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إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة ثنائيــة القطاعــات فهــي تقــدم 
اعتمــاد  بتنســيق  تقــوم  أيضــًا  ولكنهــا  األكاديميــة  البرامــج 
التدريــب المهنــي. وســيقدم هــذا النمــوذج مرونــة اختيــار مســار 
التعلــم لــدى الطــاب مــن خــال االعتــراف بتعليمهــم المســبق 
وخبراتهــم الســابقة ممــا يتيــح لهــم اســتكمال مؤهاتهــم 
بشــكل أســرع. وســترتبط األكاديميــة وتنســق مــع المؤسســات 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــج التنموي ــدة والبرام الرائ

أيضــا مــن خــال وجــود نقــاط متعــددة  المرونــة  يتــم توفيــر 
عنــد  الخــروج  الطــاب  يختــار  فقــد  البرامــج.  ضمــن  للخــروج 
مســتوى الدبلــوم أو الدبلــوم العالــي أو البكالوريــوس أو نقــل 
أو  أخــرى  تعليميــة  مؤسســات  إلــى  المعتمــدة  ســاعاتهم 

التوظيــف. مؤسســات 

ــال  ــن خ ــوق م ــي الس ــا ف ــدان مكانته ــة رب ــددت أكاديمي ــد ح وق
ــي  ــز جغراف ــة ذات تركي ــج تعليمي ــة برام ــا الراعي ــم لجهاته تقدي
ومنهــج  أكاديميــة  عوامــل  علــى  تحتــوي  القطاعــات  وثنائيــة 

تربــوي تنمــوي.

يوجــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاجــة ألكاديميــة 
لتلبيــة  ربــدان  أكاديميــة  وتــم تصميــم  بالجاهزيــة.  مختصــة 

هــذه الحاجــة.
 

مقدمة تنفيذية
 

ــا  ــة له ــات الراعي ــن الجه ــميًا م ــة رس ــدان مفوض ــة رب إن أكاديمي
ــة  ــف بالحال ــات تتص ــة القطاع ــة ثنائي ــة تعليمي ــاء مؤسس بإنش
الجامعيــة وتمتلــك إطــار عمــل صــارم لمؤهاتهــا إلعــداد قــادة 
المســتقبل ولضمــان اســتمرار قــدرة الجاهزيــة بدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

وتســتخدم أكاديميــة ربــدان منهــج مجــزأ المراحــل لتحقيــق 
ــدءاً  ــراز ب ــة الط ــة عالمي ــة تعليمي ــاء مؤسس ــي إنش ــالتها ف رس
بفــوج صغيــر مــن الطــاب 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 األكاديميــة بتقديــم برنامجــي بكالوريــوس 
وفــي  األعمــال.  اســتمرارية  وإدارة  المتكاملــة  الطــوارئ  -إدارة 
ــاب  ــن الط ــا م ــوج له ــال أول ف ــرطة بإرس ــت الش ــام 2014 قام ع
ــرطة  ــز الش ــي إدارة مراك ــوس ف ــج البكالوري ــي برنام ــة ف للدراس
ــكل  ــط بش ــون مرتب ــه ليك ــم تصميم ــج ت ــو برنام ــاملة وه الش
مباشــر مــع احتياجــات الجهــات الراعيــة. وفــي عــام 2017 يتــم 
تطويــر المزيــد مــن البرامــج بحيــث تلبــي احتياجــات الجهــات 

الراعيــة والمؤسســات الشــريكة لهــا.

يأتــي معظــم الطــاب مــن مؤسســات الجهــات الراعيــة مباشــرة 
وتتضمــن الجيــش والشــرطة ووزارة الداخليــة وجهــاز حمايــة 
الوطنيــة  والهيئــة  الســواحل  وحــرس  الحيويــة  المنشــآت 
مــن  أوســع  مجموعــة  وســتتضمن  والطــوارئ  األزمــات  إلدارة 
فــي  اهتمامــات  لهــا  التــي  والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 
ــفر  ــل والس ــة والتموي ــركات الخدمي ــل الش ــة مث ــال الجاهزي مج

والســياحة.
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إن  تطويرهــم.  فــي  لاســتمرار  األزمــات  وإدارة  للطــوارئ  واالســتعداد 
األكاديميــة عبــارة عــن مؤسســة مســتقلة تقــدم تقاريرهــا مباشــرة إلــى 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبــو ظبــي، وتطمــح إلــى المســاهمة فــي تطويــر 
ــة  ــي والرؤي ــو ظب ــة أب ــع خط ــيا م ــات تمش ــتجابة لألزم ــة لاس ــدرة عالمي ق
االقتصاديــة لعــام 2030. ســتقود األكاديميــة منهــج الجمــع بيــن التعليــم 
األكاديمــي والمهنــي فــي الدولــة مــن خــال ربــط التعليــم بالبحــث العلمــي 
وذلــك للمســاعدة فــي اعــداد سياســات الجاهزيــة. وتعتبــر أكاديميــة ربدان 
المؤسســة األكاديميــة األولــى فــي علــى الصعيــد المحلــي التــي تجمــع مــا 
بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهنــي وتعتــرف بالتعليــم والخبــرات الســابقة 
األمــر الــذي يُتيــح معادلــة الســاعات المعتمــدة عنــد االنتقال من مؤسســة 
أكاديميــة إلــى أخــرى ومعادلــة الخبــرات عنــد االنتقــال مــن مــكان عمــل إلــى 
آخــر بحيــث يتــم تجنــب التكــرار وتمنــح للطلبــة مســارات مهنيــة واضحــة 

باإلضافــة إلــى التطويــر المهنــي.

نجحــت األكاديميــة فــي الحصــول علــى اعتمــاد أكاديمــي كامــل مــن هيئــة 
التــي تطرحــه وذلــك مــن خــال  البرنامــج  االعتمــاد األكاديمــي لجميــع 
ــي  ــة ف ــاد للطلب ــة االعتم ــن أهمي ــات. وتكم ــي القطاع ــج ثنائ ــر مناه تطوي
ــن  ــك ع ــة ناهي ــارج الدول ــل وخ ــاقات داخ ــراف بالمس ــة لاعت ــة الفرص اتاح
ــة  ــج أو مؤسس ــال لبرنام ــن االنتق ــاقات ع ــة المس ــة معادل ــر امكاني توفي

ــرى، ــة أخ أكاديمي

نظــرة  ذات  تعليميــة  مؤسســة  ربــدان  أكاديميــة  أصبحــت  ولذلــك 
ــة  ــة التقليدي ــاذج التعليمي ــج والنم ــاوز المناه ــى تج ــادرة عل ــتقبلية ق مس
لمخاطبــة االحتياجــات التعليميــة الحاليــة للطلبــة. إن مناهجهــا الدراســية 
ونهــج التدريــس فيهــا مبنيــة علــى التطبيــق العملــي ولهــا عاقــة وثيقــة 
باحتياجــات الطلبــة والمهــارات الضروريــة لمهنهــم المســتقبلية. إنهــا 
ــوادث  ــتجيب للح ــتطيع أن تس ــة تس ــان أن الدول ــة لضم ــة مكرس أكاديمي
والطــوارئ فــي المســتقبل، فــي عالــم متقلــب وغيــر مســتقر، مــع الجاهزية 

ــا. ــة مصالحه ــة لحماي الازم

جيمس انثوني مورس
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مقدمة عن رئيس األكاديمية 
ورسالته الترحيبية

 

أهــًا بكــم فــي أكاديميــة ربــدان. إننــي أشــعر بفخــر كبيــر لكونــي رئيســًا 
لهــذا الصــرح التعليمــي العصــري والمتطــور للغايــة فــي توفيــر التعليــم 
ــد  ــة. لق ــة والخاص ــات الحكومي ــة للقطاع ــق بالجاهزي ــب المتعل والتدري
ــة  ــة ضروري ــإن الجاهزي ــة ب ــبب إدراك الدول ــة بس ــذه األكاديمي ــت ه بني
ــن  ــة م ــة الحقيقي ــق الجاهزي ــم تحقي ــا، ويت ــة مصالحه ــل حماي ــن أج م
خــال وضــع خطــط وسياســات واالســتجابة بشــكل مشــترك بيــن 
االســتجابة  الحكوميــة والخاصــة، بحيــث تكــون  الدولــة  مؤسســات 

ــة. ــقة وفعال ــة منس ــاالت الطارئ ــوادث والح للح

 
ــن  ــن م ــة قادمي ــب طلب ــم وتدري ــدان لتعلي ــة رب ــيس أكاديمي ــم تأس ت
مجموعــة واســعة مــن الجهــات المعنيــة الرئيســية فــي مجموعــة 
مــن البرامــج التعليميــة التــي تتــراوح بيــن درجــة الماجســتير إلى الــدورات 
ــة  ــات المعني ــذه الجه ــع ه ــل م ــعى للعم ــا تس ــرة. كم ــة القصي المهني
فــي وضــع معاييــر متقدمــة ومشــتركة للعمــل والتدريــب المهنــي 
مراكــز  اعــداد  خــال  مــن  فاعليــة  أكثــر  نتائــج  وتحقيــق  المشــترك، 

ــز. للتمي

إن أكاديميــة ربــدان بيئــة تعليميــة مســتقبلية متعــددة المجــاالت 
ويتــم اختيارهــا مــن قبــل العامليــن فــي مجــاالت األمــن الدفــاع والدفــاع 



• تساند االحتياجات التعليمية الفردية للطالب;
• تتيح معادلة المؤهات المكتسبة عند تغير األدوار الوظيفية     

    للطالب;
• تساعد الطالب على التطّور وظيفيًا;

• تساعد الطالب على العمل بفعالية أكثر مع موظفي الدوائر 
     والمؤسسات األخرى بما يحقق حماية الدولة ومقدراتها;

• توفير مؤهات صممت باالستناد على أفضل الممارسات 
     العالمية.

 

ــًا  ــر خصوص ــي بالصب ــرة والتحل ــد والمثاب ــل بج ــة للعم ــع الطلب ــو جمي وأدع
خــال المراحــل األولــى التــي عــادة مــا تكــون فيصليــة فــي تحديــد مــدى 
ــواع  ــتى أن ــم ش ــي تقدي ــة ف ــي األكاديمي ــا ف ــزم جميعن ــب. ونلت ــاح الطال نج
الدعــم للطالــب، ونســعى جميعــًا لدفــع األكاديميــة نحــو التميــز والجــودة 
ــز  ــق إال بتمي ــن أن يتحق ــذي ال يُمك ــر ال ــة األم ــة المرموق ــة العالمي والمكان
وإبــداع طلبتنــا. سنســاندكم اليــوم وكذلــك فــي وظائفكــم المســتقبلية،

وأرحــب بكــم مــرة أخــرى فــي أكاديميــة ربــدان. أرجــو أن تحققــوا أكبــر 
ــتكم.  ــى دراس ــز عل ــا والتركي ــم هن ــال تواجدك ــن خ ــة م ــتفادة ممكن اس
وســنحقق معــًا فارقــًا كبيــراً فــي مســتوى الجاهزيــة التــي تســاعد علــى 

نجــاح دولتنــا فــي المســتقبل.

د. فيصل عبيد العيان

مقدمة عن نائب رئيس األكاديمية 
ورسالته الترحيبية

 

يطيب لي في البداية أن أشكركم على حسن اختيار أكاديمية ربدان،

ونيابــة عــن كامــل فريــق العمــل فــي أكاديميــة ربــدان أرحــب بكــم 
للدراســة فــي هــذه المؤسســة الفريــدة عالميــًا.

وجــاء انشــاء هــذا الصــرح ترجمــة لرؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة، الــذي اســتبصر الحاجــة الملحــة لتوجيــه الجهــود نحــو بنــاء 
جاهزيــة الدولــة لمواجهــة شــتى أنــواع التحديــات، وقــد تكاتفــت العديــد 
مــن الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة فــي الدولــة لتحويــل رؤيــة ســمو 

ولــي عهــد أبــو ظبــي إلــى واقــع.

ولقــد كّرســت أكاديميــة ربــدان طاقاتهــا لبنــاء مناهــج فريــدة وخلــق 
والريــادة  االبــداع  فــرص  للطالــب  يُتيــح  بمــا  للتعلــم  داعمــة  بيئــة 
والتميــز فــي حقــل تخصصــه، وأّن األكاديميــة اســتقت منهجيتهــا مــن 
ــة  ــة تعليمي ــق بيئ ــأنها خل ــن ش ــي م ــة الت ــات العالمي ــل الممارس أفض

ــي: ــز بالتال تتمي
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1. معلومات عامة

طريقة استخدام الدليل
إن الغــرض مــن هــذا الدليــل هــو مســاعدة الطــاب فــي االســتعداد للدراســة فــي أكاديميــة ربــدان. ويقــدم هــذا الدليــل للطالــب أجوبــة وافيــة ألســئلة كثيــرة 
حــول الدراســة فــي أكاديميــة ربــدان فــي الوقــت الــذي يوفــر فيــه معلومــات شــاملة عــن حقــوق الطالــب ومســؤولياته وكل مــا هــو متوقــع منــه أثنــاء فتــرة 

دراســته فــي األكاديميــة.

مركز التقييم
يعمــل طاقــم مركــز التقييــم فــي أكاديميــة ربــدان مــع الطالــب عــن كثــب لمســاعدته علــى التخطيــط لألهــداف الدراســية والمســاقات المطروحــة. كمــا 
يدعــم تعلــم الطالــب ويعفيــه – حيثمــا أمكــن – مــن المســاقات التــي كان قــد اجتازهــا بنجــاح، األمــر الــذي يوفــر الكثيــر مــن الوقــت علــى الطالــب ويتيــح لــه 

التقــدم فــي دراســته بشــكل فعــال.

وحيثمــا أمكــن، يعتــرف المركــز بخبــرات الطالــب وتعلمــه الســابق، كالمعــارف والمهــارات التــي اكتســبها الطالــب خــال فتــرة خدمتــه العمليــة أو خــال 
ــات. ــى مؤه ــول عل ــابقة للحص ــته الس دراس

جهات االتصال المهمة
إذا كانــت لــدى الطالــب أيــة أســئلة لــم يُجــب عليهــا هــذا الدليــل، يُمكنــه التواصــل مــع األفــراد المدرجــة بياناتهــم أدنــاه والمعنييــن بالخدمــات الرئيســية التــي 

تخــص الطالــب.

خدمات الطلبة
لألسئلة واالستفسارات العامة، يُمكن للطالب أن يتواصل مع مكتب خدمات الطلبة التالية بياناته:

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

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

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

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

المجال الرئيسي للخدمة

الهاتف   البريد إلكتروني االسم     اإلدارة      

rabdanEA@ra.ac.ae   0097125999002 السيدة نهلة النعيمي   رئيس ونائب رئيس أكاديمية ربدان 

salsaedi@ra.ac.ae السيدة سامية الساعدي   0097125999110   المسجل العام   

pbell@ra.ac.ae   0097125999033 الدكتور بيتر جيمس بيل    عميد الكلية   

 mjacobson@ra.ac.ae   0097125999030 الدكتور مايكل لي جايكوبسون    الشؤون األكاديمية   
 

falkayyoomi@ra.ac.ae   0097125999044 السيد فهد سالم أحمد الكيومي   الشؤون المهنية )مؤقتًا(  

kalobeidli@ra.ac.ae   0097125999020 السيد خالد فهد العبيدلي    الفعالية المؤسسية   

  alzaabi@ra.ac.ae   0097125999020 السيد حمد عبد الرحمن الزعابي   المالية    

 dmoinette@ra.ac.ae   0097125999119 السيد ديفيد موينيت      المكتبة    



الهيئة التدريسية
عميد كلية   بيتر جيمس بيل     

إدارة استمرارية األعمال واإلدارة المتكاملة للطوارئ 
المنصب االسم      

استاذ مساعد -بدوام جزئي عبد اهلل راشد الظاهري    
محاضر بدوام جزئي  خالد سعيد المقيمي     

محاضر بدوام جزئي نائل خالد حميد سالم السويدي    
استاذ مشارك محمد المومني     
استاذ مساعد صاموئيل كارلوس     
استاذ مشارك سذى سودير ارليكاتي    

استاذ مساعد في إدارة استمرارية األعمال واإلدارة المتكاملة للطوارئ اماديوس مايكل كوبيتشك    
محاضر في إدارة  فرانك ويليام دل غروسو    

استمرارية األعمال واإلدارة المتكاملة للطوارئ       
محاضر في إدارة   أنثوني مايكل الي مكاليفي    

استمرارية األعمال واإلدارة المتكاملة للطوارئ        
tاستاذ مساعد لميس عبد المجيد حسيب القيسي    

برنامج الشرطة واألمن
المنصب االسم      

استاذ مساعد -بدوام جزئي محمد خليفة العلي     
استاذ مساعد -بدوام جزئي  عمر راشد سعيد الشحي     
استاذ مساعد -بدوام جزئي  عبد اهلل علي احمد الحمودي    

مترجم  ايمن عبدالحفيظ العفيشات    
مدير برنامج األمن والشرطة جوناثان ألكسندر كيرني اندرو جورج ستيوارت مكينيس    

استاذ مساعد       
محاضر مساعد  ابراهيم سليمان ابراهيم البلوشي   

استاذ مساعد دوغاس ادوارد ابراهامسون    

البرنامج التحضيري
المنصب االسم      

مدير البرنامج التحضيري ديبورا اليزابيث ويلسون    
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية ليزا آن فريزر     
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية ناثان سوليبرج )مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية(   
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية كاثرين بار ميلر     

محاضر رئيسي جون ألبرت بيترسون     
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية فيليا ويتكروفت     

ضابط أول تنسيق البرامج مها خليفة المنصوري    
مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية اليسون مويرا بريست    

أخصائي أول لإلسناد األكاديمي عزيزة مبروك السياري    
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األمن الوطني
المنصب االسم      

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

استاذ مساعد -بدوام جزئي جون  حارب الكويتي     
استاذ مشارك  هاريسون      

 
برنامج التعليم العام

المنصب االسم      
استاذ مشارك دايفيد برايان مكاي     

محاضر رئيسي موريس ابي رعد     
استاذ مساعد جولز سينت جون     
استاذ مشارك سيلفي مارغريت رايموند    

مدير برنامج التعليم العام باإلنابة كارال اموي رادر     
استاذ مساعد محمد  بسمة بنت عمر اللقوي    

محاضر عربي خولة محمود مطالقة     
استاذ مساعد بيردي سعيد حسن الحتاوي    

محاضر في االخاقيات جاكيل االن ويلكنسون فرح    

2. موقع األكاديمية

عنوان الشارع:   أكاديمية ربدان، شارع ظفير، أبو ظبي. العنوان البريدي: ص.ب. أبو ظبي -
اإلمارات العربية المتحدة -ص.ب. 114646

0097125999111  الهاتف:    
studentservices@ra.ac.ae البريد اإللكتروني:   

0097125999112 فاكس:    
www.ra.ac.ae الصفحة االلكترونية 

  RabdanAcademy /                    :عناوين وسائل التواصل االجتماعية
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2. التقويم األكاديمي
يعرض الجدول التالي تواريخ األحداث الرئيسية في التقويم األكاديمي ألكاديمية ربدان.

تحدد جميع التواريخ المرتبطة بشهر رمضان والمناسبات الدينية وفقًا للتقويم الهجري الصادر عن وزارة العدل والشؤون االسامية واألوقاف، لذلك 
يستوجب التأكد من تواريخ هذه المناسبات ويستثنى من ذلك عطلة العيد الوطني واجازة رأس السنة.  وسيتم اإلعان عن االجازات المرتبطة 

بالمناسبات الدينية أو الوطنية بوقت مناسب قبل حدوثها.

فصل الخريف 2017: 27 اغسطس 2017 - 4 ديسمبر 2017

تاريخ مهم في هذا ا
سبوع النشاط     الفترة الزمنية          رقم             ا
يام   
        ا
سبوع       
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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   
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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
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4. القبول
يمكن إيجاد سياسة القبول واإلجراءات وتواريخ التقديم في دليل أكاديمية ربدان والذي يمكن تحميله من

www.ra.ac.ae صفحة األكاديمية اإللكترونية 

5. النزاهة األكاديمية
علــى الطالــب االلتــزام بالتحلــي باالحتــرام والنزاهــة فــي كافــة األوقــات، وأن يتحمــل مســؤولية شــخصية فيمــا يتعلــق بالشــفافية التعليميــة وأن يحافظ على 
أعلــى معاييــر الســلوك الفــردي فــي كافــة األوقــات. كمــا يُتوقــع مــن الطالــب أن يقــوم بواجباتــه بنفســه وأن يســهم اســهامًا عــاداًل فــي الجهــود الجماعيــة 

عنــد المشــاركة فــي العمــل الجماعــي أو الواجبــات الجماعيــة.
وتمنع أكاديمية ربدان السلوك الاأخاقي والمخل بالنزاهة األكاديمية في كافة الظروف خصوصًا:

• الغش  

• السرقة الفكرية  

• الحصول على أفضلية غير مستحقة  

• نقل أعمال اآلخرين  

• الدخول غير المصرح ألنظمة أكاديمية ربدان وبياناتها وسجاتها.  

ويُبدي الطاقم األكاديمي كافة أشكال التعاون مع الطالب لضمان إلمامه بجميع الجوانب المخّلة بالنزاهة األكاديمية والعواقب المترتبة عليها.

عدم االلتزام بالنزاهة األكاديمية
عندما يتم االشتباه بقيام طالب بسرقة أدبية، سيتبع المدرس اإلجراءات التالية:

• التحدث مع الطالب مباشرة فيما يتعلق بالسرقة األدبية المشتبه بها بمجرد ماحظتها.  

• التواصل مع العميد والمسجل العام لاستفسار عما إذا كانت سجات الطالب تبين أنه قد ارتكب   

      هذه المخالفة من  قبل. 

وعندمــا يشــتبه عضــو هيئــة التدريــس فــي عــدم قيــام الطالــب بكتابــة مهمتــه الدراســية شــخصيًا، فيمكنــه أن يطلــب مــن الطالــب إعــادة إنتــاج الوثيقــة 
فــي بيئــة اختبــار،  ويمكــن اســتخدام هــذه الوثيقــة كدليــل مســاند الدعــاءات المــدرس.

إذا اعترف الطالب بالسرقة األدبية، فيجب على المدرس اتباع العقوبات المبينة في إجراءات االنضباط الطابي وفرض اإلجراء المناسب. 
 يتم إباغ القرار إلى مدير البرنامج، وعميد الكلية والمسجل العام.

إذا نفى الطالب قيامه بالسرقة األدبية، سيتم اجراء تحقيق رسمي.

يقوم المدرس بإباغ مدير البرنامج بالحالة المشتبه فيها ويجمع المواد الضرورية لتبرير هذا االدعاء. 
يمنح الطالب إشعارا خطيًا ال يقل مدته عن 3 أيام عمل عن االدعاءات وتفاصيل كل عمل سيتم مناقشته. 

 إن جلسة االستماع:
• تتألف عادة من مدير البرنامج أو من ينوب عنه، بخاف واحد، والطالب الذي قد يكون مصحوبا بمؤيد من األكاديمية،   

• يتم تسجيل الوقائع من قبل مدرس آخر يحضر الجلسة أو أحد افراد الطاقم اإلداري.  

• مخاطبة جميع االدعاءات التي يواجهها الطالب، واعطاء الطالب فرصة لتبرير اعماله وتقديم حل مناسب.   

• وفي حالة غياب الطالب عن االجتماع دون سبب وجيه، يفترض أنه قد أقر باالدعاءات، وبالتالي  

      يفقد الحق في االستئناف. 
• يرفع المدرس القضية كمخالفة تم االعتراف بها.  

• وعندما تدعم اللجنة االدعاء، يتم اتخاذ قرار بناء على العقوبات الموضحة في إجراءات االنضباط الطابي.  

• يتم ارسال التقرير إلى المسجل العام.  

إذا لم يتم اثبات السرقة األدبية يتم تقييم اعمال الطالب بالشكل المعتاد. في حال قدم الطالب طلب استئناف فإنه يتم كما يلي:
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يستطيع الطالب أن يقدم طلب االستئناف إلى لجنة يترأسها المدير التنفيذي للشؤون األكاديمية. ويجب تقديم 
هذا االستئناف كتابة إلى المدير التنفيذي للشؤون األكاديمية في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد صدور قرار لجنة التحقيق. 

وال يظهر الطالب أمام اللجنة إال إذا طلب منه ذلك. 
ــة مــن جميــع النواحــي أو تقبــل باالســتئناف وتســمح بتقييــم  ــج والعقوب ــا. بعــد النظــر فــي طلــب االســتئناف، إمــا أن تؤكــد النتائ يكــون قــرار اللجنــة نهائي

العمــل المقــدم مــن الطالــب. 

 يجــب إبــاغ العميــد والمســجل العــام بنتائــج عمليــة التحقيــق واالســتئناف فــي موعــد ال يتجــاوز 3 أيــام عمــل مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار ويتــم االحتفــاظ بــه 
بشــكل دائــم فــي ملــف الطالــب. 

يجب إنشاء ملف منفصل لتسجيل جميع حاالت السرقة األدبية والحفاظ عليها من قبل المسجل العام. 
يجب أن يكون هذا الملف في متناول عميد الكلية، ومدير البرنامج والمدير التنفيذي للشؤون األكاديمية. 

وفي حالة عدم إثبات المخالفة، ال يحتفظ بأي سجل. 

6. حقوق ومسؤوليات الطلبة

 تــدرك أكاديميــة ربــدان ضــرورة معاملــة الطلبــة باحتــرام وإنصــاف ومنحهــم حقوقــًا متســاوية تتيــح لهــم الوصــول إلــى كافــة الخدمــات والمرافــق الداعمــة 
لمســاعيهم األكاديميــة. ومقابــل تلــك الحقــوق تتوقــع أكاديميــة ربــدان مــن الطــاب ابــداء أشــكال التعــاون المتمثــل بمعاملــة زمائهــم وطاقــم 
األكاديميــة وممتلكاتهــا ومرافقهــا باحتــرام. وخــال دراســة الطالــب فــي األكاديميــة، علــى الطالــب االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات والقوانيــن واللوائــح. 

وتشــمل هــذه المســؤوليات علــى التالــي:

• المشاركة الفاعلة وااليجابية في البيئة التدريسية والتعليمية.  

• المحافظة على تقدم مستمر في الدراسة.  
• المشاركة االيجابية في حياة أكاديمية ربدان االجتماعية والثقافية.  

• االستجابة السريعة لطلبات أعضاء هيئة التدريس وطاقم أكاديمية ربدان.  

• حيثما أمكن، المشاركة االيجابية في تحسين سمعة وتطوير أكاديمية ربدان.  

ــراءات  ــات واإلج ــع السياس ــل بجمي ــم الكام ــان إلمامه ــي ضم ــة ف ــؤوليات الطلب ــوق ومس ــة بحق ــدان المرتبط ــة رب ــات أكاديمي ــن سياس ــة م ــن الغاي وتكم
ــة: ــؤون التالي ــة بالش ــؤوليات المرتبط ــوق والمس ــام بالحق ــب االلم ــى الطال ــدد، عل ــذا الص ــي ه ــدان. وف ــة رب ــي أكاديمي ــة ف ــح ذات الصل ــن واللوائ والقواني

• االعتراض  والتظلم  

• اإلجراءات التأديبية  

• الصحة والسامة  
• ملفات الطلبة الشخصية  

وفــي حــال شــعور الطالــب بــأن حقوقــه انتهكــت أو تــم تجاهلهــا بإمكانــه كخطــوة أولــى التوجــه لمرشــده األكاديمــي لطلــب النصيحة والمشــورة ومناقشــة 
القضيــة وشــرح همومــه. وفــي حــال عــدم مقــدرة المرشــد األكاديمــي علــى تقديــم المســاعدة أو حــل المشــكلة، يُمكــن للطالــب التوجــه لمديــر الشــؤون 
األكاديميــة فــي حــال كانــت المشــكلة ذات طبيعــة أكاديميــة أو مديــر خدمــات الطلبــة والتســجيل فــي حــال كانــت المشــكلة ذات طبيعــة غيــر أكاديميــة. 
ويُطلــع المرشــد األكاديمــي الطالــب علــى اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا لحــل المشــكلة المعنيــة. وفــي حــال تعــذر حــل المشــكلة، ترفــع إلــى نائــب الرئيــس 

التنفيــذي الــذي يتخــذ بــدوره القــرار النهائــي، مــع التنويــه علــى أن أي إخــال بشــروط وأحــكام أكاديميــة ربــدان يخضــع لسياســية االنضبــاط الطابــي.
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7.  الصحة والسالمة

تــزم أكاديميــة ربــدان بتوفيــر بيئــة للموظفيــن والطلبــة والــزوار تراعــي 
شــروط الصحــة والســامة. ومــع ذلــك، يُتوقــع مــن الطالــب تحمــل 

ــر. ــره للخط ــه أو غي ــرض نفس ــه وأال يع ــة تصرفات ــؤولية كاف مس

فــي حالــة المــرض أو حادثــة تتطلــب عنايــة طبيــة، يمكــن للطــاب 
ــل  ــب توصي ــيقومون بترتي ــن س ــة والذي ــات الطلب ــإدارة خدم ــال ب االتص
كعيــادة  المناســبة  الصحيــة  المرافــق  إلــى  فــوري  بشــكل  الطالــب 

الضــرورة.  أو المستشــفى حســب  الرعايــة الصحيــة 

 يتوفــر فــي الحــرم الجامعــي موظفيــن مدربين علــى تقديم اإلســعافات 
األوليــة لاســتجابة وتقديــم المســاعدة فــي مثل هــذه الحاالت. 

  فــي حالــة وجــود حالــة طبيــة مســبقة عنــد الطالــب، ينبغــي إخطــار 
موظفــي خدمــات الطلبــة وتســجيلها عنــد القبــول. 

ال يتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات الطبيــة للطالــب إال بموافقــة خطيــة 
ــا فــي حــاالت الطــوارئ التــي تهــدد  منــه، باســتثناء مــا يلــزم بهــا قانوني

الحيــاة. 

بالصحــة  مرتبطــة  مســائل  أي  مــع  ربــدان  أكاديميــة  وســتتجاوب 
ــة  ــر الفوري ــة التدابي ــتتخذ كاف ــة وس ــة كامل ــة بجدي ــامة المهني والس
الازمــة للتعامــل معهــا. وفــي حــال شــعر الطالــب بــأي مخاطــر أو 
مشــاغل مرتبطــة بالصحــة والســامة عليــه أن يُســارع بالتواصــل مــع 
مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل لإلبــاغ عــن حــاالت اإلصابــة أو 

الحــوادث التــي وقعــت.

ويمنع التدخين داخل حرم األكاديمية.

8.  مجلس الطلبة
 

فــي  للمشــاركة  الطالــب  أمــام  الفرصــة  ربــدان  أكاديميــة  وتتيــح 
عمليــة صنــع القــرار مــن خــال التمثيــل الرســمي فــي اللجــان المعنيــة 

األكاديميــة. وغيــر  األكاديميــة  بالمســائل 

برامــج  أو  التحضيريــة  البرامــج  فــي  مســجل  طالــب  لــكل  يحــق 
البكالوريــوس ســواء كانــوا طــاب منتظميــن أو ذوي الــدوام الجزئــي أن 
يشــاركوا فــي عمليــة التصويــت لمجلــس الطلبــة فــي أكاديميــة ربــدان 
وأن يشــاركوا فــي أي فعاليــات يرعاهــا هــذا المجلــس. ولكنــه يحــق 
ــدالت  ــى مع ــن عل ــل وحاصلي ــدوام كام ــن ب ــاب المنتظمي ــط للط فق

أكاديميــة جيــدة أن يترشــحوا لمجلــس الطلبــة فــي األكاديميــة.

ويوجد لهذا المجلس عدة أهداف وهي:

تعزيز مدى فهم الطاب وتقديرهم لمستوى      •
التعقيدات   في تشغيل مؤسسة للتعليم العالي.  

•  إشراك الطاب بشكل فعال في النقاشات المتعلقة بتطوير  

األكاديمية.   

•  تمثيل المجموعة الطابية المتنوعة في    

أكاديمية ربدان  من خال السعي إليجاد      
المبادرات األكاديمية واالجتماعية واإلدارية والسياسية     

التي قد تهمهم.  
إدارة مخاوف واهتمامات الطاب والدفاع عن مصالحهم      •

بشكل منطقي وفعال مع اإلبقاء على خطوط تواصل     
إيجابية بين الطاب وإدارة أكاديمية ربدان.  

دعم الشفافية في عمل األكاديمية.   •

ــدان  يتــم تفويــض جميــع صاحيــات مجلــس الطلبــة فــي أكاديميــة رب
جميــع  األمنــاء.  مجلــس  و/أو  األكاديميــة  فــي  التنفيذيــة  اإلدارة  مــن 
للنقــض  قابلــة  وهــي  للمراجعــة،  تخضــع  الطلبــة  مجلــس  أعمــال 
ــة  ــس األكاديمي ــب رئي ــوم نائ ــة. ويق ــس األكاديمي ــب رئي ــل نائ ــن قب م
بتعييــن أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية لإلشــراف علــى مجلــس الطلبــة 
تعديــل  أجــل  ومــن  ومشــاريعهم.  أنشــطتهم  فــي  ومســاعدتهم 
القواعــد واللوائــح التــي تنطــوي علــى الطــاب، يجــب علــى رئيــس مجلــس 
الطلبــة المنتخــب إحضــار القــرارات التــي تــم اإلجمــاع عليهــا فــي مجلــس 

ــاء. ــس األمن ــة ومجل ــس األكاديمي ــب رئي ــة لنائ الطلب

األنشطة والتنظيمات الطالبية

تشــجع أكاديميــة ربــدان الطلبــة علــى االنخــراط باألنشــطة الُمنّظمــة مــا 
دامــت تتوافــق مــع مهمــة ورؤيــة وأهــداف األكاديميــة ومــع االهتمامــات 
ــدان  ــة رب ــب أكاديمي ــة. وترح ــة للطلب ــة والترفيهي ــة والثقافي االجتماعي
علــى وجــه الخصــوص بتلــك األنشــطة التــي تشــجع القياديــة التعليميــة 
والتحصيــل الدراســي والقياديــة المهنيــة والتطويــر الطابــي. ويتوجــب أن 
ــة  ــة طلب ــام كاف ــة أم ــي متاح ــادي طاب ــة أو ن ــة أي منظم ــون عضوي تك
األكاديميــة. ويتوجــب أن تكــون عضويــة أي منظمــة أو نــادي طابــي 
متاحــة أمــام كافــة طلبــة األكاديميــة وأن تدعم وتمثل تلــك المنظمة 
أو النــادي مصالــح أعضائهــا. ويُمنــع أن يرتبــط أي نــادي أو منظمــة طابيــة 
القوانيــن  تنتهــك  أو  قانونيــة  غيــر  وغايــات  أهــداف  ذات  بمنظمــات 
المحليــة أو االتحاديــة لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. وعليــه، تشــجع 
أكاديميــة ربــدان تأســيس المجموعــات والمنظمــات واألنديــة الطابيــة 
التــي تهــدف إلــى الدعــم االيجابــي لخبــرات الطلبــة التعليميــة والترفيهية 
واالجتماعيــة والثقافيــة. وفــي حــال انتهكــت نشــاطات نــادي أو منظمــة 
أو مجموعــة طابيــة مــا شــروط وأحــكام األكاديميــة، يحــق لنائــب 
الرئيــس التنفيــذي فــي أكاديميــة ربــدان أن يأمــر أعضــاء المجموعــة 

الطابيــة بإيقــاف كافــة األنشــطة إلــى أن يعالجــوا الخلــل.

كمــا يتوجــب تســجيل هــذه المجموعــات أو المنظمــات أو األنديــة فــي 
مكتــب خدمــات الطلبــة.

وفــي هــذا الصــدد، علــى أي مجموعــة أو منظمــة أو نــادي تأســس لدعــم 
األنشــطة الطابيــة االمتثــال بالتالــي:

•  إعداد وتوثيق الغايات واألهداف والقوانين والنظام   

األساسي واألنشطة الرئيسية بصيغة دستور أو مواد.  
تسجيل المنظمة الطابية ودستورها وموادها في     •

مكتب خدمات الطلبة.  
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تعيين وتسجيل اسماء األعضاء المسؤولين على     •
تنظيم وتشغيل المجموعة أو النادي أو المنظمة     

بشكل رسمي.  
إعداد وتقديم التقرير السنوي الذي يشمل      •
)األنشطة  واالنجازات(، )ومجموعة الحسابات      
المالية إذا تطلب دستور  أو مواد النادي الطابي      

ذلك.  
االلتزام بسياسة المنشورات الطابية الخاصة بوسائل     •

االعام التي يديرها الطلبة.  
إباغ مكتب خدمات الطلبة بأي تغييرات تطرأ على     •
دستور أو مواد المنظمة الطابية أو أعضائها أو في حال     
علقت أو أنهت المجموعة أو المنظمة أو النادي الطابي     

نشاطها.  

إذا فشــلت مجموعــة أو منظمــة أو نــاد فــي الوفــاء بــأي مــن هــذه 
المتطلبــات أو خــرق قواعــد وأنظمــة األكاديميــة، يمكــن لنائــب رئيــس 
ــي:  ــا يل ــادي بم ــة أو الن ــر المنظم ــه أن يأم ــوب عن ــن ين ــة أو م األكاديمي

إيقاف أنشطتها لحين معالجة االختال أو االتفاق على     •
وتنفيذ حل قبل السماح باستئناف نشاط المنظمة أو     

النادي؛ أو  
ايقاف أنشطة النادي أو المنظمة الطابية ايقافًا نهائيًا.  •

الطابيــة  المنظمــة  أو  النــادي  أو  المجموعــة  لمســؤولي  ويحــق 
التنفيــذي. الرئيــس  نائــب  قــرار  علــى  االعتــراض 

منشورات الطلبة

المنشــورات  الطــاب علــى اصــدار  ربــدان  تُشــجع وتدعــم أكاديميــة 
تشــمل  العمــوم،  وجــه  وعلــى  األكاديميــة.  ثقافــة  تعــزز  دامــت  مــا 

التالــي: التــي تعتبــر مائمــة علــى  اإلصــدارات 

تلك المنشورات المستخدمة كأداة إلثراء وتحسين     •

التجربة التعليمية والتعّلمية للطلبة.  
بما    المجات والنشرات والمجات اإلخبارية     •

في  ذلك  وسائل التواصل االجتماعي وااللكتروني     
المختصة بالفعاليات التعليمية والتعلمّية مثل ضيوف     
الشرف والمؤتمرات واألبحاث وفرص التوفيق الوظيفي     
في القطاعات الصناعية المناسبة والبعثات وغير ذلك     

من المواضيع التعليمية العامة.  
المنتديات التي تتيح فرصة مناقشة والتعبير عن اآلراء     •

  واألفكار المرتبطة بحياة الطالب والمسائل التعليمية.
االعانات والمعلومات التي تروج لفعاليات اجتماعية أو     •

ترفيهية أو رياضية أو ثقافية.  

والتســجيل وخدمــات  القبــول  الحصــول علــى موافقــة مديــر  يجــب 
الطلبــة قبــل نشــر أي منشــورات صــادرة مــن األكاديميــة ســواء كانــت 

نســخ الكترونيــة أو أوراق مطبوعــة.

 ويتحمــل الطلبــة المؤلفــون والمحــررون المســؤولية الكاملــة عــن 
امتثالهــا  وضمــان  عنهــم  الصــادرة  المنشــورات  ومحتــوى  جــودة 
والمعنيــة  ربــدان  أكاديميــة  فــي  الســارية  واإلجــراءات  للسياســات 
بالمنشــورات.  وللمزيــد مــن المعلومــات يُمكــن التواصــل مباشــرة مــع 

والتســجيل. الطلبــة  خدمــات 

القواعد السلوكية
ــق الطالــب الوفــاء بأربعــة التزامــات رئيســية خــال فتــرة  يقــع علــى عات

ــدان: ــة رب ــي أكاديمي ــته ف دراس

.A  االلتزام بأعلى معايير السلوك الفردي من خالل:

المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.  •

الحرص على حضور كافة األنشطة المرتبطة بالمساقات     •

وتقديم الواجبات في الوقت المناسب، ويُستثنى من ذلك     
الظروف االستثنائية أو غير المتوقعة.   

انتهاج السلوك المراعي للقيم األخاقية والنأي      •

  بالنفس  عن أية تصرفات أو سلوكيات من شأنها   
  التسبب بظلم الطلبة اآلخرين.

مراعاة شروط السامة عند المشاركة باألنشطة والحرص    •

  على عدم تعريض اآلخرين ألي شكل من أشكال الخطر أو   
  الضرر.

النأي بالنفس عن أية سلوكيات من شأنها تقييد حرية  •

  الطاب اآلخرين في مواصلة دراستهم.

االلتزام باحترام جميع أفراد أسرة أكاديمية ربدان من     B.

خالل:  
معاملة موظفي وطاب وزوار أكاديمية ربدان بلطف     •

  وتسامح واحترام.
النأي بالنفس عن االنخراط بأية سلوكيات غير قانونية     •

أو عنصرية أو فاضحة أو خطيرة أو تلك التي قد يعتبرها      
اآلخرين  عدائية.  

االبتعاد عن أية سلوكيات فيها مضايقة أو تهديد أو     •

  تخويف  من وجهة نظر اآلخرين أو تلك التي تجعل اآلخرين   
يشعرون  بتهديد مباشر لسامتهم الشخصية.  

االبتعاد عن أية تصرفات من شأنها إعاقة أو تعطل األنشطة    •

التعليمية أو أية أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو رياضية.  
االلتزام باستخدام مصادر ومرافق أكاديمية ربدان    •

C. والمحافظة عليها بطريقة مالئمة وقانونية وذلك   

من خالل:  
استخدام والمحافظة على مصادر ومرافق أكاديمية     •

ربدان مثل األبنية والمعدات والمساحات الخاصة والمكتبة    
ومصادر تكنولوجيا االتصال والمعلومات بطريقة قانونية     

وأخاقية.  
إدراك الحاجة لمشاركة المصادر والمرافق مع الغير من     •

أعضاء أسرة أكاديمية ربدان.  
السعي الدؤوب لتجنب أي تصرفات من شأنها اإلساءة     •
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لسمعة أكاديمية ربدان.  
االبتعاد عن استخدام أو حمل أو توريد أي مادة مخدرة أول     •

أية أسلحة أو مواد محظورة في حرم األكاديمية.  
االبتعاد عن استخدام اسم أو مصادر أو مرافق أو سمعة     •

أو شعار أكاديمية ربدان لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية    
للطالب أو لطرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة     

من األكاديمية.  
الترّفع عن ممارسة أية أنشطة فيها احتيال أو فساد.  •

االلتزام باإللمام واالمتثال لألنظمة والقوانين والسياسات    .D

النافذة في أكاديمية ربدان.  

9. قواعد المظهر العام
التزامًا من أكاديمية ربدان بإعداد طلبة قادرين على دخول سوق 

العمل اإلماراتي بشكل مباشر، يتوجب على جميع الطلبة المحافظة 
على مظهر عام مهني والئق في كافة األوقات وارتداء المابس التي 

تحترم العادات السارية في الدولة.

وفي ضوء ما تقدم، يتوجب على جميع الطلبة االلتزام بقواعد المظهر 
العام التالية:

على الطاب االلتزام باللباس الرسمي للدولة المتمثل بالكندورة    •
والغترة والعقال أال يزيد طول الشعر عن 3 سنتيمتر والحرص على    

تهذيب شعر الشارب أو اللحية.  
 

على الطالبات االلتزام بلبس العباءة وغطاء الرأس.  •
ال يُسمح للطلبة ارتداء التالي:  •

بنطال الجينز  .a  

القميص قصير األكمام  .b  
المابس الرياضية  .c  

المابس الضيقة  .d  
المابس الشفافة  .e  

10. سجالت الطالب وحماية بياناتهم

السرية
تتمتع سجات الطلبة بالسرّية التامة وستدوم هذه السرية طوال 

فترة انتظامهم في األكاديمية وبعد توقفهم عن الدراسة وبعد 
انسحابهم من األكاديمية وبعد تخرجهم وحتى بعد أرشفة أو إتاف 

هذه السجات.

وال يُمكن في أي حال من األحوال اعتبار أن المعلومات والبيانات 
المتوفرة في نظام معلومات الطالب الخاص بأكاديمية ربدان 

هي معلومات عامة ذلك ألن استخدامها واالطاع عليها ينحصر 
باألشخاص المصرح لهم والذين يحق لهم الكشف عن معلومات 
سجات الطلبة لألشخاص المعنيين داخل األكاديمية أو في وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة أو للمؤسسات أو الجهات 
العاملة تحت مظلة الوزارة طالما كان الكشف عن السجات يُحقق 

مصلحة تعليمية شرعية وقانونية.

والبد من الحصول على موافقة خطية من الطالب قبل الكشف عن 
معلومات أكاديمية أو شخصية في ملفه ألي طرف ثالث بما في ذلك 

جهة ابتعاث الطالب أو ولي األمر القانوني. وللطالب حقوق وواجبات 
معينة فيما يتعلق بسجاته في األكاديمية:

الحقوق
حق معاينة ومراجعة والحصول على نسخ من السجل     •

األكاديمي.  
حق تعديل البيانات الشخصية أو األكاديمية في حال كانت     •

غير دقيقة.  

الواجبات
تزويد األكاديمية بمعلومات وبيانات محدثة عن جهة     •

االبتعاث.  
تزويد األكاديمية بمعلومات شخصية محدثة.  •

إجراءات الطالب -المعلومات الشخصية
على الطالب أن يُزّود األكاديمية ببيان رسمي يتأكد فيه من معلوماته 

الشخصية وذلك خال المواعيد الزمنية المدرجة أدناه، مع التنويه أن 
األكاديمية تحرص على إدخال هذه البيانات في نظام سجات الطالب 

والمحافظة على حداثتها وأنه بإمكان الطالب أن يقدم هذا التأكيد 
الكترونيًا أو في صيغة خطية وفقًا لإلجراء المعتمد من مكتب 

خدمات الطلبة والتسجيل.
عند القبول للدراسة في األكاديمية.  •

في بداية كل فصل دراسي.  •
قبل أسبوعين من نهاية الفصل الدراسي األخير.  •

ويحق للطالب الحصول على نسخ من معلوماته األكاديمية 
والشخصية بموجب طلب خطي، وسوف يستجيب المسجل العام 

في غضون أسبوعين من تاريخ استام الطلب بإباغ الطالب باإلجراء 
الذي يجب على الطالب اتباعه، وقد يطلب من الطالب تقديم الطلب 

عبر اإلنترنت و / أو تسديد ثمن النسخ. 

 إجراءات الطلبة-فحص ومراجعة وتعديل المعلومات

تتيح األكاديمية الفرصة أمام الطالب لاطاع على بعض بياناته 
األكاديمية والشخصية من خال البوابة االلكترونية لنظام معلومات 

الطالب.  ويحق للطالب تعديل البيانات الشخصية أو األكاديمية في 
حال كانت غير دقيقة.

 وقد تطلب األكاديمية من الطالب إبراز دليل مادي على هيئة وثائق 
قانونية )أصل( في حال طالت التغييرات المطلوبة البيانات الشخصية. 

وعلى الطالب اتباع التعليمات الواردة من المسجل للتقدم بطلب 
تعديل البيانات الذي قد يتم الكترونيًا وينطوي عليه دفع رسوم نسخ، 

مع العلم أن المسجل يتجاوب مع هذا الطلب خال اسبوعين من 
تاريخ تقديم الطلب. وعليه، يُمكن للطالب تعديل البيانات الشخصية 

واالكاديمية بموجب طلب خطي يحتوي على التالي:
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وصف القسم من السجل )أو السجات( الذي يرغب الطالب    •
بتعديله.  

نص أو تعليمات التعديل المطلوب.  •
مبرر التعديل.  •

موافقة الطالب
ويحق للطالب الموافقة على االفصاح عن معلوماته الشخصية أو 

األكاديمية )كالرسائل المرجعية وكشوفات العامات( لطرف ثالث 
أو لجهة االبتعاث في أي وقت بموجب موافقة خطية. تشمل على 

المعلومات التالية:

a. الشخص الذي سيحصل على المعلومات.  
b. المعلومات التي ستكشف.  

c. الغرض من االفصاح عن المعلومات )كالتقديم     
      لوظيفة(.

d. توقيع الطالب وتاريخ الطلب.  

ولن تفصح أكاديمية ربدان معلومات الطالب لطرف ثالث كاألقارب 
واالصدقاء والطاب اآلخرين واصحاب العمل المحتملين دون الحصول 

على موافقة خطية من الطالب تحتوي على كافة البنود المدرجة 
أعاه. ال تقبل أكاديمية ربدان الطلبات الشفهية والطلبات التي تتم 
عن طريق الهاتف، كما تمتنع أكاديمية ربدان عن تزويد المعلومات 

على الهاتف.

وتحتفظ أألكاديمية بالبيانات أدناه لطلبات وحاالت االفصاح كمتطلب 
محتمل من متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرتبطة 

بإجراءات حفظ السجات.

a. اسم الشخص الذي طلب المعلومات.  
b. حالة الطلب من حيث الموافقة أو عدمها.  

c. أسماء وألقاب الطرف المتلقي للمعلومات وسبب     
       طلب المعلومات.

ويحق لمسجل األكاديمية الكشف عن معلومات سجل الطالب 
لجهة مخولة في حاالت الطوارئ أو بأمر مباشر من نائب الرئيس 

التنفيذي لألكاديمية أو بموجب قرار قضائي مع وجود سبب شرعي 
لذلك.

 
معلومات الطالب

وعند قبول الطالب للدراسة في األكاديمية، يتوجب على الطاب تزويد 
األكاديمية بالمعلومات التالية:

المعلومات الشخصية
• االسم الكامل  

• تاريخ المياد  
•  الجنس  

• رقم الهوية الوطنية  
• رقم جواز السفر والرقم الموحد ورقم االضبارة  

• تاريخ انتهاء صاحية جواز السفر  

• الحالة االجتماعية  
•  عنوان المراسلة  

• رقم الهاتف السكني  

بيانات ولي األمر
• اسم ولي األمر القانوني  

• بيانات الزوج )إذا كان متزوجًا من طالبة(  

بيانات االتصال في حاالت الطوارئ
• اسم الشخص الذي يُمكن االتصال به في حاالت الطوارئ  

• العنوان  
• رقم الهاتف السكني وهاتف العمل والهاتف المحمول.  

• العاقة مع الطالب  

المعلومات األكاديمية
•شهادة الثانوية العامة، إن وجدت  

• عامات الثانوية العامة، إن وجدت  
• نتائج االمتحان العام لقياس الكفاءة التربوية في اللغة     

      االنجليزية )سيبا - اللغة االنجليزية(، إن وجدت
• سجل التعليم السابق  

• شهادة بنتائج امتحانات قياس الكفاءة في اللغة     
       االنجليزية )اآليلتز على سبيل المثال(

• شهادة بنتائج امتحانات قياس الكفاءة في الرياضيات     
       )السيبا على سبيل المثال(

معلومات جهة االبتعاث )للطلبة المبتعثين فقط(
• جهة االبتعاث  

• اسم المسؤول المباشر )المسمى الوظيفي(  
• عنوان المراسلة  

• رقم هاتف العمل والهاتف المحمول.  

وقبل بداية كل فصل وبعد القبول وإعادة القبول وإعادة االنتظام، 
يُطلب من الطالب تجديد أو تحديث بياناته.

تغيير االسم
 عندما يتغير اسم الطالب ألسباب قانونية، يجب عليه أن يطلب من 

المسجل العام تغيير اسمه في نظام التسجيل الرسمي للطالب، 
من خال تقديم الوثائق التالية.

• طلب تغير خطي موقع ومؤرخ حسب األصول.  
• صورة من جواز السفر مختومة بـ “ملغي”.  

• صورة من جواز السفر الجديد يحمل كلمة “جديد” في     
          الزاوية الُيمنى العليا.

• وثيقة رسمية تدعم تغيير االسم وهي عادة ما تكون        
           على شكل حكم من المحكمة أو رسالة من الجوازات.

ويتوجــب حفــظ كافــة الوثائــق أعــاه فــي ملــف الطالــب، كمــا يقــع علــى 
عاتــق المســجل يــوم تغيــر االســم فــي نظــام ســجات الطلبــة أن 
ــخ  ــم والتاري ــم القدي ــل االس ــمي يجم ــر رس ــات غي ــف عام ــدر كش يُص
ويرفقــه بكشــف عامــات غيــر رســمي آخــر يحمــل االســم الجديــد ومــن 

ــّم يحفــظ الكشــفين مــع الوثائــق أعــاه فــي ملــف الطالــب. ث
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خدمات الطالب  .11
مقدمة تعريفية للطالب الجدد

بهــدف  الجــدد  للطلبــة  توجيهيــًا  برنامجــًا  ربــدان  أكاديميــة  تنظــم 
اطاعهــم علــى الجوانــب المختلفــة ألكاديميــة ربــدان حيــث يلتقــي 
الطالــب خــال اليــوم التوجيهــي بمرشــده األكاديمــي الــذي يُســاعده 
البرنامــج األكاديمــي وتســجيل المســاقات  علــى التخطيــط لدراســة 
والحصــول علــى معلومــات كافيــه عــن مصــادر ومرافــق أكاديميــة 
ربــدان والجوانــب المختلفــة لحيــاة حــرم األكاديميــة ولقــاء الطــاب 
هــذه  تنفيــذ  يتــم  األكاديميــة.  وموظفــي  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 

الخريــف والربيــع. التعريفيــة قبــل فصلــي  المقدمــة 

دعم التعلم
بالكفــاءات  تزخــر  داعمــة  تعليميــة  بيئــة  ربــدان  أكاديميــة  تتيــح 
التعليميــة المتخصصــة والملتزمــة بتقديــم شــتى أنــواع العــون الــازم 

الدراســي. برنامجــه  فــي  والتفــّوق  النجــاح  علــى  الطالــب  لمســاعدة 

القاعــة  فــي  الطلبــة  أعــداد  يعيــق  أال  علــى  األكاديميــة  حرصــت  وقــد 
مــن  شــكل  بــأي  التعليميــة  العمليــة  مســيرة  الواحــدة  الدراســية 
االشــكال بــل حــددت األعــداد بطريقــة علميــة تُســاعد علــى تحقيــق 
ــات  ــدث التقني ــزة بأح ــة مجه ــي بيئ ــاقات ف ــن المس ــرر م ــداف أي مق أه
ــد  ــب مرش ــكل طال ــة ل ــر األكاديمي ــرى، توف ــة أخ ــن ناحي ــة. وم التعليمي
ــواع الدعــم والنصــح للطالــب. أكاديمــي ُمعــد ومــدرب لتقديــم شــتى أن

المرشدين األكاديميين
تلتــزم أكاديميــة ربــدان بتوفيــر مرشــد أكاديمــي مختــص لــكل طالــب 
الطالــب خــال مســيرته  مــن طــاب األكاديميــة بمــا يكفــل دعــم 
ــب ألول  ــي الطال ــد األكاديم ــي المرش ــة. ويلتق ــي األكاديمي ــة ف التعليمي
مــرة خــال أول اســبوعين مــن الفصــل الدراســي األول للطالــب فــي 
األكاديميــة حيــث يتــم خــال هــذا االجتمــاع وضــع جــدول مــن اللقــاءات 
المســتقبلية لضمــان اســتمرارية التواصــل الفّعــال بينــه وبيــن الطالــب. 
كمــا يُحــدد المرشــد فــي اللقــاء األول صيغــة اللقــاءات الدوريــة لضمــان 
تغطيــة كافــة المســائل األكاديميــة وغيــر األكاديميــة التــي قــد يتعامــل 
ــب  ــة.  إذا كان الطال ــي األكاديمي ــته ف ــرة دراس ــال فت ــب خ ــا الطال معه
ــه،  ــاص ب ــار الخ ــع المستش ــل م ــي العم ــة ف ــه صعوب ــاح، أو لدي ــر مرت غي

ــر البرنامــج.  يجــب عليــه مناقشــة هــذا مــع مدي

وإذا لم تتحسن األمور ولم يتم مخاطبة مخاوف الطالب، سيقوم 
مدير البرنامج بتعيين مرشد أكاديمي آخر للطالب.

وتتمثل المهام الرئيسية للمرشد األكاديمي بالنقاط التالية:

تزويد الطالب بمعلومات حول المتطلبات األكاديمية      •
للبرامج والمساقات.  

تقديم أي شكل من أشكال المساعدة ذات الصلة      •
بمتطلبات التسجيل مثل مواعيد المساقات والمتطلبات    

السابقة والمتطلبات االختيارية.  
مناقشة أية قضايا وهموم يعاني منها الطالب كتلك      •
المتعلقة بالعبء الدراسي ومتطلبات المساقات مثل     

الواجبات واالختبارات واالمتحانات.  

مراقبة تقّدم الطالب أكاديميًا وتقديم النصح والمشورة     •
بشأن المسائل المتعلقة بالخطة الدراسية والدرجات     
وكيفية المحافظة على الوضع األكاديمي الجيد وتقديم     

النصائح واإلرشادات من شأنها مساعدة الطالب على النجاح    
والتفوق في دراسته.  

مناقشة وشرح القوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات      •
مثل التقدم األكاديمي والتدريب واالعتراف بالتعلم     
والخبرات السابقة وحماية البيانات والحقوق والمسؤوليات    

والتظلم واالعتراض.  
تقديم النصح والمشورة بشأن خدمات الطلبة مثل      •

األنشطة الترفيهية والتوجيه واإلرشاد الوظيفي.  
إسداء النصح والمشورة حول التخطيط الوظيفي وفرص      •
الخبرة العملية وكتابة السيرة الذاتية واإلعداد لمقابات     

الوظائف.  
إسداء النصح والعون في المسائل المتعلقة بالمشاكل      •
الشخصية والعائلية التي يفصح عنها الطالب للمرشد     

لغايات المشورة.  
التنسيق مع غيره من أفراد فريق العمل في أكاديمية ربدان     •

بشأن المسائل المرتبطة بالتقدم األكاديمي للطالب.  

وحتى تكون العاقة بين الطالب والمرشد األكاديمي مثمرة وفعالة، 
يتوجب على الطالب القيام بالتالي:

طلب لقاء المرشد األكاديمي بشكل دوري لمناقشة اية      •
قضايا مرتبطة 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 ترتبط بالطالب.  

االلمام بالحقوق والمسؤوليات وااللتزامات المتوقعة من      •
الطالب المنتظم.  

اإلرشاد الوظيفي وخدمة توفير فرص التدريب في مكان العمل
ــاعده  ــب لتس ــي للطال ــاد الوظيف ــات اإلرش ــدان خدم ــة رب ــر أكاديمي توف
المســاقات  أو  البرامــج  اختيــار  عنــد  مدروســة  قــرارات  اتخــاذ  علــى 
الخيــارات  مــع  والمســاقات  البرامــج  هــذه  تتوافــق  بحيــث  الدراســية 
الوظيفيــة المســتقبلية المرغوبــة. ويتمثــل دور المرشــد األكاديمــي 
فــي تقديــم شــتى أنــواع المســاعدة وإســداء النصيحــة فــي القضايــا 

والشــخصية. والوظيفيــة  الدراســية 

ومــن ناحيــة أخــرى، توفــر أكاديميــة ربــدان فــرص الدعــم الوظيفــي 
للطالــب مــن خــال اإلرشــاد والتوجيــه حــول المســار الوظيفــي والخبرات 
العمليــة وفــرص التدريــب وخدمــات التوفيــق الوظيفــي عــاوة علــى 
ــرج.   ــد التخ ــا بع ــب م ــة للطال ــه األكاديمي ــذي تقدم ــتمر ال ــم المس الدع
ــد  ــر عن ــة أن يوف ــي األكاديمي ــة ف ــات الوظيفي ــب الخدم ــن لمكت ويُمك
الطلــب معلومــات ومشــورة وعــون حــول القضايــا ذات الصلــة باألهــداف 
أّن  التنويــه  مــن  والبــد  والمهنيــة.  والتعليميــة  الشــخصية  والغايــات 
ــل  ــة عم ــي بيئ ــيكون ف ــة س ــه األكاديمي ــذي تطرح ــي ال ــب العمل التدري

مختلطــة.
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اإلرشاد
تقــدم أكاديميــة ربــدان خدمــات اإلرشــاد ألي طلبــة باحثيــن عــن النصــح 

والمســاعدة. ويشــمل اإلرشــاد الــذي تقدمــه األكاديميــة علــى التالــي:

خدمات الدعم المعلوماتي واإلحالة.   •  

ورشات عمل وحلقات التوجيه الجماعية.   •  

تامــة  بســرية  تحــاط  النفســي  اإلرشــاد  خدمــات  أن  بالذكــر  والجديــر 
وتلتــزم األكاديميــة بالمحافظــة علــى ســرّية وخصوصيــة المعلومــات 

ذات الصلــة فــي كافــة األوقــات.

سكن الطلبة
قــد تشــترط جهــة االبتعــاث أن يســكن الطالــب فــي إمــارة أبــو ظبــي 
ــة  ــق األكاديمي ــا تنس ــدان، حينه ــة رب ــي أكاديمي ــة ف ــرة الدراس ــال فت خ
يقيــم  المســاندة،  والخدمــات  الســكن  لتوفيــر  االبتعــاث  جهــة  مــع 
ــة  ــرم األكاديمي ــل ح ــذي يقاب ــس وال ــات ريزيدن ــدق دان ــًا بفن ــة حالي الطلب
مباشــرة )115 شــارع ظفيــر(. وتوفــر مرافــق الفنــدق الخدمــات التاليــة: 

مطعم وكافيه واستراحة    •
خدمة الغرف واالستقبال 24 ساعة يوميًا    •

•   خدمة المقيمين
•   الصحف اليومية

•   خدمات الغسيل والتنظيف الجاف في موقع خارجي، بما   
في ذلك النقل والتسليم.   

مواقف سفلية لركن السيارات   •
مرافق حديثة وغرف واسعة ومناطق عمل مريحة   •

اتصال عالي السرعة لألنترنت   •
خدمات التنظيف   •

 قــرب الســكن مــن الحــرم الجامعــي يوفــر للطــاب ســهولة الوصــول 
ســاعات  بعــد  األخــرى  ومرافقهــا  ومكتبتــه،  الجامعــي،  الحــرم  إلــى 

الرســمية.  الدراســة 

 ويمكــن ترتيــب الوصــول إلــى الحــرم الجامعــي خــارج ســاعات الدراســة 
الرســمية مــع أمــن الحــرم الجامعــي، ويتــم تشــجيع الطــاب اســتخدام 
وعمــل  المهــام  واتمــام  للدراســة  الحوســبة  ومختبــرات  المكتبــة 

المشــاريع. 

 مع التنويه أّن األكاديمية ال توفر سكن ألفراد عائلة الطالب.
 

وســيتم تحديــد الفتــرة الزمنيــة المخصصــة للتقديــم علــى ســكن 
طالــب فــي كل فصــل مــن قبــل مشــرف ســكن الطــاب. ويجــب تعبئــة 
نمــوذج الطلــب والتوقيــع علــى نمــوذج االعتــراف بالشــروط الخاصــة 
وعنــد الرغبــة فــي اســتخدام المواقــف يجــب تقديــم صــورة عــن رخصــة 
القيــادة وبطاقــة الملكيــة. خــال األســبوع األول مــن الفصــل يجــب 
علــى الطالــب الــذي خصــص لــه ســكن، البقــاء داخــل إمــارة أبــو ظبــي إال 
ــه علــى موافقــة مســبقة مــن الضابــط المختــص فــي  ــة حصول فــي حال

ــدان. ــة رب أكاديمي

ولضمــان إدامــة بيئــة آمنــة ومســتقرة وذات طابــع ودي، يجــب علــى 
الطــاب المقيميــن فــي هــذه المرافــق إتبــاع القواعــد التاليــة:

يجب على الطالب أن:

يتصرف بشكل جيد.  •
يتبع جميع إجراءات العدل والسامة.  •

يبقى داخل الغرف المخصصة.  •
•  إخطار مشرف السكن إذا كان سيغادر سكن الطلبة   

لمدة ليلة واحدة أو أكثر؛   
يقدم طلب السكن في كل فصل حسب التواريخ     •

المحددة.  
يقدم صورة عن رخصة القيادة والملكية إذا كان بحاجة     •

الستخدام المواقف.  
يستخدم بركة السباحة والصالة الرياضية في أوقات عملها    •

المخصصة.  
يغلق جميع األجهزة الكهربائية قبل مغادرة الغرفة.  •

يحفظ ممتلكاته الثمينة بمكان آمن.  •
اباغ مشرف السكن في حالة المرض.   •

يكون جار حسن للسكان الذين يقطنون بجانب سكن     •
الطلبة.  

يجب على الطالب أن ال:

يدخن أو يتعاطى أي ممنوعات داخل السكن.  •
يسمح ألي من األقارب أو األصدقاء في البقاء بغرفته.  •

يلحق الضرر باألثاث أو المبنى.  •
يترك أشياء ثمينة في الغرفة.  •

يلعب ألعاب عنيفة يمكنها أن تتسبب باألذى أو ضرر في    •
األثاث أو في المبنى.  

يستخدم تنبيه سيارته أو يصدر أي أصوات مرتفعة قد     •
تزعــج الســكان اآلخريــن والجيــران.  

يغسل سيارته في الموقع   •
يدخل الطعام إلى غرفته.  •

يجــب علــى الطلبــة االلتــزام بجميع إجــراءات الصحــة والســامة واإلخاء 
وإجــراءات الطــوارئ المطلوبــة منهــم كمقيميــن في مســاكن دانات.
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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

12. رسوم الطلبة
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13. المكتبة

لــدى أكاديميــة ربــدان مكتبــة ومركــز للمعلومــات.  وتضــم المكتبــة مجموعــة مــن الكتــب والمراجــع االلكترونيــة المخصصــة لدعــم المناهــج الدراســية 
والتشــجيع علــى القــراءة.  تشــمل قواعــد البيانــات االلكترونيــة مراجــع دراســية معروفــة مثــل ايبســكو )Ebsco( وبروكويســت )ProQuest(.  ويمكــن 
الوصــول إلــى هــذه المــوارد مــن خــال صفحــة المكتبــة علــى شــبكة اإلنترنــت  http://eresources.ra.ac.aeوالتــي تضــم مجموعــة متزايــدة مــن الكتــب 
التــي تلبــي احتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب فــي المجــاالت التــي تدعــم البرامــج العلميــة فــي أكاديميــة ربــدان، والتــي تتضمــن مواضيــع فــي مجــال 
الســامة، واألمــن، والدفــاع، والتأهــب لحــاالت الطــوارئ، والشــرطة، وإدارة األزمــات وإدارة اســتمرارية األعمــال.   يمكــن للطــاب البحــث فــي فهــرس المكتبــة 

والوصــول إلــى المــوارد اإللكترونيــة عبــر شــبكة الحــرم الجامعــي وكذلــك خــارج الحــرم الجامعــي.

يجيــب موظفــو المكتبــة علــى االستفســارات ويقدمــون معلومــات تفصيليــة عــن 
ســاعات العمــل والخدمــات والمــوارد اإللكترونيــة. 

 يمكــن للطــاب الوصــول إلــى مختبــرات الكمبيوتــر للدراســة، وإجــراء البحــوث 
والتعــاون مــع اآلخريــن.  ويشــارك جميــع الطلبــة فــي برنامــج تعريفــي للتعــرف علــى 
عمليــات المكتبــة ومواردهــا. مــع التنويــه أن اللقــاء االرشــادي يُعقــد فــي بدايــة 

ــدان. ــة رب ــي أكاديمي ــن ف ــة المنتظمي ــة الطلب ــة لكاف ــنة األكاديمي الس

وتشمل خدمات المكتبة األمور التالية:
• استعارة الكتب -بحيث ال يزيد عن 6 كتب ولمدة 14 يوم.   

• الطباعة والتصوير  

• موارد المساقات   

•  الحوسبة والموارد على االنترنت  

•  قابلية الوصول لمصادر من خارج حرم األكاديمية  

•  المشتريات المقترحة    

وتشمل الموارد اإللكترونية األمور التالية:
•  دليل الوصول العام عبر اإلنترنت )OPAC( للبحث عن الكتب.  

-)ProQuest( وبروكويست )Ebsco( قواعد بيانات ايبسكو  •   
        للبحث عن المقاالت في الصحف والمجات 

•  الكتب االلكترونية -للقراءة والتحميل    

العضوية
 عند قبول الطلبة في أكاديمية ربدان، يتم إصدار بطاقة تعريفية تتيح لهم الوصول الكامل إلى مرافق وخدمات المكتبة. 

ويجب حمل البطاقة التعريفية في جميع األوقات واظهارها للموظفين إذا طلب منهم ذلك. 

 استعارة المواد واستخدام قواعد البيانات
 إن الطالب مسؤول عن اتباع االجراءات التي تتعلق باستعارة مواد المكتبة. 

قد يتم فحص الكتب إما عن طريق مكتب خدمة المكتبة أو في نظام التسجيل الذاتي. 
  يتم اعارة الكتب لمدة أسبوعين. 

 يتم االحتفاظ بالمواد المرجعية في قسم منفصل من المكتبة. 
ال يُمكــن اخــراج أيــًا مــن المراجــع مــن المكتبــة إال بعــد الحصــول علــى موافقــة مــن مســؤول المكتبــة الــذي ال يمنــح هــذه الموافقــة إال فــي حــال توفــر ظــروف 
اســتثنائية تبــرر ذلــك. المــواد المحجــوزة متاحــة للبحــوث ذات الصلــة والقــراءة التكميليــة ويجــب أن تبقــى فــي المكتبــة، إال إذا وافــق عميــد الكليــة أو أميــن 
المكتبــة علــى اعارتهــا.    وفــي حالــة المــوارد اإللكترونيــة، يتحمــل المســتخدمون مســؤولية االمتثــال للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــورد، بمــا فــي ذلــك 

أي قيــود علــى حــق المؤلــف.

اعادة المواد المعارة
ــب  ــليم الكت ــب تس ــى الطال ــة، عل ــميًا للمكتب ــب رس ــاع الكت ــتحقاق. وإلرج ــخ االس ــول تاري ــتعارة بحل ــواد المس ــاع الم ــان إرج ــن ضم ــؤول ع ــب مس  إن الطال
لطاقــم المكتبــة أو ارجــاع الكتــب عــن طريــق الخدمــة الذاتيــة. ولــدى مديــر المكتبــة صاحيــة طلــب إعــادة أي كتــاب معــار حتــى ولــو كان ذلــك قبل اســتحقاق 

موعــد إعادتــه او حتــى تمديــد فتــرة اإلعــارة.
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غرامات ورسوم الكتب المفقودة والمتضررة

 يتــم فــرض غرامــات علــى التأخــر فــي إعــادة المــواد المعــارة بــدون الحصــول علــى تصريــح مســبق لذلــك والمــواد المفقــودة والتالفــة.  حيــث يحــق للمكتبــة 
فــي تلــك الحــاالت تغريــم الطالــب مبالــغ ماليــة كافيــة الســتبدال المــواد غيــر المســتردة مضافــًا إليهــا الرســوم اإلداريــة والتــي تقــدر بنســبة %20. وتســتخدم 
ــة  ــوية كاف ــو تس ــرج ه ــروط التخ ــد ش ــه أّن أح ــع التنوي ــة. م ــوم اإلداري ــى الرس ــة إل ــل باإلضاف ــب بالكام ــذه الكت ــتبدال ه ــف اس ــة تكالي ــة لتغطي ــذه الغرام ه

االلتزامــات الماليــة المترتبــة علــى الطالــب جــّراء دراســته فــي أكاديميــة ربــدان قبــل اســتام شــهادة التخــرج.

قواعد السلوك واالمتثال لتعليمات المكتبة

تعتبــر المكتبــة مكانــًا مثاليــًا للمطالعــة والدراســة وتأديــة الواجبــات لمــا تتمتــع بــه مــن هــدوء وخصوصيــة، وبالتالــي يتوجــب علــى الطالــب االلتــزام بالهــدوء 
واحتــرام خصوصيــة المكتبــة قــدر اإلمــكان، يمكــن اســتخدام الهواتــف واألجهــزة اللوحيــة أو أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ولكــن يجــب اســتخدام 
ســماعات األذن الداخليــة أو ســماعات الــرأس. يجــب وضــع الهواتــف النقالــة علــى الوضــع الصامــت. ويحــق لطاقــم المكتبــة أن يطلبــوا مــن الطالــب التوقــف 
عــن اســتخدام أي جهــاز الكترونــي فــي حــال ارتــأوا أّن اســتخدام ذلــك الجهــاز يتســبب فــي اعاقــة قــدرة الطلبــة اآلخريــن علــى اســتخدام المكتبــة بالشــكل 
المنشــود. وعلــى الطالــب االمتنــاع عــن األكل داخــل المكتبــة كمــا يســمح بالمــاء المعبــأ والمشــروبات المغطــاة فــي المكتبــة. ويقــع علــى عاتــق الطالــب 
مســؤولية التعامــل مــع كافــة مصــادر المكتبــة بعنايــة كاملــة دون تشــويه لتلــك المصــادر مــن خــال وضــع عامــات أو خطــوط عليهــا أو قطــع صفحــات 
أو أجــزاء مــن الصفحــة أو إزالــة أغلفــة المجلــدات أو األجهــزة اإللكترونيــة أو إتــاف مــواد المكتبــة أو مقتنياتهــا أو إلحــاق الضــرر بهــا بــأي شــكل مــن األشــكال. 
ويتحمــل الطالــب المســؤولية الكاملــة عــن أغراضــه ومقتنياتــه الشــخصية وال تتحمــل أكاديميــة ربــدان مســؤولية أي ممتلــك شــخصي يتركــه الطالــب فــي 

المكتبــة.

يجب على الطلبة االلتزام بالتشريعات اإلماراتية فيما يتعلق بحماية البيانات وقانون حقوق التأليف والنشر. 
يجب أن ال يقوم الطالب بتصوير الكتب بأكملها، أو فصول متعددة منها لاستخدام الشخصي أو المهني أو التجاري. 

ال يجوز للطلبة تغيير أو تلف أو إساءة استخدام أو حذف أي ملف كمبيوتر أو بيانات أو برنامج أو شبكة. 
ال تقم بتنزيل نسخ أو بيع أو توزيع أي برنامج كمبيوتر أو ملف صوتي أو فيديو أو برامج إلكترونية أخرى بدون إذن. 

ويطلب من الطاب أن يتصرفوا وفقا لمدونة قواعد السلوك في أكاديمية ربدان وأنظمة المكتبة. 
يجب أن يكون الطاب مهذب ومحترم مع جميع الموظفين. 

وعند الضرورة، ستلجأ أكاديمية ربدان إلى فرض العقوبات التأديبية بموجب مدونات السلوك الخاصة بالطلبة والموظفين.
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14. بطاقات الطالب التعريفية والبريد        
اإللكتروني واستخدام االنترنت

البطاقة التعريفية والبريد االلكتروني

يســتلم الطالــب بطاقــة تعريفيــة عنــد قبولــه فــي أكاديميــة ربــدان، 
علــى دخــول جميــع  قــادراً  البطاقــة  الطالــب بموجــب هــذه  ويكــون 
للطــاب.  المخصصــة  الخدمــات  جميــع  مــن  واالســتفادة  المرافــق 
ولذلــك، علــى الطالــب االلتــزام بحمــل البطاقــة التعريفيــة خــال تواجــده 
ــدان  ــة رب ــي أكاديمي ــة لموظف ــذه البطاق ــراز ه ــة واب ــرم األكاديمي ــي ح ف
عنــد الحاجــة. كمــا ال يُســمح للطالــب دخــول قاعــات االمتحانــات إال بعــد 

ــة. ــة التعريفي ــراز البطاق إب

ومــن ناحيــة أخــرى، تتيــح أكاديميــة ربــدان خدمــة البريــد االلكترونــي 
لكافــة طابهــا خــال فتــرة انتظامهــم فــي األكاديميــة. وســيعمل 
فريــق خدمــات الطلبــة علــى تقديــم شــتى أنــواع المســاعدة إلعــداد 
ــى  ــع عل ــاص. وتق ــابك الخ ــة بحس ــر الخاص ــة الس ــول وكلم ــة الدخ كلم
ــابة  ــة بحس ــر الخاص ــة الس ــن كلم ــى أم ــاظ عل ــؤولية الحف ــب مس الطال
هــذا  اســتخدام  اســاءة  أشــكال  مــن  شــكل  أي  وتجنــب  االلكترونــي 
الحســاب. ويتمتــع هــذا الحســاب بأهميــة خاصــة نظــراً ألن األكاديميــة 
حريصــة علــى ارســال اعاناتها الرســمية عبر البريــد االلكتروني. وتشــمل 
االعانــات الرســمية علــى اعانــات العطــل الرســمية والفعاليــات وجداول 
ــؤولية  ــب مس ــى الطال ــع عل ــه، تق ــاقات. وعلي ــداول المس ــارات وج االختب
دوام تفقــد الرســائل الــواردة مــن البريــد االلكترونــي. والجديــر بالذكــر، أّن 
الطالــب يوقــع عنــد قبولــه فــي األكاديميــة نمــوذج سياســة اســتخدام 

ــي. ــد االلكترون ــت والبري االنترن

استخدام االنترنت

تتيــح أكاديميــة ربــدان لطلبتهــا اســتخدام االنترنــت بمــا فــي ذلــك - 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - برامــج التصفــح وخدمــات الدردشــة 
والشــبكات االجتماعيــة ســواًء كان ذلــك عبــر األجهــزة المكتبيــة أو 
المحمولــة أو اللوحيــة أو مــن خــال الهواتــف الذكيــة. ومــن شــأن توفيــر 
مثــل هــذه الخدمــة مســاعدة الطالــب علــى تأديــة واجباتــه األكاديميــة 
مــن فــروض خاضعــة لتقييــم وأبحــاث. وقــد تســمح األكاديميــة - 
حســب تقديرهــا الحصــري- اســتخدام مرافقهــا االفتراضيــة لغايــات 

شــخصية إذا توافــرت الشــروط التاليــة:

ال يكبد األكاديمية تكلفة ملموسة وال يستغرق كميات    •
كبيرة من الوقت.  

ال يتعارض مع االستخدام الشرعي لآلخرين بأي شكل.  •
ال ينتهك أي تشريعات وسياسات وقوانين نافذة في     •

األكاديمية.  
موافقة المستخدم على مراقبة األكاديمية الستخدام     •

مرافقها ضمن الحدود الضرورية التي تتيح تشغيل وإدارة    
هذه المرافق بشكل فعال وضمان االمتثال لالتزامات     

لاســتخدام. المنظمــة  والسياســات  والقوانيــن  القانونيــة   

ــات  ــدان بعــدم جــواز اســتخدام مرافقهــا للغاي وقــد تقــّدر أكاديميــة رب
ــع  ــا، م ــابق ذكره ــروط الس ــن الش ــرط م ــة أي ش ــال مخالف ــي ح ــاه ف أع
التنويــه أن لألكاديميــة حــق اتخــاذ أيــة اجــراءات تأديبيــة فــي حــال ارتــكاب 
ــرارات  ــاذ ق ــى اتخ ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــر ال ــررة األم ــدة أو متك ــات جدي مخالف

ــد. ــراء المعتم ــب اإلج ــة بموج تأديبي

ويتحمــل مســتخدمو االنترنــت مســؤولية االلمــام بقوانيــن االكاديمية 
للخدمــات  أمثــل  اســتخدام  يحقــق  بمــا  بهــا  وااللتــزام  الصلــة  ذات 
االلكترونيــة. وقــد تــؤدي مخالفــة سياســات األكاديميــة إلــى قــرارات 
المخالفــات  وتشــمل  المخالفــة.  طبيعــة  بحســب  تختلــف  تأديبيــة 

المرتبطــة باســتخدام االنترنــت األمــور التاليــة:

دخول غير مصرح لحسابات شخصية ألشخاص آخرين     •
على أنظمة خارجية.  

دخول مواقع تروج أو تزعم ترويج خدمات ومنتجات     •
مخالفة لقوانين دولة االمارات العربية المتحدة بما في      

ذلك  
 •  على سبيل المثال ال الحصر - المحتوى االباحي والسلع   

المسروقة، والكحول، الخ.  
استخدام االنترنت ألنشطة تجارية أو لمكاسب شخصية.  •

الدخول إلى أو توزيع وثائق يعتبر الوصول إليها مقيداً.  •
بعث رسائل أو نشر مواد على االنترنت تمثل انتهاك     •

لتعليمات األكاديمية ومدونة سلوك الطالب.  
انتحال شخصية اآلخرين أو بعث رسائل احتيالية.  •

التصرف بطريقة قد تسيء لسمعة أكاديمية ربدان بأي     •
شكل من األشكال.  

التصرف بطريقة مخالفة للقوانين السارية في دولة اإلمارات    •
أو السياسات واإلجراءات المعتمدة في األكاديمية.  

بموجــب  االنترنــت  تصفــح  ســجات  ربــدان  أكاديميــة  تراقــب  وقــد 
سياســة أمــن المعلومــات والخصوصيــة والســجات العامــة. وفــي حــال 

ــجات. ــذه الس ــن ه ــف ع ــيتم الكش ــة س ــراءات تأديبي ــاذ اج اتخ

15. معلومات أكاديمية عامة

العام األكاديمي

يتألــف العــام األكاديمــي الواحــد مــن فصليــن اعتيادييــن وفصــل صيفــي 
االعتيادييــن  الفصليــن  مــن  فصــل  كل  ويتكــون  مكثــف.  اختيــاري 
أســبوع  إلــى  إضافــة  دراســيًا  أســبوعًا   15 مــن  والربيــع(  )الخريــف 

النهائيــة. لاختبــارات  آخــر  وأســبوع  فصليــة  النصــف  لاختبــارات 

ــرح  ــابيع تُط ــتة أس ــن س ــي م ــل الصيف ــون الفص ــرى، يتك ــة أخ ــن ناحي وم
بهــا المســاقات بطريقــة مكثفــة حيــث تبلــغ مــدة المحاضــرة اليوميــة 
لُمقــّرر وزنــه 3 ســاعات أكاديميــة 90 دقيقــة )ســاعة ونصــف الســاعة( 
ويتــم تنفيذهــا علــى مــدار 5 أيــام مــن كل أســبوع. ونظــراً لطبيعــة 
العــبء  تجــاوز  بعــدم  الطــاب  يُنصــح  المكثفــة،  الصيفــي  الفصــل 
ســاعات   6 بـــ  والمتمثــل  الصيفــي  الفصــل  فــي  األقصــى  األكاديمــي 

أكاديميــة.
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اختيار أو تغيير التخصص

فــي  للدراســة  القبــول  عنــد  التخصــص  اختيــار  الطالــب  علــى  ينبغــي 
أكاديميــة ربــدان وأن يؤكــد هــذا القــرار قبــل اتمــام 30 ســاعة معتمــدة.

القبــول  مكتــب  إلــى  التوجــه  الطالــب  علــى  التخصــص،  ولتغييــر 
والتســجيل لمــلء وتســليم االســتمارة المناســبة  مــع التنويــه أن 
ــب  ــد الطال ــة مرش ــى موافق ــول عل ــد الحص ــى بع ــد إل ــن يعتم ــب ل الطل
وكذلــك  للطالــب  الحالــي  التخصــص  يطــرح  الــذي  البرنامــج  ومديــر 
مديــر البرنامــج الــذي يطــرح التخصــص المرغــوب وبعــد التأكــد مــن 
وجــود شــاغر فــي التخصــص المرغــوب. وبعــد الحصــول علــى الموافقــة 
والتأكــد مــن وجــود شــاغر فــي التخصــص المرغــوب، يحصــل الطالــب 
ــل  ــن الفص ــداء م ــذ ابت ــز التنفي ــر حي ــذا التغيي ــل ه ــة ويدخ ــى الموافق عل

التالــي.

مسار التركيز

يُمكــن النظــر إلــى مســار التركيــز علــى أنــه حقــل ُمحــدد داخــل التخصص 
يُمكــن للطالــب دراســته ولكنــه ال يمنــح الطالــب درجــة علميــة أو 
شــهادة متخصصــة فــي ذلــك الحقــل. وتســتخدم هــذه المســارات 
فــي العــادة لمســاعدة الطلبــة علــى توجيــه اختياراتهــم مــن المــواد 
ــز  ــار التركي ــه أّن مس ــع التنوي ــم، م ــي تخصصه ــة ف ــة المتقدم االختياري
يظهــر فــي كشــف عامــات الطالــب فقــط بعــد اتمــام كافــة متطلبــات 

ــوس. ــة البكالوري ــح درج ــج ومن البرنام

مدة الدراسة

البكالوريــوس فــي أكاديميــة  انهــاء كافــة متطلبــات برامــج  يجــب 
ربــدان خــال ســت ســنوات مــن تاريــخ القبــول شــامًا فتــرات االنقطــاع 

ــة. ــن الدراس ع

أمــا الفتــرة الزمنيــة القصــوى للشــهادات األخــرى فهــي عبــارة عــن المــدة 
فصليــن  إليهــا  مضافــًا  الشــهادات  تلــك  علــى  للحصــول  االعتياديــة 

ــن. ــيين متتاليي دراس

نظام الساعات المعتمدة

ــاقات  ــاس المس ــدة لقي ــدة كوح ــاعة المعتم ــوم الس ــتخدم مفه يُس
األكاديميــة فــي أكاديميــة ربــدان تعتمــد األكاديميــة مبــدأ الســاعة 
المعتمــدة الواحــدة تعــادل 15 ســاعة مــن الدراســة فــي الغرفــة الصفيــة 

ــة. ــية متوقع ــاعة دراس ــى 30 س ــة إل باإلضاف

ــة  ــدة بصيغ ــدة الواح ــاعة المعتم ــدرج الس ــاقات، تُ ــة المس ــد جدول وعن
ســاعة دراســية رســمية واحــدة يقضيهــا الطالــب فــي القاعــة الدراســية 
مــرة واحــدة فــي األســبوع لمــدة فصــل دراســي اعتيــادي واحــد. أمــا علــى 
ــون  ــمية تك ــية الرس ــاعة الدراس ــة للس ــدة الزمني ــإن الم ــع ف أرض الواق
50 دقيقــة فــي الفصــل الدراســي االعتيــادي. وخــال شــهر رمضــان يتــم 

تخفيــض هــذه المــدة إلــى 40 دقيقــة. وتمثــل كل ســاعة معتمــدة 
ــة  ــي القاع ــب ف ــا الطال ــمية يقضيه ــية رس ــاعة دراس ــادل 15 س ــا يع م
الدراســية فــي الفصــل الواحــد. ويُتوقــع من الطالب أن يســتثمر ســاعتين 
الذاتيــة والعمــل الجماعــي  خــارج القاعــة الدراســية لغايــات الدراســة 
الدراســية.  القاعــة  لــكل ســاعة رســمية يقضيهــا داخــل  والتحضيــر 
وبذلــك، يتألــف المســاق الدراســي الــذي يعــادل 3 ســاعات معتمــدة مــن 
45 ســاعة دراســية رســمية داخــل القاعــة الدراســية و90 ســاعة دراســة 

ــد. ــادي الواح ــي االعتي ــل الدراس ــي الفص ــة ف ذاتي

عبئ الساعات

يتــراوح العــدد االجمالــي للســاعات المعتمــدة لبرامــج البكالوريــوس 
ــة  ــاعدة الطلب ــدة. ولمس ــاعة معتم ــن 120 و130 س ــا بي ــادة م ــي الع ف
علــى انهــاء البرامــج خــال 4 أعــوام، علــى الطالــب أن يســجل فــي الفصــل 
الدراســي االعتيــادي الواحــد مــا بيــن 12 و18 ســاعة معتمــدة وفــي حــال 
رغــب أحــد الطلبــة التســجيل لعــدد يفــوق الحــد األقصــى المتمثــل بـــ 18 
ســاعة معتمــدة فــي الفصــل الدراســي الواحــد فعليــه التوّجــه للعميــد 
ــل  ــال الفص ــا خ ــة. أم ــة خطّي ــى موافق ــول عل ــام للحص ــجل الع أوالمس
ــدة. وال  ــاعات معتم ــو 6 س ــى ه ــي األقص ــبء األكاديم ــإّن الع ــي ف الصيف
يُمكــن للطالــب تجــاوز هــذا الحــد األقصــى إال فــي حــال حصولــه علــى 

ــة مــن العميــد أو المســجل العــام. موافقــة خطّي

الدوام الكامل والدوام الجزئي

تحــدد حالــة الطالــب بنــاًء علــى عــدد الســاعات المســجلة عنــد انتهــاء 
ــدوام  ــئ ال ــاعات عب ــدد س ــى ع ــومة عل ــة مقس ــحب واالضاف ــرة الس فت
الكامــل. بحيــث يعتبــر الطالــب متفــرغ كليــًا للدراســة فــي حــال كان 
عــدد الســاعات المســجلة فــي فصــل مــا يُســاوي أو يزيــد عــن %75 مــن 
عــدد الســاعات الُمحــددة فــي الخطــة الرســمية للبرنامــج الــذي يدرســه 
الطالــب. وفــي حــال انخفــض عــدد الســاعات المســجلة فــي فصــل مــا 
عــن %75 مــن عــدد الســاعات الُمحــددة فــي الخطــة الرســمية للبرنامج 

الــذي يدرســه الطالــب فــإن الطالــب يُعتبــر مفتــرغ جزئيــًا.

تصنيف الطالب

تُصنــف أكاديميــة ربــدان الطلبــة المقبوليــن فــي برنامــج البكالوريــوس 
ــز  ــات تميي ــك لغاي ــازة وذل ــة المجت ــاعات األكاديمي ــدد الس ــى ع ــاًء عل بن

ســجات الطلبــة كمــا هــو موضــح بالجــدول التالــي:
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ــرج  ــات التخ ــي متطلب ــددة ف ــون مح ــد تك ــة ق ــروط اضافي ــق أي ش تحقي
ــن. ــاب المنتظمي للط

ــى التخصــص  علــى الطلبــة الراغبيــن بدراســة تخصــص فرعــي إضافــة إل
الرئيســي تلبيــة متطلبــات التخصصيــن كمــا هــو محــدد مــن القســمين 

المعنييــن.

البرنامــج  فــي  التســجيل  تاريــخ  مــن  الدراســة  مــدة  احتســاب  ويبــدأ 
وتشــمل كافــة فتــرات االنســحاب الممنوحــة بموجــب فتــرات االنقطاع 

ــة. ــؤون األكاديمي ــد الش ــن عمي ــدة م المعتم

ويُمكــن للطالــب أن يبــدأ مــدة دراســة جديــدة عندمــا يبــدأ بدراســة 
تخصــص جديــد بعــد تــرك التخصــص القديــم. ويعــّرض الطالــب نفســه 
للفصــل مــن األكاديميــة فــي حــال لــم يُنهــي متطلبــات برنامجــه خــال 
ــن  ــول م ــب المفص ــن للطال ــه يُمك ــه أن ــع التنوي ــموحة، م ــرة المس الفت
األكاديميــة بســبب اجتيــاز الحــد األقصــى لمــدة الدراســة العــودة إلــى 
ــول  ــال قب ــي ح ــول. وف ــى القب ــم عل ــادة التقدي ــال إع ــن خ ــة م األكاديمي
ذلــك الطالــب للدراســة فــي األكاديميــة يُعامــل كأنــه متقــدم جديــد 
وقــد يُطلــب منــه أن ينهــي البرنامــج بصيغتــه المعدلــة فــي حــال قــررت 

ــج. ــك البرنام ــل ذل ــة تعدي األكاديمي

16. اللوائح األكاديمية

قواعد منح الدرجات العلمية

1. متطلبات الدرجات العلمية

علــى الطالــب االلتــزام بمتطلبــات التخــرج الــواردة فــي دليــل األكاديميــة 
ــي أو  ــي المعن ــج األكاديم ــي البرنام ــة ف ــا للدراس ــل فيه ــي ُقب ــنة الت للس
فــي الســنة التــي اختــار فيهــا الطالــب تخصصــه األكاديمــي، مــع التنويــه 
أّن متطلبــات البرامــج والتخصصــات تختلــف مــن حيــن آلخــر وهنــاك 
اجــراءات معتمــدة لتنفيــذ مثــل هــذه التغييــرات بمــا يكفــل المحافظــة 
علــى نزاهــة أكاديميــة ربــدان ومصلحــة الطالــب. وفــي حــال حــدوث 
لفصــل  للدراســة  المطروحــة  المــواد  جــدول  علــى  جذريــة  تغييــرات 
مــا، يســتطيع عميــد الشــؤون األكاديميــة تحديــد متطلبــات التخــرج 
وتمنــح  المتوقــع.  هــو  كمــا  التخــرج  للطلبــة  يُتيــح  بمــا  المكافئــة 
أكاديميــة ربــدان درجــة البكالوريــوس بعــد اســتيفاء المتطلبــات التاليــة:

/

اجتياز متطلبات التعليم العامة بنجاح.  •
اجتياز متطلبات البرنامج الذي يختاره الطالب بنجاح.  •

الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 2.  •
انهاء السنة الثالثة والرابعة في أكاديمية ربدان  •

على الطلبة الراغبين بدراسة تخصص ثنائي تلبية متطلبات     
ــن. ــمين المعنيي ــن القس ــدد م ــو مح ــا ه ــن كم التخصصي  

التوجــه لمكتــب  علــى الطلبــة المرشــحين للتخــرج فــي فصــل مــا 
خدمــات الطلبــة والتســجيل لمــلء وتقديــم اســتمارة طلــب التخــرج 
خــال األســبوع األول مــن ذلــك الفصــل مــع التنويــه أن مكتــب خدمــات 
ــتام  ــد اس ــب إال بع ــرج الطال ــراءات تخ ــر إج ــجيل ال يُباش ــة والتس الطلب
ــاعات  ــي الس ــي. اجمال ــده التعليم ــب ومرش ــن الطال ــع م ــب الموق الطل
مســؤولية  الطالــب  ويتحمــل  البكالوريــوس  لدرجــة  المعتمــدة 
اســتيفاء كافــة متطلبــات التخــرج بحلــول نهايــة فصــل التخــرج بمــا في 
ذلــك متطلبــات التعليــم العامــة. وفــي حــال أخفــق الطالــب فــي تلبيــة 
كافــة شــروط التخــرج، يتوجــب عليــه إعــادة تقديــم الطلــب فــي فصــل 

ــق. الح

مجموع الساعات المعتمدة للدرجة العلمية  .2

يُمكــن للطالــب الحصــول علــى درجــة علميــة مــن أكاديميــة ربــدان 
ــدة  ــاعات المعتم ــدد الس ــن ع ــى م ــد األدن ــاز الح ــب اجتي ــه يج ــث إن بحي

المطلوبــة إلتمــام هــذه الدرجــة العلميــة، كمــا هــو موضــح أدنــاه:

يمكن منح درجة الدبلوم على أساس اتمام 60 ساعة     •
معتمدة في المستوى 5.  يجب أن تتوافق المخرجات التعليمية    
مع متطلبات إطار المؤهات الوطنية للمستوى الذي يتم منح    

درجته.  

يمكن منح درجة الدبلوم العالي على أساس اتمام 90 ساعة    •
معتمدة بحيث يكون 30 منها على األقل في المستوى 6. يجب    

أن تتوافق المخرجات التعليمية مع متطلبات إطار المؤهات    
الوطنية للمستوى الذي يتم منح درجته.  

يمكن منح درجة البكالوريوس على أساس اتمام 120 ساعة    •
معتمدة بحيث يكون 30 منها على األقل في المستوى 7. يجب    

أن تتوافق المخرجات التعليمية مع متطلبات إطار المؤهات    
الوطنية للمستوى الذي يتم منح درجته. ويتراوح عدد الساعات    

المعتمدة للبرامج المطروحة في أكاديمية ربدان بين 120 و130    
ساعة  

يمكن منح درجة الماجستير شريطة الحصول على درجة    •
بكالوريوس واتمام 36-30 ساعة معتمدة بحيث يكون 6-12    

منها على األقل في المستوى 9. يجب أن تتوافق المخرجات    
التعليمية مع متطلبات إطار المؤهات الوطنية للمستوى    

الذي يتم منح درجته.  
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ــددة  ــل المح ــى التفاصي ــول عل ــب للحص ــل الطال ــى دلي ــة إل ــير الطلب يش
علــى  للحصــول  مستشــاريهم  ومــع  برنامــج،  بــكل  تتعلــق  التــي 
التشــاور مــع  معلومــات عــن متطلبــات الحصــول علــى كل درجــة.  
الدرجــة  إكمــال  ينــوي  الطالــب  كان  إذا  ضــروري  األكاديمــي  المرشــد 

المطلوبــة ضمــن الحــد األدنــى مــن الفتــرة.

استبدال شهادة التخرج  .3

برامــج  أحــد  مــن  بالتخــرج  الراغبيــن  المنتظميــن  الطلبــة  علــى 
البكالوريــوس التــي تطرحهــا أكاديميــة ربــدان االلتــزام بالمتطلبــات 

التاليــة:

أن يُنهي الطالب السنة الثالثة والرابعة في أكاديمية  ربدان إال إذا    •
وافق عميد الشؤون األكاديمية على غير ذلك.  

أن يُنهي الطالب العام األكاديمي األخير في أكاديمية ربدان في حال    •
كان ُمسجل في برنامج تبادل أكاديمي معترف به.  

أن يُنهي الطالب %50 من الساعات المعتمدة للبرنامج     •
  المستهدف في أكاديمية ربدان في حال كان الطالب منتقل  

من مؤسسة أكاديمية أخرى شريطة أن تشمل هذه الساعات   
36 ساعة معتمدة من مقررات السنة الثالثة للبرنامج     

المستهدف في أكاديمية ربدان )أي تلك التي تبدأ رموزها بالرقم  
300 أو أكثر(.  

االلتــزام  ربــدان  أكاديميــة  فــي  المنتظميــن  الطلبــة  جميــع  علــى 
كل  أن  حيــث  األكاديمــي  برنامجهــم  ضمــن  المســاقات  بتســجيل 
االلتــزام  عليهــم  وبالتالــي  مختلفــة  جهــات  مــن  مبتعثيــن  الطلبــة 
ــو  ــود نح ــه الجه ــاث وتوجي ــة االبتع ــع جه ــه م ــق علي ــص المتف بالتخص
الــذي  األكاديمــي  المعــدل  العلميــة والحصــول علــى  الدرجــة  اكمــال 
ــمح  ــاه، ال يُس ــا أدن ــار إليه ــاالت المش ــتثناء الح ــرج. وباس ــم للتخ يؤهله
أو  كليــات  تطرحهــا  علميــة  ودرجــات  لمقــررات  التســجيل  للطلبــة 
جامعــات أخــرى حتــى ولــو كان ذلــك علــى نفقــة الطالــب الخاصــة وخــال 

وقتــه الخــاص.

مؤسســة  فــي  الصيفــي  الفصــل  تســجيل  الطالــب  أراد  حــال  وفــي 
مــن  مســبقة  موافقــة  علــى  الحصــول  فعليــه  أخــرى  أكاديميــة 
األكاديميــة بتنســيب مــن العميــد األكاديمــي.    ويُمكــن أن تُعــادل 
أكاديميــة ربــدان المســاقات األكاديميــة التــي يجتازهــا الطالــب فــي 
العالــي  التعليــم  وزارة  مــن  معتمــدة  أخــرى  أكاديميــة  مؤسســات 
والبحــث العملــي فــي دول اإلمــارات العربيــة المتحــدة شــريطة أن تكــون 
ــب  ــج الطال ــن برنام ــدان ضم ــة رب ــا أكاديمي ــررات تطرحه ــة لمق مكافئ
ــول  ــب للحص ــدم طل ــذي يُق ــب ال ــون الطال ــب أن يك ــي.  ويتوج األكاديم
علــى موافقــة لدراســة مقــرر معيــن فــي مؤسســة أكاديميــة أخــرى 
ــادل الطالــب أكثــر مــن %50 مــن عــدد  فــي وضــع أكاديمــي جيــد وأال يُع
يكــون هــذا  وأال  التــي يدرســها  العلميــة  الدرجــة  ســاعات متطلبــات 

الطالــب فــي العــام الدراســي األخيــر لــه فــي األكاديميــة.

تقديم طلب للتخرج  .4

علــى الطالــب المرشــح للتخــرج فــي عــام أكاديمــي معيــن أن يُقــدم 
طلــب مراجعــة رســمية لمتطلبــات التخــرج قبــل عــام أكاديمــي واحــد 
ــي  ــة - والت ــة المراجع ــم أن عملي ــع العل ــع م ــرج المتوق ــخ التخ ــن تاري م
تتــم بمعيــة مرشــده األكاديمــي -تحــدد بشــكل نهائي كافــة متطلبات 
الدرجــة األكاديميــة غيــر المســتوفاة وتوجــه عمليــة تســجيل الطالــب 
فــي آخــر فصــل دراســي لــه فــي األكاديميــة. وعلــى الطلبــة المرشــحين 
ــجيل  ــة والتس ــات لطلب ــب خدم ــه لمكت ــا التوج ــل م ــي فص ــرج ف للتخ
التخــرج خــال األســبوع األول مــن  لمــلء وتقديــم اســتمارة طلــب 
مــن  الطالــب  تخــرج  فصــل  عامــات  صــدور  وبعــد  الفصــل.  ذلــك 
ــتيفاء  ــن اس ــد م ــة للتأك ــة نهائي ــة مراجع ــري األكاديمي ــة، تُج األكاديمي
الطالــب لجميــع متطلبــات التخــرج بمــا فــي ذلــك متطلبــات التخصــص 

والتخصــص الفرعــي والتخصــص الثنائــي والمســار.

استبدال شهادة التخرج  .5

يُمكــن للطلبــة المتخرجيــن مــن األكاديميــة أن يطلبــوا إصــدار شــهادة 
ــي  ــجيل ف ــة والتس ــات الطلب ــب خدم ــن مكت ــف م ــدل فاقد/تال ــرج ب تخ
ــهادة  ــه أن الش ــع التنوي ــة، م ــهادة األصلي ــاف الش ــدان أو ات ــم فق ــال ت ح
بيانــات  قاعــدة  فــي  المســجل  االســم  نفــس  ســتحمل  الجديــدة 
ســتحمل  الجديــدة  الشــهادة  وأن  الطالــب  تخــرج  وقــت  األكاديميــة 
األكاديميــة  اعتمــاد  حــال  وفــي  والتاريــخ.  فاقد/تالــف”  “بــدل  عبــارة 
تصميــم جديــد للشــهادات يختلــف عــن التصميــم الــذي اســتخدم فــي 
الشــهادة االصليــة فــإن األكاديميــة ستســتخدم التصميــم الجديــد 
المعتمــد لدفعــة الطــاب المتوقــع تخرجهــم فــي الســنة األكاديميــة 
ــن  ــن الحاليي ــع المفوضي ــة تواقي ــتخدم األكاديمي ــا ستس ــة. كم الحالي

بالتوقيــع وليــس المفوضيــن بالتوقيــع وقــت تخــرج الطالــب.

قواعد التقدم األكاديمي

الوضع األكاديمي  .1

علــى جميــع الطلبــة المنتظميــن فــي كافــة البرامــج التــي تطرحهــا 
أكاديميــة ربــدان المحافظــة علــى مســتوى تقــدم أكاديمــي مقبــول 
بحيــث يتســنى لهــم تحقيــق وضــع أكاديمــي جيــد. وتشــمل حــاالت 

الوضــع األكاديمــي التالــي:
وضع أكاديمي جيد  •

على قائمة االنذار  •
تحت المراقبة  •

مفصول  •
منسحب  •

منقطع عن الدراسة  •
غير مكتمل  •

راسب  •
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اشعارات الوضع األكاديمي  .2

علــى الطالــب المحافظــة علــى وضــع أكاديمــي جيــد مــن خــال الحصــول 
علــى عامــة “C” أو ناجــح أو معــدل تراكمــي يُســاوي أو يزيــد عــن 2 حتــى 

يتمكــن فــي نهايــة المطــاف مــن التخــرج مــن أكاديميــة ربــدان. 2.00.
ــد الوضــع األكاديمــي للطلبــة،  ــة كل فصــل دراســي، يتــم تحدي فــي نهاي

بحيــث يــدون علــى كشــف العامــات أحــد األوضــاع التاليــة: 

وضع أكاديمي جيد  .)a
متطلبــات  ويُلبــي  مقبــول  أكاديمــي  تقــدم  يحــرز  الطالــب  أّن  وتعنــي 
الحضــور الدنيــا ويلتــزم بكافــة معاييــر البرنامــج ويحافــظ علــى معــدل 
فصلــي يُســاوي أو يزيــد عــن 2 ويُعتبــر بوضــع أكاديمــي جيــد. وفــي ذلــك 

ــات. ــف الدرج ــي كش ــد” ف ــي جي ــع أكاديم ــارة “وض ــر عب ــل تظه الفص

على قائمة اإلنذار  .)b
يوضــع الطالــب علــى قائمــة اإلنــذار األكاديمــي فــي حــال انخفــاض معدلــه 
الفصلــي عــن 2 ولكــن فــي ذات الوقــت بقــي معدلــة التراكمــي أعلــى مــن 
2. وفــي هــذه الحالــة تظهــر عبــارة “علــى قائمــة االنــذار” فــي كشــف 

عامــات الطالــب.

تحت المراقبة  .)c
يوضــع الطالــب تحــت المراقبــة فــي حــال نقــص معدلــه األكاديمــي عــن 
ــب  ــات الطال ــف عام ــي كش ــة” ف ــت المراقب ــارة “تح ــر عب ــث تظه 2 حي
ثــم يحصــل الطالــب علــى فصــل دراســي واحــد آخــر علــى قائمــة اإلنــذار 
األكاديمــي ليصــل إلــى معــدل تراكمــي 2.0، ويعــود إلــى الوضــع األكاديمــي 

الجيــد. 

ــاعة  ــن 12 س ــر م ــجل أكث ــة أن يُس ــت المراقب ــب تح ــمح للطال وال يُس
معتمــدة فــي الفصــل الواحــد إال بعــد الحصــول علــى موافقــة عميــد 

األكاديميــة. الشــؤون 

مفصول  .)d
تفصــل أكاديميــة ربــدان الطالــب فــي حــال أخفــق الطالــب برفــع معدلــه 
التراكمــي إلــى 2 أو أعلــى وبقــي فــي حالــة “تحــت المراقبــة”، وحينهــا تظهر 

كلمــة “مفصــول” فــي كشــف عامــات الطالــب.

ويحصــل الطالــب علــى اشــعار بالوضــع األكاديمــي بنهايــة كل فصــل 
دراســي بحيــث يتــم إصــدار هــذه اإلشــعارات مــن قبــل مكتــب التســجيل 

وخدمــات الطلبــة.

راسب  .3

ــاح  ــبًا وتت ــا راس ــاق م ــي مس ــة “F” ف ــى عام ــل عل ــب الحاص ــر الطال يُعتب
لــه فرصــة إعــادة ذلــك المســاق مــع التنويــه أنــه ال يجــوز لذلــك الطالــب 
ــابقة.  ــه الس ــن متطلبات ــاز أي م ــي اجتي ــق ف ــاق أخف ــي مس ــجيل ف التس
وعــادة ال يُســمح للطالــب بإعــادة أي مســاق أكثــر مــن مــرة. وفــي 
ــؤون  ــر الش ــإن مدي ــا ف ــاق م ــي مس ــة ف ــرة ثاني ــب م ــب الطال ــال رس ح
األكاديميــة أو مديــر الشــؤون المهنيــة ســيبحث الوضــع األكاديمــي 
للطالــب ومــن ثــّم يُحــدد مــا إذا ســتتاح لــه فرصــة االســتمرار فــي 
ــاق  ــادة المس ــب إع ــوز للطال ــادة ال يج ــا. وع ــل منه ــة أو الفص األكاديمي
الواحــد أكثــر مــن مرتيــن إال فــي حــال ارتــأى العميــد غيــر ذلــك فــي ظــل 

ظــروف اســتثنائية.

ــاق  ــاز أي مس ــب الجتي ــاوالت الطال ــع مح ــات جمي ــف الدرج ــد كش ويرص
مــع التنويــه أن المعــدل الفصلــي والتراكمــي يُحســب بنــاًء علــى الدرجــة 

األعلــى التــي يحصــل عليهــا الطالــب.
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تكريم الطلبة والخريجين  .17

تُكّرم أكاديمية ربدان طابها وخريجيها المتميزين حيث يُشير كشف الدرجات إلى نوع التكريم الذي حصل عليه الطالب.

تكريم الطالب

 

تكريم الخريجين

االمتياز ومرتبة الشرف: الطاب الذين يستوفون معايير المعدل التراكمي التالية سيتخرجون مع التقديرات والجوائز التالية: 

من المعدل التراكمي إلى المعدل التراكمي        مستوى األداء عند التخرج    

4.00 - 3.80 االمتياز مع مرتبة الشرف         
3.79 - 3.50      االمتياز      
3.49 - 3.00 جيد جدا           
2.99 - 2.50 جيد           
2.49 - 2.00 مقبول           

جائــزة الرئيــس: تُمنــح هــذه الجائــزة للخريجيــن األكثــر اســهامًا فــي الحيــاة الطابيــة فــي أكاديميــة ربــدان خــال العــام الدراســي األخيــر لهــم فــي األكاديميــة 
وممــن حافظــوا علــى معــدل تراكمــي 3 أو أكثــر فــي كل فصــل مــن فصلــي العــام األكاديمــي األخيــر. وتمنــح األكاديميــة جائــزة واحــدة لــكل برنامــج. ويتخــذ 

رئيــس األكاديميــة القــرار النهائــي.

جوائز الشركاء
يستطيع الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على الجوائز التالية من الجهات الممولة لهم:

الئحة العميد: الئحة الرئيس:      

تحمل الئحة الرئيس أسماء الطلبة التالية: 

الطلبة ممن هم في وضع أكاديمي جيد     •
ومعدلهم 3.5 أو أعلى في فصليين متتابعين    

شريطة أن يكون العبء الدراسي في كل     
فصل من الفصلين 14 ساعة معتمدة على األقل.  

تحمل الئحة العميد أسماء الطلبة التالية: 

• طلبة البكالوريوس الذين لديهم وضع أكاديمي  
جيد ومعدلهم 3.5 أو أعلى في أي فصل دراسي    

شريطة أن يكون العبء الدراسي في كل فصل 14    
ساعة معتمدة على األقل.  
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القيادة العامة للقوات المسلحة 
وأكاديمية ربدان

هــذه الجائــزة هــي للطلبــة المتميزيــن 

طلبــة  مــن  دراســي  فصــل  كل  فــي 

معــدل  حققــوا  الذيــن  العامــة  القيــادة 

الفصــل  فــي  أعلــى  أو   3:00 تراكمــي 

الســلوك  يظهــرون  والذيــن  الدراســي، 

لــكل  واحــدة  جائــزة  وتمنــح  المثالــي. 

. مــج نا بر

وزارة الداخلية 
وأكاديمية ربدان

هــذه الجائــزة هــي للطلبــة المتميزيــن 

ــة وزارة  ــن طلب ــي م ــل دراس ــي كل فص ف

الداخليــة الذيــن حققــوا معــدل تراكمــي 

الدراســي،  الفصــل  فــي  أعلــى  أو   3:00

المثالــي.    الســلوك  يظهــرون  والذيــن 

برنامــج. لــكل  واحــدة  جائــزة  وتمنــح 

شرطة أبو ظبي
 وأكاديمية ربدان

هــذه الجائــزة هــي للطلبــة المتميزيــن 

طلبــة  مــن  دراســي  فصــل  كل  فــي 

شــرطة أبــو ظبــي الذيــن حققــوا معــدل 

الفصــل  فــي  أعلــى  أو   3:00 تراكمــي 

الســلوك  يظهــرون  والذيــن  الدراســي، 

لــكل  واحــدة  جائــزة  وتمنــح  المثالــي.   

برنامــج.



تُمنح هذه الجائزة للطالب األكثر مواظبة على الحضور في كل مساق من كل فصل دراسي. جائزة المواظبة:

تُمنح هذه الجاهزة للطالب األكثر تقدمًا في كل مساق في فصل دراسي. جائزة الطالب المجتهد:

تُمنح هذه الجائز للطالب األكثر اسهامًا في كل مساق من كل فصل دراسي. جائزة الطالب النشيط:

تمنح هذه الجائزة للطالب األكثر تميزاً في كل مساق في كل فصل دراسي. جائزة الطالب المتميز:

تُمنح هذه الجائزة للطلبة الذين يظهرون صفات القيادية من خال االسهام ايجابًا في حياة الطالب في 
األكاديمية، مع التنويه أن هذه الجائزة تمنح لطالب واحد من كل برنامج في كل فصل. جائزة القيادة:
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18. الدراسة المختلطة
 

إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة تقــدم التعليــم والتدريــب والــدورات القصيــرة للطــاب والطالبــات بشــكل مختلــط، ســواء كان ذلــك داخــل أو خــارج 
الحــرم الجامعــي.  يجــب علــى جميــع الطلبــة ومــن جميــع األديــان والجنســيات فــي جميــع األوقــات التصــرف واللبــاس بطريقــة متواضعــة واحتــرام الشــريعة 

اإلســامية وأســس النظــام العــام وعــادات وتقاليــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

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

مساحات التعليم والتعلم واألنشطة واألحداث

ويتشارك الطلبة الذكور واإلناث المرافق التعليمية على نحو منظم وُمقّنن.  .1

2.  عند استخدام مساحة مشتركة، ال يجوز للطاب الذكور واإلناث االختاط أو المشاركة في المحادثات التي ال عاقة لها بالعمل األكاديمي، إما  
أثناء أو بعد جلسة الصف.  

3.  ال يطلب من أي طالب في اكاديمية ربدان المشاركة في مجموعة مختلطة. يجب احترام الحق في الجلوس في مناطق معينة من   
الفصول  الدراسية وعدم المشاركة في مجموعات مختلطة للقيام بمهام أو مشاريع أو أنشطة دراسية وتبادل الموارد الدراسية مثل     

ــك.  ــب ذل ــية إذا طل ــج الدراس ــي المناه ــين ف ــن الجنس ــردة بي ــل منف ــة بدائ ــب إتاح ــا يج ــة، كم ــوارد ذات الصل ــية والم ــب المدرس ــرات والكت المذك  

4.  بالنسبة للطالبات، يجب أن تكون المشاركة في أنشطة المجموعات المختلطة و / أو األنشطة التعليمية خارج الحرم الجامعي، داخل الدولة  
أو  خارجهــا بــإذن مــن والدي الطالبة أو الوصــي القانوني أو الزوج.   

5.  بالنسبة لجميع األنشطة واألحداث األخرى غير المذكورة أعاه، يجب توخي الحرص لضمان استيفاء المتطلبات واالحتياجات الفردية لكل من  
الطاب والطالبات على قدم المســاواة، وبطريقة مناســبة ثقافيا.   

توظيف الطلبة 

 وتسعى 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 لكا الجنسين.

جوائز تعليمية عامة



المكتبة والمرافق األخرى  

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

إن بعض المناطق والغرف في الحرم الجامعي مخصصة لإلناث فقط. 
 وتتاح مرافق مشتركة أخرى للطالبات في األوقات المخصصة. 

   وال يسمح لألشخاص غير المرخص لهم في هذه المناطق.

الكافتيريا

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

سكن الطلبة 

تقدم مرافق اإلقامة السكنية للذكور واإلناث على حدة. 
  فقــط الضيــوف مــن نفــس الجنــس يمكــن اســتقبالهم والســماح لهــم باإلقامــة فــي مرافــق الســكن.  يجــب أن يكــون الضيــوف مصحوبيــن بمضيفهــم 

فــي جميــع األوقــات.

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

قواعد التعامل مع النساء 

 للطالبــات فــي أكاديميــة ربــدان الحــق فــي متابعــة دراســتهن وأنشــطتهن الامنهجيــة 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 اإلباغ فورا عن مثل هذه الحاالت إلى خدمات الطلبة. 

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

المخالفات

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

19. السياسات واالجراءات األكاديمية والطالبية

التسجيل

ــال  ــي ح ــب إال ف ــدده الطال ــذي يُح ــص ال ــي التخص ــوم  ف ــوس العل ــج بكالوري ــي برنام ــًا ف ــب منتظم ــح الطال ــدان يُصب ــة رب ــي أكاديمي ــة ف ــول للدراس ــد القب عن
عّبــر الطالــب عــن رغبتــه فــي الحصــول علــى الشــهادة الجامعيــة المتوســطة أو الدبلــوم العالــي. وال يســتطيع الطالــب تســجيل المســاقات إال فــي حــال كان 
منتظمــًا فــي البرنامــج المعنــي. وتعتبــر عمليــة االنتظــام بمثابــة اشــهار مــن الطالــب لتحملــه المســؤوليات الماليــة واألكاديميــة الواقعــة عليــه كنتيجــة 
مباشــرة لتســجيله فــي البرنامــج المرغــوب وال تســقط عنــه هــذه المســؤوليات إال فــي حــال انســحابه رســميًا مــن الدراســة فــي األكاديميــة.  وقــد ينطــوي 

علــى انســحاب الطالــب مــن األكاديميــة غرامــات ماليــة بموجــب الجــدول الزمنــي المنشــور فــي التقويــم األكاديمــي فــي كل فصــل.

ويُمكــن أن يســتعيد الطالــب وضعــه األكاديمــي كطالــب منتظــم بعــد الغــاء تســجيله فــي برنامــج مــا فــي حــال تســوية ســبب االلغــاء المتمثــل فــي عــدم 
دفــع الطالــب لرســوم أو مســتحقات ماليــة أو عــدم ارجاعــه ممتلــكات كان قــد اســتعارها مــن األكاديميــة.
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وفــي حــال الغــاء تســجيل الطالــب بســبب ضعــف أدائــه األكاديمــي يُمكــن لذلــك الطالــب التقديــم مــرة أخــرى علــى القبــول شــريطة تلبيــة كافــة شــروط إلغــاء 
التســجيل بحســب تقديــر العميــد األكاديمي.

تسجيل المساقات

علــى الطالــب االلتــزام الكامــل بالمتطلبــات الســابقة والمتطلبــات المرافقــة وشــروط المســاقات المتنافيــة عنــد تســجيل المســاقات فيهــا إال فــي حــال 
قــرر عميــد الكليــة المعنيــة الغــاء تلــك المتطلبــات نظــراً لظــروف اســتثنائية.

ــرر عميــد الكليــة المعنيــة منــع الطالــب مــن االســتمرار فــي ذلــك المســاق وحينهــا  وفــي حــال كان أداء الطالــب غيــر مــرض فــي مســاق مــا يُمكــن أن يُق
ــاق. ــن المس ــاف ع ــن االيق ــل لحي ــة الفص ــن بداي ــاق م ــي المس ــه ف ــوع عامات ــس مجم ــة تعك ــى عام ــب عل ــل الطال يحص

الجدول الزمني للتسجيل  .1

ــجيل  ــة تس ــح للطلب ــا يتي ــي بم ــه الزمن ــجيل وجدول ــراءات التس ــن اج ــان ع ــجيل واالع ــة التس ــذ عملي ــجيل تنفي ــة والتس ــات الطلب ــب خدم ــل مكت يتحم
المســاقات المطلوبــة بطريقــة سلســة. ويلتــزم مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل بتوفيــر كافــة المعلومــات المرتبطــة بعمليــة التســجيل قبــل بــدء 

ــت كاف. ــجيل بوق ــرة التس فت

كمــا تتيــح األكاديميــة للطلبــة المســتمرين فرصــة التســجيل المســبق للعــام األكاديمــي الاحــق خــال األســبوع األخيــر مــن كل فصــل دراســي بعــد صــدور 
ــدراء  ــة وم ــدي الطلب ــه أن مرش ــع التنوي ــد م ــي الجدي ــل الدراس ــة الفص ــن بداي ــد م ــبوع واح ــل اس ــجيل قب ــد التس ــم تأكي ــاقات. ويت ــة للمس ــات النهائي الدرج
البرامــج يتحملــون مســؤولية مشــتركة بشــأن تســليم طلبــات التســجيل المســبق وفقــًا للجــدول الزمنــي الصــادر عــن مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل 

فــي كل فصــل. والجديــر بالذكــر أّن أكاديميــة ربــدان تنشــر تفاصيــل فتــرة التســجيل والتواريــخ المهمــة فــي تقويــم المســجل الســنوي.

ايقاف التسجيل  .2

لــن يكــون بمقــدور الطالــب تســجيل المســاقات فــي حــال ايقــاف قيــده بســبب الوضــع األكاديمــي )تحــت المراقبــة أو مفصــول( أو المخالفــات ذات الطبيعــة 
ــب  ــى الطال ــاف عل ــة االيق ــة. وإلزال ــاكل مالي ــراً لمش ــه أو نظ ــي وثائق ــص ف ــود نق ــة كوج ــات إداري ــبب مخالف ــة( أو بس ــات التأديبي ــة )كالمخالف ــر األكاديمي غي

التواصــل مباشــرة مــع مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل حتــى يلبــي أي متطلبــات ناقصــة.

ــًا فــي حــال طلــب منــه اعــادة أو اســتبدال ممتلــكات لألكاديميــة )كالمعــدات الحاســوبية، والمصــادر التدريســية  ومــن الممكــن ايقــاف قيــد الطالــب إداري
والتعليميــة وأي ممتلــكات أخــرى فقــدت أو اتلفــت(. ولــن يســمح للطالــب بمواصلــة الدراســة فــي األكاديميــة إال بعــد تســوية هــذه المســائل بالكامــل.

الحضور كمستمع  .3

يســتطيع الطالــب حضــور مســاق مــا كمســتمع دون الحصــول علــى ســاعات معتمــدة شــريطة أخــذ موافقــة مديــر البرنامــج المعنــي وعضــو هيئــة التدريــس 
المعنــي والتأكــد مــن وجــود مقاعــد شــاغرة فــي قاعــة تدريــس المســاق، مــع مراعــاة ضــرورة الحصــول علــى موافقــة مديــر البرنامــج وعضــو هيئــة التدريــس 
ــة التســجيل لطلبــة الذيــن تنطبــق  قبــل بدايــة عمليــة التســجيل ومراعــاة التســجيل رســميًا فــي ذلــك المســاق كـــ “مســتمع”. ويتــم عــادة اعطــاء أولوي

عليهــم الشــروط.

ويتعيــن علــى الطالــب المصــرح لــه تســجيل مســاقات مــا كمســتمع االلتــزام الكامــل بإجــراءات التســجيل الســارية علــى غيــره مــن الطلبــة، مــع التذكيــر 
أن الطالــب الــذي يُســجل كمســتمع ال يحصــل علــى عامــة فــي المســاق كمــا أنــه ال يحصــل علــى ســاعات معتمــدة. ويحصــل الطالــب الــذي ينهــي المســاق 
ــرر المــدرس مــا إذا كان  ــة علــى طبيعــة حضــور الطالــب فــي هــذا المســاق. ويُق ــذي يُرّصــد فــي كشــف عامــات الطالــب للدالل كمســتمع علــى رمــز “AU” ال
سيســمح للطالــب المشــاركة فــي النقاشــات الصفيــة أو الواجبــات مــع التنويــه أن األكاديميــة قــد تفــرض رســوم علــى حضــور الطالــب كمســتمع. ومــن غيــر 

الممكــن تغييــر حالــة حضــور الطالــب فــي المســاق مــن مســتمع إلــى حالــة أخــرى بعــد بدايــة الفصــل أو بعــد انتهــاء المســاق. 

وتحتفــظ األكاديميــة بحــق إلغــاء تســجيل الطالــب لمســاق مــا كمســتمع فــي حــال عــدم توفــر مقعــد شــاغر فــي قاعــة تدريــس المســاق. وفــي حــال شــارك 
الطالــب فــي تقييمــات المســاق وحصــل علــى عامــة نهائيــة فــإن هــذه الدرجــة لــن تُرّصــد فــي كشــف الدرجــات.
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السحب واالضافة

يســتطيع الطلبــة ســحب وإضافــة المســاقات خــال األســبوع األول مــن فصلــي الخريــف والربيــع أو خــال األيــام الثاثــة األولــى مــن الفصــل الصيفــي. ولــن ترصــد 
المســاقات المحذوفــة والمضافــة فــي كشــوف عامــات الطلبــة مــع التنويــه علــى ضــرورة لقــاء الطالــب مرشــده األكاديمــي للتشــاور ومــن ثــم التوجــه إلــى 

مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل لتســليم اســتمارة الحــذف واالضافــة.

االنسحاب

االنسحاب من األكاديمية  )1

علــى الطالــب الراغــب باالنســحاب مــن أكاديميــة ربــدان ابــاغ األكاديميــة خطيــًا بنيتــه لانســحاب. ويســتطيع الطالــب االنســحاب رســيمًا وانهــاء االجــراءات 
ذات الصلــة مــن خــال الحضــور شــخصيًا إلــى مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل. وفــي حــال كان الطالــب مبتعــث فعليــه الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن 

جهــة االبتعــاث، مــع التنبيــه علــى ضــرورة أن تكــون اســتمارة طلــب االنســحاب مرفقــة بخطــاب موافقــة جهــة االبتعــاث.

ويدخــل االنســحاب جيــز التنفيــذ مــن تاريــخ اســتام مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل لطلــب االنســحاب المعبــأ حســب األصــول. ومــن الضــروري أن تراعــي 
عمليــة االنســحاب مــن األكاديميــة الجــدول الزمنــي لانســحاب مــن المســاقات حتــى يتجنــب الطالــب الغرامــات األكاديميــة والماديــة. )أنظــر أدنــاه(. ويحصــل 
أي طالــب يغــادر األكاديميــة قبــل نهايــة الفصــل الدراســي دون االنســحاب رســميًا علــى عامــة “F” )أي راســب( فــي كل مســاق مســجل فــي ذلــك الفصــل 

الدراســي.

وفــي حــال أراد الطالــب الرجــوع لألكاديميــة بعــد االنســحاب منهــا عليــه التقديــم علــى القبــول مــرة أخــرى حيــث ســُيعامل كأي مرشــح جديــد للدراســة فــي 
األكاديميــة وقــد يُطلــب منــه أن يُنهــي البرنامــج بصيغتــه المعدلــة فــي حــال قــررت األكاديميــة تعديــل ذلــك البرنامــج.

االنسحاب من البرنامج  )2

فــي حــال أراد الطالــب ايقــاف البرنامــج أو االنســحاب منــه عليــه ابــاغ األكاديميــة خطيــًا مــع العلــم أّن االنســحاب مــن البرنامــج لــن يؤثــر علــى حالــة التقــدم 
األكاديمــي للطالــب طالمــا أنــه قــدم طلــب االنســحاب قبــل دخــول فتــرة العقوبــات الماليــة. وفــي حــال قــرر الطالــب مواصلــة البرنامــج بعــد االنســحاب عليــه 
إعــادة التســجيل فــي البرنامــج حيــث ســيعامل كأي متقــدم جديــد وقــد يُطلــب منــه أن ينهــي البرنامــج بصيغتــه المعدلــة فــي حــال قــررت األكاديميــة تعديــل 

ذلــك البرنامــج.

االنسحاب من المساق  )3

يُمكــن للطلبــة المواظبــة علــى الدراســة بــدوام كامــل مــن خــال تســجيل العــبء األدنــى المســموح مــن الســاعات المعتمــدة فــي الفصــل الدراســي الواحــد 
وفقــًا لدليــل األكاديميــة. ويُســمح للطبــة االنســحاب مــن المســاقات مــع التنويــه أنــه يتعيــن علــى الطلبــة المبتعثيــن الحصــول علــى موافقــة جهــة االبتعــاث 
علــى االنســحاب مــن أي مســاق وذلــك مــن خــال الحصــول علــى خطــاب موافقــة مرفــق باســتمارة االنســحاب مــن المســاق. وفــي ظــروف اســتثنائية لطــاب 

درجــة البكالوريــوس يســتطيع العميــد األكاديمــي أن يُنّســب للمســجل بتخفيــض عــدد الســاعات إلــى مــا دون العــبء األدنــى المســموح.

االنسحاب من مساق دون غرامة  .a  
يستطيع الطالب االنسحاب من مساق ما في أي وقت بعد انقضاء األسبوع األول وانتهاء األسبوع الرابع من الفصل الدراسي دون أي غرامات    

حيث سيظهر رمز “W” بجانب المساق في كشف عامات الطالب مع التنويه أّن هذا الرمز ال يؤثر على معدل الطالب الفصلي أو التراكمي بأي    
شكل من األشكال.  

االنسحاب من مساق بغرامة  .b  
تفرض األكاديمية غرامة مالية على الطالب الذي ينسحب من مساق ما بعد انقضاء االسبوع الرابع من الفصل الدراسي، وحينها يظهر رمز    
“WF” بجانب المساق في كشف عامات الطالب وهي تساوي وزنًا عامة راسب )أي عدد النقاط النوعية المكافئة يُساوي 0(، وفي طبيعة    

الحــال تدخــل هــذه الدرجــة فــي حســاب المعــدل وبالتالــي تؤثــر ســلبًا علــى المعدليــن الفصلــي والتراكمــي.  
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التأجيل
يُسمح للطالب بتأجيل دراسته في الحاالت التالية:

االنقطاع عن الدراسة   .1
يســتطيع الطالــب تقديــم طلــب تأجيــل )انقطــاع عــن دراســة( لعميــد الكليــة المعنيــة فــي األكاديميــة، مــع التنويــه أن الطالــب ال يُمكنــه تأجيــل الدراســة إال 

بعــد انهــاء مســاق واحــد علــى األقــل فــي أكاديميــة ربــدان وتقديــم ســبب مقنــع للتأجيــل. وعــادًة ال يُســمح للطالــب بتأجيــل الدراســة ألكثــر مــن 12 شــهر.

وتمنــح أكاديميــة ربــدان موافقتهــا علــى تأجيــل دراســة الطالــب بمــا ال يزيــد عــن فصليــن اعتيادييــن متتالييــن شــريطة وجــود مبــرر للتأجيــل. وعلــى وجــه 
العمــوم، علــى الطالــب المتقــدم بطلــب تأجيــل دراســة أن يكــون بوضــع أكاديمــي جيــد وأن يملــئ اســتمارة “االنقطــاع عــن الدراســة” المتواجــدة فــي مكتــب 
خدمــات الطلبــة والتســجيل، مــع التنويــه علــى ضــرورة حصــول الطالــب علــى موافقــة المســجل الــذي يمتلــك صاحيــة منــح اســتثناءات فــي الحــاالت التــي 
يكــون فيهــا الطالــب فــي وضــع أكاديمــي غيــر جيــد. وال يُســمح للطالــب التقديــم علــى “االنقطــاع عــن الدراســة” أكثــر مــن مــرة واحــدة طــوال مــدة برنامجــه 
فــي أكاديميــة ربــدان. ولمزيــد مــن المعلومــات حــول مــدة البرامــج يُمكــن الرجــوع إلــى دليــل األكاديميــة. 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.

تأجيل مستويات البرنامج  .2

مــن الممكــن للطالــب العــودة للدراســة بعــد انقطــاع لفتــرة معينــة بســبب ضغوطــات مهنيــة أو شــخصية، وفــي حــال تــرك الطالــب البرنامــج عنــد مســتوى 
ــج  ــتويات البرنام ــن مس ــف بي ــرة توق ــب فت ــمح للطال ــة. ويُس ــات معين ــاء مؤه ــد انه ــج بع ــام للبرنام ــادة االنضم ــه إع ــي فبإمكان ــوم العال ــوم أو الدبل الدبل

أقصاهــا عاميــن أكاديمييــن يُضــاف إليهــا فتــرة الدراســة الرســمية لذلــك البرنامــج.

3.  تأجيل إعادة المساقات

يســتطيع الطالــب غيــر القــادر علــى تســجيل مســاقات فــي فصــل مــا نظــراً لعــدم طــرح مســاق كان قــد رســب فيــه أن يؤجــل إعــادة المســاق إلــى حيــن طرحــه 
فــي فصــل الحــق، مــع التنويــه أنــه فــي هــذه الحالــة تمنــح األكاديميــة فتــرة تأجيــل أقصاهــا فصــل اعتيــادي إضافــة إلــى فصــل صيفــي و20 يــوم دراســي فــي 
الفصــل الدراســي الاحــق. وال يحتــاج الطالــب الــذي يؤجــل إعــادة مســاق مــا إلــى التقديــم علــى إعــادة التســجيل فــي البرنامــج فــي الفصــول الدراســية الاحقــة. 
ولكــن فــي حــال ُعــرض علــى الطالــب مقعــد فــي مســاق فــي فصــل الحــق ورفــض الطالــب هــذا العــرض، عليــه التســجيل مــرة أخــرى فــي البرنامــج مــع مراعــاة 
توفــر شــواغر فــي البرنامــج عنــد تقديــم طلــب إعــادة التســجيل. ويتــم احتســاب فتــرة التأجيــل ضمــن فتــرة الدراســة المســموحة للطالــب فــي البرنامــج، 

ويظهــر رمــز “مؤجــل” فــي كشــف الدرجــات للداللــة علــى أن الطالــب كان مؤجــًا للدراســة فــي فصــل مــا.

إعادة التسجيل
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 وتقديــر عميــد الكليــة المعنيــة.

اعادة قيد المفصولين
عنــد فصــل الطالــب مــن أكاديميــة ربــدان ألســباب غيــر أكاديميــة )مثــًا ألســباب ســلوكية أو تأديبيــة( يُمكنــه تقديــم طلــب إلعــادة قيــده، وعندهــا يتخــذ 
عميــد الكليــة المعنيــة قــرار إعــادة القيــد وفقــًا لتقديــره الخــاص. والجديــر بالذكــر أنــه يُمكــن للطالــب المفصــول مــن األكاديميــة ألســباب مرتبطــة بالنزاهــة 

األكاديميــة مــن التقديــم علــى إعــادة القيــد.

اعادة القبول
يُعتبــر الطالــب الــذي يُقبــل فــي األكاديميــة ولكنــه يمتنــع عــن الحضــور بانقضــاء فتــرة الحــذف واإلضافــة فــي فصــل القبــول أنــه قــد تخلــى عــن حقــه فــي 

ــدان فعليــه التقديــم مــرة أخــرى للقبــول. ــه إذا مــا اراد أن ينتظــم فــي أكاديميــة رب القبــول وهــو مــا يعنــي أن
ومــن ناحيــة أخــرى، علــى الطالــب المفصــول مــن األكاديميــة لتجــاوزه المــدة المســموحة للبرنامــج التقديــم مــرة أخــرى للقبــول فــي األكاديميــة وعندهــا 

يتخــذ عميــد الكليــة المعنيــة قــرار إعــادة القيــد وفقــًا لتقديــره الخــاص.

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



دليل الطالب   l   الصفحة 36

مستوى الحضور

على الطالب االلتزام الكامل بحضور جميع المحاضرات والساعات المخبرية والحلقات الدراسية حيث يقوم المدرس بتسجيل الحضور والغياب في بداية 
كل محاضرة. وتتبع األكاديمية اإلجراءات التالية بخصوص حضور وغياب الطلبة:

إن مدة المحاضرة ساعة واحدة عادة، ويقوم المدرسين بتسجيل الحضور حسب الساعة وذلك لإلنصاف وتحري الدقة.  •
يستخدم المدرسين نظام معلومات الطلبة )SIS( لتسجيل حضور الطلبة. ويجب تحديث السجات بشكل منتظم )في غضون 24 ساعة(.     •

وقد يحتفظ المدرسون بسجاتهم الخاصة )على هيئة نسخ الكترونية أو حتى نسخ ورقية مطبوعة(.  
•  بعد البدء في الفصل الدراسي، تمنح فترة سماح مدتها 10 دقائق للطاب الذين قدموا وثائق / اعذار صحيحة مثل تقارير الحوادث، وطلبات من   

الجهات الباعثة.   وقد يسمح المدرس بدخول الطالب إذا تأخر عن ذلك ولكنه سيقوم بتسجيله غائبًا عن هذه الحصة في سجل الحضور. إن هذا األمر    
قد يؤثر بشكل كبير على التعليم، لذلك يقوم المدرس بمناقشة هذا الموضوع مع الطالب بشكل فردي بعد الحصة.  

وفي حال غياب الطالب عن محاضرة كاملة يقوم المدرس بتسجيل الطالب غائبًا في سجل الحضور والغياب ومن ثم يطلب من الطالب اعطاء ُمبرر    •
شرعي ومقبول للغياب خال فترة أقصاها 24 ساعة.  

وفي حال وفر الطالب عذراً مقبواًل للغياب يُدّون المدرس سبب الغياب في ملف الطالب. ويُعاقب الطالب بإنذار عند الغياب بغض النظر عن شرعية    •
عذر الغياب من عدمها )حتى بوجود شهادة مرضية(. ويجب على المدرسين اباغ طابهم بضرورة االحتفاظ بشهادة المرض األصلية ألنهم قد    

يحتاجون لتقديمها لخدمات الطلبة بهدف تبرير الغياب.  
عندما تصل نسبة الغياب إلى %5 ستقوم ادارة القبول والتسجيل وخدمة الطلبة بإصدار االنذار األول للطالب.  •

عندما تصل نسبة الغياب إلى %10 ستقوم ادارة القبول والتسجيل وخدمة الطلبة بإصدار االنذار الثاني للطالب ويتم تنسيق مقابلة مع المرشد     •
األكاديمي. وسيقوم المرشد بكتابة تقرير إلى خدمة الطاب يحتوي على توقيعه وتوقيع الطالب وتوقيع الجهة التي ترعاه ومدير البرنامج  

  )أو من ينوب عنه(. ويتم حفظ هذا التقرير في ملف الطالب.
وعندما تصل نسبة غياب الطالب إلى %20، يتم فصله من البرنامج تلقائيًا. يستطيع الطالب أن يقدم استئنافًا ضد هذا القرار إلى مدير القبول     •
والتسجيل وخدمات الطلبة خال 24 ساعة ولكنه يجب أن يوفر الوثائق التي تبرر هذه الغيابات. ألي حال عدم االستئناف أو رفضه، سيتم اعطاء     

الطالب درجة راسب في ذلك المساق.  
يمكن أن يسمح للطالب االستمرار في المساق حتى عند تجاوز غياب 20 ٪ في الظروف الشخصية وألسباب طبية فقط،  •

ال يسمح ألي طالب بتجاوز %40 من الغياب ألي سبب من األسباب.  •

التدريب العملي

ال يحــق للطالــب أن يســجل للتدريــب العملــي المعتمــد إال بعــد اجتيــاز 30 ســاعة معتمــدة أو مــا يعــادل %25 مــن الســاعات المعتمــدة فــي الخطــة الدراســية 
شــريطة أن يكــون المعــدل التراكمــي للطالــب 2 أو أكثــر، مــع التنويــه أن الطالــب الــذي يجتــاز التدريــب العملــي المعتمــد ال يحصــل علــى أكثــر مــن ســت مــن 

الســاعات المعتمــدة للبرنامــج.

التقييم  )1

قــد تشــمل األعمــال الفصليــة للمســاق مجموعــة مــن التقييــم المســتمر والواجبــات والعــروض التقديميــة واالمتحانــات واالختبــارات التــي تتــم فــي أوقــات 
محــددة خــال العــام األكاديمــي )منتصــف الفصــل، ونهايــة الفصــل، ونهايــة العــام األكاديمــي(.

وعــادة يتــم ابــاغ الطلبــة فــي بدايــة الفصــل الدراســي بمتطلبــات األعمــال الفصليــة لــكل مســاق مــن المســاقات بمــا فــي ذلــك تواريــخ التقييمــات 
واالمتحانــات والواجبــات واالختبــارات إضافــة إلــى توزيــع الدرجــات علــى هــذه األعمــال ونســبتها مــن الدرجــة النهائيــة للمســاق.

االمتحانات واالختبارات  )2

يوفــر المــدرس فــي بدايــة الفصــل الدراســي خطــة تقييــم لــكل مســاق مــن المســاقات تشــمل تواريــخ وأماكــن وأوقــات األعمــال الفصليــة للمســاق وتوزيــع 
عامــات هــذه األعمــال ونســبتها مــن الدرجــة النهائيــة للمســاق.
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وباستثناء التقييم المستمر، يتم اجراء كافة عناصر التقييم في بيئة ُمراقبة يلتزم الطالب فيها بقوانين ولوائح االختبارات السارية في
أكاديمية ربدان. ويُعّرض الطالب نفسه إلجراءات تأديبية في حال مخالفة أي من تلك القوانين واللوائح. يتم نشر برامج االمتحانات نصف

الفصلية والنهائية في دليل الطالب.

ويُحدد التقويم األكاديمي الفترات الرسمية لاختبارات النصف فصلية والنهائية في أكاديمية ربدان، وتلتزم األكاديمية بعقد االختبارات النصف فصلية 
والنهائية في التاريخ والوقت المحددين في جدول االختبارات النهائية الصادر عن مكتب خدمات الطلبة والتسجيل.

غياب الطالب عن االمتحان النهائي  )3

ويحق للطالب التقّدم بطلب خطي لعقد اختبار تعويضي في حال تغيبه عن االختبار النهائي شريطة أن يكون لديه عذر شرعي للتغيب عن االختبار، مع 
التنويه على ضرورة الحصول على موافقة مدير الشؤون األكاديمية أو مدير الشؤون المهنية على الطلب في البداية ومن ثّم رفع الموافقة إلى مدير 

خدمات الطلبة والتسجيل لكي ينظر بها ويوافق عليها.

ويحصل الطالب على عامة “F” )أي راسب( في المساق الذي تغيب عن اختباره، وفي حال تغيب الطالب عن االختبار ألسباب صحية عليه تقديم شهادة 
طبية مصدقة حسب األصول إلى مدير خدمات الطلبة والتسجيل خال سبعة أيام من تاريخ االختبار المعني، في حال عدم تقديمه عذر شرعي. وعندها 

يحصل الطالب على عامة “غير مكتمل” للداللة على اختبار تعويضي سيعقد لذلك الطالب.

االختبارات التعويضية  )4

يتوجب عقد جميع االختبارات التعويضية قبل بداية فترة التسجيل للفصل الاحق بسبعة ايام على أقل تقدير. وفي حال تغيب الطالب عن االختبار 
التعويضي فإنه يحصل على عامة “F” )أي راسب( في ذلك المساق.

أما الطلبة الذين قدموا أعذاراً مقبولة حسب االصول، فإن مكتب خدمات الطلبة والقبول يحدد وقتًا ومكانًا لعقد اختبارات تعويضية لهم.

عالمة “غير مكتمل”  )5

تُعطى عامة “I” )أي غير مكتمل( حصراً للطالب الذي استوفى جزءاً كبيراً من متطلبات مساق ما ولكنه ولسبب غير أكاديمي وخارج عن ارادته لم يستطع 
استيفاء ما تبقى من متطلبات، شريطة أن يكون السبب أو العذر مقبواًل من األكاديمية وفقًا للوائح السارية ذات الصلة. ويتوجب تغيير عامة “I” )أي غير 

مكتمل( خال األسبوع األول من الفصل الاحق باستخدام استمارة “تعديل الدرجة”.
 وفي حال أخفق الطالب في تعديل الدرجة خال الفترة القانونية، تقوم األكاديمية بتغيير الدرجة من “I” )أي غير مكتمل( إلى “F” )أي راسب(.

إدارة االختبارات  )6

يقع على عاتق مكتب خدمات الطلبة والتسجيل مسؤولية إدارة كافة المسائل المتعلقة باالختبارات في أكاديمية ربدان بما في ذلك التالي:
جداول االختبارات  •

تعميم الجداول على الطلبة  •

امتحانات منتصف الفصل  )7

يشمل التقويم األكاديمي على فترة مخصصة لاختبارات النصف فصلية تبلغ مدتها اسبوع واحد، مع التنويه أن األكاديمية تعّلق الدراسة خال تلك    •
الفترة.  

تُعقد االختبارات النصف فصلية في التاريخ والوقت المحددين في جدول االختبارات الرسمي الصادر عن مكتب خدمات الطلبة والتسجيل.  •
يقع على عاتق مكتب خدمات الطلبة والتسجيل إدارة كافة المسائل المتعلقة باالختبار النصف فصلي.  •

قد ال تشمل جميع المساقات اختباراً نصف فصليًا وهو ما يُمكن تحديده من خال المخطط المعتمد للمساق.  •
ال توجد صيغة رسمية معتمدة لاختبار النصف فصلي   يقوم مدرس المساق باختيار الهيكل المناسب لتدريس المساق وفقًا لتقديره الخاص.  •

يعتبر االختبار النصف فصلي جزءاً ال يتجزأ من العملية التعليمية وبالتالي يوفر مدرس المساق أجوبة نموذجية لألسئلة بعد صدور عامات االختبار.  •
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االمتحانات النهائية  )8

يشمل التقويم األكاديمي على فترة مخصصة لاختبارات النهائية تبلغ مدتها اسبوع واحد، مع التنويه أن األكاديمية تعّلق الدراسة خال تلك الفترة.  •
تعقد االختبارات النهائية في التاريخ والوقت المحددين في جدول االختبارات الرسمي الصادر عن مكتب خدمات الطلبة والتسجيل.  •

على وجه العموم، تشمل معظم المساقات على اختبارات نهائية، ولكن قد يشمل المخطط المعتمد لبعض المساقات على عنصر تقييمي بديل    •
لاختبار النهائي.  

قواعد االمتحانات  )9

وقت البدء
تبدأ جميع االختبارات في الوقت المحدد في الجدول الصادر عن مكتب خدمات الطلبة والتسجيل.  •

لن يُسمح ألي طالب بدخول قاعة االختبار في حال وصوله بعد انقضاء أكثر من 1٥ دقيقة على بداية االختبار.  •
لن يحصل الطالب على وقت إضافي في حال وصوله لقاعة االختبار متأخراً، ويتوجب على الطالب المتأخر التوجه لمكتب خدمات الطلبة والتسجيل    •

للحصول على إذن لدخول قاعة االختبار.  

التحقق من البطاقة التعريفية للطالب
على الطالب ابراز البطاقة التعريفية الخاصة به والصادرة عن أكاديمية ربدان قبل دخوله قاعة االختبار مع التنويه أنه لن يُسمح للطالب الذي ال يحمل 

البطاقة التعريفية بدخول قاعة االختبار إال بعد التوجه إلى مكتب خدمات الطلبة والتسجيل للحصول على إشعار مؤقت يُثبت شخصيته.

القرطاسية
على الطالب أن يحضر القرطاسية الخاصة به إلى قاعة االختبار مع التنويه أن اكاديمية ربدان لن توفر أية قرطاسية خال االختبارات.

مغادرة قاعة االختبارات
على الطالب أن يمكث في القاعة الدراسية لمدة نصف ساعة على األقل من وقت بداية االختبار وقد يسمح المراقب للطالب مغادرة القاعة قبل    •

انقضاء الساعة وذلك حسب طبيعة االختبار. وبعد مغادرة القاعة، لن يُسمح للطالب بالرجوع إليها.  
لن يُسمح للطالب بمغادرة القاعة خال آخر 15 دقيقة من االختبار إال بعد الحصول على اذن من المراقب. وفي حال مغادرة الطالب دون إذن، لن يتم    •

تصحيح ورقة االختبار الخاصة بذلك الطالب.  

سلوك الطالب
يُمنع الكام خال االختبار منعًا باتًا إال في حالة الحصول على اذن.  •

يتوجب أن يكون سلوك الطالب نموذجيًا خال االختبار.  •
على الطالب أن ينأ بنفسه عن أية سلوكيات مشبوهة توحي بالغش بأي شكل من األشكال خال االختبار.  •

على الطالب أن يتجنب النظر للطاب اآلخرين وأن ينأ بنفسه عن اعطائهم أية اشارات خال االختبار.  •
تفرض األكاديمية عقوبات صارمة على الطاب الذين يحاولون الغش في االختبارات.  •

األسئلة
في حال كان لدى الطالب أية استفسارات حول االسئلة، عليه أن يرفع يده لجلب انتباه المدرس الذي يتوجه إليه لاستماع للسؤال والرد عليه.

الغش
لن يسمح للطلبة المتورطين بالغش بأخذ أية اختبارات أخرى وسيكونون عرضة لإلجراءات التأديبية.  •

في حال اشتباه المراقب بأي نشاط غير طبيعي أو وجود مواد محظورة، يمتلك المراقب صاحية البحث عن أية مواد محظورة ومصادرتها.  •

الوقت المخصص
على المراقب اباغ الطلبة بالوقت االجمالي المخصص لاختبار مع التنويه أّن الطالب لن يُمنح أي وقت إضافي بعد بداية االختبار رسميًا.  •

انهاء االختبار
ال يُسمح للطالب بإخراج أي مواد ذات صلة باالختبار من القاعة الدراسية بما في ذلك األوراق التي قد يستخدمها بعض الطلبة لكتابة اجابات أولية أو    •

كتابة األفكار المختلفة.  



0         معادلة باالختبار )معادلة التعلم والخبرات السابقة(   0   CH  
0         معفي )معادلة التعلم والخبرات السابقة(   0   EX  

0        معادلة من مؤسسة أكاديمية أخرى  )معادلة التعلم والخبرات السابقة(   0   TR  
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الدرجات والمعدل

الدرجات باألرقام والرموز  )1
إن نظام الدرجات في األكاديمية مبني على نظام الدرجات باألحرف. تعتمد أكاديمية ربدان نظام النقاط من )4 نقاط(، وترصد عامات المواد بالحروف وفق 

النقاط المبينة إزاء كل منها في جدول تقديرات المساقات.

الجدول 1: تقييم المعدالت التراكمية للطلبة المسجلين قبل فصل الخريف 2016

الجدول 2:  تقييم المعدالت التراكمية للطلبة المسجلين في فصل الخريف 2016 وما بعده:
 تدون الوضع األكاديمي على كشف العالمات كما يلي:



على مقاعد الدراسة   0   0   K  

مقبول )ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة(   0   0   S  

غير مقبول )ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة(   0   0   U  

منسحب )قبل انتهاء فترة الحذف الرسمية بموجب التقويم األكاديمي(         0   0   W  

ناجح بتفوق )ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة(   0   0   P  

بدون درجة   0   0   N  

غير مكتمل   0   0   *I  

وهناك درجات قد ترصد في كشف درجات الطالب ولكنها ال تدخل في حساب معدل الطالب الفصلي أو التراكمي وتشمل على التالي:

وهناك رموز إدارية ُترصد على كشف الدرجات وذلك على النحو التالي:

الوصف المعدل    النسبة   الدرجة  

الدرجة                 النسبة          المعدل      الوصف

I* = عامة مؤقته تُمنح للطالب بتقدير من العميد للداللة على أن الطالب لم يُنهي جميع متطلبات المساق لوجود سبب صحي أو ظروف  
شخصية استثنائية كحاالت الوفاة.  

ماحظة: يتوجب عدم التعامل مع الرموز اإلدارية على أنها درجات.

)Audit( التدقيق والمراجعة   0   0    AU

مفصول ألسباب متعلقة بالنزاهة األكاديمية           

مفصول   0   0    DA

ماحظة: يحصل الطالب على عامة DA في كل المساقات في           
الفصل الذي تعرض فيه للفصل ألسباب أكاديمية.        

مفصول ألسباب غير أكاديمية   0   0    DN

ماحظة: يحصل الطالب على عامةDN في كل المساقات في          
الفصل الذي تعرض فيه للفصل ألسباب سلوكية أو تأديبية.        

تم ايقاف قيد الطالب ألسباب متعلقة بالنزاهة األكاديمية.    0   0    SA

تم ايقاف قيد الطالب ألسباب غير أكاديمية   0   0    SN
        )كاألسباب السلوكية(

منسحب    0   0    SA

                         )بعد انتهاء فترة الحذف المسموحة بموجب التقويم  األكاديمي(.
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المعدل  )2

يعبر المعدل عن المتوسط التراكمي الرقمي المستخدم لقياس مستوى األداء األكاديمي للطالب في أكاديمية ربدان، ويعكس المعدل عدد الساعات 
المعتمدة التي سجلها الطالب والدرجات التي حصل عليها. ويتم حساب المعدل من خال ضرب القيمة العددية لدرجة الحرف بعدد الساعات لكل مساق 

والناتج من ذلك هي مجموع النقاط النوعية التي حققها الطالب في ذلك المساق ثم يتم جمع النقاط النوعية لجميع المساقات ونقسمها على عدد 
الساعات المعتمدة التي تم اكمالها لنحصل على المعدل، مع التنويه أن عملية الحساب تستثني المساقات التي ليس لها نقاط نوعية.

المعدل الفصلي:

يتم حساب المعدل الفصلي باالستناد إلى المساقات التي سجلها الطالب في ذلك الفصل باستثناء تلك المساقات التي حصل الطالب فيها على عامة 
.TR أو EX أو CH أو الرمز Wأو I أو K أو N أو U أو S أو P

والجدير بالذكر أّنه في حال أعاد الطالب مساق ما أكثر من مرة فإن عملية حساب المعدل تأخذ بعين الحسبان العامة األعلى فقط.

والمعدل التراكمي
 

يتم حساب المعدل التراكمي باالستناد إلى جميع المساقات التي سجلها الطالب خال فترة دراسته في أكاديمية ربدان وفي المستويات الثاثة للبرنامج 
وهي الشهادة الجامعية المتوسطة والدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس، باستثناء تلك المساقات التي حصل الطالب فيها على عامة P، أو S أو U أو N أو 

.TR أو EX أو CH أو الرمز Wأو I أو K

والجدير بالذكر أّنه في حال أعاد الطالب مساق ما أكثر من مرة فإن عملية حساب المعدل التراكمي تأخذ بعين الحسبان العامة األعلى فقط.

احتساب معدل خريجي الشهادة الجامعية المتوسطة والدبلوم العالي
 

في حال انتظم طالب ما لدراسة بكالوريوس العلوم في أي من برامج أكاديمية ربدان ومن ثّم قرر الخروج من األكاديمية بدرجة الشهادة الجامعية 
المتوسطة أو الدبلوم العالي عوضًا عن درجة البكالوريوس فإن عملية حساب المعدل التراكمي تعتمد كليًا على المعدل التراكمي للبرنامج الذي قبل 

فيه الطالب.

والجدير بالذكر أنه في حال قرر الطالب ترك البرنامج عند مستوى معين من المستويات الثاثة للبرنامج وهي الشهادة الجامعية المتوسطة، والدبلوم 
العالي، ودرجة البكالوريوس فإن معدل البرنامج يعكس أداء الطالب عند كل مستوى من هذه المستويات.

معدل البرنامج
 

يتم حساب معدل البرنامج باالستناد إلى جميع المساقات التي سجلها الطالب في أحد المستويات الثاثة للبرنامج
وهي الشهادة الجامعية المتوسطة، والدبلوم العالي، ودرجة البكالوريوس باستثناء تلك المساقات التي حصل الطالب فيها على عامة P، أو S أو U أو N أو 

.TR أو EX أو CH أو الرمز Wأو I أو K

والجدير بالذكر أّنه على الطالب الحصول على معدل أدناه 2 ليتمكن من التخرج بأحد المؤهات الثاثة من البرنامج
)شهادة جامعية متوسطة، الدبلوم العالي، ودرجة البكالوريوس(.

 



مثال على حساب المعدل

يعرض الجدول التالي مثال على حساب معدل الطالب:

فصل الخريف 2013:

القيمة  العددية للدرجة النقاط النوعية الدرجة  المساق                                                                             الساعات                   المعتمدة 

4.5  1.5  +D  3  GE1110

9.0  3.0  B  3  GE1120

6.0  2.0  C  3  GE1130

0  0  F  3  GE1140

12  4.0  A  3  GE1150

3.5  3.5  +B  1  GE1160

35    16 مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي 

المعدل التراكمي الفصلي = نقاط الجودة/الساعات المعتمدة يعني 35/16=2.19  الوضع األكاديمي جيد 

0  0  F  5  GP1210

12.5  2.5  +C  5  GP1220

4.5  1.5  +D  3  GP1230

0  0  TR  1  IS1240

17    14 مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي 

المعدل التراكمي الفصلي = نقاط الجودة/الساعات المعتمدة يعني 14/17=1.21 على قائمة االنذار 

)35+17( 52  )14+16( 30 المجموع التراكمي )مجموع الساعات المعتمدة(  

المعدل التراكمي 52 / 30 =1.73
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معادلة التعليم والخبرات السابقة

الممنوحــة  المعتمــدة  الســاعات  مســتوى  تحديــد  عمليــة  وتعتبــر 
للطالــب لقــاء دراســة أو شــهادة أو مؤهــل ســابق مــن اختصاصــات 
مديــر الشــؤون األكاديميــة أو مديــر الشــؤون المهنيــة باالستشــارة 
مــع عضــو هيئــة التدريــس للبرنامــج أو المســاق المــراد معادلــة مــادة 

مكافئــة لــه ونائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة.

اجتياز مساقات بنجاح في أحد المؤسسات التعليمية     •
المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  دول  فــي  المعتمــدة   

اجتياز مساقات بنجاح في أحد المؤسسات التعليمية     •
المعتمــدة والكائنــة خــارج الدولــة.  

المؤهات من الهيئات المهنية المعترف بها.  •
االختبارات الدولية المعتمدة )كاآليلتز والتوفل والبكلوريا     •

الدولية(.  
التعلم التجريبي ذات الصلة الذي تم االعتراف به وتقييمه     •

والتصديق عليه رسميا.  

ــبق  ــا س ــراً لم ــدة نظي ــاعات معتم ــب س ــة الطال ــح األكاديمي ــد تمن وق
للطالــب اكتســابه مــن شــهادات ومؤهــات وخبــرات عمليــة شــريطة 
االعتــراف  لعمليــة  واللوائــح  القوانيــن  متطلبــات  الطالــب  يُلبــي  أن 
بالســاعات المعتمــدة وأي شــروط أخــرى اعتمدتهــا جهــة الترخيــص أو 

االعتمــاد.

الممنوحــة  المعتمــدة  الســاعات  مســتوى  تحديــد  عمليــة  وتعتبــر 
للطالــب لقــاء دراســة أو شــهادة أو مؤهــل ســابق مــن اختصاصــات 
مديــر الشــؤون األكاديميــة أو مديــر الشــؤون المهنيــة باالستشــارة 
مــع عضــو هيئــة التدريــس للبرنامــج أو المســاق المــراد معادلــة مــادة 

مكافئــة لــه وعميــد الكليــة.

وبغــض النظــر عــن مســتوى الســاعات المعتمــدة الممنوحــة للطالــب 
ــات  ــة المتطلب ــب تلبي ــى الطال ــي عل ــابه، ينبغ ــه اكتس ــبق ل ــا س ــر م نظي

الســابقة والمرافقــة.

ويتوجــب أن تكــون عامــة الطالــب فــي المســاق المــراد معادلتــه ال تقــل 
.C عــن 2  أو

ــابقة  ــرات الس ــم والخب ــة التعل ــة معادل ــزم عملي ــروري أن تلت ــن الض وم
ــة: ــروط التالي بالش

أال تتجاوز نسبة الساعات المعادلة نظير التعلم والخبرات    •
السابقة %50 من الساعات االجمالية للبرامج التي ال تنتهي    

بدرجة أكاديمية.  
أال تتجاوز نسبة الساعات المعادلة نظير التعلم والخبرات    •

السابقة عن %25 من اجمالي ساعات آخر عامين أكاديميين    
للبرامــج األكاديميــة الممتــدة علــى 4 ســنوات.  

ــد  ــابقة إال بع ــرات الس ــم والخب ــة للتعل ــى معادل ــب عل ــل الطال وال يحص
قبولــه قبــواًل كامــًا كطالــب ســنة أولــى فــي أحــد البرامــج األكاديميــة 

ــدان. ــة رب ــا أكاديمي ــي تطرحه الت

الشــؤون  مديــر  إلــى  بطلــب  التقــدم  مســؤولية  الطالــب  علــى  ويقــع 
ــب  ــى مكت ــه إل ــال التوج ــن خ ــة م ــؤون المهني ــر الش ــة أو مدي األكاديمي
ــة التعلــم والخبــرات  خدمــات الطلبــة والتســجيل وتعبئــة طلــب معادل
الســابقة مــع مراعــاة ارفــاق أصــول كافــة الوثائــق الثبوتيــة الازمــة مثــل 
كشــف العامــات، والشــهادات العلميــة والمهنيــة، وخطابــات التوصيــة 

ــل. ــات العم ــن جه م

 ويقــوم مديــر الشــؤون األكاديميــة أو المهنيــة بالــرد علــى الطلــب خطيــًا 
خــال 14 ســاعة ويخبــره بحالــة الطلــب وبالخطــوات التاليــة الواجــب 
ــض  ــباب رف ــة أو بأس ــال الموافق ــي ح ــمية ف ــة رس ــراء معادل ــا إلج اتباعه

ــة فــي حــال رفــض الطلــب. المعادل

متطلبــًا  المعادلــة  لعمليــة  يخضــع  الــذي  المســاق  كان  حــال  وفــي 
ــاق  ــك المس ــي ذل ــجيل ف ــب التس ــق للطال ــا يح ــر، ف ــاق آخ ــابقًا لمس س
)أي المســاق اآلخــر( إال بعــد الحصــول علــى موافقــة رســمية لمعادلــة 

الســابق. المتطلــب 

كل  حســب  منفصلــة  تقييــم  لعمليــة  معادلــة  طلــب  كل  ويخضــع 
حالــة، مــع التنويــه علــى ضــرورة أن يقــدم الطالــب طلــب معادلــة التعلــم 
ــي  ــام األكاديم ــن الع ــي األول م ــل الدراس ــال الفص ــابقة خ ــرات الس والخب

ــدان. ــة رب ــي أكاديمي األول ف

التعلــم  مــن  الطالــب  اكتســبها  التــي  المعادلــة  المســاقات  وتدخــل 
والخبــرات الســابقة فــي حســاب الســاعات المعتمــدة المطلوبــة لتلبيــة 

ــدان. ــة رب ــن أكاديمي ــرج م ــات التخ متطلب

المعادلة باالختبار

دون  مــا  لمســاق  المعتمــدة  الســاعات  علــى  الطالــب  يحصــل  قــد 
التســجيل فيــه وذلــك مــن خــال اجتيــاز اختبــار خــاص، حيثمــا تعــذر منــح 
الطالــب ســاعات معتمــدة بنــاًء علــى عمليــة معادلــة التعلــم والخبــرات 
عليهــم  تنطبــق  الذيــن  الطلبــة  وعلــى  آنفــًا.  إليهــا  المشــار  الســابقة 
الشــروط التواصــل مــع مديــر البرنامــج المختــص لطلــب االختبــار. وتعتبــر 
ــج  ــر البرنام ــات مدي ــن اختصاص ــار م ــب لاختب ــى أداء الطال ــة عل الموافق
ــة باالختبــار” ويُســتخدم  الــذي يوجــه الطالــب لتعبئــة اســتمارة “المعادل
الســاعات  علــى  للداللــة  الطالــب  عامــات  كشــف  فــي  خاصــًا  رمــزاً 
اختبــارات  واجتيــاز  أداء  بعــد  الطالــب  عليهــا  حصــل  التــي  المعتمــدة 
ــه أن هــذه الســاعات لــن تدخــل فــي حســاب المعــدل  معينــة، مــع التنوي
التراكمــي للطالــب. وفــي هــذه الحالــة يكــون عــدد الســاعات التــي ســجل 
لهــا الطالــب مســاويًا لعــدد الســاعات التــي حصــل عليهــا. وفــي حــال 
ــن  ــكل م ــأي ش ــر ب ــن يؤث ــك ل ــإن ذل ــار، ف ــذا االختب ــي ه ــب ف ــاق الطال اخف
األشــكال علــى المعــدل التراكمــي للطالــب أو علــى عــدد الســاعات التــي 
ســجلها. وتدخــل الســاعات األكاديميــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب 
نتيجــة أداء واجتيــاز اختبــارات معينــة فــي حســاب الســاعات التــي حصــل 
ــب  ــي تحتس ــدان وبالتال ــة رب ــي أكاديمي ــة ف ــاء الدراس ــب أثن ــا الطال عليه
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مــن ضمــن متطلبــات التخــرج.
 وتخضع عملية المعادلة باالختبار للشروط التالية:

تجري االختبارات المرتبطة بعملية المعادلة باالختبار في العادة    •
خال فترة االختبارات النهائية، مع التنويه على ضرورة أن يُغطي    

االختبار المخرجات التعليمية للمساق المعني.  
ال يجوز للطالب أداء هذا النوع من االختبارات أكثر من مرة واحدة    •

في الفصل الواحد.  
ال يجوز أن تتجاوز نسبة الساعات المعتمدة التي يحصل عليها    •

الطالب باالختبار %10 من اجمالي عدد الساعات المعتمدة     
للتخصص المعني.  

يُستخدم رمز CH في كشف العامات للداللة على الساعات    •
المعتمدة التي حصل عليها الطالب باالختبار. ويستخدم الرمز    
في كشف العامات للداللة على المساقات التي حاول الطالب    •

اجتيازها باالختبار ولكنه أخفق في ذلك.  
على الطلبة الذين يرغبون الحصول على ساعات معتمدة عن    •

طريق أداء االختبارات المعتمدة تلبية كافة المتطلبات السابقة    
للمساق المعني.  

تظلمات الطلبة

داعمــة  توافقيــة  ايجابيــة  بيئــة  بتوفيــر  ربــدان  أكاديميــة  تلتــزم 
شــعر  حــال  وفــي  األوقــات.  كافــة  فــي  الطلبــة  وتطــور  وأداء  لتعلــم 
الطالــب بتعرضــه ألي شــكل مــن أشــكال المعاملــة غيــر المنصفــة 
ــة  ــر تعليمي ــة وغي ــباب تعليمي ــط بأس ــز المرتب ــات أو التميي أو المضايق

التقــدم بتظلــم. فيحــق لــه 

والتظلمــات  الشــكاوى  لكافــة  واالســتجابة  مــع  التعامــل  ولضمــان 
بالطريقــة والوقــت المناســبين، علــى الطلبــة مراعــاة التنســيق المباشــر 
مــع مكتــب خدمــات الطلبــة والتســجيل الــذي يقــوم بــدوره باختيــار أحــد 
أعضــاء المكتــب )مســؤول حــل النزاعــات( لتولــي مســؤولية حــل النــزاع 
وضمــان أن تظلمــات وشــكاوى وهمــوم الطالــب يتــم التعامــل معهــا 

فــي الوقــت المناســب وبطريقــة عادلــة ومنصفــة.

حــل  محاولــة  البدايــة  فــي  عليــه  تظلــم،  للطالــب  كان  حــال  وفــي 
المشــكلة وديــًا مــن خــال التحــدث مباشــرة مــع الشــخص المعنــي 
وبشــكل غيــر رســمي. وفــي حــال اســتمرار المشــكلة، علــى الطالــب 
ــة  ــول كيفي ــورة ح ــح والمش ــب النص ــي لطل ــد األكاديم ــه للمرش التوج
حــل المشــكلة بشــكل غيــر رســمي. وإذا لــم يحــل الطالــب المشــكلة 
بعــد التوجــه للمرشــد األكاديمــي بإمكانــه التقــدم خطيــًا ببيــان تظلــم 
موجهــًا إلــى مديــر خدمــات الطلبــة والتســجيل شــريطة أن يشــمل 

ــي: ــى التال ــان عل البي

وصف عام موجز لطبيعة التظلم.  •

أسماء األطراف المعنية بالتظلم.  •
موجز للجهود المبذولة لحل النزاع وديًا.  •

وتــُرد إدارة خدمــات الطلبــة والتســجيل علــى كافــة التظلمــات المقدمــة 
ــزاع.  ــل الن ــؤواًل لح ــن مس ــاعة وتعي ــا 24 س ــرة أقصاه ــال فت ــميًا خ رس
وحينهــا تحــدد إدارة خدمــات الطلبــة االجــراءات التــي ينبغــي علــى الطالــب 

اتباعهــا.
وفــي حــال كان التظلــم ذا صلــة بمســائل تعليميــة مثــل البرنامــج 
أو المســاق أو طريقــة التدريــس أو التقييــم أو العامــات أو االختبــارات، 
فإنهــا تحــّول إلــى مديــر الشــؤون األكاديميــة أو مديــر الشــؤون المهنيــة.

وفــي حــال كان التظلــم ذا طبيعــة غيــر أكاديميــة، مثــل تلــك المســائل 
الشــخصية أو التنمــر أو المضايقــات أو غيــر ذلــك، فإنهــا تحــّول إلــى مديــر 

خدمــات الطلبــة والتســجيل.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن كافــة التظلمــات والشــكاوى الــواردة مــن الطلبــة 
تعامــل بســرية تامــة.

انضباط الطلبة

علــى جميــع الطلبــة المنتظميــن للدراســة فــي أكاديميــة ربــدان التحلــي 
بــروح المســؤولية فــي جميــع األوقــات وأن يُلبــوا كافــة معاييــر الســلوك 
ــة  ــى الطلب ــي. وعل ــلوك المجتمع ــة والس ــة األكاديمي ــخصي والنزاه الش
ــوا  ــدان وأن يتحل ــة رب ــي أكاديمي ــذة ف ــح الناف ــن واللوائ ــاع للقواني االنصي
علــى الــدوام بأفضــل معاييــر الســلوك الشــخصي واألكاديمــي ويلتزمــون 
بسياســة حقــوق ومســؤوليات الطالــب. ويُعــرض الطالــب الــذي يخالــف 
القوانيــن إلجــراءات تأديبيــة تتناســب فــي شــدتها مــع حجــم ســوء 
الســلوك أو المخالفــة. ويحــق للطالــب الــذي يقــع عليــه أي إجــراء تأديبــي 

تقديــم تظلــم وفقــًا لإلجــراءات النافــذة فــي سياســة تظلــم الطالــب.

الطالــب وسياســة حقــوق  االلمــام بمدونــة ســلوك  الطالــب  وعلــى 
حيــث  ربــدان  أكاديميــة  فــي  انتظامــه  عنــد  الطالــب  ومســؤوليات 
ــن  ــن القواني ــة م ــب بمجموع ــة الطال ــلوك والسياس ــة الس ــزم مدون تُل

ومنهــا: واللوائــح 
النزاهة والشرف األكاديمي )وتشمل كافة المسائل     •
المرتبطة بالغش والسرقة الفكرية ونقل أعمال اآلخرين     

وانتهاك حقوق النشر(.  
المواظبة على حضور المحاضرات واحترام مواعيد     •

المحاضرات والسلوك داخل القاعة الدراسية.  
اتمام كافة الواجبات والتقييمات وااللتزامات التعليمية     •

األكاديمية  
المشاركة بالتقييمات واالختبارات واالمتحانات المقررة     •

التصرف على نحو مناسب أثنائها.  
تلبية كافة متطلبات المساقات والبرامج.  •

ولن تتساهل األكاديمية في التعامل مع أي سلوك غير مقبول من 
شأنه الحاق األذى بالطاب اآلخرين أو موظفي األكاديمي أو أي سلوك 

تخريبي أو أية أعمال سرقة أو أية أعمال أخرى من شأنها تشويه 
سمعة األكاديمية بأي شكل من األشكال. وسيتعرض أي طالب 

يخالف القواعد والتعليمات إلجراءات تأديبية.
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ــي  ــب ف ــاغ الطال ــيتم اب ــة، س ــلوك أو مخالف ــوء س ــن س ــاغ ع ــد الب وعن
يُمكــن  التــي  وبالتدابيــر  ســارية  الئحــة  أو  لقانــون  بمخالفتــه  البدايــة 
المديــر  وســيقوم  المخالفــة.  لتلــك  مباشــرة  كنتيجــة  اتخاذهــا 
المختــص بالتحقيــق فــي حادثــة ســوء الســلوك أو المخالفــة ومــن ثــّم 
بتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أســباب وجيهــة العتبــار مــا ارتكبــه الطالــب 
ــة مخالفــة للقوانيــن واللوائــح والمعاييــر الســلوكية النفــاذة فــي  بمثاب

األكاديميــة.

بالمســائل  مرتبطــة  المخالفــة  أو  الســلوك  ســوء  كان  حــال  وفــي 
األكاديميــة  الشــؤون  مديــر  االختصــاص  صاحــب  يكــون  األكاديميــة، 
أو مديــر الشــؤون المهنيــة. أمــا إذا كان ســوء الســلوك أو المخالفــة 
ــب  ــون صاح ــة، فيك ــر أكاديمي ــة أو غي ــر تعليمي ــائل غي ــة بمس مرتبط

والتســجيل. الطلبــة  خدمــات  مديــر  االختصــاص 

وســيقوم المديــر المختــص بالتحقيــق فــي حادثــة ســوء الســلوك أو 
المخالفــة ومــن ثــّم بتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أســباب وجيهــة العتبــار 
والمعاييــر  واللوائــح  للقوانيــن  مخالفــة  بمثابــة  الطالــب  ارتكبــه  مــا 

ــة. ــي األكاديمي ــاذة ف ــلوكية النف الس

ــة  ــح األكاديمي ــن ولوائ ــة قواني ــب بمخالف ــورط الطال ــت ت ــال ثب ــي ح وف
ذات الصلــة بالســلوك األكاديمــي والشــخصي، يقــوم المديــر صاحــب 
االختصــاص )أي مديــر الشــؤون األكاديميــة أو مديــر الشــؤون المهنيــة أو 
مديــر خدمــات الطلبــة والتســجيل( باتخــاذ االجــراءات التأديبيــة التاليــة:

انذار شفوي  •
انذار خطي  •

جلسة استماع  •

ويتلقى الطالب انذارين شفويين أو خطيين فقط ألي مخالفة أو سوء 
سلوك قبل عقد جلسة استماع له.

اإلنذار شفوي
يتلقى الطالب انذار شفوي في حال تقرر أنه ارتكب مخالفة بسيطة 

للقوانين واللوائح السارية في أكاديمية ربدان، مع التنويه على مراعاة 
أن يصدر اإلنذار أو التنبيه الخطي عن عضو هيئة التدريس ذا الصلة وأن 

ّتدون الواقعة في ملف الطالب.
 

االنذار الخطي
في حال حصول الطالب على انذار خطي، سيقوم المدير صاحب 

االختصاص بإعداد تقرير بالواقعة ويوصي بالقرار التأديبي الذي يراه 
مناسبًا.

وتتاح للطالب فرصة المرافعة لعرض وجهة نضره حول الواقعة قبل 
صدور القرار التأديبي، مع التنويه على ضرورة موافقة نائب الرئيس 

التنفيذي ألكاديمية ربدان على أي قرار يصدر بحق نفس الطالب بعد 
ذلك.

جلسة االستماع
قبل صدور توصية من المدير صاحب االختصاص بإيقاع عقوبة تأديبية 

بحق أحد الطلبة خال جلسة االستماع، تتاح لذلك الطالب فرصة 
المرافعة لعرض وجهة نظرة حول الواقعة، مع التنويه على ضرورة 

موافقة نائب الرئيس التنفيذ ألكاديمية ربدان على أي قرار يصدر بحق 
نفس الطالب بعد ذلك.

اإلجراءات التأديبية
تعتمد التدابير التأديبية المتخذة بحق الطالب على جسامة المخالفة 

التي ارتكبها. وقد تشمل هذه التدابير على التالي:

اإلرشاد  •
ايقاف الطالب عن الدراسة في أحد المقررات.  •

الغاء أحد التقييمات أو نتيجة أحد االختبارات أو الواجبات أو     •
االمتحانات.  

ايقاف الطالب عن الدراسة في األكاديمية لمدة فصل دراسي    •
واحد.  

الفصل من األكاديمية.  •
العقوبة المالية المتمثلة باستيفاء تكلفة اصاح الممتلكات    •

المتضررة من الطالب مباشرة أو استبدال ما حصل عليه الطالب    
من األكاديمية بشكل غير مشروع على نفقة الطالب.  

وتجدر االشارة إلى أّن كافة وثائق ومستندات المسائل والقرارات 
التأديبية تحفظ في ملف الطالب.

اعتراضات الطلبة

في حال اعتقد الطالب أن القرار الصادر بحقه نتيجة مسألة أكاديمية أو 
غير أكاديمية غير منصف، يُمكنه في البداية مناقشة تلك المسألة 

مع المرشد األكاديمي الذي يقوم - حيثما أمكن - بإتاحة الفرصة أمام 
الطالب لمناقشة المسألة محل الخاف مع الطرف المعني. وفي حال 

تعذر حل الخاف، يحق للطالب االعتراض على القرار الصادر بحقه.

تحديد عالمات االختبارات والتقييمات  .1

عند اعتراض الطالب على عامة االختبار النهائي أو عامة أحد 
التقييمات، عليه أن يقدم مبرراً مقنعًا لاعتراض. وقد يشمل ذلك 

على التالي:

وقوع خطأ نتيجة ادخال المدرس عامة خاطئة للطالب أو في    •
حال حدوث أخطاء حسابية.  

حدوث تباين واضح في تقييم طاب المساق الواحد.  •
حدوث طارئ صحي أو عائلي أو شخصي من شأنه التأثير الكبير على    •

أداء الطالب األكاديمي.  
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العالمة النهائية  .2

ــال  ــن خ ــاق. م ــة للمس ــة النهائي ــى العام ــراض عل ــة االعت ــق للطلب يح
ــألة: ــة المس ــب لمناقش ــب الترتي ــن حس ــراد التاليي ــاء األف لق

   
يتــم نصــح الطالــب باإلجــراء وعــن لجنــة المراجعــة فــي حــال اضطــرت 
هــذه  مــن  ينجــم  قــد  قــرار  وأي  الموضــوع  لتقييــم  االجتمــاع  علــى 

المراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي عقوبــات تأديبيــة ملزمــة للطالــب. 
 

مدرس المساق و  .1  
عميد الكلية  .2  

يحــق للطالــب التظلــم علــى القــرار صــدر بحقــه خطيــًا إلــى عميــد الكليــة 
خــال ســبعة أيــام مــن صــدور ذلــك القــرار.

المعنيــة وأن يشــمل هــذا  الكليــة  يُوجــه االعتــراض لعميــد  أن  علــى 
االعتــراض تفاصيــل القــرار المعتــرض عليــه والخطــوات التــي اتخذهــا 
الطالــب لحــل الخــاف إضافــة لمبــررات االعتــراض. وســيقوم عميــد 
الكليــة باختيــار لجنــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية لمراجعــة أداء 
الطالــب فــي المســاق وقــد يشــمل ذلــك مقابلــة الطالــب ومــدرس 
ــم  ــوص تظل ــه بخص ــة توصيت ــس اللجن ــدم رئي ــم يق ــن ث ــاق. وم المس
ــادر  ــرار الص ــه أّن الق ــع التنوي ــة. م ــة النهائي ــد للموافق ــى العمي ــب إل الطال

عــن عميــد الكليــة قطعــي ونهائــي وال يقٌبــل التظلــم عليــه.

عالمات االختبارات والتقييم  .3

يحــق للطلبــة االعتــراض علــى عامــة االختبــارات والتقييمــات. وتتبــع 
عمليــة االعتــراض علــى االختبــارات والتقييمــات كافة اجــراءات االعتراض 
علــى العامــة النهائيــة باســتثناء البنــد المتعلــق بجهــة االختصــاص 

حيــث ينظــر فــي هــذا النــوع مــن االعتراضــات لجنــة االختبــارات.

المسائل األكاديمية غير المرتبطة بالعالمات  .4

بالنسبة ألي مسائل غير أكاديمية مثل التنمر أو السرقة أو تلف 
الممتلكات أو غير ذلك من المسائل، يجب تطبيق اإلجراء التالي:

وتعلن نية التظلم في قرار أو حكم إلى المسجل العام في     •
غضون سبعة أيام من القرار أو المسألة التي يتم التظلم     

ضدها؛   

في حال حدد المسجل العام بأن التظلم مستحق   •

ــه خــال 10 يــوم مــن   ويجــب اتخــاذ قــرار بشــأن ذلــك وإبــاغ الطالــب ب
تاريــخ التظلــم، إذا تــم تقديــم التظلــم فــي وقــت ال يمكــن اتخــاذ 
ــازة  ــبب اإلج ــه بس ــموح ب ــي المس ــار الزمن ــون اإلط ــي غض ــرار ف ــه ق في
الســنوية للمدرســين، يتــم اتخــاذ القــرار فــي غضــون 5 أيــام عمــل مــن 

ــل.  ــى العم ــس إل ــة التدري ــاء هيئ ــودة أعض ع

ــي وال  ــي ونهائ ــة قطع ــد الكلي ــن عمي ــادر ع ــرار الص ــه أّن الق ــع التنوي م
ــه. ــم علي ــل التظل يقٌب

أمــا بالنســبة لعــدم الحضــور فــي الفصــل، فيجــب علــى الطالــب تقديــم 
تظلــم خطيــا إلــى المديــر التنفيــذي للشــؤون األكاديميــة خــال يومــي 
عمــل مــن تاريــخ إخطــاره مــن قبــل الخدمــات الطابيــة بتجــاوز الحــد 

المســموح بــه للغيــاب. 

إذا لــم يســتجيب الطالــب ضمــن اإلطــار الزمنــي المســموح بــه، يتــم 
.”WF“ ســحبه مــن المســاق بســبب ضعــف الحضــور ومنحــه درجــة

إذا تمــت الموافقــة علــى تظلــم الطالــب وتغيــب الطالــب عــن المزيــد 
مــن الحصــص الدراســية بيــن وقــت تقديــم االلتمــاس واتخــاذ القــرار 
ــوء  ــاق لس ــن المس ــب م ــحب الطال ــم س ــرار، يت ــاذ الق ــد اتخ ــه أو بع في

.”WF“ الحضــور ويتــم منحــه درجــة

ويصــدر قــرار مــن المديــر التنفيــذي للشــؤون األكاديميــة خــال ثاثــة 
أيــام عمــل مــن تقديــم التظلــم. 

ــي وال  ــي ونهائ ــة قطع ــد الكلي ــن عمي ــادر ع ــرار الص ــه أّن الق ــع التنوي م
ــه. ــم علي ــل التظل يقٌب
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