدم والتعــرف علــى 
ــر  ــة والذخائ ــلحة الناري ــة واالس ــات واالدل ــي والعين ــل الوراث العام

والمتفجــرات والمفرقعــات

Csi216 دليل البصمات من النظرية إلى التطبيق
دليــل البصمــات يحســن هــذا المســاق الــذي ينتقل مــن الجانب 
النظــري إلــى الجانــب العملــي المعرفــة والمهــارات التــي تــم 
تعلمهــا فــي مقدمــة فــي البصمــة مــن خــالل تطويــر النظريــات 
ــتوى  ــع مس ــى رف ــات عل ــذه الموضوع ــتعمل  ه ــادئ. س والمب
ــة  ــرح الجريم ــي مس ــة ف ــري للبصم ــم النظ ــي الفه ــة ف الطلب
مســرح  فــي  للبصمــات  الفعــال  الفحــص   كيفيــة  وتشــمل 
الجريمــة وأســاليب البحــث واخــذ البصمــة بالبــودرة  والتوثيــق

Csi221 التحقيق الفعال في الجرائم
يوفــر هــذا المســاق للطــالب مقدمــة عــن المبــادئ الرئيســية 
ــة  ــة عملي ــيتم دراس ــم. وس ــي الجرائ ــال ف ــق فع ــذ تحقي لتنفي
التحقيــق بالتفصيــل ويتضمــن ذلــك كيفيــة تطويــر وإعــداد 
وكيفيــة  الضحايــا  مــع  والتعامــل  التحقيــق  اســتراتيجية 
أخــذ  علــى  الطــالب  وســيتدرب  بهــم.  المشــتبه  اســتجواب 

اإلفــادات ومهــارات التحقيــق فــي جلســات عمليــة.

Csi222 قانون ودراسات العدالة الجنائية
تقــدم مــادة علــم القانــون والعــدل الجنائــي للطــالب مفهــوم 
ــة  ــي دول ــا ف ــي وإجراءاته ــدل الجنائ ــون والع ــات القان ــن عملي ع
ــل  ــالب بتحلي ــد الط ــيتم تزوي ــدة. وس ــة المتح ــارات العربي اإلم
مفصــل عــن المحاكــم والنيابــة العامــة وأنظمــة العقوبــة فــي 
الدولة وكيفية ارتباطها مع تنفيذ العمليات الشــرطية ومراكز 
ــا تنفيــذ العمليــات  الشــرطة الشــاملة. وســيتم دراســة قضاي
خــالل  مــن  الجنائــي  والعــدل  بالقانــون  المتعلقــة  الشــرطية 

دراســة حــاالت متعلقــة بســياقات مــن داخــل الدولــة.
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Csi223 مقدمة في علم الجريمة
الجرائــم  علــم  فهــم  علــى  الطــالب  المســاق  هــذا  يســاعد 
مــع التركيــز علــى تعريــف الجريمــة وأســباب ارتكابهــا مــن قبــل 
عــن  متعمقــة  معرفــة  الطــالب  وسيكتســب  األشــخاص. 
تنفيــذ العمليــات الشــرطية وتأثيرهــا علــى الجريمــة وأفعــال 
المجرميــن. وســتناقش هــذه المــادة مجموعــة مــن مفاهيــم 
والعــودة  والضحايــا  بالعقوبــات  المتعلقــة  الجريمــة  علــم 
ــى  ــة ال ــع باإلضاف ــي المجتم ــدرات ف ــي المخ ــرام وتعاط ــى األج ال
االعتداءات الجسدية والجنسية   واساءة استعمال المخدرات. 
ومــن خــالل فهــم الصــورة األكبــر للجريمــة والســلوك اإلجرامــي 
ســيتمكن الطــالب من التعامل مــع القضايا التي يواجهونها في 

بيئــة مراكــز الشــرطة الشــاملة العاملــة.

CSI224 حقوق االنسان ،واالخالق والعمل الشرطي 
سيســاعد هــذا المســاق الطــالب على فهــم العوامل الرئيســية 
ــذ  ــى تنفي ــز عل ــع التركي ــالق م ــان واألخ ــوق اإلنس ــة بحق المتعلق
العمليــات الشــرطية. ســيتم مناقشــة إدارة األداء واســتخدام 
مســتوى  علــى  التوتــرات  بيــن  والفــرق  والتحقيقــات  القــوة 
المجتمــع والتنظيمــات واألفــراد والتخطيــط واتخــاذ القــرارات 
وإدارة الحــوادث والسياســة والمســؤوليات االجتماعيــة وكيــف 
تلعب حقوق اإلنسان واإلخالف دورها. سيتم دراسة حاالت من 
الدولــة وخارجهــا مــع الــدروس المســتفادة مــن التاريخ لتســاعد 

علــى فهــم القضايــا المطروحــة.

CSI225 مقدمة في القيادة الشرطية
سيســاعد هــذا المســاق الطــالب على فهــم العوامل الرئيســية 
ــادة واالدارة  ــتدرس القي ــا س ــرطة. كم ــادة الش ــة بقي والمتعلق
والــذكاء العاطفــي واتخــاذ القــرار والتدريــب والمراقبــة ومهــارات 
التقديــم وســيتناول أيضــًا مفهــوم التطويــر المهنــي المســتمر 

ــرطة. للش

CSI226 حماية الطفل
المتعلقــة  المعرفــة  الطــالب  سيكتســب  المســاق  بهــذا 
بحمايــة األطفــال وحمايــة الجمهــور وتنفيذ التحقيقات بشــكل 
أخالقــي. وســيتم التركيــز على االكتشــاف المبكــر وإدارة عوامل 
المخاطــرة واألطفــال المعرضيــن المحتمليــن والروابــط وتاريــخ 
االعتــداءات والتعــرف علــى المعتديــن المحتمليــن ومســارح 
الجريمــة واســتراتيجيات التحقيــق. وســيتم تعليــم الطــالب 
كيفيــة تطبيــق منهــج اســتباقي بالتعــاون مــع مؤسســات أخرى 
ــدم  ــا يق ــال. كم ــداء واالهم ــتويات االعت ــن مس ــد م ــع والح لمن
للطلبــة مهــارات عمليــة لتنفيذ دورهم ضمن مراكز الشــرطة 
بحمايــة  مرتبطــة  عمليــة  شــرطية  ومواضيــع  الشــاملة 
االطفــال وحمايــة عامــة الناس كمســار عمل للشــرطة ضمن 

ســياق دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

GE1000   دراسات إماراتية
تبحــث هــذه المــادة  فــي ترســيخ  االنتمــاء  والهويــة الوطنيــة  
وتقديــر  منجــزات دولــة االمــارات مــن  خــالل تقديــم  المعالــم  
االجتماعيــة  االساســية  للمجتمــع اإلماراتــي  والقيــم  واالرث 
الجوهــري  والبنــاء علــى  مختلــف الدراســات المتعمقــة  ذات 
التطــورات  وكذلــك   للبــالد  والجغرافيــا   بالتاريــخ  الصلــة  
االجتماعيــة  والخدمــات المقدمــة  مــن الدولــة إضافــة  للمــرأة 
ودورهــا فــي المجتمــع تهــدف هــذه المــادة الــى  القــاء الضــوء  
علــى دور الدولــة فــي بنــاء مجتمــع إماراتــي  متعلــم  وتشــجيع  
اقتصاديــا   صلبــة   اساســية  بنيــة  وبنــاء  الثقافــي   التنــوع 

ــس  ــتوى التناف ــى مس ــارات عل ــة االم ــع دول ــًا   ووض وتكنولوجي
العالمــي تشــمل هــذه المــادة  الرؤيــة المســتقبلية  والتحديــات 
تجــاه  تطويــر خطــط اســتراتيجية كونهــا ســتناقش  رؤيــة 
الحكومــة االتحاديــة  للعــام 2021 ورؤيــة أبــو ظبي للعام 2030 
ومختلــف المواضيــع ذات العالقــة بخطــط التطويــر المســتقبلي 

والتحديــات المتوقعــة.

GE1111 اللغة اإلنجليزية 1
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة المعرفــة والمهــارات للقــدرات 
االساســية لتحســين القراءة والكتابة والتحدث واالســتماع من 
خالل تعزيز مهارات اللغة االساســية يصبح الطلبة مســتعدين 
ــدة  ــرات جي ــالب فق ــب الط ــي يكت ــتوى التال ــو المس ــدم نح للتق

ومقــاالت باســتخدام مجموعة من االســاليب.

GE1120   الدراسات االخالقية
يــدرس الطــالب خالل هذا المســاق مختلــف النظريات االخالقية 
مــع تطبيــق مواقــف مفترضــة وواقعيــة يتــم تشــجيع الطــالب 
للتفكيــر بمجــاالت مثــل العمــر والثقافــة والتــي تؤثــر علــى 
التفكيــر االخالقــي كمــا يتــم تقديــم مجموعــة مــن النظريــات 
االخالقيــة ويتعلــم الطــالب تطبيقهــا علــى معاضــل ومواضيــع 
اخالقيــة وأكاديمية يتم تشــجيع الطــالب على تقييم النظريات 
االخالقية والتعرف على االقرب لمعتقداتهم ووجهات نظرهم 
كما يتم تشجيعهم على تطوير استجاباتهم لمواضيع تظهر 

مــن خــالل نقــاش مشــروع ومعقول.

GE1130 السلوك التنظيمي
GE1134 السلوك التنظيمي )باللغة العربية( 

ال يتصــرف االشــخاص فــي المؤسســات بالطريقة التــي تفضلها 
االدارة ونتيجــة لذلــك ، تكــون القــدرة لفهــم وشــرح وتوقــع 
الســلوك االنســاني ضمن المؤسسات استثنائيا ومهارة قيمة 

فــي أي   مســتوى مؤسســة. 

ــاذج  ــة ونم ــات مهم ــى نظري ــالب عل ــاق الط ــذا المس ــرف ه يع
مفاهيم لدراستها وفهمها والتأثير في السلوك االنساني داخل 
المؤسسات كما تتطرق الى الدوافع والقيادة ومواضيع الثقافة 
ومتغيــرات الفريــق والجماعــة وإدارة التغيــر التنظيمــي والصــراع 
والقــوة فــي المؤسســات يتــم النظــر فــي هــذه الموضــوع فــي 
ســياق المؤسســات بشــكل عــام وتلــك الموجــودة داخــل دولة 

اإلمــارات العربية المتحدة بشــكل خاص.
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GE1140 علوم البيئة
ــر فهــم عــام  يعطــي هــذا المســاق للطــالب االمكانيــة لتطوي
ــوم  ــة بعل ــات المرتبط ــية والموضوع ــم االساس ــن المفاهي ع
البيئــة كمــا يتــم التعــرف علــى اســتخدام المصــادر الطبيعيــة 
والتلــوث والتغيــرات فــي البيئــة ويتــم دراســة التوزيــع غيــر 
العــادل للمصــادر والــذي يــؤدي لنشــوب الصــراع ودور الجهــات 
الحكوميــة والمجتمعــات واالفــراد ليكــون لديهــم مســؤولية 

تجــاه البيئــة.

GE1150 نظم إدارة المعلومات
ــة  ــة مكمل ــات الحالي ــي المؤسس ــات ف ــة المعلوم ــر أنظم تعتب
ــرض  ــاون الغ ــاطات والتع ــية والنش ــات المؤسس ــع الخدم لجمي
وتقنيــات  بأنظمــة  الطــالب  تعريــف  هــو  المســاق  هــذا  مــن 
ــان  ــات. وبي ــوارئ واألزم ــي وإدارة الط ــن المعلومات ــالمة واألم الس
تســتخدم  أن  المســتويات  المتعــددة  االنظمــة  لهــذه  لكيــف 
مــن خــالل المؤسســات الوطنيــة والدوليــة يكــون التركيــز علــى 
المكونــات االساســية ألنظمــة المعلومــات وكيــف لــكل منهــا 
أن يكــون مكمــال ويــدار لكســب الفهــم الســتخدام المعلومــات 
فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  لــدور  إضافــة  المؤسســات  فــي 
تنافســية  ميــزة  وايجــاد  والخفــة  والســرعة  الجــودة  تحســين 
وتشــمل ايضــا التعــاون اإللكترونــي وغيــر الثابت في المؤسســات 
العامــة والخاصــة مــع التعــرض ألهميــة اســتخدام أدوات تحليــل 

البيانــات لدعــم مســؤوليات االدارة المختلفــة.

GE1162 مهارات الدراسة
GE1164 اللغة العربية ألغراض العمل )تقدم باللغة 

العربية(
للطــالب  معتمــدة(  ســاعات   3 )مــن  المســاق  هــذا  يقــدم 
مهــارات الدراســة االساســية وايضــا يعطيهــم المســاعدة فــي 
تحقيــق االهــداف فــي المســاقات االخــرى التي يدرســونها مع هذا 
ــاليب  ــات واالس ــر المعلوم ــى توفي ــز عل ــون التركي ــاق يك المس

واالســتراتيجيات والمهــارات لتحقيــق النجــاح األكاديمــي.

GE1170 العلم وراء األخطار الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية

GE1174 العلم وراء األخطار الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية )العربية(

معرفــة  اكتســاب  مــن  الطالــب  المســاق  هــذا  ســيمكن 
عامــة عــن المفاهيــم العلميــة المتعلقــة باألســلحة النوويــة 

واإلشــعاعية والبيولوجيــة والكيميائيــة.
 

والكيميائيــة.  والبيولوجيــة  واإلشــعاعية  النوويــة  باألســلحة 
العلــم  الطلبــة مــن فهــم  بنهايــة هــذا المســاق ســيتمكن 
باالســتجابة  يتعلــق  فيمــا  معينــة  اجــراءات  تطبيــق  ســبب 
األخطــار  واإلشــعاعية  والبيولوجيــة  الكيميائيــة  للحــوادث 
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة والوقايــة منهــا. 
تركيــز هــذا المســاق هــو علــى المبــادئ العلميــة خلــف األســلحة 
النوويــة واالشــعاعية والبيولوجيــة والكيميائيــة فــأن هــذا العلــم 
سيســاعد فــي فهــم بعــض المــواد العلميــة األخــرى مثــل العلــم 

الجنائــي.

GE1180 مقدمة في اإلحصاء 
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة مقدمــة فــي االحصــاء واالحتماالت 
ــا  ــات وتلخيصه ــع المعلوم ــة جم ــة لكيفي ــم المعرف ويعطيه
واســتخراج النتائــج مــن البيانــات وفــي النهايــة يصبــح الطــالب 

مســتخدمين مهميــن لتلــك المعلومــات يلعــب الســياق دورا 
مهمــا ويكــو ن مرجعــا لقطــاع ادارة الكــوارث واالزمــات كمــا ان 

االحصــاءات تســتخدم فــي االعمــال والعمليــات

GE1190 اللغة العربية ألغراض العمل )تقدم باللغة 
العربية(

علــى  معتمدتيــن(  )ســاعتين  خــالل  مــن  الطلبــة  يتعــرف 
المجــاالت المتعــددة لبيئــة االعمــال فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجي وتركز على نطاق كامل من مهارات الدراسة من أجل 
المشــاركة بحرفيــة فــي مــكان العمــل وهــي تطــور قــدرات 
العربيــة  باللغــة  وتقاريــر  وثائــق  وكتابــة  قــراءة  فــي  الطلبــة 
والمفــردات  الضروريــة  االتصــال  مهــارات  كذلــك  ويدرســون 
لتمكيــن الطــالب مــن التخاطــب باللغــة العربيــة فــي االعمــال.

GE1192 اللغة العربية ألغراض العمل
الكتابيــة    الرئيســية  اللغويــة  المهــارات  المــادة  تطــور 
والســماعية والكتابيــة والتحــدث تركــز المــادة علــى المجــاالت 
تطويــر  علــى  وايضــا  الوظيفيــة  والقــراءة  للكتابــة  الرئيســية 
ــادة  ــذه الم ــت ه ــى صمم ــة الفصح ــة العربي ــي اللغ ــاءة ف الكف
ــم  ــح قدرته ــالب لتنقي ــة للط ــاء الفرص ــوص إلعط ــى الخص عل
علــى التقديــم واالســتجابة باللغة العربية وإعطــاء تغذية راجعة 

بنــاءة أثنــاء االجتماعــات   والجلســات التدريبيــة.

GE1210 اللغة اإلنجليزية 2
هــذا المســاق مصمــم لتطويــر المفــردات وايضــا االســتماع 
البحــث  ومهــارات  والتقديــم  والكتابــة  النصــوص  وتحليــل 
وهــي تركــز علــى صياغــة وتنظيــم والرجــوع وتطويــر الدقــة فــي 
اســتخدام قواعــد اللغــة مــن خــالل اســتخدام أســاليب تصحيح 
الخطأ يتم تحسين المهارة اللغوية من خالل اختيار أفكار ذات 

صلــة ببرامجهــم الدراســية التــي اختاروهــا.

GE2112 اللغة اإلنجليزية 3
يطور هذا المساق مهارات متقدمة في اتصال العمل

تقديميــة  محاضــرات  وتقديــم  عمــل  ممارســة  خــالل  مــن 
فــي مــكان العمــل يقــدم هــذا المســاق المهــارات الدراســية 
االكاديميــة الضروريــة مثــل أخــذ الملحوظــات والتلخيــص وهــي 
تحســن مهــارات الكتابــة وتنظيــم االيميــالت المالئمــة لحضــور 

محــدد وتقــدم الفــرص لتطويــر أســلوب تواصــل لالســتجابة
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GP1230 مقدمة في اإلدارة االستراتيجية للمخاطر 
يقدم هذا المساق مقدمة لألفكار الرئيسية في إدارة 

المخاطر االستراتيجية. وهي تبدأ ببناء نظرة عملية لكيفية 
التعرف وتقييم وتسجيل وقولبة مخاطر الطوارئ اعتماداً 

على المعايير الدولية إلدارة المخاطر )االيزو(. وسيتعرف 
الطالب على المواضيع الرئيسية في أدبيات إدارة مخاطر 

الكوارث، ونهج النظم االجتماعية والتقنية، والضعف 
التنظيمي، واالعتمادية والجاهزية والتعلم التناظري، وإدراك 

المخاطر والتواصل بشأنها.

GP211 ُنهج مقارنة في إدارة استمرارية األعمال
إدارة  مفاهيــم  علــى  التعــرف  للطــالب  المســاق  هــذا  يتيــح 
اســتمرارية االعمــال وكيــف تصمــم وتنفــذ فــي أرجــاء العالــم. 
وســيتم التركيــز علــى المقارنة بين منهجيات إدارة اســتمرارية 
االعمــال بيــن دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 

ــة. ــدة االمريكي ــات المتح ــدة والوالي المتح

GP2130 مقدمة في مراكز السيطرة على الطوارئ 
وإدارة المعلومات

ــة  ــيات إدارة أنظم ــة أساس ــالب معرف ــاق للط ــذا المس ــح ه يتي
مراكــز الســيطرة علــى الطــوارئ.

يتيــح هــذا المســاق للطــالب التعــرف علــى األنظمــة المطلوبــة 
واإلجــراءات لــإلدارة الفاعلــة للمعلومــات وتوزيعهــا علــى جميــع 

المســتويات الحكوميــة.

GP2120 مقدمة في إدارة استمرارية العمل في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

ستســاعد هــذه المــادة الطــالب علــى فهــم مقاييــس ومعاييــر 
الدولــة فــي إدارة اســتمرارية العمــل. يبحــث هــذا المســاق فــي 
المعاييــر واســباب إعدادهــا. ســيتعرف الطــالب علــى اإلطــار 
الفكــري إلدارة اســتمرارية العمل فــي الدولة وطريقة تطبيقها.

GP2130 تصميم مركز عمليات الطوارئ وإدارة 
المعلومات 

ــيات أدارة  ــم أساس ــى فه ــالب عل ــاق الط ــذا المس ــاعد ه سيس
أنظمــة مراكــز الســيطرة علــى الطــوارئ.

 وســتتيح لهــم أ لتعــرف علــى أ ألنظمــة واإلجــراءات إلدارة 
المعلومــات الفعالــة فــي الطــوارئ،.

 
GP2140 مقدمة في القيادة واإلدارة في حاالت الطوارئ

ــادة  ــات القي ــن نظري ــدد م ــى ع ــوء عل ــاق الض ــذا المس ــي ه  يلق
والســمات  المهــارات  علــى  التركيــز  مــع  القياديــة  والنمــاذج 

واالنمــاط.

 بعــد ذلــك، يحــدد هذا المســاق مســار األوضاع الســلبية الناتجة 
عــن حــاالت الطــوارئ أو الكــوارث، وأهميــة القيــادة فــي مواجهــة 
والتعامل مع مثل هذه الظروف. كما قدمت لمحة عامة عن 
االســتراتيجيات التــي يســتخدمها القــادة للتغلب علــى التحديات 
الناجمــة عــن الحــوادث غير المخطط لها وتأخــذ باالعتبار قضايا 

القيــادة واإلدارة ذات الصلــة بالتحضيــر للطــوارئ.

GP221 مقدمة في االستعداد والتصدي للحوادث 
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية الكيميائية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
صمــم هــذا المســاق للطــالب الذيــن تشــمل طبيعــة عملهــم 
االشــتراك فــي التخطيــط للهيئــات العامــة لتســتجيب هــذه 
الهيئــات لتحديــات التخطيط واالســتجابة للحــوادث الكيميائية 
والبيولوجيــة واالشــعاعية والنوويــة داخل دولة االمــارات العربية 
المتحدة. يعتبر هذا المساق تحضيريا وليس تخصصيا ويمكن 
أخــذه كمســاق اختيــاري حيــث يعتبــر االســاس لثــالث مســاقات 
اختياريــة تغطــي بيئــة اســلحة الدمــار الشــامل خــالل 3 او 4 

ســنوات.

GP2210 مقدمة لمفاهيم اإلدارة المتكاملة للطوارئ
يقــدم هذا المســاق للطــالب المعرفة األساســية لتعزيز مبادئ 
االســتجابة للطــوارئ فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وهي 
ــي  ــرى ف ــدول االخ ــات ال ــن منهجي ــعة ع ــرة واس ــم نظ تعطيه
اإلدارة المتكاملــة للطــوارئ وتقــدم لهــم المعرفــة االساســية 
والمعلومــات للنقــاش المقــارن الالحــق حــول منهجيــات هــذه 
الــدول مــن حيــث االســتعداد واالتصــاالت وإدارة المعلومــات 

والمــوارد والقيــادة واإلدارة الجاريــة والصيانــة.

GP222 مقدمة في المساعدات اإلنسانية في الطوارئ
 يتــم تعريــف الطــالب بالمفاهيــم األساســية للمســاعدات 
اإلنســانية، والتخطيــط، واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ مــن خــالل 

ــة. ــذ المختلف ــات التنفي ــتخدام آلي اس

 يشــمل هــذا المســاق النظــر فــي االحتياجــات الفرديــة مــن 
حيــث التعــرض لفجيعــة والحصــول علــى دعــم المجتمــع. كمــا 
تم البحث في أســاليب منهجيات تقييم تأثير المجتمع ضمن 

االمــارات العربيــة المتحــدة وجميــع أنحــاء العالــم.

GP2220 المقدمة االستجابة للطوارئ
ــز  ــية لتعزي ــة األساس ــالب المعرف ــادة الط ــذه الم ــاعد ه ستس
مبــادئ االســتجابة للطوارئ في دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

 
 كمــا تقــدم األســاس للمناقشــات المقارنــة لمنهجيات الدول 

االخرى في االســتجابة للطوارئ.
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GP3140 إدارة الطوارئ التعبوية
تتيــح هــذه المــادة للطــالب بناء المعرفــة والمهــارات المطورة 
في المواد الســابقة. تشــمل المعرفة العميقة على المســتوي 
التعبــوي إلدارة االســتجابة للطــوارئ فــي بيئــة محليــة متعــددة 
ــي  ــات ف ــرح االختالف ــى ش ــاص عل ــكل خ ــز بش ــات. التركي الجه
مجموعــة المهــارات التــي يمتلكهــا العاملون فــي إدارة الطوارئ 
والعمليــات التعبويــة ومتطلبات التعليــم والتدريب لكل منها.

GP3150 مقدمة في إدارة الحشود والسالمة العامة
يقدم هذا المســاق المعرفة االساســية إلدارة الســالمة العامة 

وللجمهور.

فــي  والتشــابه  الفروقــات  بمقارنــة  المــادة  هــذه  تبــدأ   
التشــريعات والتوجيهــات والهيكليــات الموجــودة فــي البــالد 
المختلفة. ســيتعرف الطالب عندها على المفاهيم االساســية 
فــي الســالمة العامة مثل الجاهزيــة وإدارة المخاطر والتخطيط 

ــن. ــب والتمري ــال والتدري واالدارة واالتص

GP3210 اختبار وتجربة والتحقق من الخطط
يتيــح هــذ المســاق للطلبــة التعــرف علــى العقيــدة وأفضــل 
مخرجــات  واســتخدام  وإدارة  إليجــاد  المتوفــرة  الممارســات 
تمارين التحقق من صالحية خطط الطوارئ بشكل فعال. كما 
يراجــع هــذا المســاق أفضــل الممارســات فــي إجــراءات التدقيــق 
المتوفــرة لخطــط إدارة الطــوارئ مــع االخــذ باالعتبــار كيفيــة 
إدارتهــا مــن قبل الدولة والمنظمات. وأخيرا يميز المســاق بين 

ــال. ــتمرارية االعم ــط إدارة اس ــوارئ وخط ــق إدارة الط تدقي

GP322 االتصاالت في إدارة استمرارية األعمال وإدارة 
الطوارئ المتكاملة

معتمــدة  ســاعات   3 مــن  المكــون  المســاق  هــذا  يقــدم   
المعرفــة االساســية للمســاق بعنوان مبــادئ جاهزية االتصاالت 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــق  ــة لتحقي ــات الدولي ــن المنهجي ــة ع ــرة عام ــدم نظ ــا تق  كم
جاهزيــة االتصــاالت، وتقــدم المعرفــة الجوهريــة والمعلومــات 
الالزمة إلجراء مناقشــات مقارنة الحقًا في المنهجيات الفاعلة 

إلنشــاء وإدامــة جاهزيــة االتصاالت.

GP3220 االنتداب /االعارة في مكان العمل
يتطلــب هــذا المســاق )مــن 3 ســاعات معتمــدة( مــن الطلبــة 
العــودة لجهــات عملهــم وقضــاء الوقــت فــي مــكان عملهــم 
ســيتم التخطيــط لالنتــداب التدريبــي بعنايــة لتمكيــن الطلبــة 
والشــركاء االســتراتيجيين مــن تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن 

الفائــدة خــالل اشــراك الطلبــة في مهام العمــل المتخصصة.

GP3230  التخطيط االستراتيجي
 توفــر هــذه المــادة للطالــب الفهــم لمفاهيــم االســتراتيجية 
والتخطيط لها تلقي هذه المادة الضوء على أهمية القدرة على 
التفكيــر والتصــرف اســتراتيجيا ضمــن إدارة   الســالمة واألمــن 
والدفــاع الطــوارئ واألزمــات وتوفــر كذلــك الفهــم عــن عناصــر 
الخطــة االســتراتيجية واإلجــراءات التــي تبنــي عليهــا المنظمــات   
االســتراتيجية    علــى    الطــالب  يتعــرف  واتجاههــا  رؤيتهــا 
والتخطيــط االســتراتيجي فــي ســياق دولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة.
GP324 فهم الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية 

)اختياري(.
سيســاعد هــذا المســاق الطلبــة علــى فهــم العوامل الرئيســية 

المتعلقــة بالجاهزيــة الشــخصية والذكاء العاطفــي والتعلم.
القيــادة  فــي  الســابقة  النقاشــية  الجلســات  علــى  وســتبني   
والمــوارد البشــرية واالخالقيــات ودراســاتها ومقدمــة فــي إدارة 
ــة  ــن الطلب ــى تمكي ــدف إل ــي ته ــاملة. وه ــرطة الش ــز الش مراك
ــخصية  ــة الش ــم التنظيمي ــر مهاراته ــاف وتطوي ــن استكش م
واالدارية والوعي الذاتي والسياسي والمهارات االجتماعية وكيف 

ينظــر إليهــم األخرون.

GP325 التعامل مع العامة واإلعالم أثناء الطوارئ
ســيتعرف الطــالب علــى مفهــوم االتصــاالت الفاعلــة للطــوارئ 
ودور معلومــات وســائل األعــالم، وعنــد الضــرورة اســتخدام 
وســائط االعــالم الكبــرى لتحذيــر عامــة النــاس. كما تــم تحليل 
ومناقشــة ســوق اإلعــالم وساســة العالقــات فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. كمــا ســيتعلم الطالب كيفية تطويــر وإدارة 
ــا  ــة محلي ــمعة اإليجابي ــى الس ــاظ عل ــة للحف ــات اإلعالمي العالق

وإقليميــا ودوليــا.

GP401  قيادة العمليات الكبرى )اختياري(.
يقــدم هــذا المســاق للطالــب معرفــة عميقة لقيــادة العمليات 
المســاقات  مــن  الكثيــر  علــى  المســاق  هــذا  يبنــى  الكبــرى. 
الســابقة )علــى ســبيل المثــال: المخاطــر والقيــادة ووســائل 
األعــالم والجاهزيــة الشــخصية والتحقيــق بالجريمــة والمــوارد 
البشــرية( ومن خالل أســلوب المحاكاة ســيحصل الطلبة على 
الفرصــة لوضــع التعلــم والتطبيــق موضــع التطبيــق مــن خــالل 

قيــادة تمريــن ســطح الطاولة.

GP402 إدارة سالمة الجمهور
معتمــدة،  ســاعات   3 مــن  المكــون  المســاق  هــذا  يقــدم 
المعرفــة الشــاملة عــن مهــارة إدارة ســالمة الجمهــور. كمــا 
يقــدم نظــرة مفصلــة للمنهجيــات الوطنيــة األخــرى فــي إدارة 
سالمة الجمهور. كما انها تراجع بدقة منهجية دولة اإلمارات 
فــي إدارة ســالمة الجمهــور وتبحــث فــي متطلبــات تطويــر 
الهيــاكل الوطنيــة والسياســات والهيئــات والكفــاءات وأطــر 

العمــل لتحســين إدارة ســالمة الجمهــور.
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GP403 تطوير إجراءات االستجابة للمواقع النووية
بالتخطيــط  المرتبطــة  التحديــات  علــى  الطلبــة  يتعــرف 
واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ النوويــة علــى جميــع المســتويات 
الحكوميــة. كمــا تم استكشــاف ومناقشــة أدوار ومســؤوليات 
ــالمة  ــط لس ــر والتخطي ــة بالتحضي ــا عالق ــي له ــات الت المنظم
المواقــع النوويــة. ويحلــل كل طالــب مختلــف دراســات الحالــة 
فــي جميــع أنحاء العالــم ويطور اإلجراءات التي تســتجيب بنجاح 

لحــادث نــووي.

GP404 االستعداد للتعامل مع الحوادث التي ينجم عنها 
أعداد كبيرة من الضحايا

يقــدم هــذا المســاق المعرفــة المحــددة المطلوبــة للتخطيــط 
واالستجابة للحادثة تتسبب بوفيات جماعية في دولة االمارات 
العربية المتحدة ودوليًا. وهي تقدم تحليل ألدوار ومســؤوليات 
المشــتركين، وتحــدد القــدرات األساســية وتتفحــص عــددا مــن 
دراســة الحالــة الجديــدة. ســيتم تحليــل خطــط االســتجابة 
للحــوادث التــي تتســبب بوفيــات جماعيــة والمتطلبــات الدينيــة 

ــق. ــكل دقي ــة بش ــة والثقافي والعرقي

GP411 مقدمة في دور مع المؤسسة التطوعية في 
إدارة الطوارئ

 يقــدم هــذا المســاق للطلبــة نظــرة عامــة عــن مشــاركة 
والعوامــل  للطــوارئ  االســتجابة  فــي  التطوعيــة  المنظمــات 
التــي علــى قــادة المنظمــات التطوعيــة أخذهــا باالعتبــار لتعزيــز 
المصــادر التطوعيــة وأفضــل الممارســات إلدارة المتطوعيــن.
يســتخدمها  التــي  االســتراتيجيات  عــن  الطلبــة  ســيتعلم   
موظفــي إدارة الطــوارئ للتعــاون بفاعلية مــع الجهات التطوعية 
والتحديــات التــي تظهــر على أرض الواقع عند دمج المتطوعين.

GP4110 االدارة االستراتيجية المتكاملة للطوارئ. 
يتيح هذا المساق من 3 ساعات معتمدة للطلبة العمل 

معا ووضع المعرفة والمهارات المكتسبة من السنة 
اولى وحتى الثالثة موضع التنفيذ يجري هذا أوال مع التركيز 
على المستوى الوطني واالستجابة االستراتيجية للوكاالت 

المتعددة للطوارئ يتيح الجزء الثاني للمساق تطوير 
معلومات اوسع ومهارات في كال من إدارة الطوارئ وادارة 

استمرارية االعمال حيث تستجيب عدة جهات لحادثة 
تتطلب التعاون على مستوى دول التعاون أو المستوى 

الدولي.

البحث المتقدم ومهارات الدراسة
يقــدم هــذا المســاق للطــالب الفهــم لكيفيــة التخطيــط وانجــاز 
دراســة تنتــج عنهــا بيانــات مقبولة وذات اعتماديــة وتتوافق مع 
المعاييــر والمبــادئ االخالقية كجــزء من التقييم يبحث الطلبة 
فــي كيفيــة وضــع هيــكل البحــث ومــن ثــم انجــاز مقتــرح 
الرســالة. يقــوم الطلبــة بالبنــاء علــى المعرفــة والمهــارات 
الســابقة ويبحثــون فــي كيفيــة انجــاز نطــاق مــن منهجيــات 
ــث. ــي البح ــبة ف ــات المكتس ــل البيان ــة تحلي ــع كيفي ــث م البح

GP4130 مقدمة في تحليل الجهات الراعية 
)أصحاب المصلحة(

للنظريــة  مفصــل  فهــم  للطلبــة  المســاق  هــذا  يقــدم 
واإلجــراءات المتوافقــة مــع تحليــل أصحــاب المصلحــة. هنــاك 
تركيــز علــى التطبيقــات العمليــة المبنيــة علــى عدد من دراســة 

الحاالت في قطاعات األمن والســالمة والدفاع والتأهب لحاالت 
الطــوارئ وإدارة األزمــات. لــدى الطالب الفرصة لتطوير مشــاركة 

أصحــاب المصلحــة وخطــط االتصــال.

GP4140 فهم التهديدات االستراتيجية
ــي  ــات الت ــل النظري ــة لتحلي ــالب الفرص ــادة للط ــذه الم ــر ه توف
تشــمل مجموعة واســعة ومتكاملة من المعارف والمفاهيم 
المرتبطــة بالتهديــدات االســتراتيجية وتأثيراتهــا علــى األمــن 
القومــي وقطاعــات األمــن والســالمة والدفــاع والتأهــب لحــاالت 
الطــوارئ وإدارة األزمــات مــع التركيــز على التحديــات في مجابهة 
فــي  المطروحــة  التحديــات  علــى  المســاق  يركــز  اإلرهــاب. 
مكافحــة اإلرهــاب. يبنــي الطــالب معرفــة متقدمــة وفهم ناقد 
للمبــادئ المتغيــرة والممارســة مــن خــالل دراســة الحاالت ذات 
ــراءات. ــات واإلج ــين السياس ــات لتحس ــم التوصي ــة وتقدي الصل

GP4210    الرسالة
هــذه 6 ســاعات معتمــدة تتطلــب مــن الطــالب انجــاز رســالة 
وفقــا لموضــوع أو مشــروع بحث متعلق بإدارة مراكز الشــرطة 
ــات  ــل البيان ــد وتحلي ــر الناق ــث والتفكي ــارات البح ــاملة مه الش
ــاز  ــد إنج ــالة بع ــذه الرس ــي ه ــوب ف ــات مطل ــير المعلوم وتفس
الرســالة يتوجــب علــى الطــالب تقديــم نتائجهــم إلــى لجنــة مــن 

ضبــاط شــرطة أقدم

IEM216 وضع خطط إدارة الطوارئ
مــن خــالل هــذا المســاق يــدرس الطــالب مبــادئ كتابــة خطــة 
عمليــات الطــوارئ المحليــة ضمــن دولــة االمــارات وفــي الخــارج 
هناك تركيز خاص على الوظائف العملياتية الستجابة الطوارئ 
ــذه  ــي أداء ه ــتركين ف ــة المش ــاب المصلح ــؤوليات أصح ومس
ــوارئ  ــتجابة للط ــي لالس ــط العمليات ــة التخطي ــف وأهمي الوظائ
والجاهزية الكلية كما ســيتم دراســة النظرة العامة لألســلوب 
ــيتم  ــوارئ وس ــة إدارة الط ــر خط ــروف لتطوي ــتخدم المع المس
إجــراء دراســة معمقــة للمكونــات المختلفة لخطــط العمليات 

الطــوارئ الوطنية.
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يتيــح هــذا المســاق للطــالب اكتشــاف ووصــف الجهــود الدوليــة 
فــي تقليــل مخاطــر الكارثــة وإدارة الطــوارئ وهــي تقــدم للطــالب 
قاعــدة للنقاشــات المقارنــة لممارســات إدارة الطــوارئ وتشــمل 
االمــارات  دولــة  فــي  بــه  المعمــول  المناخــي  التغيــر  خفــض 
بالمقارنــة لألســاليب المختلفــة فــي الــدول المتقدمــة وغيــر 

ــا. ــرى عالمي ــة االخ المتقدم

وضع اإلدارة خطط إدارة طوارئ على الصعيد   IEM315
الوطني

يــدرس هــذا المســاق المبــادئ للخطــة علــى المســتوى الوطنــي 
فــي

دولــة االمــارات وخــارج الدولــة هنــاك تركيــز خــاص علــى تخطيــط 
إدارة الطــوارئ االســتراتيجي ودالالتهــا علــى جاهزيــة المجتمــع 
لألســلوب  العامــة  النظــرة  دراســة  ســيتم  كمــا  للكــوارث 
المســتخدم المعــروف لتطويــر خطــة إدارة الطــوارئ وســيتم 
إدارة  لخطــط  المختلفــة  للمكونــات  معمقــة  دراســة  إجــراء 

الوطنيــة الطــوارئ 

IEM316  االغاثة والتعافي في حاالت الطوارئ
ــون  ــطة  الع ــية  ألنش ــة االساس ــاق  المعرف ــذا المس ــدم ه يق
والتعافــي  فــي إدارة الطــوارئ  المتكاملــة وســيتم التعــرف علــى 
الــدور الكبيــر  لمســاهمات العــون مــن الكوارث على المســتوى 
ــات   ــالب العملي ــيدرس الط ــارات س ــا االم ــي تقدمه ــي والت الدول
المطبقــة فــي  العــون مــن الكــوارث ومراحــل التعافــي  فــي دورة 
إدارة  الطــوارئ  الشــاملة  مــع التعريــف  بأصحــاب المصلحــة  
المشــتركين فــي كل مرحلــة كمــا ســيناقش تحليــل  المهام 
الحيويــة إلداء أصحــاب المصلحــة للوفــاء  باحتياجات  المجتمع 
المتأثــر كمــا ســيدرس الطالب التحديات التــي يواجهها أصحاب 
المصلحــة  أثنــاء التعافــي والعــون  ودراســة االســاليب للتغلــب 
علــى مثــل هــذه المعيقــات وأخيــرا الدراســة المهمــة والنقديــة  
دولــة  فــي  الجاريــة  األزمــات   إدارة  فــي  الصاعــدة  للمواضيــع 

اإلمارات.

IS1260 دراسات إسالمية )تقدم باللغة العربية(
لقــد تــم تصميــم هــذا المســاق ليوفــر مقدمــة عــن الدراســات 
اإلســالمية وبالتالــي توفيــر إطــار عمــل رئيســي والــذي مــن 
خاللــه ســيتم اعتبــار الدراســات المســتقبلية فــي مجــاالت إدارة 
استمرارية األعمال واإلدارة المتكاملة للطوارئ. ستتطرق هذه 
المــادة الــى مصادر الديــن والحضارة اإلســالمية وخصوصًا القرآن 
الكريــم والســنة النبويــة ومبــادئ العقيــدة اإلســالمية والعبــادة 
والقيــم واألخــالق. أثنــاء هــذا المســاق القصيــر   للتحديــات التــي 

تواجــه الثقافة االســالمية.

مثــال علــى ذلــك ســيتم مناقشــة   الغــزو الثقافــي والعلمانيــة 
والعولمة وســيدرس الطالب بشــكل موجز المبادئ األساسية 
للشــريعة االســالمية والتعرف على العناصر االساســية للثقافة 

اإلسالمية.

IS1262   الدراسات االسالمية
وعلــى  االســالمية  والحضــارة  الديــن  مصــادر  فــي  تبحــث 
الخصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة المبــادئ 
والعبــادة  العقيــدة  ويشــمل  االســالمي  لإليمــان  االساســية 
والقيم    واالخالق ســيدرس الطالب خالل هذه المادة المبادئ 

األساســية للشــريعة اإلســالمية ويعــرف العناصــر الرئيســية 
للحضــارة اإلســالمية ويحلــل التحديــات التــي تواجههــا.

MIL 420 حروب الجيل الرابع 
والنظريــة  التاريخيــة  المجــاالت  وتصنيــف  وتحليــل  مقدمــة 
لإلرهــاب ومقاومــة العصابــات المســلحة مــن خــالل ممارســة 
الحــاالت ذات الصلــة والعمليــات المطبقــة مــن أوائــل القــرن 
العشــرين إلــى الحاضــر تســتخدم دراســة الحالــة لتقديــم ســياق 
تاريخــي للمصطلحــات المدروســة وايضــا أمثلــة للتكتيــكات 
المختلفــة واألســاليب لصــراع الحــروب المتماثلــة والتأثيــر علــى 

االمــن العالمــي واالســتجابات الحكوميــة المنســقة.

SCI140   المواد الخطرة
ــع  ــن م ــل اآلم ــص والتعام ــا للخصائ ــا عملي ــالب فهم ــور الط يط
المــواد الخطــرة تســتخدم المعلومــات المضمنــة فــي دليــل 
فــي  المــواد  ســالمة  واوراق  والالفتــات  للطــوارئ  االســتجابة 
تحديــد معــدات الحمايــة المالئمــة وأعمــال االســتجابة للطــوارئ 
وتحديــد  لحســاب  الصلــة  ذات  المعادلــة  الطــالب  يســتخدم 

الجرعــات والتعــرض للمــواد الخطــرة.

SEC100  مقدمة في إدارة  االمن والسالمة والدفاع  
والطوارئ والكوارث واألزمات 

ــالمة  ــي   الس ــة ف ــة  االحترافي ــن  االداري ــات لمه ــوارث واألزم والك
واالمــن  والدفــاع  واالســتعداد للطــوارئ  واالزمــات   ومختلــف 
الصناعــات  واإلدارات الحكوميــة  فــي دولــة االمــارات؟ تقــدم األدوار 
والمعرفــة  االساســية  والمهــارات  والمســؤوليات  والواجبــات 
جلســات  خــالل  مــن  القطــاع  فــي  المــدراء  مــن  المطلوبــة   
النقــاش ودراســة الحــاالت والمشــاركة فــي النشــاطات والزيــارات 
ــى  ــف عل ــم الكش ــوء   ويت ــي الض ــك، يلق ــى ذل ــادة عل ــة زي الميداني
ــاح  ــي ولنج ــر المهن ــرة للتطوي ــادر المتوف ــن المص ــوص ع الخص
الوظيفــي مــن أجــل تقديــم االحترافيــة العاليــة والمســؤولية 
الطالــب  إنجــازات  تقيــم  االجــل  طويــل  والتعلــم  االجتماعيــة 
مــن انعاكســها خــالل الجلســات النقاشــية والزيــارات الميدانيــة 

والفعاليــات والواجبــات ذات الصلــة بالتوقعــات للمهنــة.

SEC210 أنظمة وتقنيات السالمة واألمن والدفاع وإدارة 
الطوارئ واألزمات

فــي الهيئــات الحاليــة تعتبــر أنظمــة وتقنيــات الســالمة واألمــن 
والدفــاع وإدارة الطوارئ واألزمات.
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والتعــاون.  المؤسســية واألمنيــة  الخدمــات  مكملــة لجميــع 
الغــرض مــن هذا المســاق هــو تعريــف الطــالب بأنظمــة وتقنيات 
الســالمة واألمــن والدفــاع وإدارة الطــوارئ واألزمــات. وبيــان لكيف 
لهــذه االنظمــة المتعــددة المســتويات أن تســتخدم مــن خــالل 
ــي  ــع الوع ــى رف ــز عل ــع التركي ــة م ــة والدولي ــات الوطني المؤسس
دمجهــا  وكيفيــة  التكنولوجيــا  ومكونــات  االنظمــة  ألهميــة 
ــم  ــالل التعل ــن خ ــة م ــة للمؤسس ــة فاعل ــاد قيم ــا إليج وادارته
تكنولوجيــا  تأثيــر  ممارســة  مــن  الطــالب  يســتطيع  العملــي 
واالمــن  الســالمة  إدارة  لخدمــة  االســتجابة  فــي  المعلومــات 
والدفــاع والطــوارئ واالزمــات وتشــمل ايضــا التعــاون اإللكترونــي 
ــرض  ــع التع ــة م ــة والخاص ــات العام ــي المؤسس ــت ف ــر الثاب وغي
ــؤوليات  ــم مس ــات لدع ــل البيان ــتخدام أدوات تحلي ــة اس ألهمي

االدارة المختلفــة

واالمــن  الســالمة  إدارة  فــي  مبتكــر  مشــروع   SEC290
واالزمــات الطــوارئ  و  والدفــاع 

منهــج معــروف لتعليــم االبتــكار والريــادة ضمــن ســياق إدارة 
السالمة واألمن والدفاع الطوارئ واألزمات يتعرف الطالب على 
قــوة االبتــكار والتفكيــر النقــدي ومصــدر االبــداع وافــكار الريــادة 
تقــوم الفــرق اتــي يقودهــا الطــالب وبتوجيــه مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس بتطبيــق هــذه المفاهيــم علــى مشــروع مالئــم فــي 
ادارة األمــن والســالمة والدفــاع والتأهب لحاالت الطــوارئ وإدارة 

األزمات.

والدفــاع  والســالمة  األمــن  إدارة  فــي  اإلبــداع   SEC450
واألزمــات والطــوارئ 

منهــج معــروف لتعليــم االبتــكار والريــادة ضمــن ســياق إدارة 
السالمة واألمن والدفاع الطوارئ واألزمات يتكون المساق من 

ثالثة نماذج:

ــر  ــكار والتفكي ــكار واالبت ــر األف ــي لتطوي ــر التصميم 1.  التفكي
االبداعي.                      

2.  الريادة لتطبيق االفكار االبداعية ضمن المنظمة.   
ســياق  فــي  الفكــرة  وقيــادة  لتنميــة  والقيــادة  النمــو   .3

. لمنظمــة ا

واالمــن  الســالمة  إدارة  فــي  مبتكــر  مشــروع   SEC490
واالزمــات الطــوارئ  و  والدفــاع 

فريــق  يمتلــك  والمهــارات.  المســتفادة  المعرفــة  تطبيــق 
الطالب ويقيم ويحلل ويوصي بسياسات محسنة وممارسات 
فــي قطــاع أدارة االزمــات والطــوارئ والدفــاع واالمــن يتــم توفيــر 
اإلرشــاد مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية لتوجيــه الطــالب 
الفريــق فــي تشــكيل عــرض مقتــرح، وتوثيــق التقــدم، وتقييــم 

النجــاح، وعــرض النتائج.



دليل األكاديمية    |    الصفحة 71

مساقات سابقة
بــإدارة  خاصــة  واجــراءات  خطــط  تطويــر   BCM230

األعمــال اســتمرارية 
سيســاعد هــذا المســاق المكــون مــن 3 ســاعات معتمــدة 
الطــالب علــى فهــم خطــط واجــراءات التعامــل مــع حــوادث 
اســتمرارية األعمــال وفقــًا لمقاييــس ومعاييــر الدولــة فــي إدارة 

األعمــال. اســتمرارية 

اســتمرارية  إلدارة  الفكــري  باإلطــار  الطــالب  تعريــف  ســيتم   
العمــل فــي الدولــة وســيتم تعليمهــم طريقــة تطبيقهــا. وهي 
تستشرف االختالف بين خطط استمرارية االعمال وخطط إدارة 

ــوارئ. الط

GE1110 دراسات اللغة اإلنجليزية
يقــدم هــذا المســاق المكثف من 3 ســاعات معتمــدة المعرفة 
والمهــارات فــي اللغــة االنجليزيــة فــي مســتوى يمكــن الطــالب 
مــن الفهــم والمشــاركة فــي جميــع المواضيــع التــي يدرســونها 
فــي برنامجهــم الدراســي ســيمكن هــذا المســاق الطــالب مــن 

التحســن من مســتوى 5 في اآليلتز الى مســتوى 5.5

GE1160 مقدمة في المهارات الدراسية
صمــم هــذا البرنامــج االجبــاري مــن ســاعة معتمــدة واحــدة 
لضمــان حصــول الطالب على الوســائل لدعــم أدارة وقت فاعلة 
وناجحة والدراسة والتعلم الفاعل وهي مصممة لدعم تطوير 
مهــارات الحيــاة االساســية ضمــن برنامــج الدراســة المعروفــة 

بدرجــة ادارة الطــوارئ.

GE2110 دراسات اللغة اإلنجليزية 3 
)القراءة والكتابة والبحث العلمي(

ــاء  ــم وانش ــى فه ــدة عل ــدة الواح ــاعة المعتم ــذه الس ــز ه ترك
ســيمارس  والمهنيــة  االكاديميــة  لألغــراض  فاعلــة  كتابــة 
الطــالب قــراءة المــواد االكاديميــة واالســتجابة للنصــوص فــي 
أشــكالها االكاديمية والرســمية وهي تهدف إلى تطوير مهارات 
االتصال الدقيقة والشاملة من خالل منهج منظم لوضع تقرير 

لتصميــم فاعــل ومكتــوب واســلوب تقديمــي.

GE3110 دراسات اللغة اإلنجليزية 4 
)مهارات الكتابة لغرض األعمال(

يهــدف هــذا المســاق مــن ســاعة معتمــدة واحــدة الــى تقديــم 
عمليــة منهجيــة منظمــة لكتابــة تقاريــر التحقيــق وتقاريــر 
فنيــة والتوصيــات واصــدار االخبــار ســيتعلم الطــالب كيفيــة 
اصــدارات  ودمــج  الطــوارئ  لتخطيــط  التعليمــات  تلخيــص 
االعــالم فــي دراســة الحالــة واكمــال بحــث فــي موضــوع مــا فــي 
مجــال الصحــة والســالمة واألمــن يقــدم هذا المســاق ممارســة 
والمراجعــة  للتأليــف  الفنيــة  الكتابــة  مهــارات  مــع  عمليــة 

ــل. ــات العم ــالل واجب ــن خ ــر م والتحري
 

GE4110دراسات اللغة اإلنجليزية 5 
)مهارات االتصال لغرض األعمال(

يطــور هــذا المســاق مــن ســاعة معتمــدة المهــارات المتقدمــة 
فــي اتصــال االعمــال عبر الممارســة في الحديــث للعامة وعمل 
ــى  ــالب عل ــيتعرف الط ــل س ــكان العم ــة لم ــرات تقديمي محاض
المبــادئ االساســية للتواصــل والحديــث للعامــة تركيز المســاق 

على تحسين المهارات في البحث والكتابة وتنظيم محاضرات 
تقديميــة فاعلة مالئمــة لبيئة االعمال.

GP1210 مقدمة لمفاهيم اإلدارة المتكاملة للطوارئ
سيســاعد هــذا المســاق المكــون مــن 5 ســاعات معتمــدة 
الطــوارئ  إدارة  مبــادئ  لتعزيــز  األساســية  المعرفــة  الطــالب 
المتكاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. ويقــدم نظرة 
الفرصــة  وتتيــح   IEM فــي  أخــرى  دول  مناهــج  عــن  عامــة 

لمقارنتهــا مــع منهــج الموجــود فــي الدولــة.

GP1220 المقدمة االستجابة للطوارئ
سيســاعد هــذا المســاق المكــون مــن 5 ســاعات معتمــدة 
علــى فهــم مبــادئ االســتجابة للطــوارئ فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. ويقــدم نظــرة عامــة عــن مناهــج دول أخــرى 
فــي االســتجابة للطــوارئ وتتيــح الفرصــة لمقارنتهــا مــع منهــج 

الموجــود فــي الدولــة.

GP2110 ُنهج مقارنة في اإلدارة استمرارية األعمال
يتيــح هــذا المســاق مــن 4 ســاعات معتمــدة للطــالب التعــرف 
فهمهــا  وكيفيــة  االعمــال  اســتمرارية  إدارة  مفاهيــم  علــى 

وتصميمهــا وتنفيذهــا عبــر العالــم.

مفاهيم إدارة استمرارية االعمال وكيفية فهمها وتصميمها 
وتنفيذهــا عبــر العالــم وســيتم التركيــز علــى المقارنــة بيــن 
منهجيــات إدارة اســتمرارية االعمــال بيــن دولة االمــارات العربية 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة االمريكيــة.
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اإلسم                       المنصب             الجنسية

برنامج اإلدارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية األعمال
االمارات استاذ مساعد -بدوام جزئي      عبد اهلل راشد الظاهري  
استراليا أستاذ مساعد إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية األعمال  أماديوس مايكل كوبيك  

المملكة المتحدة محاضر & إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية األعمال  آنثوني مارشال مكاليفي  
الواليات المتحدة األمريكية  أستاذ مساعد       كارلوس صموئيل   

والمملكة المتحدة األمريكية            
الواليات المتحدة األمريكية محاضر & إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية األعمال  فرانك ويليام دلغروسو  

االمارات محاضر -بدوام جزي      خالد حميد السويدي  
االمارات محاضرون بدوام جزئي      خالد سعيد المقيمي  
االمارات مدير البرنامج باإلنابة/ أستاذ مساعد     لميس عبد المجيد القيسي  

الواليات المتحدة األمريكية أستاذ مشارك       سودا سودير ارليكاتي  

كلية الجاهزية
استراليا عميد الكلية       بيتر جيمس بيل   

البرنامج التأسيسي
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة  مدير البرنامج التأسيسي    ديبورا ويلسون بريست          
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية   اليسون مويرا              
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية   كاثرين بار ميلر   
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية   ليسا فريزر        
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية   ناثان سويلبيرج    
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية   فيلجا ويتكروفت   

                                       
برنامج التعليم العام  

تونس أستاذ مساعد       بسمة بنت عمر العالقي  
االمارات محاضر في األخالقيات      برايدي جاكيل فرح   

الواليات المتحدة األمريكية مدير البرنامج باإلنابة/ التعليم العام     كارال اموي رادر   
استراليا أستاذ مشارك       ديفيد بريان مكاي   

المملكة المتحدة أستاذ مساعد       جولز سينت جون   
االمارات أستاذ مساعد       خولة سعيد الحتاوي  
استراليا محاضر أول       موريس ابى رعد   

األردن محاضر اللغة العربية      محمد محمود المطالقة  
كندا أستاذ مشارك       سيلفي مارغريت رايموند  

األمن الوطني  
الواليات المتحدة األمريكية رئيس برنامج األمن الوطني      جون جورج هاتزادوني  
الواليات المتحدة األمريكية أستاذ مشارك       جون هاريسون   

االمارات استاذ مساعد – بدوام جزئي      محمد حمد الكويتي  
االمارات محاضر مساعد -بدوام جزئي     سلطان الكعبي   

الملحق ج المهنيين األكاديميين
أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية ربدان وفقًا للتخصص
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بكالوريوس العلوم في الشرطة واألمن  
المملكة المتحدة مدير برنامج العلوم الشرطة واألمن     أندرو جورج ستيوارت مكينس 

االمارات استاذ مساعد - بدوام جزئي      عبد اهلل علي احمد الحمودي  
كندا أستاذ مساعد       دوغالس ادوارد ابراهامسون  

االمارات محاضر مساعد       ابراهيم سليمان البلوشي  
المملكة المتحدة أستاذ مساعد       جوناثان ألكسندر كيرني  

االمارات استاذ مساعد - بدوام جزئي      محمد خليفة العلي  
االمارات استاذ مساعد - بدوام جزئي      عمر راشد سعيد الشحي  

اإلسم                       المنصب             الجنسية

الملحق ج المهنيين األكاديميين
أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية ربدان وفقًا للتخصص
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الملحق د الدورات المهنية

1. دورة توعية عن إدارة 
استمرارية األعمال

لمحة عامة عن الدورة
يوفــر البرنامــج للمســتخدمين المعرفــة األساســية والفهــم 
إلدارة اســتمرارية األعمــال والغــرض منهــا واألهــداف الناتجــة 
عنها، باإلضافة إلى تثقيف الموظفين بالعناصر الرئيسية إلدارة 

اســتمرارية األعمــال فــي المنظمــة.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

فهم أغراض وأهداف إدارة استمرارية األعمال 	
شرح العناصر الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال 	
فهم العمليات الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال  	

وتخطيطها

المحتويات
مقدمة في خلفية عن إدارة استمرارية األعمال وأغراضها  	

وأهدافها
إدارة المخاطر، وإدارة استمرارية األعمال 	
مقدمة في عمليات إدارة استمرارية األعمال ودوارتها 	
مقدمة في أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال 	
أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال 	

2. مقدمة في إدارة استمرارية 
العمل

لمحة عامة عن البرنامج
فهــم  اكتســاب  مــن  المشــاركين  الــدورة  هــذه  ســتمكن 
مفصــل حــول   مفاهيــم وأهــداف وعمليــات ومنطــق إدارة 
اســتمرارية االعمــال ســتبحث فــي المعايير وقواعد الممارســة 
الســتمرارية االعمــال فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 
ســتناقش المعايير والســبب المســتخدم في اعدادها. ســيتم 
تعريــف الطــالب باإلطــار المفاهيمــي لعقيــدة إدارة اســتمرارية 

ــا. ــة تطبيقه ــم طريق ــارات وتعليمه ــي االم ــل ف العم

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

تعريــف مفاهيــم ومصطلحــات أساســية بإدارة اســتمرارية  	
األعمال.

وإدارة  	 األعمــال  اســتمرارية  إدارة  بيــن  العالقــة  تحديــد 
المخاطــر.

فهم عملية تطوير إدارة استمرارية األعمال. 	
تقديم نظرة عامة عن معايير إدارة استمرارية األعمال. 	
وصــف المكونــات الرئيســية فــي مقيــاس إدارة اســتمرارية  	

وشــرح  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  العمــل 
ــا.  ــق وراء اعداده ــا والمنط معاييره

فهم المعايير الدولية في إدارة استمرارية األعمال 	

المحتويات
مقدمة في إدارة استمرارية األعمال 	
فوائد إدارة استمرارية األعمال 	
تكاليف إدارة استمرارية األعمال 	
مقدمة في عناصر معايير إدارة استمرارية األعمال 	
مقدمة في المعايير الدولية إلدارة استمرارية األعمال 	
مقدمــة فــي معيــار إدارة اســتمرارية األعمــال فــي دولــة  	

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
إدارة المخاطر، وإدارة استمرارية األعمال 	
قابلية تطبيق إدارة استمرارية األعمال 	
اإلمــارات  	 دولــة  فــي  األعمــال  اســتمرارية  إدارة  تحديــات 

العربيــة المتحــدة



دليل األكاديمية    |    الصفحة 75

3. إدارة استمرارية االعمال
لمحة عامة عن الدورة

ستســاعد هذه المادة الطالب على فهم مقاييس ومعايير الدولة في إدارة اســتمرارية العمل. ســتناقش المعايير والســبب المســتخدم 
في اعدادها. ســيتم تعريف الطالب باإلطار الفكري إلدارة اســتمرارية العمل في الدولة وســيتم تعليمهم طريقة تطبيقها.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

وصف المكونات الرئيسية لمعايير أدارة استمرارية األعمال لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 	
شرح العالقة بين إدارة استمرارية األعمال وإدارة المخاطر. 	
شرح كيفية تنظيم جميع مكونات معايير دولة االمارات، ومتطلبات تطبيقها بشكل فعال.  	
شرح دليل تطبيق المعايير في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 	
شرح طرق استخدام نماذج خطط استمرارية األعمال. 	
استيعاب مفهوم تحليل تأثير األعمال ومكوناتها الرئيسية. 	

المحتويات
مقدمة في إدارة استمرارية األعمال. 	
فوائد إدارة استمرارية األعمال. 	
تكاليف إدارة استمرارية األعمال. 	
معايير دولة اإلمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية إلدارة استمرارية األعمال. 	
إدارة المخاطر، وإدارة استمرارية األعمال. 	
قابلية تطبيق إدارة استمرارية األعمال. 	
إدارة استمرارية األعمال في القطاع العام. 	
إدارة استمرارية األعمال في القطاع الخاص. 	
تحديات إدارة استمرارية األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 	

إعداد خطط استمرارية األعمال  .4
لمحة عامة عن البرنامج

ــرة،  ــاذج المتوف ــتخدام النم ــال باس ــط األعم ــر خط ــول تطوي ــي ح ــب عمل ــى تدري ــول عل ــن الحص ــاركين م ــج المش ــذا البرنام ــيمكن ه س
وســيتمكن المتدربيــن مــن االســتفادة مــن نتائــج الــدورات الســابقة مثــل تقييــم المخاطــر، وتحليــل التأثيــر علــى األعمــال.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

فهم عناصر تخطيط استمرارية األعمال. 	
شرح عناصر تخطيط استمرارية األعمال. 	
تعلم كيفية استخدام نماذج تخطيط استمرارية األعمال. 	

المحتويات
مقدمة في إدارة استمرارية األعمال. 	
مقدمة في أغراض وأهداف تحليل التأثير على األعمال. 	
مقدمة في مفاهيم ومصطلحات تحليل التأثير على األعمال. 	
التعريف بحساسية الوقت، أو وظائف األعمال واالجراءات. 	
مقدمة في استراتيجيات التعافي. 	
مقدمة في نماذج خطط استمرارية األعمال. 	
دراسات الحالة. 	
تمارين عملية. 	
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5. إدارة استمرارية األعمال االستراتيجية
لمحة عامة عن الدورة

ــرة،  ــاذج المتوف ــتخدام النم ــال باس ــط األعم ــر خط ــول تطوي ــي ح ــب عمل ــى تدري ــول عل ــن الحص ــاركين م ــج المش ــذا البرنام ــيمكن ه س
وســيتمكن المتدربيــن مــن االســتفادة مــن نتائــج الــدورات الســابقة مثــل تقييــم المخاطــر، وتحليــل التأثيــر علــى األعمــال.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

فهم أغراض وأهداف إدارة استمرارية األعمال. 	
شرح وتحديد العناصر الرئيسية لعملية المتابعة والتقدير في برنامج إدارة استمرارية األعمال. 	
التعرف على المعايير العالمية والمحلية الستمرارية األعمال. 	
فهم أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال. 	
فهم أغراض التدقيق وأساليبه ضمن استمرارية األعمال. 	
فهم أغراض وأهداف اختبار الخطط. 	
فهم أغراض وأهداف التمارين. 	

المحتويات
مراحل تخطيط برنامج استمرارية األعمال. 	
مكونات تطوير برنامج إدارة استمرارية األعمال. 	
استراتيجيات ونهج إدارة استمرارية األعمال. 	
مقدمة في تحليل التأثير على االعمال. 	
مقدمة في إدارة المخاطر وتقييمها. 	
مقدمة في مصفوفات تحليل المخاطر. 	
أفضل الممارسات وعوامل النجاح الرئيسية لتطبيق إدارة استمرارية األعمال. 	
أدوار ومسؤوليات إدارة استمرارية األعمال. 	
مراقبة وتقييم ومراجعة برنامج استمرارية األعمال. 	
اختبارات وتمارين برنامج استمرارية األعمال. 	

إدارة وتقييم الخطر التنظيمي  .6
مخرجات البرنامج التعليمية

ــر إدارة  ــدرب بعناص ــف المت ــيتم تعري ــة وس ــر التنظيمي ــم وإدارة المخاط ــة تقيي ــل لعملي ــم مفص ــاب فه ــج باكتس ــذا البرنام ــمح ه يس
المخاطــر، وتحديــد المخاطــر وشــرح الغــرض الرئيســي مــن إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر، كذلــك ســتبحث فــي االســاليب   والســبب 
المنطقــي المســتخدم فــي تطبيــق تقييــم المخاطر، وســيتم تعريف المتدربين باإلطار المفاهيمي إلجــراء إدارة المخاطر وتقييم المخاطر 

فــي منظماتهم.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

فهم الغرض من إدارة المخاطر وتقييمها. 	
فهم المصطلحات الهامة والمفاهيم المتصلة بإدارة المخاطر وتقييمها. 	
وصف العناصر الرئيسية لعملية »تقييم المخاطر«. 	
فهم المخاطر وتعريف التهديدات، ومعالجة المخاطر ووضع التدابير المضادة وفهمها . 	
تحديد عمليات وحدات األعمال للمنظمة واإلطار الزمني المقدر للتعافي لكل وحدة أعمال.  	

المحتويات
مقدمة في أغراض وأهداف إدارة المخاطر وتقييمها. 	
مقدمة في مفاهيم ومصطلحات إدارة المخاطر وتقييمها. 	
مقدمة في العناصر األساسية لعملية تقييم المخاطر. 	
تحديد التهديدات. 	
تحديد وتقدير عناصر التحكم. 	
تقدير المخاطر. 	
تحديد أولويات المخاطر. 	
معالجة المخاطر. 	
نماذج تقييم المخاطر. 	
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7. سجل المخاطر التنظيمية
لمحة عامة عن البرنامج

تركــز هــذه الــدورة علــى فهــم إدارة المخاطــر التنظيميــة، 
إدارة  بعناصــر  المشــاركين  وســتعرف  المخاطــر،  وســجالت 
الغــرض  وشــرح  والتهديــدات،  المخاطــر  وتحديــد  المخاطــر، 
وكذلــك  المخاطــر.  ســجالت  وتطويــر  أعــداد  مــن  الرئيســي 
سيتم تعريف المتدربين بإطار المفاهيم إلجراء إدارة المخاطر 

ــم. ــي منظماته ــر ف ــجالت المخاط ــر س وتطوي

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

فهم عناصر سجل المخاطر 	
فهم العواقب المحتملة للمخاطر 	
فهم أهداف سجل المخاطر 	
والمتابعــة  	 بالمخاطــر  المتعلقــة  المســتندات  فهــم 

والتقديــر
شرح طريقة تحديد أولويات المخاطر 	
شرح معالجة المخاطر 	

المحتويات
مقدمة في أغراض وأهداف إدارة المخاطر 	
مقدمة في مفاهيم ومصطلحات إدارة المخاطر 	
وظيفة إدارة المخاطر 	
تحديد المخاطر والتهديدات 	
دور أصحاب المخاطر 	
تقييم وتقدير المخاطر 	
عناصر التحكم في المخاطر 	
دراسات الحالة 	
تمارين عملية 	
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8. تحليل التأثير على األعمال
لمحة عامة عن البرنامج

تســاعد هــذه الــدورة علــى اكتســاب مفهــوم مفصــل لعمليــة تحليــل التأثيــر علــى األعمــال كعنصــر رئيســي إلدارة المخاطــر التنظيميــة، 
وســتعرف هذه الدورة الحضور بالغرض الرئيســي من اجراء تحليل التأثير على العمال، حيث يتم مناقشــة األســاليب واألســس المنطقية 
لتطبيــق تحليــل التأثيــر علــى األعمــال فــي بيئــات األعمال، وســيتم تعريــف المتدربين باإلطــار المفاهيمي إلجــراء تحليل التأثيــر على األعمال 

فــي منظماتهم.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

فهم الغرض من »تحليل التأثير على األعمال«. 	
وصف المكونات الرئيسية لتحليل التأثير على األعمال. 	
تقدير التأثير على عمليات كل وحدة عمل استناداً إلى وضع أسوأ التوقعات. 	
تقدير التأثير المالي كل وحدة عمل استناداً إلى وضع أسوأ التوقعات. 	
تحديد عمليات وحدات األعمال للمنظمة، واإلطار الزمني المقدر للتعافي لكل وحدة أعمال.  	
فهم المصطلحات الهامة والمفاهيم المتصلة بتحليل التأثير على األعمال. 	

المحتويات
مقدمة في أغراض وأهداف تحليل التأثير على األعمال. 	
مقدمة في مفاهيم ومصطلحات تحليل التأثير على األعمال. 	
مقدمة في عناصر تحليل التأثير على األعمال. 	
الفترة الزمنية للتعافي. 	
الحد األقصى لفترة التعافي. 	
العمليات. 	
االعتماد المتبادل. 	
نقطة اإلخفاق الواحدة. 	
التكامل بين تحليل التأثير على األعمال وإدارة استمرارية األعمال. 	
دراسات الحالة. 	
تمارين عملية. 	

9. تطوير وتطبيق خطة استمرارية األعمال
)NCEMA 7000 وفقًا لمعيار هيئة إدارة الكوارث واألزمات(

لمحة عامة عن البرنامج
هذا التدريب مبني على معيار هيئة إدارة األزمات والكوارث NCEMA 7000 وأفضل الممارسات العالمية في تطوير وتطبيق خطة 

الستمرارية األعمال. الغرض من هذا التدريب هو التعرف على مكونات عملية التخطيط بما في ذلك منهجية وضع الخطط وتطبيقها 
وتنظيمها وتوثيقها. يساعد هذا التدريب المتدربين في تطوير العمليات من اجل تطوير وثيقة الخطة وفقا لالتجاه االستراتيجي 

للمنظمة أو الهيئة.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

فهم األنواع المختلفة من الخطط وأهدافها وخياراتها واألخطاء التي يجب تجنبها وزيادة مستوى التعاون. 	
متطلبات تطوير الخطط والسيناريوهات وتصميم الخطط والعناصر الرئيسية. 	
تطبيق الخطة ونشر اجراءات السيطرة عليها، وتأمينها، ومراجعتها، واعتمادها، وتحديثها.  	

المحتويات
إدارة الحوادث. 	
الفرق والمهام. 	
المواقع الحيوية. 	
العمليات الرئيسية الحرجة. 	
جهات االتصال الرئيسية. 	
التقنية. 	
السجالت الرئيسية / تخزين خارج الموقع. 	
المعدات واالمدادات. 	
إدامة البرامج / الخطط. 	
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10. المطبق الرئيسي الستمرارية األعمال
)NCEMA 7000 وفقًا لمعيار هيئة إدارة الكوارث واألزمات(

لمحة عامة عن البرنامج
المساق مصمم ليتعرف المشاركين على جميع المجاالت للبرنامج الكلي إلدارة استمرارية االعمال

)وفقًا لمعيار هيئة إدارة الكوارث واألزمات NCEMA 7000 و الممارسات المهنية لمعهد التعافي من الكوارث وتحديد أكثر المتطلبات 
مالئمة للمؤسسة والهيئة إنها دورة تفاعلية سريعة تقدم فيها 12 وحدة دراسية في أربعة إيام ونصف. تم تصميم دور المخطط، 

ومهامه، وأهدافه، ومتطلبات التخطيط، وأدواته وأساليبه، وتقييمه في كل نموذج لمساعدة المخطط على نقل ما تعلمه في هذه 
الدورة وتطبيقه مباشرة في مكان عمله.

أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

	 AE/HSC/NCEMA 7000 استعراض المعيار
تسليط الضوء على المصطلحات والمنهجيات الواردة في هذا المعيار 	
تحضير المشاركين الختبار الكفاءة من خالل مراجعة مادة المساق 	
مع الممارسات المهنية الدولية لمعهد التعافي من الكوارث 	
تصميم برامج استمرارية اعمال فعالة لدراسات الحالة من خالل تطبيق المعرفة المكتسبة في هذه الدورة.  	

المحتويات
استعراض المعيار الفعلي والممارسات المهنية. 	
التطبيق العملي للممارسة. 	
تمرين صفي عن الممارسة المهنية. 	
استعراض المواضيع الرئيسية المتعلقة بالممارسة المهنية. 	
فحص المعرفة باستخدام أسئلة مبنية على المواد المتعلقة بالممارسة المهنية. 	

اصدار الشهادات
تحضــر هــذه الــدورة المشــاركين الختبــار الكفــاءة المهنيــة الدوليــة لمعهــد التعافــي مــن الكــوارث يســتطيع المشــارك مــن التقــدم  	

لالعتمــاد فــي معهــد التعافــي من الكوارث الســتمرارية االعمال فــي ABCP، CFCP، CBCP عند اجتياز فحص الكفاءة بناءاً على الخبرة 
العمليــة للفرد في اســتمرارية االعمال

يتم عقد هذا االختبار الدولي للكفاءة    عند االنتهاء من الدورة في صباح اليوم الخامس. 	

11. مراجعة استراتيجية استمرارية األعمال
ISO22301 ومعيار اآليزو NCEMA 7000 وفقًا لمعيار هيئة إدارة الكوارث واألزمات

لمحة عامة عن البرنامج
توفر هذه الدورة   التفاعلية لطلبتها األدوات التدريبية والخبرات العملية التي تساعد في فهم مكونات برنامج إدارة استمرارية األعمال.
تغطــي هــذ الــدورة المعاييــر، والقوانيــن، واألحــكام ذات العالقــة، وعملية تقييم المخاطــر، وتحليل قابلية التعرض، ومنع الخســائر، والتقليل 
مــن المخاطــر، وتطويــر، وتطبيــق، وتجربة، وإدامة الخطط واالجراءات. تخوض المواد الدراســية في المتطلبات القانونية والتنظيمية حســب 

المجال والدولة، باإلضافة إلى المتطلبات الناشــئة،

 AE/HSC/NCEMA سيتم مناقشة الممارسات المهنية الدولية لمعهد التعافي من الكوارث ومعيار هيئة إدارة الكوارث واألزمات
ISO22301  7000 ومعيار اآليزو

تشرح هذه الدورة االجراءات التي تبنى عليها برامج استمرارية األعمال، مركزة على الحوكمة المؤسسية، والسياسات، واإلجراءات.

تتيــح األدوات المتوفــرة للمخططيــن تنفيــذ عمليــات التدقيــق وفقــا للمعايير واألنظمة المناســبة. تســاعد عملية التركيــز على متطلبات 
التدقيق والتوثيق على تقييم الســجالت واألدوار، والمســؤوليات المؤسســية، واإلجراءات العملية، واإلشــراف المؤسســي.
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أهداف البرنامج
بنهاية هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من:

االستخدام المالئم للمصطلحات االساسية المتوافقة مع االستخدام المهني الحالي. 	
	 .ISO22301 ومعيار اآليزو NCEMA 7000 تعلم عناصر برنامج استمرارية األعمال وفقًا لمعيار هيئة إدارة الكوارث واألزمات
	 . )IPPF( فهم مصطلحات التدقيق وفقا لمعهد المدققين الداخليين وإطار عمل الممارسات المهنية الدولية
	  ISO22301 ــزو ــار اآلي ــات NCEMA 7000 ومعي ــوارث واألزم ــة إدارة الك ــار هيئ ــق ومعي ــل التدقي ــار عم ــتخدام إط ــة اس ــم كيفي تعل

لتدقيــق برنامــج االســتعداد وتحديــد التوافــق مــع المعيــار .
االستخدام المالئم للمصطلحات االساسية المتوافقة مع االستخدام المهني الحالي. 	
تحديد المتطلبات ا لرئيسية لبرنامج استمرارية األعمال. 	
التمييز بين االختالفات الرئيسية للممارسات التخطيط الستمرارية األعمال. 	
تحديد مجاالت االتساق الرئيسية بين الممارسات للتخطيط الستمرارية األعمال. 	
العمل من منطلق الممارسات المعيارية والقيام بتدقيق خطة استمرارية االعمال وتحديد مجاالت التحسن البارزة. 	
تحديــد الهيــكل واالعمــال االساســية والمســؤوليات المحــددة المطلوبــة   لبرنامــج فاعــل فــي اســتمرارية االعمال برنامج اســتمرارية  	

األعمال. 
العمل من خالل ممارسات تخطيط االعمال القياسية والقيام بالتدقيق في استمرارية االعمال. 	
تخطيط البرامج وتحديد برامج التحسين البارزة. 	
االبالغ عن نتائج التدقيق وتقديم التوصيات ضمن مجال الممارسات العامة المقبولة. 	

اصدار الشهادات
	  ) CBCLA ( أو مدقق رئيسي معتمد الستمرارية االعمال )CBCA( التقييم الكامل بنجاح الي من شهادة مدقق استمرارية االعمال
تحضــر هــذه الــدورة المشــاركين الختبــار الكفــاءة المهنيــة الدوليــة لمعهــد التعافــي مــن الكــوارث يســتطيع المشــارك مــن التقــدم  	

لالعتمــاد فــي معهــد التعافــي من الكوارث الســتمرارية االعمال فــي ABCP، CFCP، CBCP عند اجتياز فحص الكفاءة بناءاً على الخبرة 
العمليــة للفــرد فــي التدقيق، وفي اســتمرارية االعمال.
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