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مقدمة تنفيذية

لــدى أكاديميــة ربــدان تفويًضــا واضًحــا مــن الجهــات المعنيــة 
والشــركاء فــي إنشــاء مؤسســة تعليميــة ذات قطاعيــن تتســم 
بطابــع جامعــي، ولــدى أكاديميــة ربــدان إطــار مؤهــالت شــديد 
الدقــة بغيــة إعــداد قــادة المســتقبل للوطــن، وضمــان اســتمرار 

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــل دول ــة داخ ــة الوطني الجاهزي

ــدة  ــل ع ــن مراح ــون م ــج مك ــدان منه ــة رب ــتخدم أكاديمي وتس
عالميــة  تعليميــة  مؤسســة  إنشــاء  فــي  رســالتها  لتحقيــق 
ــبتمبر  ــي س ــالب ف ــن الط ــرة م ــة صغي ــول دفع ــدءاً بقب ــراز ب الط
العــدد بشــكل كبيــر بعــد ذلــك  يــزداد هــذا  2012 ويتوقــع أن 
فــي وقــت قصيــر. وتتضمــن خارطــة الطريــق برنامــج تأسيســي 
ودورات مهنيــة قصيــرة وبرامــج جامعيــة للحصــول علــى درجــة 

البكالوريــوس وبرامــج دراســية أخــرى للدراســات العليــا. 

أولــي  ودليــل  كتيــب  األكاديميــة  أصــدرت   ،2013 عــام  فــي 
-اإلدارة  العلــوم  بكالوريــوس  لبرنامجــي  عــرض  يتضمــن 
 .)BCM( وإدارة اســتمرارية األعمــال )IEM( المتكاملــة للطــوارئ
فــي عــام 2014، تــم تســجيل أول دفعــة مــن الشــرطة ببرنامــج 
بكالوريــوس العلــوم فــي اإلدارة الشــاملة للمراكــز الشــرطية، 
ــة  ــرة بتلبي ــة مباش ــون ذي صل ــه ليك ــم تصميم ــج ت ــو برنام وه
2015 يتــم  احتياجــات الجهــات المعنيــة. وبالمثــل، فــي عــام 
تطويــر المزيــد مــن البرامــج بحيــث تلبــي احتياجــات هــذه الجهات.  

مؤسســات  مــن  رئيســي  بشــكل  الطــالب  معظــم  ويأتــي 
الجيــش والشــرطة ووزارة  ذلــك  المعنيــة، ويشــمل  الجهــات 
ــواحل  ــرس الس ــة وح ــآت الحيوي ــة المنش ــاز حماي ــة وجه الداخلي
والهيئــة الوطنيــة إلدارة األزمــات والطــوارئ، ويشــمل ذلــك أيضــا 
ــي  ــة الت ــة والخاص ــات الحكومي ــن المؤسس ــع م ــة أوس مجموع
ــة مثــل الشــركات الخدميــة  لهــا اهتمامــات فــي مجــال الجاهزي

والتمويــل والســفر والســياحة.

ــدان مؤسســة ثنائيــة القطــاع حيــث أنهــا تهتــم  إن أكاديميــة رب
بتقديــم البرامــج األكاديميــة، بــل وأيضــًا تقــوم بتنســيق اعتمــاد 
التدريــب المهنــي. وســيقدم هــذا النمــوذج مرونــة فــي اختيــار 
مســارات التعلــم لــدى الطــالب مــن خــالل االعتــراف بتعليمهــم 
الدراســة  اســتكمال  لهــم  يتيــح  ممــا  الســابقة  وخبراتهــم 

ــتقوم  ــرع. وس ــكل أس ــة بش ــالت العلمي ــى المؤه ــول عل للحص
األكاديميــة بالربــط والتنســيق مــع المؤسســات الرائــدة والبرامــج 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف التنموي

أيًضــا  بالدراســة  المتعلقــة  المرونــة  األكاديميــة  توفــر  كمــا   
البرامــج  مــن  للخــروج  متعــددة  نقــاط  وجــود  خــالل  مــن 
ــوم  ــتوى الدبل ــد مس ــروج عن ــالب الخ ــار الط ــد يخت ــية. فق الدراس
ــات  ــى مؤسس ــدة إل ــاعاتهم المعتم ــل س ــوس أو نق أو البكالوري
ــا.   ــم به ــرى توظيفه ــرى ج ــات أخ ــى مؤسس ــرى أو إل ــة أخ تعليمي
وقــد حــددت أكاديميــة ربــدان مكانتهــا ودورهــا األكاديمــي مــن 
خــالل الخدمــات التــي تقدمهــا للجهــات المعنيــة مــن برامــج 
تعليميــة تركــز علــى البعــد الجغرافــي أو تعتمــد علــى ثنائيــة 

تطويــري. تربــوي  ومنهــج  األكاديميــة  والعوامــل  القطــاع، 

ــة  ــة حاج ــدان لتلبي ــة رب ــاء أكاديمي ــم إنش ــه ت ــر أنَ ــر بالذك والجدي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكاديميــة مختصــة بالجاهزية. 
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كلمة رئيس األكاديمية 
ورسالته الترحيبية

مرحًبــا 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 
بســبب  األكاديميــة  هــذه  إنشــاء  وتــم  والخاصــة.  الحكوميــة 
إدراك الدولــة بــإن الجاهزيــة ضروريــة مــن أجــل حمايــة مصالحهــا، 
خطــط  وضــع  خــالل  مــن  الحقيقيــة  الجاهزيــة  تحقيــق  ويتــم 
وسياســات، واالســتجابة بشــكل مشــترك مــن قبــل مؤسســات 
الدولــة الحكوميــة والخاصــة، بحيــث تكــون االســتجابة للحــوادث 

ــة. ــقة وفعال ــة منس ــاالت الطارئ والح

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

ــز. ــز للتمي ــداد مرك ــالل اع ــن خ ــة م ــر فاعلي ــج أكث ــق نتائ لتحقي

تعتبــر أكاديميــة ربــدان بيئــة تعليميــة مســتقبلية متعــددة 
العامليــن فــي مجــاالت  اختيارهــا مــن قبــل  المجــاالت ويتــم 
ــات  ــوارئ وإدارة األزم ــتعداد للط ــاع واالس ــن والدف ــالمة واألم الس
لالســتمرار فــي تطويرهــم. تعتبــر أكاديميــة ربــدان مؤسســة 
مســتقلة وتتبــع بشــكل مباشــر إلــى المجلــس التنفيــذي إلمــارة 
أبــو ظبــي، وتطمــح إلــى المســاهمة فــي تطويــر قــدرة لالســتجابة 
لألزمــات علــى مســتوى عالمــي تماشــيا مــع خطــة أبــو ظبــي 
والرؤيــة االقتصاديــة لعــام 2030. ســتقود األكاديميــة منهــج 
الجمــع بيــن التعليــم األكاديمــي والمهنــي فــي الدولــة مــن خــالل 
ربــط التعليــم بالبحــث العلمــي وذلــك للمســاعدة فــي اعــداد 
ــة  ــي المؤسس ــدان ه ــة رب ــر أكاديمي ــة. وتعتب ــات الجاهزي سياس
النهــج  تتبنــى  التــي  المحلــي  الصعيــد  علــى  األولــى  األكاديميــة 
الخــاص بالجمــع مــا بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهنــي، والبنــاء 
علــى التعلــم والخبــرات الســابقة، األمــر الــذي يُتيــح احتســاب عــدد 
الســاعات المتراكمــة والمعتمــدة عنــد االنتقــال مــن منهــاج 
ــرى.  ــى أخ ــة إل ــن وظيف ــال م ــد االنتق ــك عن ــر، وكذل ــى آخ ــي إل دراس
بحيــث يتــم تجنــب التكــرار وينــم منــح الطلبــة مســارات مهنيــة 

ــي. ــر المهن ــى التطوي ــة إل ــة باإلضاف واضح

نجحــت األكاديميــة فــي الحصــول علــى اعتمــاد أكاديمــي بشــكل 
كامــل مــن هيئــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة وزارة التعليــم 
ــك  ــا وذل ــي تطرحه ــج الت ــع البرنام ــي لجمي ــث العلم ــي والبح العال
مــن خــالل تطويــر مناهــج ثنائــي القطاعــات. وتكمــن أهميــة 
بالمســاقات  الفرصــة لالعتــراف  اتاحــة  االعتمــاد للطلبــة فــي 
معادلــة  امكانيــة  توفيــر  عــن  ناهيــك  الدولــة  وخــارج  داخــل 
مــن  أو  ألخــر  تعليمــي  برنامــج  مــن  االنتقــال  عــن  المســاقات 

مؤسســة أكاديميــة أخــرى،

ولذلــك أصبحــت أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة ذات نظرة 
مســتقبلية قــادرة علــى تجــاوز المناهــج والنمــاذج التعليميــة 
التقليديــة والتعامــل مــع االحتياجــات التعليميــة الحاليــة للطلبة. 
وتبنــى مناهجهــا الدراســية ومناهجــا التدريســية علــى التطبيــق 
الطلبــة  باحتياجــات  وثيــق  بشــكل  الرتباطــه  وذلــك  العملــي 
وتتفانــى  المســتقبلية.  لوظائفهــم  الضروريــة  والمهــارات 
أكاديميــة فــي عملهــا لضمــان قــدرة الدولــة علــى االســتجابة 
للحــوادث والطــوارئ فــي المســتقبل والتمتــع بالجاهزيــة الالزمــة 
لحمايــة مصالحهــا، حيــث أننــا فــي عالــم متقلــب وغيــر مســتقر.

جيمس انثوني مورس
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مقدمة عن نائب رئيس 
األكاديمية ورسالته الترحيبية

البدايــة أن أشــكركم علــى حســن اختياركــم  لــي فــي  يطيــب 
ألكاديميــة ربــدان، ونحــن ملتزمــون بتحقيــق التميــز والســعي 
األكاديميــة  فــي  معنــا  ســتقضونه  الــذي  الوقــت  أن  لضمــان 
ســيكون مثمــراً وأنــه مــن خــالل ذلــك ســتحققون طموحاتكــم 

المهنيــة. وأهدافكــم 

وتهــدف أكاديميــة ربــدان بــأن تصبــح بيئــة تعليميــة مســتقبلية 
ــل  ــن قب ــا م ــم اختياره ــث يت ــة حي ــاالت تعليمي ــدة مج ــدم ع تق
واالســتعداد  الدفــاع  واألمــن  الحمايــة  مجــاالت  فــي  العامليــن 
للحــاالت الطارئــة وإدارة األزمــة لالســتمرار فــي تطويرهــم.« إن 
أكاديميــة ربــدان مؤسســة مســتقلة تتبــع المجلــس التنفيــذي 
ــم  ــون رق ــب القان ــها بموج ــم تأسيس ــث ت ــي حي ــو ظب ــارة أب إلم
)7( لســنة 2013 وهــي تطمــح إلــى المســاعدة فــي بنــاء قــدرات 
ــواع األزمــات والكــوارث علــى مســتوى  ــة لمواجهــة شــتى أن الدول
ورؤيتهــا   2030 لعــام  ظبــي  أبــو  خطــة  يُحقــق  بمــا  عالمــي 

االقتصاديــة.

ولذلــك أصبحــت أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة ذات نظــرة 
مســتقبلية قــادرة علــى تجــاوز المناهــج والنمــاذج التعليميــة 
التقليديــة لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة الحاليــة والمســتقبلية. 
وتمتــاز مناهجهــا التعليميــة والتدريبيــة وأســاليبها التدريســية 
بأنهــا مبنيــة علــى التطبيــق العملــي الــذي يناســب احتياجــات 
أن  نرجــو  لهــا.  يــدرس  التــي  والمهنــة  الدراســة  فــي  الطالــب 

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

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 

د. فيصل عبيد العيان

لتحقيــق  ربــدان  أكاديميــة  فــي  وقتهــم  الطلبــة  يســتغل 
أكبــر قــدر مــن االســتفادة فجميــع مواردنــا وأعضــاء الهيئــة 

لنجاحهــم. مكرســين  التدريســية 
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خلفية عن أكاديمية ربدان
تضطلــع أكاديميــة ربــدان بــدور ريــادي يُعنــى بقيــادة الجهــود الوطنيــة للجمــع مــا بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهنــي. وتعتبــر أكاديميــة ربــدان 
هــي المؤسســة األكاديميــة األولــى علــى الصعيــد المحلــي التــي تتبنــى النهــج الخــاص بالجمــع مــا بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهنــي، والبنــاء 
علــى التعلــم والخبــرات الســابقة، األمــر الــذي يُتيــح احتســاب عــدد الســاعات المتراكمــة والمعتمــدة عنــد االنتقــال مــن منهــاج دراســي إلــى آخــر، 

وكذلــك عنــد االنتقــال مــن وظيفــة إلــى أخــرى. بحيــث يتــم تجنــب التكــرار ويُتيــح للطلبــة مســارات مهنيــة واضحــة.

وتركز أكاديمية ربدان على المستوى االستراتيجي على ما يلي:

الحــرص علــى التطويــر المســتمر لألنشــطة التعليميــة التــي تقدمهــا األكاديميــة لكافــة األفــراد والمؤسســات المســتفيدة مــن أكاديمية  •
ربــدان لضمــان اكتســابهم للقــدرات التــي تمكنهــم مــن اإلعــداد للمخاطــر واألخطــار الناشــئة بحيــث يتســنى منعهــا والتعامــل معهــا وضمان 

تمكيــن األفــراد والمؤسســات لالســتفادة مــن المجــاالت الناشــئة المرتبطــة بأنشــطة األكاديمية.

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

ــاع،  ــن، والدف ــة، واألم ــالمة العام ــاالت الس ــي مج ــن ف ــدة للمهنيي ــر الجدي ــداً للمعايي ــم وراف ــم والتعل ــارًة للعل ــدان من ــة رب ــتكون أكاديمي وس
ــات. ــوارئ، وإدارة األزم ــاالت الط ــب لح والتأه

الرؤية
خلــق بيئــة تعليميــة مســتقبلية متميــزة ومتعــددة التخصصــات قــادرة علــى رفــد المؤسســات الحكوميــة بنخبــة مــن أبنــاء اإلمــارات األكفــاء 

المتخصصيــن فــي مجــاالت: األمــن والســالمة والدفــاع والتأهــب لحــاالت الطــوارئ وإدارة األزمــات. 

الرسالة
تأهيــل المؤسســات واألفــراد باالســتناد إلــى معاييــر دقيقــة تتناســب مــع االحتياجــات المســتقبلية بمــا يكفــل إيجــاد قــوة وطنيــة متعــددة 

ــه.  ــي وأفــراده ومقومات ــة المجتمــع الدول التخصصــات ومتماســكة، متجانســة، دائمــة، قــادرة علــى حماي
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الهيكل التنظيمي
إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة غيــر ربحيــة حيــث يشــرف عليهــا مجلــس لألمنــاء، وملتــزم بشــكل كامــل بتحقيــق رســالة ورؤيــة األكاديميــة. 

الهيــكل التنظيمــي لألكاديميــة كمــا هــو موّضــح أدنــاه:

تعمل 

اللجنة 

التنفيذية

الهيكل التنظيمي للجان أكاديمية ربدان 

 لجنة التعويضات لجنة ا�وقاف لجنة التدقيق 
والحوافز

مجلس ا�مناء

 اللجنة التنفيذية
والفاعلية المؤسسية

رئيس ا�كاديمية

مجلس الطلبة 

 تعمل اللجنة التنفيذية  با�نابة 
 عن المجلس في أمور يتم

تفويضها بها

 لجنة المناقصات
 لجنة تحقيق مجلس ا�كاديمية والمزايدات

الموارد البشرية
 لجنة الموارد

البشرية
 لجنة إدارة االستجابة

 المؤسسية

 لجنة الهيئة 
التدريسية

 لجنة ا�خالق 
والبحث العلمي

 لجنة التنمية 
الوطنية المعترف بها

التسجيل والقبول

التدريس والتعلم

هيكل 1: اللجان التي ترفع تقاريرها إلى مجلس ا�مناء

هيكل 2: اللجان االستشارية للرئيس

 لجنة التقييم 
ا�كاديمية



دليل األكاديمية

طلبة الدراسات العليا
2019-20 11  

الجزء األول: معلومات الطلبة

1. معلومات عامة
1. 1 كيفية استخدام الدليل

يضــع هــذا الدليــل بيــن يــدي الطالــب معلومــات وافيــة حــول الدراســة فــي أكاديميــة ربــدان، األمــر الــذي يتيــح للطالــب فرصــة اإللمــام بمحتويــات 
هــذا الدليــل. ويســتند كل قســم وجــزء مــن هــذا الدليــل إلــى سياســة أو إجــراءات مخزنــة علــى بوابــة الطالــب االلكترونيــة التــي يُمكــن الوصــول 
إليهــا مــن خــالل الموقــع االلكترونــي لألكاديميــة حيــث يتمكــن الطالــب فرصــة االطــالع علــى معلومــات تفصيليــة حــول كل جانــب مــن جوانب 

ــات واالجراءات. السياس

1.2 جهات االتصال المهمة

إذا كان لــدى الطالــب أيــة أســئلة لــم يُجــب عليهــا هــذا الدليــل فُيمكنــه التواصــل مــع األشــخاص المدرجــة بياناتهــم أدنــاه والمعنييــن بتقديــم 
الخدمــات الرئيســية التــي تخــص الطالــب.

خدمات الطلبة

: 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: 7 صباحا وحتى الخامسة مساء من االحد الى الخميس

1.3 أية استفسارات أخرى

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

مجاالت الخدمة الرئيسية:

اإلدارة:

رئيس ونائب رئيس
 أكاديمية ربدان

المسجل العام

الشؤون األكاديمية

مدير الشؤون المهنية  

الفعالية المؤسسية  

الشؤون المالية

المكتبة  

نهلة إبراهيم النعيمي

سامية سالم الساعدي  

الدكتور وليد ياسين      
 

سالم سيف الكعبي

خالد عبداهلل العبيدلي

حمد عبد الرحمن الزعابي

برايدي فرح

+971 2 599 9002

 +971 2 599 9110

+971 2 599 9029

+971 2 599 9147

 +971 2 599 9020

+971 2 599 9090

+971 2 599 9119

rabdanea@ra.ac.ae

salsaedi@ra.ac.ae

wyassin@ra.ac.ae

ssalkaabi@ra.ac.ae

kalobeidli@ra.ac.ae

halzaabi@ra.ac.ae

bfarah@ra.ac.ae

البريد إلكتروني:االسم: الهاتف:   
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التحليل االستخباري واالمن الوطني

قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية/ رؤساء البرامج 

الشرطة واألمن

الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                   االسم #

02 599 9868 adavies@ra.ac.ae مدير البرنامج أماندا جين ديفيز 1
02 599 9860 sfairgrieve@ra.ac.ae سكوت فيرجرايف أستاذ 2
02 599 9051 mroycroft@ra.ac.ae أستاذ مساعد مارك هنري روي كروفت 3
02 599 9054 pstanislas@ra.ac.ae أستاذ مساعد بيري ستانيسالس 4
02 599 9046 ealblooshi@ra.ac.ae محاضر مساعد ابراهيم سليمان البلوشي 5

aalsaqri@ra.ac.ae أستاذ مساعد -بدوام جزئي 6 عادل الصقري

الهاتف المنصب البريد اإللكتروني                   االسم #

02 599 9069 jhatzadony@ra.ac.ae مدير البرنامج جون جورج هاتزادوني 1

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

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

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

02 599 9847 jhardy@ra.ac.ae أستاذ مساعد جون أنتوني هاردي 5

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

02 599 9848 splakoudas@ra.ac.ae أستاذ مساعد سبيردون بالكوداس 7

malkuwaiti@ra.ac.ae أستاذ مساعد - بدوام جزئي محمد حمد الكويتي 8
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1.4 موقع األكاديمية

عنوان الشارع:  أكاديمية ربدان، شارع ظفير 2 - أبو ظبي. 

العنوان البريدي:  ص.ب. أبو ظبي - اإلمارات العربية المتحدة - ص.ب. 114646

الهاتف:  9111 599 2 971+

studentservices@ra.ac.ae  :البريد اإللكتروني

فاكس:  9112 599 2 971+

www.ra.ac.ae الصفحة االلكترونية: 

RabdanAcademy /                    :عناوين وسائل التواصل االجتماعية

Latitude and Longitude:          24.430110, 54.436768
QR Code: Scan the QR code N follow the directions
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التقويم األكاديمي 2020-2019

18- 22 أغسطس  

 
25 - 29 أغسطس 2019    

1 - 5 سبتمبر 2019

8 - 12 سبتمبر 2019

15 - 19سبتمبر  2019

22 - 26 سبتمبر 2019

29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2019

6 – 10 أكتوبر 2019

13 - 17 أكتوبر 2019

20 – 24 أكتوبر 2019

27 – 31 أكتوبر 2019

3 – 7 نوفمبر 2019

10 – 14 نوفمبر 2019

 17 – 21 نوفمبر 2019

 24 – 28 نوفمبر 2019

1 – 5 ديسمبر 2019

8 – 12 ديسمبر 2019

15 – 19 ديسمبر 2019

22 – 26 ديسمبر 2019

29 ديسمبر – 2 يناير 2020

مجموع  أيام
 الدراسة 

 الفصل الدراسي: خريف  2019 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

4

3

5

 عودة العميد، ورؤساء البرامج الدراسية وأعضاء الهيئة
 التدريسية من ا�جازة

 اليوم ا�خير لاللتحاق بالبرامج الدراسية أو االنسحاب منها
بدأ الدراسة

 برنامج ال¡رشاد الطالبي للطلبة الجدد
 تسجيل الطلبة الجدد وإجراء امتحان تحديد المستوى

18 أغسطس (ا�حد) 2019 

19 أغسطس (ا�ثنين) 2019
20 أغسطس (الثالثاء) 2019 
20 أغسطس (الثالثاء) 2019 

18-22 أغسطس (الثالثاء إلى الخميس) 2019 

27 أغسطس (الثالثاء) 2019
 

15 سبتمبر (ا�حد) 2019

26 سبتمبر (الخميس) 2019

3 أكتوبر (الخميس) 2019

أيام ا�نشطة كما حددت 

7 نوفمبر (الخميس) 2019

9 نوفمبر (السبت) 2019
10 نوفمبر (ا�حد) 2019

28 نوفمبر (الخميس) 2019

1 ديسمبر (االحد) 2019
2 – 3 ديسمبر (من ا�ثنين حتى الثالثاء) 2019 

4 ديسمبر (ا�ربعاء) 2019 

12 ديسمبر (الخميس) 2019

19 ديسمبر (الخميس) 2019

1 يناير (ا�ربعاء) 2020

2 يناير (الخميس) 2020
 

78

احتفال الطلبة

يوم ا�نشطة – رياضة
بداية المرحلة ١: دبلوم الشرطة وا�من

 )WW( الموعد النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي دون توقيع عقوبة

)WF( نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة

امتحان منتصف الفصل الدراسي 

أسبوع ا�نشطة
 

أسبوع االرشاد -ما قبل التسجيل 
نهاية المرحلة ١: دبلوم الشرطة وا�من

 
المولد النبوي الشريف 

بداية المرحلة ٢: دبلوم الشرطة وا�من

يوم ا�نشطة – أعمال الخدمة المجتمعية والتطوع
  

فعاليات يوم الشهيد
 

اليوم ا�خير للدراسة    
العيد الوطني

بدأ االمتحانات النهائية للفصل الدراسي
  

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي
 

إعالن النتائج النهائية 
عطلة الشتاء للطلبة

 عطلة الشتاء للطلبة والهيئة التدريسية
 

عطلة الشتاء للطلبة والهيئة التدريسية 
إجازة رأس السنة الميالدية

نهاية المرحلة ٢: دبلوم الشرطة وا�من 
   

التقويم ا�كاديمي 2019 - 2020 
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التقويم األكاديمي 2020-2019

 الفصل الدراسي: ربيع  2020 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

5 – 9 يناير 2020

12 – 16 يناير 2020

 
19 – 23 يناير 2020

 
26 – 30 يناير 2020

2 – 6 فبراير 2020
 

9 – 13 فبراير 2020

16 – 20 فبراير 2020

 

23 – 27 فبراير 2020 

1 – 5 مارس 2020 

8 – 12 مارس 2020 

15 – 19 مارس 2020

22 – 26 مارس 2020

29 مارس – 2 ابريل 2020 

5 – 9 ابريل 2020 

12 – 16 ابريل 2020

19 – 23 أبريل 2020 

26 – 30 ابريل 2020

3 -7 مايو 2020

10 – 14 مايو 2020

0

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

2

 عودة الهيئة التدريسية من عطلة الشتاء
 بدأ فترة التسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية

بداية المرحلة ٣: دبلوم الشرطة وا�من
البرنامج التعريفي وتوزيع الجدول الدراسي

  اليوم ا�خير للتسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية
  

بدأ الدراسة 
احتفال الطلبة 

أسبوع الفعاليات وا�نشطة، الموعد النهائي لالنسحاب من 
(WW) البرنامج الدراسي دون توقيع عقوبة 

  (WF)  نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة
نهاية المرحلة ٣: دبلوم الشرطة وا�من

امتحانات منتصف الفصل الدراسي 
بداية المرحلة ٤: دبلوم الشرطة وا�من

أسبوع االستعالم - ما قبل التسجيل 

عطلة الربيع للطلبة والهيئة التدريسية 

عودة الطلبة والهيئة التدريسية من عطلة الربيع 

نهاية المرحلة ٤: دبلوم الشرطة وا�من

بداية المرحلة ٥: دبلوم الشرطة وا�من
اليوم ا�خير للدراسة 

بدأ االمتحان النهائي 

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي

5 يناير (ا�حد) 2020 
 5 يناير (ا�حد) 2020 

5 يناير (ا�حد) 2020
5 - 9 يناير (ا�حد- الخميس) 2020 

 9 يناير (الخميس) 2020

12 يناير (ا�حد) 2020 
13 يناير (اªثنين) 2020 

20 فبراير (الخميس) 2020

 
27 فبراير (الخميس) 2020 

27 فبراير (الخميس) 2020 

5 مارس (ا�حد) 2020 

5 ابريل (ا�حد) 2020 

26 ابريل (ا�حد) 2020
30 ابريل (الخميس) 2020 

2 مايو (السبت) 2020 

11 مايو (اªثنين) 2020 

83 مجموع  أيام
 الدراسة 

التقويم ا�كاديمي 2019 - 2020 
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التقويم األكاديمي 2020-2019

بدأ الفصل الدراسي – الصيف 
تاريخ إعالن النتائج

بدأ فترة التسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية 

عيد الفطر 
الموعد النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي دون 

(WW) توقيع عقوبة 
 

 (WF) نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة

امتحانات منتصف الفصل الدراسي

نهاية المرحلة ٥: دبلوم الشرطة وا�من

بداية المرحلة ٦: دبلوم الشرطة وا�من 

 اليوم ا�خير للدراسة
 بدأ االمتحانات النهائية

 انتهاء امتحانات الفصل الدراسي
 إعالن النتائج النهائية

مجموع  أيام
 الدراسة 

التقويم ا�كاديمي 2019 - 2020 

  الفصل الدراسي: صيف 2020 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

5 – 9 يوليو 2020

12 – 16 يوليو 2020 

19 – 23 يوليو 2020  

26 – 30 يوليو 2020

2 – 6 أغسطس 2020 

9 – 13 أغسطس 2020

16 – 20 أغسطس 2020

23 – 27 أغسطس 2020

1

2

3

4

5

6

7

بدأ الفصل الدراسي الثاني – لفصل الصيف 
اليوم ا�خير للتسجيل أو االنسحاب من البرامج الدراسية 

 (WW) الموعد النهائي لالنسحاب من البرنامج الدراسي دون
توقيع عقوبة  

 (WF)  نتائج االنسحاب من البرامج الدراسية مع توقيع عقوبة

عيد ا�ضحى، امتحانات منتصف الفصل الدراسي 

نهاية المرحلة ٦: دبلوم الشرطة وا�من

بداية المرحلة ٧: دبلوم الشرطة وا�من
اليوم ا�خير للدراسة 

بدأ االمتحانات النهائية 
انتهاء امتحانات الفصل الدراسي 

إعالن النتائج النهائية 

3

5

5

5

4

5

5

7 يوليو (الثالثاء) 2020
9 يوليو (الخميس) 2020
 9 يوليو (الخميس) 2020 

16 يوليو (الخميس) 2020

2 أغسطس (ا�حد) 2020

13 أغسطس (الخميس) 2020

16 أغسطس (ا�حد) 2020

17 أغسطس (ا¬ثنين) 2020
 18 أغسطس (الثالثاء) 2020

 20 أغسطس (الخميس) 2020

 25 أغسطس (ا¬ثنين) 2020

مجموع  أيام
32 الدراسة 

  الفصل الدراسي: صيف 2020 

  الفصل الدراسي: صيف 2020 
ا�سبوعالفترة الزمنية

  الدراسي 
 أيام

الدراسة
  تواريخ هامة   ا�نشطة والمناسبات

17 – 21 مايو 2020

 24 – 28 مايو 2020

 31 مايو – 4 يونيو 2020

7 – 11 يونيو 2020

 14 – 18 يونيو 2020

21 – 25 يونيو 2020

28 يونيو – 2 يوليو 2020

 5 – 9 يوليو 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

19 مايو (الثالثاء) 2020
 19 مايو (الثالثاء) 2020

 21 مايو (الخميس) 2020

 23 – 24 (السبت/ ا�حد) 2020
 28 مايو (الخميس) 2020

4 يونيو (الخميس) 2020

18 يونيو (الخميس) 2020

21 يونيو (ا�حد) 2020

 1 يوليو (ا�ربعاء) 2020
 2 يوليو (الخميس) 2020

 6 يوليو (ا¬ثنين) 2020
 9 يوليو (الخميس) 2020

3

2

5

5

5

5

5

2

32

عطلة الصيف للهيئة التدريسية

  @ هذا التقويم خاضع للتقويم القمري

 @@الطالب ذوي الدراسة المتفرغة عليهم االلتحاق بالبرامج الدراسية في أحد فصول الصيف الدراسية
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2. القبول
2.1 إجراءات التقديم للدراسة  

 سيتم توضيح إجراءات التقديم للتسجيل في األكاديمية في 
هذا الدليل. يمكن الحصول على معلومات حول عملية تقديم 
الطلبات للطالب والوثائق المطلوبة عبر موقع أكاديمية ربدان 

www.ra.ac.ae :على

2.2 األهلية

سيتم تقييم طلبات القبول من قبل مدير الشؤون األكاديمية 
أو مدير الشؤون المهنية بالتعاون مع مسجل األكاديمية. 

سيتم البت في قبول المتقدم للدراسة بأكاديمية ربدان وفًقا 
لسياسة القبول والتسجيل واإلجراءات المعمول بها.

2.3 القبول

 وفي حال قبول المتقدم بالعرض المقدم إليه من األكاديمية، 
يُعتبر الطالب مقبواًل في البرنامج المعني وسيقوم المسجل 

بإبالغه باإلجراءات ذات الصلة إلكمال عملية القبول.

2.3.1 المتطلبات العامة للقبول  
يتوجب على جميع المتقدمين للدراسة واالنتظام في أي 

من برامج الماجستير التي تطرحها أكاديمية ربدان استيفاء 
الشروط التالية:

استيفاء جميع شروط القبول وأية متطلبات أخرى  •
تتعلق بالتقدم لبرامج أو دورات دراسية، و

التعهد بااللتزام باللوائح والنظم المعمول بها في  •
األكاديمية مثل الحضور والسلوك والتقدم األكاديمي واألداء 

والرسوم واألمور األخرى المذكورة في دليل الطالب.

2.3.2 القبول في البرامج الجامعية العليا

على الطالب استيفاء شروط القبول العامة في ربدان 
األكاديمية واستيفاء الحد األدنى من شروط اللغة 

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

يجب على جميع المتقدمين الذين يسعون للتسجيل 
كطالب دراسات عليا تلبية ما يلي، باإلضافة إلى متطلبات 

القبول العامة ألكاديمية ربدان:

جواز سفر ساري المفعول )تقديم نسخة عند القبول( •
على المتقدمين لبرامج الماجستير الحصول على  •

درجة بكالوريوس معترف بها بدرجة ال تقل عن 3.0 من 
أصل 4.0 و ما يعادلها.

يجوز للمتقدمين لبرامج الماجستير والذين حصلوا  •
على معدل تراكمي أقل من 3.0 من 4.0 أو ما يعادله و/أو 

نقصان الكفاءة باللغة االنجليزية التقدم للبرنامج، ويتوقف 
قبولهم على تقدير العميد.

يجب على هؤالء المتقدمين تقديم بنهاية الفصل  •
الدراسي األول للتسجيل، دلياًل مرضيًا على القدرة على إكمال 
البرنامج بنجاح من خالل الحصول على معدل تراكمي 3.0ي 

وتلبية المستوى المطلوب إلجادة اللغة اإلنجليزية.
  

في حال عدم قدرة الطالب على تحقيق هذه األمور سيتم 
فصله من البرنامج.  

الكفاءة في اللغة االنجليزية

بالنسبة لبرامج الدراسات العليا المقدمة باللغة اإلنجليزية، 
ليكون المتقدمين مؤهلين للقبول، عليهم استيفاء 

الحد األدنى من متطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية من خالل 
تحقيق ما ال يقل عن 1400 إلى 1525 من االختبار القياسي 

للغة اإلنجليزية في اإلمارات العربية المتحدة للقبول 
)EmSAT( أو الحصول على درجة 6.0 في األيلتس أو ما 

يعادلها في التوفل » TOEFL iBT« وهو الحصول على 79ي 
أو ما يعادلها، من مركز اختبار معتمد.

2.4 معايير اختيار الطالب 

 إذا كان مقدم الطلب مؤهاًل للقبول العام، سوف يتم 
النظر إلى معايير االختيار الخاصة بالبرامج التي قد يتم 

تطبيقها مثل برنامج الحصص أو توفر المكان ومرافق 
التعليم. يتم اختيار الطالب للبرنامج بناًء على الجدارة 

النسبية، ويطبق ها المعيار على جميع الطالب.

2.5 إخطار مقدم الطلب

في حال قبول الطالب، ستقوم أكاديمية ربدان بإرسال 
خطاب رسمي إلى الطالب يشمل عرضًا للدراسة. قد 

يشمل العرض أحكامًا محددة تتعلق بالقبول تحت 
المراقبة أو بصفة مؤقتة، وفي حينها قد يشمل الخطاب 

أيضًا على المتطلبات التي ينبغي على الطالب استيفائها 
حتى يتسنى له االنتقال إلى الحالة أكاديمية االعتيادية.

أما الطلبة الذين تعذر قبول طلباتهم في األكاديمية، 
فيتم ابالغهم بذلك وباألسباب التي أدت إلى ذلك القرار.

2.6 القبول

 يُشترط على المتقدمين للدراسة في أكاديمية ربدان 
قبول عرض الدراسة في أكاديمية ربدان قبواًل رسميًا 

وتوقيع اقرار بالتزامهم باألنظمة واللوائح المتعلقة 
بالمسائل األساسية كالحضور والسلوك والتقدم واألداء 

األكاديمي والرسوم وأي قضايا أخرى ترد في دليل الطالب.   
وفي المقابل، يحق للمتقدم االعتذار عن قبول العرض 

المقدم إليه من أكاديمية ربدان من خالل اخطار مسجل 
األكاديمية خطيًا أو من خالل تأجيل بدء الدراسة في 

األكاديمية.
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3. رسوم الطلبة

3.1 الرسوم الدراسية للدراسات العليا

الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير

االسترجاع 
(الرسوم الدراسية)

رسوم أخرى ل�مور ا�دارية

4,300 درهم اماراتي

10

20

100

50

100

5

10

100 100 100

قبل بدء
الدراسة 

ا�طار الزمني

%

ا�سبوع
ا�ول 

ا�سبوع
الثاني 

بعد ا�سبوع
الثالث 

نسخ إضافيةاالصدار ا�ول

عدد الساعات المعتمدة

 الفصل ا�ول

تحويل الساعات المعتمدة (لكل مساق) 

اختبار المعادلة (لكل مساق)

4، 166.67 درهم لكل ساعة معتمدة

1

4,166.67

2

8333.34

3

12,500.01

هذه الرسوم غير مستردة

 ينشر تاريخ بداية الفصل الدراسي في تقويم ا�كاديمية المعتمد لعام 2019-2020 يتم استرداد
(الرسوم الدراسية بعد خصم رسوم القبول (أنظر أدناه

رسوم القبول

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

ويدفع الطالب هذه الرسوم مرًة واحدة

750 درهم اماراتي

4166.67 درهم اماراتي

كشوفات العالمات

المخاطبات (إثبات التسجيل)

صرف خزانة شخصية

رسوم بدل فاقد لمفتاح الخزانة الشخصية

االعتراض على الدرجة
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4.خدمات الطالب
4.1 مراكز دعم التعلم

تفتخــر االكاديميــة بتوفيرهــا بيئــة تعليميــة داعمــة تتســم باأللفــة وتزخــر بالكفــاءات التعليميــة المتخصصــة والملتزمــة بتقديــم شــتى أنواع 
الدعــم الــالزم لمســاعدة الطالــب علــى النجــاح والتفــّوق فــي برنامجــه الدراســي.

وقــد حرصــت األكاديميــة علــى تقديــم أعلــى مســتويات الدعــم فــي المجــال التعليمــي لكــي تضمــن حصــول الطلبــة على أفضــل الفــرص للتميز 
فــي برامجهــم الدراســية التــي اختاروهــا.  وقامــت تحديــدا بالتأكــد مــن أن عــدد الطــالب فــي القاعــات الدراســية مناســب لتوفيــر بيئــة دراســية 
تقــدم عمليــة تعليميــة فعالــة وتحقــق األهــداف المرجــوة مــن المســاقات الدراســية. كمــا حرصــت األكاديميــة علــى توفيــر المستشــارين 

األكاديمييــن لتقديــم شــتى أنــواع الدعــم والمشــورة للطــالب.

 ويقــدم مركــز الكتابــة فــي الطابــق p المســاعدة للطــالب فــي مجــال التواصــل باللغــة االنجليزيــة خــالل ســاعات الــدوام. كمــا تتوفر المســاعدة 
فــي مســاقات الرياضيــات واللغــة العربيــة حســب الجدول

4.2 اإلرشاد التعليمي

بعــد قبــول الطالــب يخصــص لــه مرشــد أكاديمــي ويلتقــي الطــالب بمشــرفيهم األكاديمييــن ألول مــرة خــالل أول اســبوعين مــن كل فصــل 
دراســي. حيــث يتــم خــالل هــذا االجتمــاع االتفــاق بيــن الطالــب والمشــرفين علــى عقــد اجتماعــات منتظمــة لضمــان التواصــل الفّعــال بينهمــا. 
كمــا يحــدد المرشــد فــي اللقــاء األول صيغــة اللقــاءات الدوريــة لضمــان وجــوده لتقديــم النصــح والمعلومــات الالزمــة حــول كافــة المســائل 
ــب  ــى الطال ــب عل ــي، فيج ــد األكاديم ــع المرش ــل م ــي التعام ــاكل ف ــود أي مش ــاح أو وج ــدم االرتي ــال ع ــي ح ــة. وف ــر األكاديمي ــة وغي األكاديمي

مناقشــة ذلــك مــع مديــر البرنامــج. وإذا لــم يتــم حــل هــذه المشــاكل فيتعيــن علــى مديــر البرنامــج تعييــن مرشــد أكاديمــي آخــر للطالــب.

وتتمثل الوظائف الرئيسية للمرشد األكاديمي بالنقاط التالية:

تزويد الطالب بمعلومات حول المتطلبات األكاديمية للبرامج والمساقات الدراسية.  •
تقديم المساعدة ذات الصلة بمتطلبات التسجيل مثل مواعيد المساقات والمتطلبات السابقة والمتطلبات االختيارية. •
مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعبء الدراسي ومتطلبات المساقات مثل الواجبات واالختبارات واالمتحانات. •
مراقبــة تقــّدم الطالــب أكاديميــًا وتقديــم النصــح والمشــورة حــول المســائل المتعلقــة بالخطــة الدراســية والدراســة والدرجــات  •

ومناقشــة كيفيــة محافظــة الطالــب علــى وضــع أكاديمــي جيــد.
مناقشــة وشــرح القوانيــن واللوائــح والسياســات األكاديميــة واإلجــراءات مثــل التقــدم األكاديمــي والتدريب واالعتــراف بالتعلــم والخبرات  •

الســابقة وحمايــة البيانــات والحقــوق والمســؤوليات والتظلــم واالعتراض.
مناقشة وتقديم النصح والمشورة حول الخدمات المقدمة للطلبة مثل األنشطة الترفيهية والتوجيه واإلرشاد الوظيفي. •
إسداء النصح والمشورة حول التخطيط الوظيفي والخبرة العملية وكتابة السيرة الذاتية واإلعداد لمقابالت التوظيف. •
إسداء النصح والعون في المسائل المتعلقة بالمشاكل الشخصية والعائلية التي يفصح عنها الطالب للمرشد لغايات المشورة. •
التنسيق مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية بشأن المسائل المرتبطة بالتقدم األكاديمي للطالب. •

وحتى تكون العالقة بين الطالب والمرشد األكاديمي مثمرة وفعالة، يتوجب على الطالب بما يلي:

طلب لقاء مرشده األكاديمي بشكل دوري لمناقشة جميع القضايا المرتبطة بالتقدم األكاديمي. •
اإللمام الكامل بكافة السياسات واإلجراءات األكاديمية ذات الصلة ومتطلبات البرنامج األكاديمي والمساقات. •
 التوّجه للمرشد األكاديمي للحصول على المشورة بشأن أية مسائل أكاديمية وغير أكاديمية متعلقة بالطالب. •
اإللمام بالحقوق والمسؤوليات وااللتزامات التي تقع على عاتق الطالب المنتظم. •

4.3 اإلرشاد الشخصي

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

خدمات الدعم المعلوماتي واإلحالة. •
ورشات عمل وحلقات توجيه جماعية. •
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ــا أخــرى قــد يواجهــا  ــإدارة الحيــاة األكاديميــة وأيــة قضاي وتشــتمل الخدمــة علــى تقديــم المســاعدة والمشــورة حــول المســائل المرتبطــة ب
الطالــب خــالل فتــرة دراســته فــي أكاديميــة ربــدان.

والجديــر بالذكــر أن خدمــات اإلرشــاد محاطــة بســرية تامــة وتلتــزم األكاديميــة بالمحافظــة علــى ســرّية وخصوصيــة المعلومــات ذات الصلــة 
فــي كافــة األوقــات.

5. المرافق والخدمات
5.1 المكتبة ومختبرات الحاسوب

ــر  ــة والتقاري ــالت العلمي ــب والمج ــالب بالكت ــد الط ــوم بتزوي ــث يق ــادر، حي ــي بالمص ــم غن ــز للتعل ــة ومرك ــدان مكتب ــة رب ــدى أكاديمي ــر ل يتواف
الحديثــة. وســيكون بمقــدور الطالــب البحــث فــي فهــرس المكتبــة واســتخدام مصادرهــا وخدماتهــا المتعــددة عــن طريــق الرابــط االليكترونــي 

لموقــع المكتبــة.

يقــوم موظفــو المكتبــة بمســاعدة الطلبــة واإلجابــة عــن أســئلتهم وتقديــم معلومــات وافيــة عــن ســاعات العمــل والعضويــة وسياســة 
اســتعارة الكتــب والمعلومــات المتاحــة والمصــادر االلكترونيــة التــي يحتاجــون إليهــا فــي دراســتهم.

ــع  ــاون م ــث والتع ــة والبح ــات الدراس ــورة لغاي ــوبية المتط ــرات الحاس ــتخدام المختب ــة اس ــل األكاديمي ــم داخ ــاء تواجده ــالب أثن ــن للط ويمك
غيرهــم مــن الطلبــة فــي بيئــة تعــج بالتكنولوجيــا.

وتقــدم األكاديميــة فــي كل مختبــر حاســوب معلومــات مفّصلــة حــول الخدمــات والتطبيقــات المتاحــة وكيفيــة الوصول إلــى المــواد المطلوبة. 
وتقــدم بوابــة الطالــب مزيــداً مــع المعلومــات حيــال هــذه الحيثية.

ويقــدم دليــل الطالــب معلومــات حــول االســتخدام المالئــم لمرافــق األكاديميــة والمصــادر اإللكترونيــة ومســؤوليات الطالــب عنــد اســتخدام 
هــذه المرافــق.

5.2 الخدمات الصحية

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 
ــة  ــام بصح ــى واالهتم ــظ عل ــجيع والمحاف ــدة لتش ــة جاه ــعى األكاديمي ــة. وتس ــة والرياضي ــطة الترفيهي ــات واألنش ــة والفعالي ــة البدني واللياق

ورفاهيــة طالبهــا مــن خــالل اآلتــي:

تعزيز صحة وسالمة ورفاهية جميع الطلبة. •
إدارة احتياجات الرعاية الصحية للطلبة الذين قد يحتاجون إلى دعم صحي خالل انتظامهم في أكاديمية ربدان. •
ــائل  • ــع المس ــال م ــكل فع ــل بش ــدف إدارة والتعام ــالزم به ــب ال ــادر والتدري ــورة والمص ــم المش ــى تقدي ــدرة عل ــن بالق ــد الموظفي تزوي

ــة. ــة للطلب الصحي
التفاعل بشكل مناسب مع المشاكل والطوارئ الصحية األكثر خطورة. •
وتتسم استراتيجية الرعاية الصحية ألكاديمية ربدان باآلتي: •
تضمــن تحديــد وتوثيــق جميــع احتياجــات ومتطلبــات الطلبــة لرعايــة صحيــة محــددة وقــت القبــول فــي األكاديميــة واتخــاذ الترتيبــات  •

الالزمــة للعنايــة بصحــة ورفــاه الطلبــة بشــكل كاِف.
تتضمن تقديم االسعافات األولية والتعامل مع الحوادث البسيطة في حرم األكاديمية. •
نقل الطلبة الذين ال تستطيع األكاديمية تلبية احتياجاتهم الطبية إلى مؤسسة محلية تعنى بتقديم الرعاية الصحية. •
تتضمن تدابير معقولة للتعامل واالستجابة ألية طوارئ طبية قد تحدث في األكاديمية. •
وتعمــل أكاديميــة ربــدان لضمــان علــى اتاحــة الســبل لجميــع الطلبــة للوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن المراكــز الصحيــة المحليــة  •

والتــي توفــر رعايــة صحيــة وســريرية ووقائيــة وفــي حــاالت الطــوارئ حســب الضــرورة.

5.3 الدراسة المختلطة

إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة تقــدم التعليــم والتدريــب والــدورات القصيــرة للطــالب والطالبــات فــي بيئــة تعليميــة مختلطــة ســواء 
كان ذلــك داخــل أو خــارج الحــرم الجامعــي. يجــب علــى جميــع الطلبــة مــن جميــع األديــان والجنســيات وفــي جميــع األوقــات التصــرف واللبــاس 

بأســلوب محتشــم واحتــرام الشــريعة اإلســالمية وأســس النظــام العــام وعــادات وتقاليــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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5.3.1  مدخل مبنى أكاديمية ربدان

 يشترك الطلبة الذكور واإلناث في مدخل الحرم الجامعي الرئيسي ألكاديمية الربدان.

5.3.2 مساحات التعليم والتدريس واألنشطة والفعاليات

يتشارك الطلبة الذكور واإلناث في المرافق التعليمية في أكاديمية ربدان •
عنــد اســتخدام األماكــن المشــتركة، ال يجــوز للطــالب الذكــور واإلنــاث االختــالط أو المشــاركة فــي أحاديــث ال عالقــة لهــا بالجانــب  •

األكاديمــي خــالل أو بعــد المحاضــرات.
ال طلــب مــن أي طالــب فــي أكاديميــة ربــدان المشــاركة فــي مجموعــة مختلطــة. يجــب احتــرام الحــق فــي الجلــوس فــي مناطــق  •

ــادل  ــية وتب ــطة دراس ــاريع أو أنش ــام أو مش ــام بمه ــة للقي ــات مختلط ــي مجموع ــاركة ف ــدم المش ــية وع ــات التدريس ــي القاع ــة ف معين
المــوارد الدراســية مثــل المذكــرات والكتــب المدرســية والمــوارد ذات الصلــة، كمــا يجــب إتاحــة بدائــل منفــردة بيــن الجنســين فــي المناهــج 

ــك. ــب ذل ــية إذا طل الدراس
يجــب أن تكــون المشــاركة الطالبــات فــي أنشــطة تقــوم بهــا مجموعــات مختلطــة أو أنشــطة تعليميــة خــارج الحــرم الجامعــي ســواًء  •

كان ذلــك داخــل الدولــة أو خارجهــا بــإذن مــن والــدي الطالبــة أو الوصــي القانونــي أو الــزوج.
بالنســبة لجميــع األنشــطة والفعاليــات األخــرى التــي لــم يتــم ذكرهــا أعــاله، يجــب توخــي الحــرص لضمــان تلبيــة المتطلبــات واالحتياجــات  •

الفرديــة لــكل مــن الطــالب والطالبــات علــى قــدم المســاواة وبطريقــة مناســبة ثقافيــا.

5.3.3 المكتبة والمرافق األخرى

وتوفر األكاديمية مكتبة وغرف للصالة في أوقات خاصة لكل من الذكور واإلناث على حدة.

إن بعــض المناطــق والغــرف فــي الحــرم الجامعــي مخصصــة لإلنــاث فقــط. وتتــاح مرافــق مشــتركة أخــرى للطالبــات فــي األوقــات المخصصــة. 
وال يســمح لألشــخاص غيــر المرخــص لهــم فــي هــذه المناطــق.

5.3.4 الكافتيريا

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

5.3.6 قواعد التعامل مع النساء

للطالبــات فــي أكاديميــة الربــدان الحــق فــي متابعــة دراســتهن وأنشــطتهن الالمنهجيــة دون تدخــل غيــر مبــرر، ويجــب معاملتهــن باحتــرام 
ومراعــاة مــن قبــل الموظفيــن والطلبــة علــى الســواء.

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

ويتوفــر مستشــار جامعــي محتــرف لــكال الجنســين )أنــاث / ذكــور( لمناقشــة المســائل بشــكل ســري وتقديــم المشــورة بشــأن المشــاكل 
الشــخصية أو العاطفيــة أو األكاديميــة.

5.3.7 المخالفات

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

5.5 قواعد السلوك

تحدد قواعد السلوك ما تتوقعه أكاديمية ربدان من طالبها. هناك أربعة التزامات أساسية

A. االلتزام بأعلى معايير السلوك الفردي من خالل:

المشاركة الفّعالة في عملية التعلم. •
حضــور األنشــطة التدريســية المتعلقــة بالبرامــج التدريســية المقــررة وتســليم التقييمــات فــي الوقــت المحــدد مــا لــم تطــرأ ظــروف  •

اســتثنائية أو غيــر متوقعــة.
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انتهاج سلوك أخالقي والنأي بالنفس عن أية تصرفات قد تضر الطلبة أنفسهم أو اآلخرين. •
ضمان تنفيذ النشاطات بأمان وعدم وقوع تعريض اآلخرين للخطر. •
 النــأي بالنفــس عــن أيــة ســلوكيات مــن شــأنها تقييــد حريــة الطــالب اآلخريــن ممــا قــد يثنيهــم عــن مواصلــة دراســتهم أو المشــاركة  •

فــي األنشــطة التــي تقيمهــا أكاديميــة ربــدان

B. االلتــزام باحتــرام معاييــر المســاواة واالحتــرام عنــد التعامــل مــع أفــراد أســرة أكاديميــة ربــدان مــن خــالل اآلتــي: مــن المتوقــع مــن 
الطالــب أن:

التعامل مع جميع العاملين في أكاديمية ربدان والطالب والزوار بكل تهذيب وتسامح واحترام. •
 احترام حق اآلخرين بأن يُعاملوا بأنصاف دون أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقات غير المشروعة. •
تجنب االنخراط في سلوكيات غير قانونية أو عنصرية أو فاضحة أو خطيرة أو تلك التي قد يعتبرها اآلخرين مهينة. •
عــدم االنخــراط فــي ســلوك يُعتقــد أنــه مضايقــة أو تهديــد أو تخويــف أو قــد يتســبب فــي خــوف أي شــخص علــى ســالمته الشــخصية أو  •

رفاهــه.
االبتعــاد عــن أيــة تصرفــات مــن شــأنها إعاقــة أو تعطــل األنشــطة التعليميــة فــي أكاديميــة ربــدان أو أيــة أنشــطة ثقافيــة أو اجتماعيــة أو  •

رياضيــة.

C. يلتــزم الطــالب باســتخدام مصــادر ومرافــق أكاديميــة ربــدان والمحافظــة عليهــا بطريقــة مالئمــة وقانونيــة والتصــرف بطريقــة 
ال تضــر بســمعة أكاديميــة ربــدان: مــن المتوقــع مــن الطالــب أن:

اســتخدام والمحافظــة علــى مصــادر ومرافــق أكاديميــة ربــدان مثــل األبنيــة والمعــدات والمســاحات الخاصــة والمكتبــة ومصــادر  •
تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات بطريقــة قانونيــة وأخالقيــة وإدراك الحاجــة لمشــاركة المصــادر والمرافــق مــع الغيــر مــن أعضــاء أســرة 

ــدان. ــة رب أكاديمي
يضمن أن أفعاله وتصرفاته أو سوء تصرفاته كطالب أن تمس أو تؤدي إلى المساس بسمعة األكاديمية. •
عدم تعاطي أي عقاقير أو مواد ممنوعة أو أسلحة أو حيازتها أو توزيعها في حرم األكاديمية. •
ــث دون  • ــرف ثال ــخصية أو لط ــب ش ــع أو مكاس ــق مناف ــدان لتحقي ــة رب ــعار أكاديمي ــمعة أو ش ــادر أو س ــم أو مص ــتخدام اس ــب اس يتجن

ــة. ــن األكاديمي ــبقة م ــة مس ــى موافق ــول عل الحص
يتجنب أعمال االحتيال أو الفساد. •

D. االلتزام باإللمام واالمتثال لألنظمة والقوانين والسياسات النافذة في أكاديمية ربدان.

5.6 النزاهة األكاديمية

إن التزام الطالب وموظفي األكاديمية باالحترام المتبادل والنزاهة في كافة األوقات هي من القيم األساسية ألكاديمية ربدان
ويكــون الطالــب شــخصيا مســؤوال عــن تصرفاتــه التــي يجــب أن تتحلــى بالنزاهــة والصــدق وأن يحافــظ علــى أعلــى معاييــر الســلوك الفــردي فــي 

جميــع األوقــات.

كمــا يُتوقــع مــن الطالــب أن يقــوم بواجباتــه بنفســه وأن يبــذل جهــدا مســاويا لمــا قــام بــه أفــراد المجموعــة عنــد مشــاركتهم فــي عمــل أو 
واجبــات جماعيــة.

وتمنــع أكاديميــة ربــدان الســلوك الالأخالقــي والمخــل بالنزاهــة األكاديميــة فــي كافــة الظــروف خصوصــًا: تشــمل هــذه الســلوكيات تصرفــات 
مثــل:

الغش •
السرقة األدبية   •
النسخ )النقل من اآلخرين( •
الحصول على امتيازات غير عادلة من خالل الدخول غير المصرح به ألنظمة أكاديمية ربدان وبياناتها وسجالتها. •
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إن القيام بتصرفات غير نزيهة وغير أخالقية يعرض صاحبها لإلجراءات التأديبية المحددة في سياسة انضباط الطلبة.

ــب  ــة والعواق ــة األكاديمي ــة بالنزاه ــب المخّل ــع الجوان ــه بجمي ــان إلمام ــب لضم ــع الطال ــاون م ــكال التع ــة أش ــي كاف ــم األكاديم ــدي الطاق ويُب
المترتبــة عليهــا بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التأديبيــة التــي قــد يتعــرض لهــا الطــالب الذيــن يمارســون هــذه األنشــطة.

5.7 انضباط الطالب

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

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

5.8 تظلم الطالب

يحق للطالب الذي يقع عليه أي إجراء تأديبي تقديم تظلم وفقًا لإلجراءات النافذة في سياسة تظلم الطالب.
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6. السياسات والتعليمات

6.1 نظام الساعات المعتمدة 

يُســتخدم مفهــوم الســاعة المعتمــدة كوحــدة لقيــاس المســاقات األكاديميــة فــي أكاديميــة ربــدان حيــث تعــادل 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 بصيغــة ســاعة دراســية رســمية واحــدة يقضيهــا الطالــب فــي القاعــة الدراســية 
مــرة واحــدة فــي األســبوع لمــدة فصــل دراســي اعتيــادي واحــد.  أمــا علــى أرض الواقــع فــإن المــدة الزمنيــة 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 خــارج القاعــة الدراســية لغايــات الدراســة الذاتيــة والعمــل الجماعــي 
والتحضيــر لــكل ســاعة رســمية يقضيهــا داخــل 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 بالســاعات الدراســية أو الســاعات الدراســية الفصليــة. يتــم تحديــد الســاعات المعتمــدة المتعلقــة بإعــارة العمــل أو التدريــب وفــق 

اللوائــح المتبعــة للبرامــج الدراســية للدراســة بشــكل فــردي.

6.2 اللوائح المتعلقة بالتقدم األكاديمي

يتــم االحتــكام إلــى اللوائــح الخاصــة بالتقــدم األكاديمــي لتحديــد وقــت انتقــال الطالــب مــن مرحلــة تعليميــة إلــى المرحلــة التــي تليهــا. يتعيــن 
علــى جميــع الطــالب المســجلين فــي البرامــج الدراســية إظهــار تقــدم مــرٍض فــي برامجهــم ودوراتهــم.

وتحــدد سياســة التقــدم األكاديمــي التعريفــات والمعاييــر والشــروط التــي تنطبــق علــى التقــدم األكاديمــي المرضــي والغيــر مرضي فــي أكاديمية 
ربدان.

ــع  ــج بـــ »وض ــر البرنام ــة معايي ــزم بكاف ــور ويلت ــات الحض ــن متطلب ــى م ــد األدن ــي الح ــرِض ويُلب ــي م ــدم أكاديم ــرز تق ــذي يُح ــب ال ــر الطال ويُعتب
أكاديمــي جيــد«. ســيتم منــح الطــالب الذيــن ليســوا فــي وضــع أكاديمــي جيــد برنامــج حالــة دراســية كمــا هــو منصــوص عليــه فــي سياســة 
ــة. وتشــمل علــى توصيــات تتنــاول الجوانــب اآلتيــة: التقــدم األكاديمــي. تحــدد هــذه السياســة الظــروف والشــروط التــي تنطبــق علــى كل حال

اإلرشاد •
فترة االختبار  •
التوقيف أو التعليق من الدراسة  •
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 علــى وضــع أكاديمــي جيــد.

6.3  قواعد منح الشهادات العلمية

تحــدد قواعــد منــح الدرجــات العلميــة المتطلبــات التــي ينبغــي أن يســتوفيها الطالــب حتــى يتمكــن مــن الحصــول علــى ســاعات أو مؤهــالت 
معتمــدة مــن أكاديميــة ربــدان، مــع التنويــه أن كل المؤهــالت التــي تمنحهــا األكاديميــة تتوافــق مع متطلبــات لوائح منــح الشــهادات والدرجات 
العلميــة بأكاديميــة ربــدان ومتطلبــات منظومــة المؤهــالت الخاصــة بالهيئــة الوطنيــة للمؤهــالت وأيــة شــروط اضافيــة قــد توردهــا جهــات 

الترخيــص و/أو االعتمــاد.

وحتى يحق للطالب الحصول على مؤهله األكاديمي، عليه االلتزام باآلتي:

استكمال عدد الساعات المعتمدة للمؤهل كما هو ورد في القواعد المحددة لمنح ذلك المؤهل. •
اســتكمال كافــة المتطلبــات األخــرى للمؤهــل الــذي ســجل فيــه الطالــب بمــا فــي ذلــك المســاقات المطلوبــة )مــع األخــذ بعيــن االعتبــار  •

المســاقات التــي تمــت معادلتهــا بعــد أن درســها الطالــب فــي مؤسســة أكاديميــة أخــرى(.
استيفاء المتطلبات التي تنص عليها أية قوانين وقواعد ولوائح أخرى خاصة بأكاديمية ربدان ذات الصلة. •
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6.4 الدرجات

تنــص سياســة الدرجــات والتقييــم فــي أكاديميــة ربــدان أنــه يجــب علــى المحاضــر أن يوفــر للطلبــة مجموعــة مــن أدوات التقويــم التــي تشــمل 
التقويــم المســتمر والواجبــات واالمتحانــات واالختبــارات بهــدف تقييــم الطلبــة واعطائهــم درجــات تعكــس أدائهــم األكاديمــي.

ضمــان وجــود اتســاق فــي التقييــم، وتطابــق التقديــرات والدرجــات مــع توصيــات تقييــم أكاديميــة ربــدان الــواردة فــي كل مقــرر دراســي، وهــي 
ــا.  توصيــات ومعاييــر معتــرف بهــا دولًي

6.5 التظلمات الخاصة بالدرجات أو التقديرات 

يحــق للطالــب التظلــم فيمــا يتعلــق بدرجــة حصــل عليهــا أثنــاء دراســته فــي أكاديميــة ربــدان. وفــي هــذا الصــدد، يتوجــب علــى أي طالــب يرغــب 
فــي التظلــم علــى درجــة حصــل عليهــا أن يناقــش هــذه المســألة فــي البدايــة مــع معلــم المســاق الدراســي موضًحــا كافــة أســباب التظلــم او 

االعتــراض مــع طلــب اجتمــاع لمناقشــة الموضــوع.

كمــا يســتطيع الطالــب التوجــه لمرشــده األكاديمــي للحصــول علــى المشــورة والتوجيــه حيــال طريقــة التظلــم رســميًا علــى الدرجــة محــل 
ــالل  ــن خ ــالف م ــل الخ ــة مح ــى الدرج ــميًا عل ــب رس ــم الطال ــد تظل ــدان.  وبع ــة رب ــي أكاديمي ــدة ف ــم المعتم ــات التظل ــتخدام آلي ــالف باس الخ

ــًا وملزمــًا للطالــب. القنــوات الرســمية واتخــاذ اللجنــة القــرار حيــال هــذا التظلــم فــان القــرار الصــادر يُعتبــر نهائي

طلبة الدراسات العليا يتبعون الجدول 1 للمجموع التراكمي

الجدول 1: تقييم معدل الطالب
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7. االنسحاب
7.1 االنسحاب من األكاديمية

 على الطالب الراغب باالنسحاب من أكاديمية ربدان ابالغ األكاديمية خطيًا بنيته لالنسحاب. ويستطيع الطالب االنسحاب رسيمًا 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.

 ويدخــل االنســحاب جيــز التنفيــذ مــن تاريــخ اســتالم مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل لطلــب االنســحاب المعبــأ حســب األصــول.  ومــن 
الضــروري أن تراعــي عمليــة االنســحاب مــن األكاديميــة الجــدول الزمنــي لالنســحاب مــن المســاقات كمــا هــو محــدد فــي التقويــم األكاديمــي 
ــحاب  ــي دون االنس ــل الدراس ــة الفص ــل نهاي ــة قب ــادر األكاديمي ــب يغ ــل أي طال ــة.   ويحص ــة والمادي ــات األكاديمي ــب الغرام ــب الطال ــى يتجن حت

رســميًا علــى عالمــة »F« )أي راســب( فــي كل مســاق مســجل فــي ذلــك الفصــل الدراســي.

 وفي حال أراد الطالب الرجوع لألكاديمية بعد االنسحاب منها عليه التقديم على القبول مرة أخرى حيث سُيعامل كأي متقدم جديد للدراسة 
في األكاديمية وقد يُطلب منه أن يُنهي البرنامج بصيغته المعدلة في حال قررت األكاديمية تعديل ذلك البرنامج.

7.2 االنسحاب من البرنامج الدراسي

 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.

7.3 االنسحاب من المساق الدراسي 

يُمكن للطلبة المواظبة على الدراسة بدوام كامل من خالل تسجيل الحد األدنى المسموح من الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي 
الواحد وفقًا لكتالوج األكاديمية. ويُسمح للطالب االنسحاب من البرامج الدراسية. ويجب على الطالب المبتعثين الحصول على موافقة 

جهة االبتعاث على االنسحاب من البرامج الدراسية وتقديم الخطاب مع نموذج االنسحاب. وفي ظروف استثنائية لطالب درجة البكالوريوس 
يجوز للعميد األكاديمي أن يُوجه توصيات للمسجل للسماح بتخفيض عدد الساعات للطالب المنسحب إلى ما دون الحد األدنى المسموح 

به بالنسبة لعدد الساعات المعتمدة للدراسة بدوام كامل.  

7.4  االنسحاب من برامج دراسية دون توقيع جزاءات 

 يجــوز للطالــب االنســحاب مــن برنامــج دراســي مــا فــي أي وقــت قبــل انقضــاء 6 اســابيع مــن الفصــل الدراســي دون أي جــزاء.  حيــث ســيظهر رمــز 
»WW” فــي كشــف عالمــات الطالــب مــع التنويــه أّن هــذا الرمــز ال يؤثــر علــى معــدل الطالــب الفصلــي أو التراكمــي بــأي شــكل مــن األشــكال. ومــع 

ذلــك يوجــد هنــاك غرامــة ماليــة تطبــق بعــد األســبوع الثانــي مــن المحاضــرات

7.5  االنسحاب من الدراسة مع توقيع جزاءات

تفــرض األكاديميــة جــزاء تربــوي علــى الطالــب الــذي ينســحب مــن برنامــج دراســي مــا بعــد االســبوع الســادس مــن الفصــل الدراســي، وحينهــا 
يظهــر رمــز »WF« فــي كشــف عالمــات الطالــب وهــي تســاوي وزنــًا عالمــة راســب )أي عــدد النقــاط النوعيــة المكافئــة يُســاوي 0(، وفــي طبيعــة 

الحــال تدخــل هــذه الدرجــة فــي حســاب المعــدل وبالتالــي تؤثــر ســلبًا علــى المعدليــن الفصلــي والتراكمــي.

7.6 االنقطاع عن الدراسة

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 الطلــب 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 القبــول والتســجيل.   ويتــم احتســاب فتــرة 

االنقطــاع ضمــن فتــرة الدراســة المســموحة للطالــب فــي البرنامــج،
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7.7 إعادة التسجيل

ــى  ــول عل ــريطة الحص ــج ش ــس البرنام ــي نف ــجيل ف ــادة التس ــه إع ــج فبإمكان ــن البرنام ــحب م ــد وانس ــي جي ــع أكاديم ــي وض ــب ف إذا كان الطال
ــد.  ــر العمي ــوب وتقدي ــج المطل ــي البرنام ــواغر ف ــر ش ــة لتوف ــج خاضع ــي البرنام ــجيل ف ــادة التس ــه أن إع ــع التنوي ــاث.  م ــة االبتع ــة جه موافق

7.8  اعادة قيد المفصولين

عنــد فصــل الطالــب مــن أكاديميــة ربــدان ألســباب غيــر أكاديميــة، مثــاًل ألســباب ســلوكية أو تأديبيــة فيمكنــه تقديــم طلــب إلعــادة قيــده 
ــن  ــول م ــب المفص ــمح للطال ــه ال يس ــر أن ــر بالذك ــاص.  والجدي ــره الخ ــًا لتقدي ــد وفق ــادة القي ــرار إع ــذي ق ــس التنفي ــب الرئي ــذ نائ ــا يتخ وعنده

ــده. ــادة قي ــم إلع ــن التقدي ــة م ــة األكاديمي ــة بالنزاه ــباب مرتبط ــة ألس األكاديمي

7.9 اعادة القبول

يُعتبر الطالب الذي يُقبل في األكاديمية ولكنه يمتنع عن الحضور بانقضاء الفترة المسموح بها لالنسحاب أو اإلضافة للقبول في الفصل 
الدراسي ذي الصلة قد خسر عرض األكاديمية، وعليه التقديم مرة أخرى في أكاديمية ربدان للقبول بالدراسة بها. 

ومن ناحية أخرى، على الطالب المفصول من األكاديمية لتجاوزه المدة المسموحة للبرنامج التقديم مرة أخرى للقبول في األكاديمية  مع 
التنويه أن عميد الكلية المعنية يتخذ قرار إعادة القبول وفقًا لتقديره الخاص.

أما الطالب المفصول لضعف أدائه األكاديمي فال يحق له التقديم مرة أخرى على القبول.



دليل األكاديمية

طلبة الدراسات العليا
2019-20 29  

الجزء الثالث: البرامج األكاديمية

يبــدأ القبــول بالبرنامــج مــع تقديــم الطلــب لدائــرة الخدمــات الطالبيــة والتســجيل ثــم يتــم عمــل اختبــار فــي مركــز التقييــم ومقابلــة لتحديــد 
إذا كان لــدى المرشــح الحافــز والنضــج وااللتــزام إلكمــال البرنامــج مــع التنويــه علــى ضــرورة أن يلبــي هــذه المتطلبــات حتــى يتســنى التوصيــة 

بقبولــه فــي البرنامــج.

ُصمــم هــذا البرنامــج بطريقــة تتيــح درجــة مــن المرونــة فيمــا يتعلق بزمــن وكيفية بــدء ومواصلــة الطالب للدراســة فــي األكاديميــة. على وجه 
الخصــوص، تتماشــى البرامــج مــع اإلطــار التعليمــي لألكاديميــة وتنظــر فــي االعتــراف بالتعليــم والخبــرات الســابقة )RPL( وسياســات معادلــة 
الســاعات المعتمــدة فــي تحديــد المســتوى الــذي يقبــل بــه الطالــب. وفــي هــذا الصــدد، يتوجــب علــى جميــع الطلبــة الراغبيــن فــي دراســة درجــة 
البكالوريــوس فــي أكاديميــة ربــدان الخضــوع لمتطلبــات مركــز التقييــم بهــدف تحديــد مهاراتهــم ومعارفهــم الحاليــة وتطويــر خطــة تعليــم 
فرديــة لهــم. إذا كان لــدى الطالــب بالفعــل المؤهــالت والخبــرة التــي تتوافــق بشــكل مباشــر مــع مســاقات محــددة، فإنــه يمكــن تقديــم طلــب 

معادلــة التعليــم والخبــرات الســابقة، وبمجــرد الموافقــة عليهــا، يتــم اعتمــاد تحويــل الســاعات المعتمــدة للمســاقات المحــددة.

وقــد صممــت برامــج أكاديميــة ربــدان لتتناســب مــع الطلبــة مــن ذوي الخبــرات والخلفيــات المختلفــة بــدءاً بخريجــي الثانويــة العامــة وانتهــاًء 
بالطلبــة البالغيــن الناضجيــن مــن أصحــاب الخبــرات الواســعة والذيــن يرغبــون بالتطويــر وظيفيــًا. ويوضــح الشــكل أدنــاه عنصــر المرونــة الــذي 

أدخــل إلــى البرنامــج بهــدف توفيــر مســارات محتملــة مختلفــة لمجموعــة الطلبــة المعنيــة.

 يجــرى التعريــف بجميــع البرامــج التعليميــة فــي أكاديميــة ربــدان مــن خــالل بيــان بالرســالة، ووصــف البرنامــج، واألهــداف التعليميــة، ومخرجــات 
ــداف  ــذ األه ــي تنفي ــة ف ــج التعليمي ــات البرنام ــاعد مخرج ــة. وتس ــية نموذجي ــة دراس ــى خط ــة إل ــج باإلضاف ــي للبرام ــكل تنظيم ــم، وهي التعل
التعليميــة طويلــة األمــد والتــي تتماشــى مــع مخرجــات الدراســات العليــا. وقــد تــم التحقــق مــن هــذه األهــداف التعليمية مــع أصحــاب المصلحة 

وتوافقهــا مــع عناصــر وصــف حقــول المخرجــات التعليميــة الخاصــة بإطــار المؤهــالت الوطنيــة، وفقــا للجــدول التالــي والملحــق أ.

تــؤدي البرامــج العلميــة إلــى الحصــول علــى المؤهــالت. فــي غضــون حوالــي عاميــن مــن الدراســة الناجحــة وإكمــال 60 ســاعة معتمــدة، يمكــن 
الحصــول علــى شــهادة الدبلــوم أو المؤهــل المتوســط )المســتوى الخامــس مــن إطــار المؤهــالت الوطنيــة(.  بعــد عاميــن إضافييــن، أي مــا 
مجموعــه أربــع ســنوات، أي بعــد إكمــال 120 ســاعة دراســية معتمــدة، يحصــل الطالــب علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم )المســتوى 7 
مــن إطــار المؤهــالت الوطنيــة(. علــى مســتوى الدراســات العليــا، تمنــح درجــة الماجســتير فــي العلــوم للحاصليــن علــى البكالوريــوس عنــد 
إكمــال 30 ســاعة دراســية معتمــدة علــى األقــل )المســتوى 9 -إطــار المؤهــالت الوطنيــة(.   يتــم عــرض المتطلبــات المحــددة فــي جــداول 

االمتثــال للبرامــج ووفقــا لسياســة االنتهــاء مــن الدراســة فــي أكاديميــة ربــدان. 

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

يمكــن ايجــاد وصــف المســاقات فــي الملحــق ب

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     
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1. التحليل االستخباري
الرسالة

 يعد هذا البرنامج الخريجين للعمل كمحللين في مجال االستخبارات، الذين لديهم القدرة على قيادة فريق يقوم بتقييم المعلومات التي
 جمعت وتم تنسيقها بطرق اخالقية باإلضافة إلى تحليل المعلومات المتعلقة بقطاع األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ

وإدارة األزمات

الوصف
ــارات  ــون المه ــك الخريج ــح. يمتل ــل ناج ــدور محل ــام ب ــة للقي ــة الالزم ــارات التطبيقي ــة والمه ــة المتخصص ــس النظري ــج األس ــدم البرنام يق
ــات والمعلومــات غيــر المنظمــة ويشــوبها الغمــوض ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن ســياقات التنافــس واالمــن والجريمــة  لفحــص البيان

ــاب.  ــالمة واإلره ــي والس ــن الوطن ــة واألم ــة المنظم ــمل الجريم وتش

األهداف التعليمية
وفقــًا لبيــان الرســالة الخاصــة بالبرنامــج، يعــد البرنامــج الخريجيــن ليصبحــوا محققيــن فــي تحليــل المعلومــات األمنية/االســتخباراتية حيــث 

يمتلكــون القــدرات الطويلــة األجــل التاليــة:

 الهدف األول: إكساب الخريجون المهارات التكنولوجية والمعرفة والقدرات الكافية للعمل كمحلل استخبارات. 
 الهدف الثاني: العمل والقيادة والتواصل بشكل فعال لتحقيق األهداف المشتركة.

 الهدف الثالث: االستفادة من المعايير، والممارسات واإلجراءات األخالقية المتبعة في جمع المعلومات، وارتباطاتها وتقديمها. 
 الهدف الرابع: توسيع نطاق المعرفة والقدرات من خالل التعليم المستمر أو غيرها من فرص التعلم المستمرة لمدى الحياة.

 الهدف الخامس: الوفاء بالواجبات والمسؤوليات المدنية من خالل الخدمة محليًا أو وطنيًا أو عالميا.

المخرجات التعليمية للبرنامج
المخرج التعليمي األول:  فهم نظرية وتاريخ أسلوب العمل االستخباري

المخرج التعليمي الثاني: تطبيق التفكير الناقد على موضوعات عالمية واقعية
المخرج التعليمي الثالث: تقييم البيانات والمعلومات التي تم جمعها باستخدام أساليب تحليل ومنهجيات متنوعة. 

المخرج التعليمي الرابع: اعداد وصياغة النتاجات التحليلية بأشكال خطية وشفوية ومرئية و / أو بأشكال متعددة الوسائط.
المخــرج التعليمــي الخامــس: إظهــار المهــارات الالزمــة لقيــادة وبنــاء الفريــق لدعــم التعــاون فــي المؤسســات المتعــددة وبنــاء العمــل 

المشــترك فــي مجــال االســتخبارات.
 المخرج التعليمي السادس: تحسين وتسهيل وإدارة العملية االستخبارية وممارساتها من خالل إجراءات تواصل فعالة وموحدة. 

المخرج التعليمي السابع: تحمل مسؤولية التطوير الذاتي والتعلم طويل األمد من خالل البحوث الجديدة في مجال االستخبارات

الخالصة

التحليل االستخباري اسم البرنامج

ماجستير في العلوم الدرجة الممنوحة

الدكتور جون هاتزدوني، 
مدير برنامج األمن الوطني

عضو الهيئة التدريسية 
المسؤول

درجة بكالوريوس المعترف بها بمجموع تراكمي ال يقل عن 3.0 من 4.0
ــة  ــة اإلنجليزي ــاءة باللغ ــتوى الكف ــق بمس ــا يتعل ــا فيم ــا يعادله ــن 79 أو م ــل ع ــة ال تق ــى درج ــاًل عل ــب حاص ــون الطال أن يك

ــد.  ــار معتم ــز اختب ــن مرك ــس م ــان اآليلت ــي امتح ــي( أو 6.0 ف ــي ت ــل أي ب )توف

متطلبات القبول 

36
عدد الساعات المعتمدة من سنة إلى سنتين )كدراسة متفرغة( 

3 سنوات )كدراسة غير متفرغة(  المدة

دراسة متفرغة وغير متفرغة  نظام الدراسة أكاديمية ربدان مكان الدراسة

محاضرات في قاعة الدرس والحضور الشخصيطريقة التقديم
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ماجستير العلوم في التحليل االستخباري

نظريات االستخبارات وتطبيقاتها

تدوين المعلومات االستخبارية وايجازها وتقديمها

أساليب التحليل المتقدمة

إدارة المعلومات االستخبارية واالتصاالت

تحليل التهديدات اإللكترونية

االستخبارات والجيوش والحروب

أساليب البحث التطبيقية

مشروع بحث التخرج

MIA500

MIA505

MIA510

MIA515

MIA520

MIA525

SEC580

SEC590

3

3

3

3

3

3

3

3

المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 24

االستراتيجية الكبرى: االستخبارات والتخطيط االستراتيجي.

مقارنة تاريخية عن االستخبارات

تحليل بيانات القطاع الخاص

القيادة المعاصرة في االستخبارات

سياسات االستخبارات المضادة وتطبيقها

تحليل عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

اإلرهاب العالمي

إدارة تحليل االستخبارات االستراتيجية

MIA530

MIA535

MIA540

MIA545

MIA550

MIA555

MIA560

MIA565

3

3

3

3

3

3

3

3

المساقات االختيارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة
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نموذج الدراسة المثالي - دراسة غير متفرغة 

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

MIA500

MIA510

نظريات االستخبارات وتطبيقاتها

أساليب التحليل المتقدمة

مادة أساسية

مادة أساسية

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

MIA505

MIA525

تدوين المعلومات االستخبارية

االستخبارات والجيش والحرب

مادة أساسية

مادة أساسية

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

MIA515االدارة االستخبارية واالتصاالت

مساق إختياري1

مادة أساسية

مساق اختياري

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

MIA520

SEC580

تحليل التهديدات ا�لكترونية

أساليب البحث التطبيقية

مادة أساسية

مادة أساسية

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

SEC590

مساق اختياري 2

مشروع بحث التخرج

مساق اختياري

مادة أساسية

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

مساق اختياري 3

مساق اختياري 4

مساق اختياري

مساق اختياري

3

3
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2. القيادةفي الشرطة واألمن
الرسالة

 يعد البرنامج الخريجين لشغل مناصب المسؤولية العليا كقادة مبتكرين ومتمكنين ويتمتعون بالجاهزية، يعملون على الحفاظ على
 السالمة العامة والوطنية في مجاالت العمل الشرطي واألمن، ولديهم القدرة على القيادة على مستوى جميع الجهات وداخلها مع

استمرارهم في االرتقاء بأنفسهم، وفرقهم ومؤسساتهم

الوصف
 يقدم البرنامج األسس النظرية التخصصية والمهارات التطبيقية الالزمة للخريج ليباشر مهامه كقائد ناجح وفق محددات مجاالت العمل
 الشرطي واألمن. على وجه التحديد، سوف يكتسب الخريجون المهارات والمعرفة النظرية والقدرة العملية لقيادة عمليات األمن واألعمال

 الشرطية األخالقية وفق مستويات أداء عالية، بما في ذلك الجريمة المنظمة والقيادة التشغيلية وسالمة المجتمع واإلدارة المالية
االستراتيجية

األهداف التعليمية
يعد البرنامج الخريجين لشغل مناصب عليا في قطاع الشرطة واألمن، والذين يتمتعون بالقدرات طويلة األجل التالية:

الهــدف األول:  أن يتمتــع الطالــب بقــدر كاف مــن المهــارات والمعرفــة والقــدرات التكنولوجيــة للعمــل كقائــد فعــال فــي الشــرطة واألمــن 
علــى عــدة مســتويات مؤسســية. 

الهدف الثاني:  العمل والقيادة والتواصل بشكل فعال ضمن فريق عالي األداء لتحقيق األهداف المشتركة.
الهــدف الثالــث: اســتخدام الممارســات واإلجــراءات القياســية واألخالقيــة والقائمــة علــى حقــوق اإلنســان مــن أجــل التنفيــذ الفعــال 

للعمليــات الشــرطية واألمنيــة عاليــة الجــودة.
ــور  ــك األم ــمل ذل ــة ويش ــاءة وفاعلي ــي بكف ــتوى المؤسس ــى المس ــة عل ــات اإلداري ــام بالواجب ــى القي ــدرة عل ــع بالق ــع: التمت ــدف الراب  اله

الماليــة والتطويــر االســتراتيجي.
الهدف الخامس: توسيع نطاق المعرفة والقدرات من خالل التعليم المستمر أو غيرها من فرص التعلم مدى الحياة.

مخرجات الدورة التعليمية
المخرج التعليمي األول: القيام بتفسير النظرية والممارسة المهنية لتخصص العمل الشرطي واألمن

المخرج التعليمي الثاني: تطبيق مهارات التفكير النقدي على قضايا حقيقة وواقعية تؤثر في العمل الشرطي واألمن.
المخرج التعليمي الثالث: تقييم البيانات والمعلومات التي تم جمعها باستخدام أساليب تحليل ومنهجيات متنوعة

المخرج التعليمي الرابع: اعداد وصياغة النتاجات التحليلية بأشكال خطية وشفوية ومرئية و / أو بأشكال متعددة الوسائط.
المخرج التعليمي الخامس: تطوير البحث في المصادر المفتوحة وممارسات إدارة جمع المعلومات

المخرج التعليمي السادس: تسهيل عمليات وممارسات الشرطة واألمن وإدارتها.
المخرج التعليمي السابع: تقديم األبحاث في مجال العمل الشرطي واألمن.

الخالصة

القيادة في الشرطة واألمن اسم البرنامج

ماجستير العلوم في القيادة في الشرطة واألمن الدرجة الممنوحة

د. أماندا جين ديفيز
أستاذ مساعد -الرئيس المرحلي لبرنامج العمل األمني والشرطي  عضو الهيئة التدريسية 

المسؤول

درجة بكالوريوس المعترف بها بمجموع تراكمي ال يقل عن 3.0 من 4.0
ــة  ــة اإلنجليزي ــاءة باللغ ــتوى الكف ــق بمس ــا يتعل ــا فيم ــا يعادله ــن 79 أو م ــل ع ــة ال تق ــى درج ــاًل عل ــب حاص ــون الطال أن يك

ــد.  ــار معتم ــز اختب ــن مرك ــس م ــان اآليلت ــي امتح ــي( أو 6.0 ف ــي ت ــل أي ب )توف

متطلبات القبول 

36
عدد الساعات المعتمدة من سنة إلى سنتين )كدراسة متفرغة( 

3 سنوات )كدراسة غير متفرغة(  المدة

دراسة متفرغة وغير متفرغة  نظام الدراسة أكاديمية ربدان مكان الدراسة

محاضرات في قاعة الدرس والحضور الشخصيطريقة التقديم
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ماجستير العلوم في القيادة في الشرطة واألمن

حقوق اإلنسان واألعمال الشرطية األخالقية.

القيادة التنفيذية والتخطيط االستراتيجي والشراكات

قيادة العمليات

العمل الشرطي والسالمة المجتمعية

اإلدارة المالية االستراتيجية

العمليات الشرطية الدولية

PAS500

PAS505

 PAS510

PAS515

PAS520

PAS525

3

3

3

3

3

3

المساقات األساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 18

أساليب البحث في العمل الشرطي واألمن

مشروع بحث التخرج

PAS580

SEC590

3

3

المساقات البحثية -الساعات المعتمدة المطلوبة: 6 ساعات 

جمع المعلومات االستخبارية والتحليل في مجال العمل الشرطي واألمن

الجريمة المنظمة والعابرة للحدود

علم الجريمة والسياسة العامة

سياسة وممارسات حماية الطفل

العدالة الجنائية

اإلرهاب العالمي

تحليل التهديدات اإللكترونية.

الطيران واألمن البحري 

PAS530

PAS535

PAS545

PAS550

PAS555

MIA560

MIA520

PAS565

3

3

3

3

3

3

3

3

المساقات االختيارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة
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نموذج الدراسة المثالي - دراسة غير متفرغة

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

 المتطلبات
 السابقة

PAS500

PAS505

حقوق ا�نسان وا�عمال الشرطية ا�خالقية

القيادة التنفيذية في مجال إنفاذ القانون وا�من

مادة أساسية

مادة أساسية

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

 المتطلبات
 السابقة

PAS515

PAS520

العمل الشرطي والسالمة المجتمعية

ا�دارة المالية االستراتيجية

مادة أساسية

مادة أساسية

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

 المتطلبات
 السابقة

PAS525

PAS580

العمليات الشرطية الدولية

أساليب البحث في العمل الشرطي وا�من

مادة أساسية

البحث

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

 المتطلبات
 السابقة

PAS510قيادة العمليات

المساق الفرعي 1

مادة أساسية

مساق اختياري

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

 المتطلبات
 السابقة

المساق الفرعي 2

المساق الفرعي 3

مساق اختياري

مساق اختياري

3

3

 الساعات اسم البرنامجالرمز
المعتمدة

 المساقات
 ا�جبارية/
االختيارية

 المتطلبات
 السابقة

مشروع بحث التخرج

المساق الفرعي 4

البحث

مساق اختياري

3

3

SEC590
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الملحق )ب( وصف المساقات
MIA500 - نظريات االستخبارات وتطبيقاتها

 دمج النظرية االستخبارية مع المناهج والعمليات التي تطورت
 مع الزمن لمساعدة محترفي االستخبارات. وتوفر هذه المادة

 مجموعة واسعة من أدوات التعلم والتي من خاللها يتم
 تطوير مهارات التفكير والبحث المتقدمة التي تعد أساسية غي

عملية التحليل االستخباري

وايجازهــا  االســتخبارية  المعلومــات  تدويــن   -  MIA505
يمهــا تقد و

 يركز هذا المساق على مهارات االتصال الكتابية المعمول
 بها في مجال االستخبارات باإلضافة إلى كيفية االستفادة من

 األدوات البصرية لتوصيل المعلومات إلى القادة ومتخذي القرار.
 يركز على الدقة والوضوح والترابط باإلضافة إلى كيفية عرض

 المعلومات بشكل فعال باستخدام وسائل مختلقة مثل
 األجهزة اإللكترونية المحمولة. واالساليب العملية والمفاهيم

 لعرض المعلومات والمهارات العملية
إليجاز المعلومات

MIA510 - أساليب التحليل المتقدمة
 تحليل التحيزات المعرفية التي تتداخل مع التحليل االستخباري
 واتخاذ القرارات.  التركيز على مجموعة من االساليب التحليلية

 المنظمة للقيام بالتحليل االستخباري.  كما ينصب التركيز
 على جدوى وضع خطة بحث الكتشاف الفجوات وتحديد أساليب

 لسد الفجوات.  شرح أساليب التحقق من صحة المصدر
 وكفاءته ومصداقيته والوصول إليه.  يحفز المتعلمين على

 النظر في إمكانية الخداع ويقدم أساليب للكشف عن الخداع
المحتمل

MIA515 - إدارة المعلومات االستخبارية واالتصاالت
 إن المهارة التي يقّدرها صناع القرار والمستهلكون في مجال

 االستخبارات هي مهارة المحلل االستخباراتي. القدرة على
 التواصل، بإيجاز وفاعلية، نتائج العمل التحليلي المفصل. من

 خالل التطبيق المتكرر لمجموعة من المهارات المركزة على
 مجموعة من المعلومات التي يزداد تدريجًيا درجة تعقيدها،

 وصمم هذا البرنامج بهدف إعداد محللي االستخبارات لتقديم
 مجموعة من النتاجات االستخبارية سواًء كانت في أشكال

 خطية، ومرئية، أو شفهية.  بينما يركز البرنامج على إتقان
 معايير االتصال واالتفاقيات الخاصة باألساليب االستخبارية

 في هذا المجال، بل من المتوقع أيًضا أن الطالب سيكون قادًرا
 على تطبيق مهارات جمع المعلومات االستخبارية وتحليلها

المدرجة في الشروط المسبقة للبرنامج

MIA520 - تحليل التهديدات اإللكترونية
 يتم تقديم هذا التخصص الجديد نسبيًا األساليب األساسية

 لتحليل تهديدات اإلنترنت من خالل تعريف الطالب بمنهجية
 البحث، وبيئة التهديد )الفضاء اإللكتروني(، وبعض األدوات التي

 يستخدمها المحللون عبر اإلنترنت، والتطبيق باستخدام أمثلة
 عالمية واقعية.  ويتم تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية

 واألدوات والمصطلحات التي يستخدمها المحترفون في
 المجال وتطبيق النظريات التي تعلموها في تمارين مختبرية

تحاكي أحداث عالمية حقيقية

MIA520 - تحليل التهديدات اإللكترونية.
 يتم تقديم هذا التخصص الجديد نسبيًا األساليب األساسية

 لتحليل تهديدات اإلنترنت من خالل تعريف الطالب بمنهجية
 البحث، وبيئة التهديد )الفضاء اإللكتروني(، وبعض األدوات التي

 يستخدمها المحللون عبر اإلنترنت، والتطبيق باستخدام أمثلة
 عالمية واقعية.  ويتم تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية

 واألدوات والمصطلحات التي يستخدمها المحترفون في
 المجال وتطبيق النظريات التي تعلموها في تمارين مختبرية

تحاكي أحداث عالمية حقيقية

MIA525 - استخبارات الجيش والحرب
 استكشاف دور المخابرات في تسيير النزاعات المسلحة

 ومالحقتها. بحيث يتم تتبع تطور المؤسسات العسكرية
 الحديثة واستخدام االستخبارات في إنجاح أو إفشال هذه

 المؤسسات. تحليل الممارسات االستخبارية الحالية والطرق
 المستخدمة من قبل الجيوش وتطبيق جميع المعلومات
 االستخبارية للتحضير االستخباري للقوات المسلحة ضمن
 منهجية تحضير ساحة المعركة دور االستخبارات في دعم

الحرب غير المتكافئة والعمليات العسكرية الخاصة

MIA530 - والتخطيــط االســتراتيجي لالســتراتيجية الكبــرى 
االســتخبارات

 دراسة نظرية وممارسة االستراتيجية الكبرى وكيف تساعد
 االستخبارات على تكوينها وتنفيذها. البدء بنظرة تاريخية

 عن االستراتيجية الكبرى من فترة ما بعد حرب نابليون ومن
 ثم االستراتيجية الكبرى لما بين الحروب واالستراتيجية
 الكبرى للحرب الباردة وبعد الحرب الباردة واالستراتيجية

 الكبرى الحالية للواليات المتحدة األمريكية في عصر اإلرهاب.
 وتختتم هذه المادة بورشات عمل عن صياغة االستراتيجية

 ومحاكاة واقعية ألزمة يتوقع من الطالب تمييز وضع وتطبيق
 استراتيجية كبرى خاصة بهم على نمط االستراتيجية الكبرى

األمريكية

MIA535- التاريخ المقارن عن االستخبارات
تــدرس هــذه المــادة تاريخ االســتخبارات مــن الفترة الكالســيكية 
فــي الصيــن إلــى الحــرب البــاردة فــي القــرن العشــرين، ومــع أن 
ــات المتحــدة  ــى الوالي الكثيــر مــن محتــوى هــذه المــادة يشــير إل
وبالتحديــد  النطــاق،  مقارنــة  المــادة  هــذه  فــإن  األمريكيــة 
ــام  ــم المه ــدول بتنظي ــوم ال ــف تق ــى كي ــادة عل ــذه الم ــز ه ترك
والتحليــل  المعلومــات  )جمــع  االســتخبارية  لمجتمعاتهــا 
واالســتخبارات المضــادة والعمليــات الســرية( لتحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية. وتركــز أيضــًا علــى البيئــة الدوليــة والدبلوماســية 

التــي حــددت المتطلبــات االســتخبارية.

MIA540 -  تحليل بيانات القطاع الخاص
ــا  ــات وتوصيله ــد للمعلوم ــة تولي ــي عملي ــات ه ــل البيان إن تحلي
لمســاندة عمليــة اتخــاذ القــرار بالوقــت المناســب. إن الهــدف 
مــن هــذه المســاق هــو تزويــد الطلبــة بمفهــوم عــن مجموعــة 
عمليــة  وتســهيل  القــرارات  تحليــل  أســاليب  مــن  واســعة 
تطبيــق هــذه األســاليب فــي تحليــل مشــاكل حقيقيــة ذات صلــة 
باألعمــال والوصــول إلــى حــل منطقــي وتقديــم الحــل لصنــاع 

ــرار. الق
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MIA545 - القيادة المعاصرة في االستخبارات
دراســة القيــادة التنظيميــة فــي ســياق الوحــدات والمنظمــات 
االســتخبارية، ويتــم تحليــل تاريــخ تنفيــذ القيــادة االســتخباراتية 
القيــادة  تأثيــر عمليــة  ضمــن مجتمــع االســتخبارات وتقييــم 
القيــادة  أنمــاط  عــن  الطلبــة  وســيدرس  االســتخبارات.  علــى 
ــي  ــم الذات ــر مفهومه ــى تطوي ــة إل ــا باإلضاف ــا ونماذجه ومبادئه
فــي قيــادة الجماعــات وكيفيــة قيــادة التغييــر ضمــن منظمــة، 
ــي  ــة الت ــات األخالقي ــرة والتحدي ــا المعاص ــة القضاي ــيتم دراس وس
تواجــه قــادة االســتخبارات وخصوصــًا تأثيــر قــرارات القيــادة علــى 
المؤسســات ومعنويــات األفــراد ومفهــوم عامــة النــاس عــن 

المنظمــات االســتخبارية.

MIA550 - سياسات وممارسات االستخبارات المضادة
لتشــريعات  األســاس  شــكل  الــذي  التاريخــي  الســياق  فهــم 
األمــن الوطنــي، والــذي يشــمل تطويــر االســتراتيجية الحاليــة 
تحقيــق  فــي  ودوره  الدولــة  فــي  المضــادة  لالســتخبارات 
العالقــة  المــادة  هــذه  وســتناقش  الوطنــي.  األمــن  سياســة 
ــة  ــالم ومالحق ــاء( واإلع ــرة القض ــدل )دائ ــة وزارة الع ــن سياس بي
قضايــا التســريبات اإلعالميــة.  وســيتم تعريــض الطلبــة لفــرص 
التجســس  فــي  تحقيقــات  وإدارة  بتنفيــذ  القيــام  لممارســة 
ومكافحــة التجســس مــع التركيــز علــى التهديــدات الداخليــة. 

MIA555 - تحليل عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
ودورة  الفيزيــاء  أساســيات  المســاق  هــذه  مواضيــع  وتشــمل 
ــة  حيــاة الوقــود النوويــة ومعاهــدة منــع انتشــار األســلحة النووي
ووكالــة الطاقــة الدوليــة واإلجــراءات الوقائيــة والبروتوكــوالت 
اإلضافيــة )بمــا فــي ذلــك لمحــة عامــة عــن تقنيــات التحقــق 
المفتوحــة(  المصــادر  مــن  الــواردة  المعلومــات  واســتخدام 
األســلحة  انتشــار  لمنــع  وحوافــز  الصــادرات  علــى  والســيطرة 
النوويــة والتوجهــات فــي هــذا المجــال واإلرهــاب النــووي. ويوجــد 
النوويــة  لألســلحة  الســوداء  الســوق  لدراســة  حالــة  دراســتي 

وانتشــارها.

MIA560 - االرهاب العالمي
تناقــش هــذه المــادة طبيعــة ومــدى وأســس اإلرهــاب كجريمــة 
النظريــة  التفســيرات  اســتخدام  ويتــم  العالــم،  فــي  رســمية 
فــي وجهــة نظــر مقارنــة لمناقشــة تأثيــرات اإلرهــاب السياســي 
والدينــي والوطنــي علــى عــدة دول وكيفيــة اســتجابة الحكومــات 
فهــم  إضفــاء  هــو  المــادة  هــذه  مــن  والهــدف  العالقــة.  ذات 
ــع، فــي حيــن  ــاب فــي المجتم ــة باإلره ــا المحيط أفضــل للقضاي
تقــدم تحليــال نقديــا لهــذا الموضــوع فــي ســياق عالمــي. ويرتكــز 
ــي  ــة الت ــاث التطبيقي ــى األبح ــة إل ــة باإلضاف ــى النظري ــل عل التحلي
تؤكــد علــى نهــج وقائــي ومنظــور حكومــي وظيفــي. المنهــج 
ــمل  ــات ويش ــدد التخصص ــو متع ــوع ه ــذا الموض ــي ه ــع ف المتب
والعلــوم  والتاريــخ  االقتصــاد  ذلــك  فــي  بمــا  أخــرى،  مجــاالت 
السياســية، والتطــرف الدينــي، االســتخبارات الجنائيــة، ونظريــة 

العمليــات.

MIA565 - إدارة تحليل االستخبارات االستراتيجية
التقديريــة  واإلجــراءات  االســتراتيجية،  أساســيات  دراســة 
حقيقــي  اســتراتيجي  اســتخباراي  منتــج  وإدارة  االســتراتيجية 
الطلبــة  ســيقوم  النظريــة  المــواد  دراســة  إلــى  وباإلضافــة 
ــي  ــة والت ــاة الواقعي ــن الحي ــئلة م ــي أس ــواد ف ــذه الم ــق ه بتطبي
ــة  ــة االتحادي ــي الحكوم ــرار ف ــاع الق ــل صن ــن قب ــا م ــم طرحه يت

واألكاديمــي. والمجــال  واألعمــال 

MIA570 - االستخبارات واستراتيجية األعمال
واســتراتيجية  التنافســية  االســتخبارات  بيــن  الترابــط  دراســة 
األعمــال مــن أجــل توفيــر نظــرة عامــة مفصلــة علــى مجــال 
المفكريــن  علــى  الضــوء  وتســليط  األعمــال،  اســتراتيجية 
المؤثريــن والمفاهيــم األساســية واألطــر التحليليــة األساســية 
وتصــف تطــور االســتراتيجية واالســتخبارات التنافســية اســتجابة 
وظهــور  لالبتــكار  الســعي  مثــل  الحاليــة  اإلداريــة  للتوجهــات 
مصطلــح البيانــات الكبيــرة. وســيتمكن الطلبــة خــالل هــذه 
واألطــر  التنافســية  االســتخبارات  طــرق  تطبيــق  مــن  المــادة 
االســتراتيجية فــي دراســات حالــة متعــددة المجــاالت والتــي تــم 

أخذهــا مــن مختلــف الــدول والصناعــات.

MIA575 - تحليل االستخبارات المالية
يتــم تضميــن فحــص لطبيعــة ونطــاق الجرائــم الماليــة والعديــد 
ــي  ــون ف ــاذ القان ــات إنف ــل جه ــن قب ــتخدمة م ــن األدوات المس م
ــة  ــة مفصل ــع معالج ــج، م ــذه البرنام ــي ه ــة ف ــة مالي ــداد قضي إع
لمــا يلــي: القوانيــن التــي تســاعد فــي الكشــف ومقاضــاة هــذه 
الجرائــم، وأنــواع ســجالت األعمــال المتاحــة، وأنــواع الســجالت 
المصرفيــة المتاحــة، وفحــص العمليــات التجاريــة والمصرفيــة 
فــي الخــارج، وجمــع وتحليــل هــذه المعلومــات، مــع التركيــز علــى 
تحليــل القيمــة والنفقــات الصافيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم 
ــوال  ــيل األم ــم غس ــن جرائ ــف ع ــة للكش ــاليب خاص ــق أس تطبي
والمالحقــة القضائيــة لمرتكبيهــا والتعــرف علــى أنــواع مختلفــة 
األمــوال  غســيل  وعالقــة  األمــوال  غســيل  مخططــات  مــن 

ــاب.  باإلره

PAS500  - حقوق اإلنسان واألعمال الشرطية األخالقية
عاليــة  بمكانــة  اإلنســان  وحقــوق  األخالقيــة  القضايــا  حظيــت 
بشــكل متزايــد مــن جهــة تقديــم خدمــات شــرطية ناجحــة 
تحظــى باحتــرام دولــي وجــودة عاليــة. يجــب تنفيــذ العمليــات 
الشــرطية واألمنيــة مدعومــة مــن قبــل المجتمعــات بطريقــة 
تدعــم أعلــى القيــم األخالقيــة وتحافــظ علــى حقــوق اإلنســان 
ــاء  ــة. بن ــة والدولي ــر المحلي ــع المعايي ــق م ــا يتواف ــية بم األساس
ثقــة الجمهــور فــي التخطيــط للعمليــات الشــرطية واألمنيــة 
ــن  ــى أم ــاظ عل ــا الحف ــا أردن ــة إذا م ــغ األهمي ــر بال ــو أم ــا ه وتنفيذه

المجتمعــات.  وســالمة 

االســتراتيجي  والتخطيــط  التنفيذيــة  القيــادة   -  PAS505
والشــراكات

ــتراتيجي واإلدارة  ــط االس ــة، والتخطي ــة والمرن ــادة الفعال ــد القي تع
نجــاح  فــي  حاســمة  عوامــل  الفعالــة  والشــراكات  الســليمة 
المســتقبل.   ســتوفر  المؤسســات األمنيــة والشــرطية فــي 
هــذه الــدورة للطــالب الفهــم النظــري للقيــادة التنفيذيــة واإلدارة 
االســتراتيجية والمؤسســات المتعــددة العاملــة فــي البيئــات 
المعقــدة والصعبــة التي تشــهدها العمليــات واألعمال الشــرطة 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين.  باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيقوم 
المؤسســي،  التغييــر  وقيــادة  إدارة  تحديــات  بتحليــل  الطــالب 
واألمنيــة  الشــرطية  المؤسســات  فــي كيفيــة قيــام  والنظــر 
بتطويــر والحفــاظ علــى شــراكات قويــة مــع المؤسســات األخــرى، 
وبالتالــي ســيتكون لديهــا منظــوراً حــول كيفيــة تعامــل اإلمــارات 

ــتقبل.   ــي المس ــية ف ــاالت الرئيس ــذه المج ــع ه م
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PAS510 - قيادة العمليات
تــم تصميــم هــذا البرنامــج لتقديــم إطــار عمــل لمــن أجــل 
القيــام باســتجابة اســتراتيجية وتكتيكيــة وتشــغيلية لحــادث أو 
عمليــة. كمــا يســمح بإنشــاء العمليــات القائمــة علــى الحقــوق 
األخالقيــة واإلنســانية والتــي تســهل التخطيــط واإلعــداد لعمليــة 
توصيــل  يتــم  أن  وتضمــن  للمعلومــات،  تدفًقــا  توفــر  كبــرى 
التدقيــق.   عمليــة  مــن  كجــزء  وتوثيقهــا  بفعاليــة  القــرارات 
ــة  ــالب الفرص ــاء الط ــاكاة إلعط ــج المح ــج نه ــتخدم البرنام يس
لوضــع التعلــم والنظريــة موضــع التنفيــذ مــن خــالل عمليــة 

تدريــب لمراكــز القيــادة والمحــاكاة. 

PAS515 - العمل الشرطي والسالمة المجتمعية
الشــرطة مؤشــرا قياســيا  فــي  الجمهــور  ثقــة  أصبــح عامــل 
ــات  ــاء عملي ــح بن ــك، أصب ــة لذل ــد.  ونتيج ــو متزاي ــى نح ــألداء عل ل
الشــرطة واألمــن التــي تنصــت إلــى مجتمعاتهــا وتســتجيب لهــا 
أفضــل الممارســات المعتــرف بهــا دوليــًا.  فــي هــذا البرنامــج، 
ســيدرك الطــالب أهميــة مفهــوم ســالمة المجتمــع والشــرطة 
ناجحــة.   أمنيــة  بعمليــات  القيــام  فــي  ودورهــا  المجتمعيــة 
وتشــمل مواضيــع البرنامــج الحفــاظ علــى أمــن المجتمعــات 
مرنــة  عالقــات  بنــاء  وكيفيــة  العــام  والنظــام  المتنوعــة 

واســتجابة مــع العامــة.  

 PAS520 - اإلثارة المالية االستراتيجية 
يكتســب الطــالب فهم متقــدم للنظريــات والتقنيات الرئيســية 
ــة  ــدور الحكوم ــم ل ــع معرفته ــة م ــتراتيجية المالي ــإلدارة االس ل
وتخصيــص  تخطيــط  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي 
الميزانيــات لمختلــف الجهــات األمنيــة مثــل الشــرطة.  يتــم 
استكشــاف المنهجيــات التــي تتبناهــا هــذه الجهــات لتحديــد 
المــوارد ومراقبــة  الماليــة االســتراتيجية وتخصيــص  األهــداف 
األداء المالــي.  كمــا يتــم فحــص عمليــة تقديــم التقاريــر الماليــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  لقانــون  وفًقــا  والموجــزة،  الواضحــة 
المتحــدة، وتطبيــق أفضــل إجــراءات اإلدارة الماليــة والمحاســبية.  

PAS525 - العمل الشرطي الدولي
توفــر عمليــة التفكــر والتدبــر فــي النمــاذج والممارســات الدوليــة 
فــي الشــرطة واألمــن فرًصــا لتوســيع المنظــورات االســتراتيجية 
والتكتيكيــة بشــأن أفضــل الممارســات مــن خــالل المقارنــة 
مــع دراســات الحــاالت اإلقليميــة.  يقــارن هــذا المقــرر المفاهيــم 
الشــرطية  المؤسســات  داخــل  العملــي  والتطبيــق  النظريــة 
فحــص  خــالل  مــن  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  واألمنيــة 
الطــالب  يحــدد  االســتراتيجي.  واألداء  واإلجــراءات  الممارســات 
الحلــول المبتكــرة المثلــى عنــد النظــر فــي المجــال مــن أجــل 
تعزيــز العمــل الشــرطي واألمنــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة. 

PAS580 - أساليب البحث في العمل الشرطي واألمني 
تطبيقهــا  علــى  التركيــز  مــع  البحــث  أســاليب  فــي  مقدمــة 
الدراســة  لتســهيل  واألمنــي  الشــرطي  العمــل  مجــال  فــي 
والتطبيــق والتخميــن والتحقــق بالتزامــن مــع النقــاش الســليم.  
االســتقصاء  مناهــج  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تقديــم  يتــم 
والمنهجيــات العمليــة واألدوات الالزمــة للمســاعدة فــي إجــراء 

العلميــة. الدراســة  لدعــم  التحليليــة  البحــوث 

SEC590 - مشروع البحث العلمي
أو  نظــري  عمــل  هــو  األبحــاث  علــى  المرتكــز  المشــروع  هــذا 
تطبيقــي قائــم علــى األبحــاث للمنــح الدراســية، ويخــدم كمثــال 
أخيــر علــى العالقــة الهادفــة بيــن النظريــة / البحــث والممارســة 
فــي  االنخــراط  الطــالب  مــن  المشــروع  يتطلــب  التطبيــق.   /
التطبيــق وتوليــف األفــكار والتقييــم النقــدي لدراســاتهم العليــا.  
متعــددة،  أشــكاًلا  يتخــذ  قــد  المشــروع  أن  مــن  الرغــم  علــى 
إلــى تجميــع  المناســبة للمشــروع تهــدف  إال أن الموضوعــات 
المفاهيــم عبــر المنهــاج الدراســي أو تطويــر مفهــوم ال يتــم 
ــه  ــم تناول ــد يت ــن ق ــية ولك ــج الدراس ــي المناه ــادة ف ــه ع تغطيت
بشــكل معقــول ضمــن خبــرة الطالــب ومعلمــه أو مرشــده 

البحثــي. 

 PAS530 - جمــع المعلومــات االســتخبارية والتحليــل فــي 
ــي ــرطي واألمن ــل الش ــال العم مج

يتــم فحــص نظريــة وممارســات العمــل االســتخباري فــي مجــال 
العمــل الشــرطي واألمنــي وحمايــة النــاس والوطــن.   يبحــث 
المعلومــات  بجمــع  المرتبطــة  المنهجيــات  فــي  البرنامــج 
والمحتملــة.   المتاحــة  المصــادر  ومجموعــة  االســتخبارية 
يتنــاول البرنامــج أيًضــا القضايــا الهامــة المتمثلــة فــي المســاءلة 
المتعلقــة بجمــع المعلومــات االســتخباراتية مــن منظــور حقوق 
أســاليب  الطــالب  يستكشــف  األخالقــي.   والمنظــور  اإلنســان 
ــود  ــواد تع ــاج م ــتخباراتية إلنت ــات االس ــير المعلوم ــل وتفس تحلي

بالفائــدة علــى العمليــات الشــرطية واألمنيــة.  

PAS535 - الجريمة المنظمة والعابرة للحدود
يــدرس الطــالب كيــف تهــدد الجريمــة المنظمــة الســالم واألمن 
اإلنســاني، وتنتهــك حقوق اإلنســان، وتقــوض التنميــة االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والمدنيــة للمجتمعــات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. كمــا يدرســون كيــف تظهــر الجريمــة 
العابــرة للحــدود فــي أشــكال مختلفــة، بمــا فــي ذلــك االتجــار فــي 
المخــدرات، واألســلحة الناريــة واألفــراد.   يتــم النظــر فــي كيفيــة 
البشــري  للتنقــل  المنظمــة  الجريمــة  مجموعــات  اســتغالل 
خــالل  مــن  الماليــة  النظــم  وتقويــض  المهاجريــن  لتهريــب 
غســيل األمــوال.  كمــا ســيتم دراســة المشــكالت التــي تؤثــر 
ــاون  ــس التع ــدة ودول مجل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــى دول عل

ــا. ــة كل منه ــتراتيجيات معالج ــي اس ــر ف ــم النظ ــي، ويت الخليج

PAS540 - بناء شراكات قوية 
يناقــش الطــالب تقديــم أفضــل أداء ممكــن مــن خالل الشــراكة 
مــع المؤسســات والجهــات األخــرى. تعــد العمليــات المشــتركة 
مــا بيــن المؤسســات علــى مســتوى جميــع مجــاالت العمــل 
الشــرطية  العمليــات  تنفيــذ  فــي  ضروريــة  واألمنــي  الشــرطي 
الرئيســية  العناصــر  تشــمل  وفاعليــة.   بكفــاءة  واألمنيــة 
للشــراكة التأثيــر علــى الســمعة والتفــاوض بشــأنها وإدارتهــا 
بيئــة  داخــل  السياســية  التحالفــات  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
متعــددة المؤسســات.  يتنــاول هــذا البرنامــج أيًضــا قضايــا مثــل 
ــة  ــة وعملي ــة حقيقي ــان أن الرؤي ــدة لضم ــة معق ــي بيئ ــادة ف الري

وقابلــة للتنفيــذ. 
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PAS545 -  النظريات المعاصرة في علم الجريمة 
توفــر دراســة النظريــات المعاصــرة فــي علــم الجريمــة للطــالب 
المعرفــة النظريــة والتطبيــق العملــي لمفاهيــم علــم الجريمــة 
للطــالب  أيًضــا  البرنامــج  يوفــر  العمليــة.  والنهــج  الرئيســية 
علــم  نظريــات  فــي  للتفكيــر  الالزمــة  والمهــارات  المعرفــة 
الشــرطية  بالمســؤوليات  باالضطــالع  القيــام  عنــد  الجريمــة 
واألمنيــة.  يمكــن البرنامــج الطــالب مــن إظهــار فهــم أكبــر 
الــذي يحــدث فــي مختلــف بيئــات اإلمــارات  للجرائــم واألصــل 
العربيــة المتحــدة، والســياق السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي 

فــي كل مــن هــذه البيئــات. 

PAS550 - سياسة وممارسات حماية الطفل
ــية  ــا الرئيس ــا للقضاي ــج فهًم ــذا البرنام ــي ه ــالب ف ــب الط يكتس
ــارات  ــي اإلم ــشء ف ــل والن ــة الطف ــات حماي ــه ممارس ــي تواج الت
ــة  ــي دول ــي ف ــار القانون ــاف اإلط ــم استكش ــدة.  يت ــة المتح العربي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة للتعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت، إلــى 
جانــب فهــم العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة فــي ارتــكاب أعمــال 
االعتــداء علــى األطفــال والتحقيــق فــي القضايــا ذات الصلــة.  كمــا 
ــا  ــشء، بم ــى الن ــر عل ــي تؤث ــية الت ــا الرئيس ــة القضاي ــم مناقش يت
فــي ذلــك الجرائــم اإللكترونيــة والتنمــر اإللكترونــي والقوانيــن 
المرتبطــة بهــذه الجرائــم. ويتعــرف الطــالب علــى التطــور البدنــي 

ــشء.   ــال والن ــي لألطف والنفس

PAS555 - الجريمة والعدالة الجنائية 
يتــم دراســة نظريــة وممارســات التحقيــق فــي الجريمــة وكيفيــة 
يتــم  العدالــة.   إلــى  الجنــاة  بتقديــم  والنيابــة  الشــرطة  قيــام 
ــم  ــي الجرائ ــق ف ــتخدمة للتحقي ــات المس ــاف المنهجي استكش
الثالثــة  المســتويات  عبــر  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  فــي 
لتصنيــف الجريمــة. كمــا يتــم مناقشــة إدارة الضحايا والمشــتبه 
بهــم والشــهود، مــن المنظــور التشــغيلي وكذلــك مــن منظــور 
حقــوق اإلنســان.  ويتــم فحــص الــدور الــذي تلعبــه الشــرطة فــي 
عمليــة العدالــة الجنائيــة األوســع نطاًقــا، ويكتســب الطــالب 
تطبيــق  ضمــن  القانونيــة  والعناصــر  للقضايــا  أوســع  فهًمــا 
العربيــة  اإلمــارات  فــي  واألمنيــة  الشــرطية  واألعمــال  العدالــة 

المتحــدة.

PAS565 - الطيران واألمن البحري  
يعــد تأميــن المنافــذ البحريــة، والحــدود والمطــارات هــو مــن 
عاتــق  علــى  تقــع  والتــي  أهميــة،  وأكثرهــا  الرئيســية  المهــام 
ــذا  ــي ه ــي.     ف ــرطي واألمن ــل الش ــة بالعم ــات المعني للمؤسس
واإلجــراءات  التشــريعات  بدراســة  الطــالب  يقــوم  البرنامــج، 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حــدود  بتأميــن  المتعلقــة 
ــري  ــن البح ــران واألم ــتراتيجية للطي ــة االس ــاف األهمي واستكش
لتحقيــق األمــن واألمــان لدولــة اإلمــارات فــي المســتقبل.    كمــا 
ســيتم عقــد المقارنــات الدوليــة ذات الصلــة، ويقــوم الطــالب 
فــي  القائمــة  بالتطــورات  يتعلــق  فيمــا  المرجعيــة  بالمقارنــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع مثيالتهــا علــى المســتوى الدولــي.  
واإلقليميــة  العالميــة  التهديــدات  فــي  النظــر  ســيتم  كمــا 

واألمنيــة.  الشــرطية  العمليــات  ومناقشــة 
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الملحق )ج( -أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية ربدان

المؤسسةالعامالتخصصالجنسية:المنصب:االسم:

اليسون مويرا بريست

أماديوس مايكل كوبيك

أماندا ديفيس

ارابيندا آكاريا

أسماء الطنيجي

بسمة بنت عمر العالقي

كارال اموي رادر

كارلوس صموئيل

ابراهيم سليمان البلوشي

 فرانك ويليام دلغروسو

جيمس جون انتوني ريان

جولين جيرارد

جون أنتوني هاردي

جون جورج هاتزادوني

جون هاريسون

كاثرين بار ميلر

خولة سعيد الحتاوي

كومال راج أريال

لميس عبد المجيد القيسي

ليلى يوسف الجنيبي

ليسا أن فريزر

مارك رويكروفت

ماري ميشيل سوسيكاال بروكس

محاضرلغة 
انجليزية كلغة 

ثانية

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

أستاذ مساعد

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

محاضر

محاضر

محاضر

أستاذ مساعد

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

محاضرلغة 
انجليزية كلغة 

ثانية

أستاذ دكتور

أستاذ مساعد

أستاذ دكتور

محاضر

محاضرلغة 
انجليزية كلغة 

ثانية

أستاذ مساعد

محاضر

الواليات المتحدة األمريكية

استراليا

استراليا

الهند

اإلمارات العربية المتحدة

تونس

الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية

اإلمارات العربية المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

إيرلندا

سنغافورة

استراليا

الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية

بريطانيا العظمى

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة

بريطانيا العظمى

ماجستير في اللغويات التطبيقية

شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال

درجة الدكتوراه

درجة الدكتوراه

شهادة الدكتوراه في العلوم 
المالية واالقتصاد

دكتوراه في اللغويات التطبيقية

الدكتوراه في تعليم الرياضيات

درجة الدكتوراه

ماجستير في القانون

ماجستير في إدارة األعمال

ماجستير في نظم معلومات 
األعمال التجارية

دكتوراه في العالقات الدولية

درجة الدكتوراه

دكتوراه في العلوم السياسة

دكتوراه في العالقات الدولية

ماجستير في اآلداب، ماجستير في 
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

دكتوراه في علم األحياء الدقيقة 
)الِمْكروبيولوجيا(

درجة الدكتوراه

درجة الدكتوراه

ماجستير في التربية

ماجستير في التدريس والتصميم

درجة الدكتوراه

درجة الدكتوراه في العلوم 
االجتماعية

جامعة لويزيانا

جامعة تشارلز ستورت

جامعة تشارلز ستورت

جامعة ديكن 

جامعة برونيل

المعهد الدولي للغويات في تونس

جامعة والية فلوريدا 

جامعة شمال تكساس

جامعة نيوكاسل أبون تاين

جامعة ميرالند

الجامعة الوطنية في إيرلندا جالوي

جامعة القديس اندروس 

الجامعة الوطنية األسترالية

جامعة كايس ويسترن ريزرف

جامعة سانت اندروس

جامعة نوتنغهام

جامعة ريدنج

جامعة نورثمبريا

جامعة ديربي

جامعة برمنجهام -الجامعة 
البريطانية بدبي

جامعة ويسترن جوفرنرز

جامعة نورثمبريا

جامعة ريدنج



دليل األكاديمية

طلبة الدراسات العليا
2019-20 43  

المؤسسةالعامالتخصصالجنسية:المنصب:االسم:

ميكال جالغر

محمد حمد الكويتي

محمد محمود المطالقة

ناثان سويلبيرج

نجوميدوم فيفيان فويو

روبرت بيلنغر

سكوت فيرجريف

شمة النقبي

سبردون بالكودس

ستيفان بروكس

بيري ستانيسلس

سودا سودير ارليكاتي

محاضر لغة 
انجليزية كلغة 

ثانية

أستاذ دكتور

محاضر

محاضر لغة 
انجليزية كلغة 

ثانية

أستاذ مساعد

محاضر

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ دكتور

إيرلندا

اإلمارات العربية المتحدة

األردن

الواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية

كندا

كندا

اإلمارات العربية المتحدة

اليونان

الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

ماجستير في اآلداب -تدريس اللغة 
اإلنجليزية لغير الناطقين بها

دكتوراه في هندسة الحاسوب

ماجستير في الفن العربي

ماجستير اآلداب في اللغويات، 
تخصص تدريس اللغة

دكتوراه في العلوم السياسة

ماجستير في اللغويات التطبيقية

درجة الدكتوراه

دكتوراه في التربية

دكتوراه في الدراسات األمنية

دكتوراه في العلوم السياسة

درجة الدكتوراه

دكتوراه في العلوم الحضرية 
واإلقليمية

جامعة أولستر

جامعة جورج واشنطن

جامعة جدارة

جامعة أوريجون

جامعة ويست فرجينيا

جامعة نيو إنجالند

جامعة تورنتو

الجامعة البريطانية بدبي

جامعة ريدنج

جامعة هوستون

كلية لندن للعلوم السياسية

جامعة تكساس، كلية ستاشن
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