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مقدمة موجزة
حصلــت أكاديميــة ربــدان علــى تفويــض رســمي مــن الجهــات
الراعيــة لهــا بإنشــاء مؤسســة تعليميــة ثنائيــة القطاعــات
تتصــف بالحالــة الجامعيــة وتمتلــك إطــار عمــل صــارم
لمؤهالتهــا إلعــداد قــادة المســتقبل ولضمــان اســتمرار قــدرة
الجاهزيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ولتحقيــق رســالتها فــي إنشــاء مؤسســة تعليميــة عالميــة
الطــراز ،تســتخدم األكاديميــة منهجــ ًا مكونــا مــن مراحــل،
حيــث ابتــدأت بعــدد قليــل مــن الطلبــة فــي ســبتمبر 2012
مــع توقعــات بازديــاد ذلــك العــدد ضمــن فتــرة زمنيــة قصيــرة.
وتتضمــن خارطــة الطريــق التــي رســمتها االكاديميــة لنفســها
البرنامــج التحضيــري وبرامــج الدبلــوم والــدورات المهنيــة
القصيــرة باإلضافــة إلــى برنامجــي البكالوريــوس والماجســتير.
وطرحــت األكاديميــة فــي عــام  2013برنامجــي بكالوريــوس
إدارة الطــوارئ المتكاملــة وإدارة اســتمرارية العمــل .وفــيعــام  2014قامــت الشــرطة بإرســال أول فــوج لهــا مــن الطــاب
للدراســة فــي برنامــج البكالوريــوس فــي إدارة مراكــز الشــرطة
الشــاملة وهــو برنامــج تــم تصميمــه ليكــون مرتبــط بشــكل
مباشــر مــع احتياجــات الجهــات الراعيــة .وفــي عــام  2015تــم
تطويــر المزيــد مــن البرامــج بحيــث تلبــي احتياجــات الجهــات
الراعيــة والمؤسســات الشــريكة لهــا.
ويأتــي معظــم الطــاب بشــكل رئيســي مــن مؤسســات الجهــات
الراعيــة وتشــمل هــذه الجهــات الجيــش والشــرطة ووزارة
الداخليــة وجهــاز حمايــة المنشــآت الحيويــة وحــرس الســواحل
والهيئــة الوطنيــة إلدارة األزمــات والطــوارئ .ومــن المؤمــل زيــادة
خارطــة التعــاون لتشــمل مجموعــة أوســع مــن المؤسســات
الحكوميــة والخاصــة التــي لهــا اهتمامــات فــي مجــال الجاهزيــة
مثــل الشــركات الخدميــة والتمويــل والســفر والســياحة.
إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة ثنائيــة القطاعــات فباإلضافــة إلــى
أنهــا تهتــم بتقــدم البرامــج األكاديميــة تقــوم أيضــ ًا بتنســيق
اعتمــاد التدريــب المهنــي .وســيقدم هــذا النمــوذج مرونــة
فــي اختيــار مســار التعلــم لــدى الطــاب مــن خــال االعتــراف
بتعليمهــم وخبراتهــم الســابقة ممــا يتيــح لهــم اســتكمال
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الدراســة للحصــول علــى مؤهــات علميــة بشــكل أســرع.
وســتقوم األكاديميــة بالربــط والتنســيق مــع المؤسســات
الرائــدة والبرامــج التنمويــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
كمــا توفــر األكاديميــة المرونــة أيضــا مــن خــال وجــود نقــاط
متعــددة للخــروج مــن البرامــج .فقــد يختــار الطــاب الخــروج عنــد
مســتوى الدبلــوم أو البكالوريــوس أو نقــل ســاعاتهم المعتمدة
إلــى مؤسســات تعليميــة أخــرى أو الحصــول علــى وظيفــة فــي
مؤسســات أخــرى .وقــد حــددت أكاديميــة ربــدان مكانتهــا فــي
الســوق مــن خــال الخدمــات التــي تقدمهــا لجهاتهــا الراعيــة
مــن برامــج تعليميــة تركــز علــى البعــد الجغرافــي وتعتمــد علــى
ثنائيــة القطاعــات التــي تحتــوي علــى عوامــل أكاديميــة ومنهــج
تربــوي تنمــوي.
هنــاك حاجــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكاديميــة
مختصــة بالجاهزيــة .وانشــئت أكاديميــة ربــدان لتلبيــة هــذه
الحاجــة.
للحصــول علــى المؤهــات العلميــة بشــكل أســرع .وســتقوم
األكاديميــة بالربــط والتنســيق مــع المؤسســات الرائــدة والبرامــج
التنمويــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
كمــا توفــر األكاديميــة المرونــة المتعلقــة بالدراســة ً
أيضــا
مــن خــال وجــود نقــاط متعــددة للخــروج مــن البرامــج
الدراســية .فقــد يختــار الطــاب الخــروج عنــد مســتوى الدبلــوم
أو البكالوريــوس أو نقــل ســاعاتهم المعتمــدة إلــى مؤسســات
تعليميــة أخــرى أو إلــى مؤسســات أخــرى جــرى توظيفهــم بهــا.
وقــد حــددت أكاديميــة ربــدان مكانتهــا ودورهــا األكاديمــي مــن
خــال الخدمــات التــي تقدمهــا للجهــات المعنيــة مــن برامــج
تعليميــة تركــز علــى البعــد الجغرافــي أو تعتمــد علــى ثنائيــة
القطــاع ،والعوامــل األكاديميــة ومنهــج تربــوي تطويــري.
والجديــر بالذكــر أنَــه تــم إنشــاء أكاديميــة ربــدان لتلبيــة حاجــة
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ألكاديميــة مختصــة بالجاهزية.
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كلمة رئيس األكاديمية
ورسالته الترحيبية
أه ـ ً
ا بكــم فــي أكاديميــة ربــدان .إننــي أشــعر بفخــر كبيــر لكونــي
رئيســ ًا لهــذا الصــرح التعليمــي العصــري والمتطــور للغايــة فــي
توفيــر التعليــم والتدريــب المتعلــق بالجاهزيــة للقطاعــات
الحكوميــة والخاصــة .وتــم إنشــاء هــذه األكاديميــة بســبب
إدراك الدولــة بــإن الجاهزيــة ضروريــة مــن أجــل حمايــة مصالحهــا،
ويتــم تحقيــق الجاهزيــة الحقيقيــة مــن خــال وضــع خطــط
وسياســات واالســتجابة بشــكل مشــترك مــن قبــل مؤسســات
الدولــة الحكوميــة والخاصــة ،بحيــث تكــون االســتجابة للحــوادث
والحــاالت الطارئــة منســقة وفعالــة.
تــم تأســيس أكاديميــة ربــدان لتعليــم وتدريــب طلبــة ينتمــون
إلــى مجموعــة واســعة مــن الجهــات المعنيــة الرئيســية مــن
خــال مجموعــة مــن البرامــج التعليميــة التــي تتــراوح مــن
درجــة الماجســتير إلــى الــدورات المهنيــة القصيــرة .كمــا تســعى
األكاديميــة للعمــل مــع هــذه الجهــات المعنيــة لوضــع معاييــر
متقدمــة ومشــتركة للعمــل والتدريــب المهنــي المشــترك
لتحقيــق نتائــج أكثــر فاعليــة مــن خــال إعــداد مراكــز للتميــز.
تعتبــر أكاديميــة ربــدان بيئــة تعليميــة مســتقبلية متعــددة
المجــاالت ويتــم اختيارهــا مــن قبــل العامليــن فــي مجــاالت
الســامة واألمــن والدفــاع والتأهــب للطــوارئ وإدارة األزمــات
لالســتمرار فــي تطويرهــم .تعتبــر أكاديميــة ربــدان مؤسســة
مســتقلة وتتبــع بشــكل مباشــر المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبــو
ظبــي ،وتطمــح إلــى المســاهمة فــي تطويــر قــدرة االســتجابة
لألزمــات علــى مســتوى عالمــي تماشــيا مــع خطــة أبــو ظبــي
والرؤيــة االقتصاديــة لعــام  .2030وســتقود األكاديميــة منهــج
الجمــع بيــن التعليــم األكاديمــي والمهنــي فــي الدولــة مــن خــال
ربــط التعليــم بالبحــث العلمــي وذلــك للمســاعدة فــي إعــداد
سياســات الجاهزيــة .وتعتبــر ربــدان المؤسســة األكاديميــة
األولــى علــى الصعيــد المحلــي التــي تجمــع بيــن الجانبيــن
األكاديمــي والمهنــي وتعتــرف بالتعليــم والخبــرات الســابقة
األمــر الــذي يُتيــح معادلــة الســاعات المعتمــدة عنــد االنتقــال مــن
مؤسســة أكاديميــة إلــى أخــرى واالعتــراف بالخبــرات عنــد االنتقــال
مــن مــكان عمــل إلــى آخــر بحيــث يتــم تجنــب التكــرار وينــم
منــح الطلبــة مســارات مهنيــة واضحــة باإلضافــة إلــى التطويــر
المهنــي.

نجحــت األكاديميــة فــي الحصــول علــى اعتمــاد أكاديمــي بشــكل
كامــل مــن هيئــة االعتمــاد األكاديمــي التابعــة لــوزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي لجميــع البرامــج التــي تطرحهــا وذلــك
مــن خــال تطويــر مناهــج ثنائــي القطاعــات .وتكمــن أهميــة
االعتمــاد للطلبــة فــي إتاحــة الفرصــة لالعتــراف بالمســاقات
داخــل وخــارج الدولــة ناهيــك عــن توفيــر إمكانيــة معادلــة
المســاقات عنــد االنتقــال مــن برنامــج تعليمــي ألخــر أو مــن
مؤسســة أكاديميــة أخــرى.
ولذلــك أصبحــت أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة ذات نظرة
مســتقبلية قــادرة علــى تجــاوز المناهــج والنمــاذج التعليميــة
التقليديــة والتعامــل مــع االحتياجــات التعليميــة الحاليــة للطلبة.
وتبنــى مناهجهــا الدراســية والتدريســية علــى التطبيــق العملــي
وذلــك الرتباطــه بشــكل وثيــق باحتياجــات الطلبــة والمهــارات
الضروريــة لوظائفهــم المســتقبلية .كمــا تتفانــى أكاديميــة
ربــدان فــي عملهــا لضمــان قــدرة الدولــة علــى االســتجابة
للحــوادث والطــوارئ فــي المســتقبل والتمتــع بالجاهزيــة الالزمــة
لحمايــة مصالحهــا ،حيــث أننــا فــي عالــم متقلــب وغيــر مســتقر.

جيمس انثوني مورس
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مقدمة عن نائب رئيس
األكاديمية ورسالته الترحيبية
يطيــب لــي فــي البدايــة أن أشــكركم علــى حســن اختياركــم
ألكاديميــة ربــدان ،ونحــن ملتزمــون بتحقيــق التميــز والســعي
لضمــان أن الوقــت الــذي ســتقضونه معنــا فــي األكاديميــة
ســيكون مثمــرا ً وأنــه مــن خــال ذلــك ســتحققون طموحاتكــم
وأهدافكــم المهنيــة.
وتهــدف أكاديميــة ربــدان بــأن تصبــح بيئــة تعليميــة مســتقبلية
تقــدم عــدة مجــاالت تعليميــة حيــث يتــم اختيارهــا مــن قبــل
العامليــن فــي مجــاالت الحمايــة واألمــن الدفــاع واالســتعداد
للحــاالت الطارئــة وإدارة األزمــة لالســتمرار فــي تطويرهــم ».إن
أكاديميــة ربــدان مؤسســة مســتقلة تتبــع المجلــس التنفيــذي
إلمــارة أبــو ظبــي حيــث تــم تأسيســها بموجــب القانــون رقــم
( )7لســنة  2013وهــي تطمــح إلــى المســاعدة فــي بنــاء قــدرات
الدولــة لمواجهــة شــتى أنــواع األزمــات والكــوارث علــى مســتوى
عالمــي بمــا يُحقــق خطــة أبــو ظبــي لعــام  2030ورؤيتهــا
االقتصاديــة.

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

ولذلــك أصبحــت أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة ذات نظــرة
مســتقبلية قــادرة علــى تجــاوز المناهــج والنمــاذج التعليميــة
التقليديــة لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة الحاليــة والمســتقبلية.
وتمتــاز مناهجهــا التعليميــة والتدريبيــة وأســاليبها التدريســية
بأنهــا مبنيــة علــى التطبيــق العملــي الــذي يناســب احتياجــات
الطالــب فــي الدراســة والمهنــة التــي يــدرس لهــا .نرجــو أن
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يســتغل الطلبــة وقتهــم فــي أكاديميــة ربــدان لتحقيــق
أكبــر قــدر مــن االســتفادة فجميــع مواردنــا وأعضــاء الهيئــة
التدريســية مكرســين لنجاحهــم.

د .فيصل عبيد العيان

خلفية عن أكاديمية ربدان
تضطلــع أكاديميــة ربــدان بــدور ريــادي يُعنــى بقيــادة الجهــود الوطنيــة للجمــع مــا بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهنــي .وتعتبــر أكاديميــة ربــدان
هــي المؤسســة األكاديميــة األولــى علــى الصعيــد المحلــي التــي تتبنــى النهــج الخــاص بالجمــع مــا بيــن الجانبيــن األكاديمــي والمهنــي ،والبنــاء
علــى التعلــم والخبــرات الســابقة ،األمــر الــذي يُتيــح احتســاب عــدد الســاعات المتراكمــة والمعتمــدة عنــد االنتقــال مــن منهــاج دراســي إلــى آخــر،
وكذلــك عنــد االنتقــال مــن وظيفــة إلــى أخــرى .بحيــث يتــم تجنــب التكــرار ويُتيــح للطلبــة مســارات مهنيــة واضحــة.
وتركز أكاديمية ربدان على المستوى االستراتيجي على ما يلي:
الحــرص علــى التطويــر المســتمر لألنشــطة التعليميــة التــي تقدمهــا األكاديميــة لكافــة األفــراد والمؤسســات المســتفيدة مــن
•
أكاديميــة ربــدان لضمــان اكتســابهم للقــدرات التــي تمكنهــم مــن اإلعــداد للمخاطــر واألخطــار الناشــئة بحيــث يتســنى منعهــا والتعامــل
معهــا وضمــان تمكيــن األفــراد والمؤسســات لالســتفادة مــن المجــاالت الناشــئة المرتبطــة بأنشــطة األكاديميــة.
•

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

ً
منــارة للعلــم والتعلــم ورافــدا ً للمعاييــر الجديــدة للمهنييــن فــي مجــاالت الســامة العامــة ،واألمــن ،والدفــاع،
وســتكون أكاديميــة ربــدان
والتأهــب لحــاالت الطــوارئ ،وإدارة األزمــات.
الرؤية
خلــق بيئــة تعليميــة مســتقبلية متميــزة ومتعــددة التخصصــات قــادرة علــى رفــد المؤسســات الحكوميــة بنخبــة مــن أبنــاء اإلمــارات األكفــاء
المتخصصيــن فــي مجــاالت :األمــن والســامة والدفــاع والتأهــب لحــاالت الطــوارئ وإدارة األزمــات.
الرسالة
تأهيــل المؤسســات واألفــراد باالســتناد إلــى معاييــر دقيقــة تتناســب مــع االحتياجــات المســتقبلية بمــا يكفــل إيجــاد قــوة وطنيــة متعــددة
التخصصــات ومتماســكة ،متجانســة ،دائمــة ،قــادرة علــى حمايــة المجتمــع الدولــي وأفــراده ومقوماتــه.
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الهيكل التنظيمي
إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة غيــر ربحيــة حيــث يشــرف عليهــا مجلــس لألمنــاء ،وملتــزم بشــكل كامــل بتحقيــق رســالة ورؤيــة األكاديميــة.
ّ
موضــح أدنــاه:
الهيــكل التنظيمــي لألكاديميــة كمــا هــو

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎن أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ رﺑﺪان
ﻫﻴﻜﻞ  :1اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﻨﺎء
تعمل
التنفيذية
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ
اللجنة
ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أﻣﻮر ﻳﺘﻢ
ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻬﺎ

ﻣﺠﻠﺲ اﻣﻨﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
واﻟﺤﻮاﻓﺰ

ﻟﺠﻨﺔ اوﻗﺎف

ﻫﻴﻜﻞ  :2اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
رﺋﻴﺲ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻟﻤﺰاﻳﺪات

ﻣﺠﻠﺲ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﺒﻮل

ﻟﺠﻨﺔ اﺧﻼق
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
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ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

الجزء األول :معلومات الطلبة
 .1معلومات عامة
1 .1

كيفية استخدام الدليل

يضــع هــذا الدليــل بيــن يــدي الطالــب معلومــات وافيــة حــول الدراســة فــي أكاديميــة ربــدان ،األمــر الــذي يتيــح للطالــب فرصــة اإللمــام بمحتويــات
هــذا الدليــل .ويســتند كل قســم وجــزء مــن هــذا الدليــل إلــى سياســة أو إجــراءات مخزنــة علــى بوابــة الطالــب االلكترونيــة التــي يُمكــن الوصــول
إليهــا مــن خــال الموقــع االلكترونــي لألكاديميــة حيــث يتمكــن الطالــب فرصــة االطــاع علــى معلومــات تفصيليــة حــول كل جانــب مــن جوانب
السياســات واالجراءات.
1.2

جهات االتصال المهمة

إذا كان لــدى الطالــب أيــة أســئلة لــم يُجــب عليهــا هــذا الدليــل فيُمكنــه التواصــل مــع األشــخاص المدرجــة بياناتهــم أدنــاه والمعنييــن بتقديــم
الخدمــات الرئيســية التــي تخــص الطالــب.
خدمات الطلبة
 :عبد اهلل عمر باصليب
االســـم
 :مدير القبول والتسجيل وخدمات الطلبة
المنصب
0097125999101 :
الهاتف 		
البريد اإللكتروني studentservices@ra.ac.ae ; abaslaib@ra.ac.ae :
ساعات العمل االعتيادية 7 :صباحا وحتى الخامسة مساء من االحد الى الخميس
1.3

أية استفسارات أخرى

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

اإلدارة:

			
الهاتف:

البريد إلكتروني:

رئيس ونائب رئيس
أكاديمية ربدان

نهلة إبراهيم النعيمي

+971 2 599 9002

rabdanea@ra.ac.ae

المسجل العام

سامية سالم الساعدي

+971 2 599 9110

salsaedi@ra.ac.ae

الشؤون األكاديمية

الدكتور وليد ياسين

+971 2 599 9029

wyassin@ra.ac.ae

مدير الشؤون المهنية

سالم سيف الكعبي

+971 2 599 9147

ssalkaabi@ra.ac.ae

الفعالية المؤسسية

خالد عبداهلل العبيدلي

+971 2 599 9020

kalobeidli@ra.ac.ae

الشؤون المالية

حمد عبد الرحمن الزعابي

+971 2 599 9090

halzaabi@ra.ac.ae

المكتبة

برايدي فرح

+971 2 599 9954

bfarah@ra.ac.ae
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أعضاء الهيئة التدريسية
التحليل االستخباري واالمن الوطني
المنصب

البريد اإللكتروني

 1جون جورج هاتزادوني

مدير البرنامج

jhatzadony@ra.ac.ae

02 599 9069

 2جون هاريسون

أستاذ مشارك

jharrison@ra.ac.ae

02 599 9052

 3ارابيندا آكاريا

أستاذ مشارك

aacharya@ra.ac.ae

02 599 9846

 4ستيفان بروكس

أستاذ مشارك

sbrooks@ra.ac.ae

02 599 9849

 5جون أنتوني هاردي

أستاذ مساعد

jhardy@ra.ac.ae

02 599 9847

 6جولين جيرارد

أستاذ مساعد

jjerard@ra.ac.ae

02 599 9066

 7سبيردون بالكوداس

أستاذ مساعد

splakoudas@ra.ac.ae

02 599 9848

 8محمد حمد الكويتي

أستاذ مساعد  -بدوام جزئي

malkuwaiti@ra.ac.ae

#

االسم

الهاتف

البرنامج التأسيسي والتعليم العام
المنصب

البريد اإللكتروني

 1شمة النقبي

مدير البرنامج

shalnaqbi@ra.ac.ae

02 599 9070

 2كارال اموي رادر

أستاذ مشارك

crudder@ra.ac.ae

02 599 9056

 3بسمة بنت العالقي

أستاذ مساعد

ballagui@ra.ac.ae

02 59 99059

 4خولة سعيد الحطاوي

أستاذ مساعد

kalhattawi@ra.ac.ae

02 59 99072

 5أسماء صالح الطنيجي

أستاذ مساعد

ateneiji@ra.ac.ae

02 59 99034

 6محمد المطالقة

محاضر اللغة العربية

malmatalka@ra.ac.ae

02 59 99815

 7جيمس جون انتوني ريان

محاضر

jryan@ra.ac.ae

02 59 99074

 8ليلى يوسف الجنيبي

محاضر مساعد

laljneibi@ra.ac.ae

02 59 99073

 9ليسا أن فريزر

مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

lfraser@ra.ac.ae

02 59 99064

 10ناثان سويلبيرج

مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

nsoelberg@ra.ac.ae

02 59 99061

 11كاثرين بار ميلر

مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

kmiller@ra.ac.ae

02 59 99060

 12اليسون مويرا بريست

مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

apriest@ra.ac.ae

02 59 99065

 13روبرت بيلنغر

مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

rbelanger@ra.ac.ae

02 59 99045

 14ميكال جالغر

مدرس لغة انجليزية كلغة ثانية

mgallagher@ra.ac.ae

02 59 99049

#

االسم
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الهاتف

(اإلدارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية األعمال)
المنصب

البريد اإللكتروني

 1لميس عبد المجيد القيسي

مدير البرنامج

lalqaisi@ra.ac.ae

02 599 9858

 2سودها سودير ارليكاتي

أستاذ مشارك

sarlikatti@ra.ac.ae

02 599 9053

 3كارلوس صموئيل

أستاذ مساعد

csamuel@ra.ac.ae

02 59 99043

 4أماديوس مايكل كوبيك

أستاذ مساعد

akubicek@ra.ac.ae

02 59 99850

 5فيفيان فويو

أستاذ مساعد

nfoyou@ra.ac.ae

02 59 99859

 6كومال راج اريال

أستاذ مساعد

karyal@ra.ac.ae

02 59 99853

 7فرانك ويليام دلغروسو

محاضر

fdelgrosso@ra.ac.ae

02 59 99852

 8ماري ميشيل سوشيكاال بروك

محاضر

mbrooks@ra.ac.ae

02 59 99057

#

االسم

الهاتف

الشرطة واألمن ومسرح الجريمة
المنصب

البريد اإللكتروني

1

أماندا جين ديفيز

مدير البرنامج

adavies@ra.ac.ae

02 599 9868

2

سكوت فيرجرايف

أستاذ

sfairgrieve@ra.ac.ae

02 599 9860

3

مارك هنري روي كروفت

أستاذ مساعد

mroycroft@ra.ac.ae

02 599 9051

4

بيري ستانيسالس

أستاذ مساعد

pstanislas@ra.ac.ae

02 599 9054

5

ابراهيم سليمان البلوشي

محاضر مساعد

ealblooshi@ra.ac.ae

02 599 9046

6

عادل الصقري

أستاذ مساعد -بدوام جزئي

aalsaqri@ra.ac.ae

#

االسم
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الهاتف

 1.4موقع األكاديمية
عنوان الشارع:

أكاديمية ربدان ،شارع ظفير  - 2أبو ظبي.

العنوان البريدي:

ص.ب .أبو ظبي  -اإلمارات العربية المتحدة  -ص.ب114646 .

الهاتف:

+971 2 599 9111

البريد اإللكتروني:

studentservices@ra.ac.ae

فاكس:

+971 2 599 9112

الصفحة االلكترونية:

www.ra.ac.ae

عناوين وسائل التواصل االجتماعية:

24.430110, 54.436768

RabdanAcademy /

Latitude and Longitude:

QR Code: Scan the QR code N follow the directions
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻛﺎدﻳﻤﻲ 2020 - 2019
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﺧﺮﻳﻒ 2019
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺗﻮارﻳﺦ ﻫﺎﻣﺔ

اﺳﺒﻮع
اﻟﺪراﺳﻲ

أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ

 18أﻏﺴﻄﺲ )اﺣﺪ( 2019

 22 -18أﻏﺴﻄﺲ

1

3

ﻋﻮدة اﻟﻌﻤﻴﺪ ،ورؤﺳﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﺎزة
اﻟﻴﻮم اﺧﻴﺮ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ¡رﺷﺎد اﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد وإﺟﺮاء اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى

 19أﻏﺴﻄﺲ )اﺛﻨﻴﻦ( 2019
 20أﻏﺴﻄﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2019
 20أﻏﺴﻄﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2019
 22-18أﻏﺴﻄﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2019

 29 - 25أﻏﺴﻄﺲ 2019

2

5

اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ

 27أﻏﺴﻄﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2019

 5 - 1ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

3

5

 12 - 8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

4

5

19 - 15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

5

5

ﻳﻮم اﻧﺸﻄﺔ – رﻳﺎﺿﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :١دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )اﺣﺪ( 2019

 26 - 22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019

6

5

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

 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2019

 29ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ –  3أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

7

5

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ )(WF

 3أﻛﺘﻮﺑﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2019

 10 – 6أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

8

5

اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

 17 - 13أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

9

5

 24 – 20أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

10

5

 31 – 27أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

11

3

أﺳﺒﻮع اﻧﺸﻄﺔ

أﻳﺎم اﻧﺸﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت

 7 – 3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

12

5

أﺳﺒﻮع اﻻرﺷﺎد -ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :١دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 7ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2019

 14 – 10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

13

5

اﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٢دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 21 – 17ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

14

5

ﻳﻮم اﻧﺸﻄﺔ – أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮع

 28 – 24ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019

15

4

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻳﻮم اﻟﺸﻬﻴﺪ

 28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2019

 5 – 1دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

16

3

اﻟﻴﻮم اﺧﻴﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺪأ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

 1دﻳﺴﻤﺒﺮ )اﻻﺣﺪ( 2019
 3 – 2دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2019
 4دﻳﺴﻤﺒﺮ )ارﺑﻌﺎء( 2019

 12 – 8دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

17

5

اﻧﺘﻬﺎء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

 12دﻳﺴﻤﺒﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2019

 19 – 15دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

 19دﻳﺴﻤﺒﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2019

 26 – 22دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

 29دﻳﺴﻤﺒﺮ –  2ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
إﺟﺎزة رأس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٢دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ
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78

 9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )اﻟﺴﺒﺖ( 2019
 10ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )اﺣﺪ( 2019

 1ﻳﻨﺎﻳﺮ )ارﺑﻌﺎء( 2020
 2ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻛﺎدﻳﻤﻲ 2020 - 2019
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :رﺑﻴﻊ 2020
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﺳﺒﻮع
اﻟﺪراﺳﻲ

أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ

 9 – 5ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

0

-

 16 – 12ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

2

5

 23 – 19ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

2

5

 30 – 26ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

3

5

 6 – 2ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2020

4

5

 13 – 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2020

5

5

 20 – 16ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2020

6

5

أﺳﺒﻮع اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻧﺸﻄﺔ ،اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020
) (WWاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ دون ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ

 27 – 23ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2020

7

5

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ )(WF
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٣دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020
 27ﻓﺒﺮاﻳﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

8

5

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٤دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 5ﻣﺎرس )اﺣﺪ( 2020

 12 – 8ﻣﺎرس 2020

9

5

 19 – 15ﻣﺎرس 2020

10

5

 26 – 22ﻣﺎرس 2020

11

5

 5 – 1ﻣﺎرس 2020

 29ﻣﺎرس –  2اﺑﺮﻳﻞ 2020

اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺗﻮارﻳﺦ ﻫﺎﻣﺔ

ﻋﻮدة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء
ﺑﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٣دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﺪول اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻴﻮم اﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

 5ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﺣﺪ( 2020
 5ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﺣﺪ( 2020
 5ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﺣﺪ( 2020
 9 - 5ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﺣﺪ -اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020
 9ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

ﺑﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ
اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻄﻠﺒﺔ

 12ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﺣﺪ( 2020
 13ﻳﻨﺎﻳﺮ )اªﺛﻨﻴﻦ( 2020

أﺳﺒﻮع اﻻﺳﺘﻌﻼم  -ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻋﻮدة اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ

 5اﺑﺮﻳﻞ )اﺣﺪ( 2020

 9 – 5اﺑﺮﻳﻞ 2020

12

5

 16 – 12اﺑﺮﻳﻞ 2020

13

5

 23 – 19أﺑﺮﻳﻞ 2020

14

5

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٤دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 30 – 26اﺑﺮﻳﻞ 2020

15

5

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٥دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ
اﻟﻴﻮم اﺧﻴﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺔ

 26اﺑﺮﻳﻞ )اﺣﺪ( 2020
 30اﺑﺮﻳﻞ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

 7- 3ﻣﺎﻳﻮ 2020

16

6

ﺑﺪأ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

 2ﻣﺎﻳﻮ )اﻟﺴﺒﺖ( 2020

 14 – 10ﻣﺎﻳﻮ 2020

17

2

اﻧﺘﻬﺎء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

 11ﻣﺎﻳﻮ )اªﺛﻨﻴﻦ( 2020

ﻣﺠﻤﻮع أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ

83
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻛﺎدﻳﻤﻲ 2020 - 2019
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﺻﻴﻒ 2020
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﺳﺒﻮع
اﻟﺪراﺳﻲ

أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ

اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﺻﻴﻒ 2020

ﺗﻮارﻳﺦ ﻫﺎﻣﺔ

 21 – 17ﻣﺎﻳﻮ 2020

1

3

ﺑﺪأ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ – اﻟﺼﻴﻒ
ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺑﺪأ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

 19ﻣﺎﻳﻮ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2020
 19ﻣﺎﻳﻮ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2020
 21ﻣﺎﻳﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

 28 – 24ﻣﺎﻳﻮ 2020

2

2

ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ دون
) (WWﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ

) 24 – 23اﻟﺴﺒﺖ /اﺣﺪ( 2020
 28ﻣﺎﻳﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

 31ﻣﺎﻳﻮ –  4ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

3

5

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ )(WF

 4ﻳﻮﻧﻴﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

 11 – 7ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

4

5

 18 – 14ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

5

5

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٥دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 18ﻳﻮﻧﻴﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

5

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٦دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 21ﻳﻮﻧﻴﻮ )اﺣﺪ( 2020

5

اﻟﻴﻮم اﺧﻴﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺑﺪأ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

 1ﻳﻮﻟﻴﻮ )ارﺑﻌﺎء( 2020
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

8

2

اﻧﺘﻬﺎء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

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

ﻣﺠﻤﻮع أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ

32

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

اﺳﺒﻮع
اﻟﺪراﺳﻲ

أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ

 9 – 5ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

1

3

 16 – 12ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

2

5

 23 – 19ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

3

5

 30 – 26ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

4

5

6

 25 – 21ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020

7

 28ﻳﻮﻧﻴﻮ –  2ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020
 9 – 5ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ :ﺻﻴﻒ 2020
اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺗﻮارﻳﺦ ﻫﺎﻣﺔ

ﺑﺪأ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ

 7ﻳﻮﻟﻴﻮ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2020
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

اﻟﻴﻮم اﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

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

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ )(WF

 16ﻳﻮﻟﻴﻮ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

 6 – 2أﻏﺴﻄﺲ 2020

5

4

ﻋﻴﺪ اﺿﺤﻰ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

 2أﻏﺴﻄﺲ )اﺣﺪ( 2020

 13 – 9أﻏﺴﻄﺲ 2020

6

5

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٦دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 13أﻏﺴﻄﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

 20 – 16أﻏﺴﻄﺲ 2020

7

5

 27 – 23أﻏﺴﻄﺲ 2020
ﻣﺠﻤﻮع أﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﺔ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :٧دﺑﻠﻮم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻣﻦ

 16أﻏﺴﻄﺲ )اﺣﺪ( 2020

اﻟﻴﻮم اﺧﻴﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺑﺪأ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺎء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ

 17أﻏﺴﻄﺲ )ا¬ﺛﻨﻴﻦ( 2020
 18أﻏﺴﻄﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( 2020
 20أﻏﺴﻄﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ( 2020

إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

 25أﻏﺴﻄﺲ )ا¬ﺛﻨﻴﻦ( 2020

32
ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻒ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ

@ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻘﻤﺮي
@@اﻟﻄﻼب ذوي اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺼﻮل اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
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 .2القبول والتسجيل
 2.1إجراءات تقديم الطلبات
يوضح هذا الدليل إجراءات التقديم للتسجيل في األكاديمية،
وتشمل عملية التقديم ما يلي:
11.1األهلية
2.2القبول
3.3االختيار
4.4اإلخطار
5.5الموافقة
6.6التسجيل

متقدمة أو تحويل ساعاتهم المعتمدة أو االعتراف بدرجاتهم
العلمية السابقة حسب االقتضاء.
 2.3القبول
وفي حال قبول المتقدم بالعرض المقدم إليه من األكاديمية،
يُعتبر الطالب مقبو ًال في البرنامج المعني وسيقوم المسجل
بإبالغه باإلجراءات الالزمة الستكمال عملية القبول.
ويظهر الجدول التالي التواريخ المهمة لكل مرحلة من مراحل
القبول:
العام األكاديمي
2019-20

فصل الخريف
2019

الفصل الربيعي
2020

 2.2األهلية

تفتح أكاديمية ربدان أبوابها لجهات
االبتعاث لتقديم طلبات القبول

 7ابريل 2019

 5سبتمبر 2019

يتم تقييم طلبات القبول من قبل مدير الشؤون األكاديمية
أو مدير الشؤون المهنية بالتعاون مع المسجل العام ،ويتم
تحديد األهلية لالنضمام لألكاديمية ً
وفقا لسياسة القبول
واإلجراءات المعمول بها ،والتي تشتمل على ثالثة عناصر
رئيسية:

تغلق أكاديمية ربدان مرحلة تقديم
طلبات القبول لجهات االبتعاث

 25يوليو 2019

 3ديسمبر 2019

تصدر أكاديمية ربدان نتائج القبول
للمتقدمين المؤهلين والذين
.رشحتهم جهات االبتعاث

 8أغسطس 2019

 26ديسمبر 2019

آخر موعد لجهات االبتعاث لقبول
العرض المقدم من أكاديمية ربدان

 12سبتمبر 2019

 2يناير 2020

 2.2.1المتطلبات العامة للقبول:
يتوجب على جميع المتقدمين للدراسة واالنتظام في أي من
برامج البكالوريوس التي تطرحها أكاديمية ربدان استيفاء
الشروط التالية:
• •يتوجب على الطلبة الذين يسعون للتسجيل في أحد برامج
البكالوريوس التي تطرحها أكاديمية ربدان استيفاء متطلبات
القبول العامة وأي متطلبات خاصة للبرنامج الذي يسعون
لاللتحاق به،
• •وأن يتعهدوا بااللتزام باللوائح والتعليمات المعمول بها
في األكاديمية مثل الحضور والسلوك والتقدم األكاديمي
واألداء والرسوم واألمور األخرى المذكورة في دليل الطالب.
 2.2.2الكفاءة باللغة اإلنجليزية:
يجب على الطالب الذي يود االلتحاق في برامج البكالوريوس
التي تدرس باللغة االنجليزية استيفاء الحد األدنى المطلوب
لمستوى اللغة اإلنجليزية بالحصول على األقل على  1100في
اختبار اإلمارات القياسي ( )EmSATأو  5.0في امتحان  IELTSأو
 61في امتحان  TOEFL IBTأو ما يعادلها من مراكز االمتحان
المعتمدة.
ويُعتبر الطلبة المقبولين في البرنامج التحضيري تحت
المراقبة حيث ينبغي عليهم استيفاء الحد األدنى من
المتطلبات الخاصة باللغة االنجليزية على أقل تقدير قبل
انضمامهم إلى البرامج األكاديمية.
 2.2.3المتطلبات الخاصة بالبرامج:
يتم تقييم المتقدمين للتسجيل في األكاديمية لمعرفة
مدى أهليتهم ومدى إمكانية حصولهم على مرحلة دراسية
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 2.3.1القبول في البرامج الجامعية
إذا كان مقدم الطلب مؤه ً
ال للقبول العام ،سوف يتم النظر
إلى معايير االختيار الخاصة بالبرامج التي قد يتم تطبيقها مثل
برنامج الحصص أو توفر المكان ومرافق التعليم .يتم اختيار
بناء على الجدارة النسبية ،ويطبق ها المعيار
الطالب للبرنامج ً
على جميع الطالب.
 2.5إخطار مقدم الطلب
على الطالب استيفاء شروط القبول العامة في ألكاديمية
ربدان واستيفاء الحد األدنى المطلوب بالنسبة لمستوى اللغة
اإلنجليزية وتلبية جميع الشروط الخاصة المنصوص عليها
لالنضمام للبرنامج.
كذلك على الطالب استيفاء الشروط التالية باإلضافة إلى
شروط القبول العامة في األكاديمية:
متطلبات القبول العامة ألكاديمية ربدان:
• •جواز سفر ساري المفعول (يتم توفير نسخة عند القبول)
أن يكون – على أقل تقدير – قد بلغ من العمر  17عام ًا قبل
بداية العام األكاديمي الذي سيبدأ فيه الدراسة في أكاديمية
ربدان.
أن يكون قد أنهى  12عام على مقاعد الدراسة في المدرسة.
بناء
• •يمنح الطالب أحقية االنضمام للبرامج األكاديمية ً
على الخبرات والدراسات السابقة والتي تكافئ بدورها معايير
ومتطلبات القبول لذلك البرنامج.

 2.3.2المتطلبات الخاصة بالبرامج
ينبغي على الطلبة الذين يسعون للتسجيل في برنامج أكاديمي
للحصول على شهادة أكاديمية والتي تتطلب شروط قبول
محددة أن يستوفوا الحد األدنى من تلك الشروط والتي يوضحها
هذا الدليل ،كما يمكن للطالب االطالع عليها عند زيارة الموقع
اإللكتروني ألكاديمية ربدان ( )www.ra.ac.aeأو عن طريق أية
وثائق ذات الصلة توزع على الطلبة المحتملين.
 2.3.3المتقدمون من خريجي المدارس الثانوية
يجب على الطلبة المتقدمين مباشرة بعد إكمال الثانوية
العامة استيفاء المتطلبات التالية:
• •انهاء شهادة الثانوية العامة أو ما يكافئها بمعدل يلبي
معايير القبول في أكاديمية ربدان من مدرسة معتمدة لدى
مجلس أبو ظبي للتعليم أو وزارة التربية والتعليم .ويجب
أال يقل المعدل التراكمي للطالب عن  %70أو الحصول على
موافقة عميد الكلية.
• •على الطالب اجتياز اختبار اإلمارات القياسي للرياضيات أو أي
اختبار يعادله ويكون معترف به دوليا وذلك لاللتحاق ببرنامج
البكالوريوس.
يتم االعتراف بشهادات الثانوية المكافئة لشهادة الثانوية
العامة اإلماراتية شريطة التالي:
• •أن تلبي المتطلبات الحالية لمرسومي وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي رقم  200لسنة  2004و 133لسنة .2005
• •أن تناسب مع منهاج البرنامج األكاديمي الذي يرغب
الطالب بالتسجيل فيه.
• •أن تكون مدعمة بوثائق رسمية مصدقة حسب األصول.
 2.3.4معادلة شهادات المدارس الخاصة
ستقوم أكاديمية ربدان بتطبيق اإلجراءات االستثنائية التالية
للتعامل مع مشكلة المعادلة في بعض الحاالت األكثر شيوعً ا
والتي ال تفي بالمعادلة.
المتطلبات للعام الدراسي [ ]2018/2017فقط والسنوات
السابقة.
او ًال :البكالوريا الدولية أو ()IB
••في حال لم يحقق الطالب درجة النجاح المطلوبة أو لم
يدرس المستوى المطلوب ألحد المواد الستة الالزمة
لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية ،فيجب عليه أن يحصل
على «خطاب عدم ممانعة» لاللتحاق بالجامعات لفصل
دراسي واحد فقط ،شريطة أن يجتاز الطالب موضوعً ا مؤه ً
ال ال
يتم احتسابه ضمن المعدل التراكمي ويعتبر معاد ًال للمادة
التي لم يدرسها والتي هي مطلوبة للمعادلة.
••ويعتبر من ضمن الفقرة ( )1أعاله الحاالت التي يكون فيها
الطالب قد درس اللغة العربية كأحد المواد الستة لبرنامج
البكالوريا الدولية حيث يستثني نظام معادلة الشهادات
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اللغة العربية من المواد الستة المطلوبة مما يجعل الطالب
فاقدا لمادة واحدة لتلبية متطلبات المعادلة.
ثاني ًا :المنهاج البريطاني:
••وفي حالة عدم حصول الطالب على درجة النجاح المطلوبة
ألحد مناهج  AS / Aالالزمة لمعادلة شهادة المناهج
البريطانية ،فيجب عليه الحصول على خطاب عدم ممانعة
ليتم تسجيله في الجامعات لفصل دراسي واحد فقط،
شريطة أن يجتاز الطالب موضوعً ا مؤه ً
ال حيث أنه ال يتم
احتسابه ضمن المعدل التراكمي ويُعتبر معادال للمادة التي
لم يدرسها الطالب والتي هي مطلوبة للمعادلة.
••ويقع ضمن الفقرة ( )1أعاله الحاالت التي يكون فيها
الطالب قد درس اللغة العربية باعتبارها إحدى مواد AS / A
المطلوبة لمعادلة شهادة المناهج البريطانية حيث يستثني
نظام معادلة الشهادات اللغة العربية من المواد الستة
المطلوبة مما يجعل الطالب فاقدا لمادة واحدة لتلبية
متطلبات المعادلة.
ثالث ًا :المنهاج األمريكي:
••يجب أن على الطالب أن يحصل عل درجة  400أو أكثر في
امتحان  SATللرياضيات ليكون مؤه ً
ال للمعادلة.
••يمكن للطالب الذي لم يحصل على درجة  SATفي
الرياضيات التقدم المتحان  EmSATللرياضيات ويجب عليه
في تلك الحالة أن يحصل على درجة ال تقل عن .500
••يمكن للطالب الذي لم يحصل على درجة التوفل التقدم
المتحان  IELTSاألكاديمي والحصول على درجة ال تقل عن 5.0
أو الحصول على اختبار اللغة اإلنجليزية  EmSATبدرجة ال تقل
عن .1100
••في حالة حصول الطالب على أقل من  400في امتحان SAT
للرياضيات (أو امتحان  )EmSATللرياضيات كما هو موضح
في الفقرة [ ]2أعاله أو في حالة حصول الطالب على أقل من
 500في امتحان التوفل (أو لم يحصل على درجة معادلة في
امتحان  IELTSأو امتحان اللغة اإلنجليزية ً
وفقا لما ورد في
الفقرة [ ]3أعاله) ؛ فإنه يجب عليه أن يحصل على «خطاب
عدم ممانعة» للتسجيل في الجامعات لفصل دراسي
واحد فقط  ،شريطة أن يجتاز الطالب موضوعً ا مؤه ً
ال (في
الرياضيات أو اللغة اإلنجليزية حسب ما يقتضيه الحال) وال
يتم احتسابه هذا الموضوع ضمن المعدل التراكمي ويعتبر
معادال للمادة المطلوبة للمعادلة.
ال تصدر «خطابات عدم الممانعة» المطلوبة للتسجيل
المشروط في أكاديمية ربدان إال من الوزارة.
المحولين
 2.3.5قبول الطلبة
ّ
على الطلبة المتقدمين للتسجيل في أكاديمية ربدان
والراغبين في معادلة ساعات معتمدة كانوا قد أنهوها بنجاح
في السابق أن يكونوا منتقلين من مؤسسات أكاديمية
مرخصة أو اتحادية داخل دولة االمارات العربية

المتحدة أو من مؤسسات تعليم عالي أجنبية تقع خارج دولة
االمارات ومعتمدة في موطنها وأن يستوفوا كافة المتطلبات
التي تفرضها هيئة االعتماد األكاديمي على الطلبة المحولين
من مؤسسات أكاديمية أخرى.
وال يُمكن معاملة الطالب المقبول في األكاديمية بشكل
مشروط معاملة الطلبة المحولين .حيث تشمل متطلبات
قبول الطلبة المحولين إلى أكاديمية ربدان على التالي:
• •يتوجب على الطالب الراغب بالتسجيل في أحد برامج
أكاديمية ريدان او مساقات معينة كطالب محول أن يكون
حاصال على جواز سفر ساري المفعول (يتم تقديم نسخة عند
القبول).
• •يجب على المتقدمين للدراسة في أكاديمية ربدان تلبية
الحد األدنى من متطلبات القبول بالنسبة للغة اإلنجليزية قبل
البدء في الدراسة في أي برنامج تم انتقالهم إليه.
• •أن يكون في وضع أكاديمي جيد في المؤسسة األكاديمية
المحول منها في حال أراد الطالب االنضمام إلى تخصص
مشابه لتخصصه الذي كان يدرسه في المؤسسة المنتقل
منها.
• •أن يستوفي كافة متطلبات القبول األخرى الخاصة
بالبرنامج الذي يرغب االنتقال إليه.
وعلى الطالب المتقدم لالنتقال إلى أكاديمية ربدان أن يز ّود
األكاديمية بكشوف العالمات الرسمية التي توضح كافة
المساقات التي سجل فيها الطالب بعد الثانوية العامة في كل
المؤسسات األكاديمية وأية وثائق أخرى تطلبها األكاديمية
لتلبية المتطلبات التي تفرضها هيئة االعتماد األكاديمي على
الطلبة المحولين من مؤسسات أكاديمية أخرى.
وتخضع عملية معادلة التعلم والخبرات السابقة للمساقات
التي كان قد اجتازها المتقدم إلى تقييم من مقيم أكاديمي
تابع ألكاديمية ربدان على أال تتعدى نسبة الساعات المعتمدة
المعادلة  %50من نسبة الساعات الالزمة للبرامج األكاديمية
التي تطرحها أكاديمية ربدان .وال يُمكن منح الطالب ساعات
معتمدة مرتين نظير مساقات متشابهة إلى حد كبير كان
قد اجتازهما الطالب في مؤسستين تعليميتين قبل التقدم
ألكاديمية ربدان.
وينبغي أن يكون الطالب قد حصل كحد أدنى على درجة  2أو C
في المساقات المراد معادلتها.
وتزود أكاديمية ربدان جميع المتقدمين لالنتقال إليها بمذكرة
خطيّة في الوقت المناسب توضح الساعات المعتمدة التي
يمكن معادلتها والتي كان قد درسها الطالب وعدد الساعات
المعتمدة التي تمت معادلتها ،وآلية احتساب الساعات التي
تمت معادلتها ضمن البرنامج األكاديمي الذي سينتقل إليه
الطالب.
 2.4االختيار:
إذا كان مقدم الطلب مؤه ً
ال للقبول العام ،فسوف يتم النظر
إلى معايير االختيار الخاصة بالبرامج التي قد يتم تطبيقها مثل
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عدد الطالب المخصص للبرنامج والمكان والمرافق المتاحة
والمخصصة للتعليم .ويتم اختيار الطالب في البرنامج بناءا ً
على مؤهالت كل فرد ويطبق على جميع الطالب.
 2.5إخطار مقدم الطلب
في حال قبول الطالب ،ستقوم أكاديمية ربدان بإرسال خطاب
رسمي إلى الطالب يشمل عرض ًا للدراسة .قد يشمل العرض
أحكام ًا محددة تتعلق بالقبول تحت المراقبة أو بصفة مؤقتة،
وقد يشتمل الخطاب أيض ًا على المتطلبات التي ينبغي على
الطالب استيفائها حتى يتسنى له االنتقال إلى الحالة أكاديمية
االعتيادية.
أما الطلبة الذين تعذر قبول طلباتهم في األكاديمية ،فيتم
ابالغهم بذلك وباألسباب التي أدت إلى ذلك القرار.
 2.6الموافقة
يُشترط على المتقدمين للدراسة في أكاديمية ربدان قبول
عرض الدراسة في أكاديمية ربدان قبو ًال رسمي ًا وتوقيع إقرار
بالتزامهم باألنظمة واللوائح المتعلقة بالمسائل األساسية
كالحضور والسلوك والتقدم واألداء األكاديمي والرسوم وأي
قضايا أخرى ترد في دليل الطالب .وفي المقابل ،يحق للمتقدم
االعتذار عن قبول العرض المقدم إليه من أكاديمية ربدان من
خالل اخطار مسجل األكاديمية خطي ًا أو من خالل تأجيل بدء
الدراسة في األكاديمية.
 2.7التسجيل
سيلتقي الطالب مرشده األكاديمي لمساعدته في اختيار
المساقات التي تُشكل جزءا ً من البرنامج الذي سيدرسه
الطالب في األكاديمية والتسجيل بها.
 2.7.1اختيار وتغيير برنامج الدراسة
تقدم أكاديمية ربدان عملية شفافة وفي الوقت المناسب
لجميع الطالب الذين يسعون إلى إعالن و  /أو تغيير برنامجهم أو
مستوى الدراسة.
ينصح طلبة أكاديمية ربدان باختيار برنامج الدراسة وقت
القبول ،وإذا لم يقم الطالب باختيار برنامجه الدراسي فيجب
عليه القيام بذلك بعد إتمام  15ساعة معتمدة بنجاح.
وإلكمال عملية اختيار البرنامج الدراسي ،يُطلب من الطالب
تعبئة نموذج الدراسة في البرنامج وتقديمه إلى مكتب
المسجل.
إذا كان الطالب مبتعثا من جهة معينة ،سيقوم مكتب
المسجل بإبالغ الجهة المعنية ويعين الطالب في البرنامج
الدراسي عند الموافقة.

 2.7.3تغيير برنامج الدراسة
يجــب علــى الطالــب الــذي يرغــب فــي تغييــر برنامــج دراســته
أال يقــل معدلــه التراكمــي عــن ،2.0كمــا يجــب عليــه أن يتبــع
الخطــوات التاليــة بالترتيــب:
• •يجب على الطالب الذي يود تغيير برنامج دراسته أن يقوم
بتعبئة نموذج تغيير البرنامج الدراسي موضحا به سبب طلب
التغيير ويقدمه إلى مكتب خدمات الطالب.
• •يتم النظر في الطلب والموافقة عليه من قبل المستشار
األكاديمي ورؤساء البرنامج الحالي والبرنامج الذي يود الطالب
االنتقال إليه.
• •وتتم الموافقة على الطلب من قبل العميد ،ويعتمد قرار
العميد على عدد من العوامل بما في ذلك األسباب التي قدمها
الطالب وعدد الطالب في البرنامج الذي يود الطالب االنتقال منه
أو إليه وتأثير هذا االنتقال على تاريخ تخرج الطالب.
• •يقوم مكتب المسجل العام بإيصال طلبات انتقال الطالب
إلى جهات االبتعاث الخاصة بهم توضح بالتفصيل تأثير ذلك
على وقت التخرج المتوقع إن وجد.
• •تقوم جهات االبتعاث بإرسال موافقة خطية.
• •يتم تغيير البرنامج الدراسي للطالب في نظام معلومات
الطالب التابع ألكاديمية ربدان.
• •يتم إخطار المستشار األكاديمي ورئيس البرنامج والعميد
بتغيير البرنامج.
تقدم جميع الطلبات لتغيير البرنامج الدراسي إلى مكتب
المسجل العام قبل نهاية األسبوع الثامن من الفصل الدراسي.
إذا تمت الموافقة على الطلب ،ال يمكن للطالب تغيير البرنامج
الدراسي مرة أخرى .وإذا لم تتم الموافقة على الطلب في أي
من المراحل المذكورة أعاله ،فيحق للطالب االعتراض باتباع
إجراءات االعتراض.
 2.7.4تغيير مستوى الدراسة
يُسمح للطالب في أكاديمية ربدان بالتقدم بطلب تغيير
مستوى الدراسة من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى (على
سبيل المثال من درجة البكالوريوس إلى درجة الدبلوم).
وللقيام بذلك يجب على الطالب اتباع الخطوات أدناه:
• •يجب على الطالب الذي يود تغيير مستوى دراسته أن يقوم
بتعبئة نموذج تغيير مستوى الدراسة.
• •يتم النظر في الطلب والموافقة عليه من قبل المستشار
األكاديمي ورئيس البرنامج الحالي والعميد.
• •يقوم مكتب المسجل العام بإيصال طلبات الطالب إلى
جهات االبتعاث الخاصة بهم والتي توضح بالتفصيل تأثير ذلك
على وقت التخرج المتوقع للطالب إن وجد.
• •تقوم الجهات االبتعاث بإرسال موفقة خطية.
• •يتم تغيير المستوى الدراسي للطالب في نظام معلومات
الطالب التابع ألكاديمية ربدان.
• •يتم إخطار المستشار األكاديمي ورئيس البرنامج والعميد
بالتغيير.
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تقدم جميع طلبات تغيير البرنامج الدراسي إلى مكتب
المسجل قبل نهاية األسبوع الثامن من الفصل الدراسي .وإذا
لم تتم الموافقة على الطلب في أي من المراحل المذكورة
أعاله ،فيحق للطالب االعتراض باتباع إجراءات االعتراض.
 .2.8المتقدميــن لبرامــج دراســية دون الحصــول علــى درجــة
علمية
تقر لجنة القبول الحد األدنى لمتطلبات قبول الطلبة الراغبين
بالتسجيل كطلبة مقبولين دون حصولهم على درجة علمية
وذلك بناءا ً على نصيحة مدير الشؤون االكاديمية أو مدير
الشؤون المهنية.

رسوم الطلبة
الرسوم الدراسية لطلبة البكالوريوس
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ

ﺗﻜﻠﻔﺔ رﺳﻮم اﻟﻤﺴﺎق اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اول

 42,500.00درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 42,500.00درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

 85,000.00درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﺑﻠﻮم واﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
 2850درﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

3

2

1

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ

2,850

5,700

8,550

اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻨﻘﺪي
)رﺳﻮم اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺴﻜﻦ(
اﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ

ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻟﺪراﺳﺔ

اﺳﺒﻮع
اول

اﺳﺒﻮع
اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑﻌﺪ اﺳﺒﻮع
اﻟﺜﺎﻟﺚ

%

100

100

100

ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة

ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻌﺎم 2020-2019
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮداد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﻘﺒﻮل )أﻧﻈﺮ أدﻧﺎه(
 4,300درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

رﺳﻮم اﻟﻘﺒﻮل

ﺗﺸﻤﻞ رﺳﻮم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ورﺳﻮم اﻟﻘﺒﻮل ادارﻳﺔ،
ً
ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم
رﺳﻮم أﺧﺮى ﻟﻣﻮر ادارﻳﺔ
 500درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة )ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق(
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ )ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎق(

 2,850درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

رﺳﻮم اﻟﺴﻜﻦ )ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ(

18,000درﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﺰاﻧﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
رﺳﻮم ﺑﺪل ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ
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اﻻﺻﺪار اول

ﻧﺴﺦ إﺿﺎﻓﻴﺔ

100

10

50
100

.4خدمات الطالب
 4.1مراكز دعم التعلم
تفتخــر االكاديميــة بتوفيــر بيئــة تعليميــة داعمــة ومناســبة تزخــر بالكفــاءات التعليميــة المتخصصــة والملتزمــة بتقديــم شــتى أنــواع الدعــم
ـوق فــي برنامجــه الدراســي.
الــازم لمســاعدة الطالــب علــى النجــاح والتفـ ّ
وقــد حرصــت األكاديميــة علــى تقديــم أعلــى مســتويات الدعــم فــي المجــال التعليمــي لكــي تضمــن حصــول الطلبــة على أفضــل الفــرص للتميز
فــي برامجهــم الدراســية التــي اختاروهــا .وقامــت تحديــدا بالتأكــد مــن أن عــدد الطــاب فــي القاعــات الدراســية مناســب لتوفيــر بيئــة دراســية
تقــدم عمليــة تعليميــة فعالــة وتحقــق األهــداف المرجــوة مــن المســاقات الدراســية .كمــا حرصــت األكاديميــة علــى توفيــر المستشــارين
األكاديمييــن لتقديــم شــتى أنــواع الدعــم والمشــورة للطــاب.
ويقــدم مركــز الكتابــة فــي الطابــق  Pالمســاعدة للطلبــة فــي مجــال التواصــل باللغــة االنجليزيــة خــال ســاعات الــدوام .كمــا تقــدم األكاديميــة
المســاعدة فــي مســاقات الرياضيــات واللغــة العربيــة حســب جــدول يتــم اإلعــان عنــه.
 4.2اإلرشاد التعليمي
يتــم تخصيــص مرشــد أكاديمــي لــكل طالــب بعــد القبــول فــي األكاديميــة ،ويلتقــي الطــاب بمرشــديهم ألول مــرة خــال أول اســبوعين مــن
كل فصــل دراســي لالتفــاق علــى عقــد اجتماعــات منتظمــة لضمــان التواصــل الفعّ ــال بينهمــا .كمــا يحــدد المرشــد فــي اللقــاء األول صيغــة
اللقــاءات الدوريــة لضمــان وجــوده لتقديــم النصــح والمعلومــات الالزمــة حــول كافــة المســائل األكاديميــة وغيــر األكاديميــة .وفــي حــال عــدم
ارتيــاح الطالــب أو وجــود أي مشــاكل فــي تعاملــه مــع المرشــد األكاديمــي ،فيجــب عليــه مناقشــة ذلــك مــع مديــر البرنامــج .وإذا لــم يتــم حــل
هــذه المشــاكل فيتعيــن علــى مديــر البرنامــج تعييــن مرشــد أكاديمــي آخــر للطالــب.
وتشمل الوظائف الرئيسية للمرشد األكاديمي:
• •تزويد الطالب بمعلومات حول المتطلبات األكاديمية للبرامج الدراسية والمساقات.
• •تقديم المساعدة ذات الصلة بمتطلبات التسجيل مثل مواعيد المساقات والمتطلبات السابقة والمتطلبات االختيارية.
• •مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعبء الدراسي ومتطلبات المساقات مثل الواجبات واالختبارات واالمتحانات.
ـدم الطالــب أكاديمي ـ ًا وتقديــم النصــح والمشــورة حــول المســائل المتعلقــة بالخطــة الدراســية والدراســة والدرجــات
• •مراقبــة تقـ ّ
ومناقشــة كيفيــة محافظــة الطالــب علــى وضــع أكاديمــي جيــد.
• •مناقشــة وشــرح القوانيــن واللوائــح والسياســات األكاديميــة واإلجــراءات مثــل التقــدم األكاديمــي والتدريــب واالعتــراف بالتعلــم
والخبــرات الســابقة وحمايــة البيانــات والحقــوق والمســؤوليات والتظلــم واالعتــراض.
• •مناقشــة وتقديــم النصــح والمشــورة فيمــا يخــص الخدمــات المقدمــة للطلبــة مثــل األنشــطة الترفيهيــة والتوجيــه واإلرشــاد
الوظيفــي.
• •إسداء النصح والمشورة حول التخطيط الوظيفي والخبرة العملية وكتابة السيرة الذاتية واإلعداد لمقابالت التوظيف.
• •إســداء النصــح والعــون فــي المســائل المتعلقــة بالمشــاكل الشــخصية والعائليــة التــي يفصــح عنهــا الطالــب للمرشــد لغايــات
المشــورة.
• •التنسيق مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية بشأن المسائل المرتبطة بالتقدم األكاديمي للطالب.
وحتى تكون العالقة بين الطالب والمرشد األكاديمي مثمرة وفعالة ،يتوجب على الطالب بما يلي:
• •طلب لقاء مرشده األكاديمي بشكل دوري لمناقشة جميع القضايا المرتبطة بالتقدم األكاديمي.
• •اإللمــام الكامــل بكافــة السياســات واإلجــراءات األكاديميــة ذات الصلــة ومتطلبــات البرنامــج األكاديمــي والمســاقات والتوجّ ــه
للمرشــد األكاديمــي للحصــول علــى المشــورة بشــأن أيــة مســائل أكاديميــة وغيــر أكاديميــة متعلقــة بالطالــب.
• •االلمام بالحقوق والمسؤوليات وااللتزامات التي تقع على عاتق الطالب المنتظم.
 4.3اإلرشاد الشخصي
تقدم أكاديمية ربدان خدمات اإلرشاد ألي طلبة باحثين عن النصح والمساعدة .ويشمل اإلرشاد الذي تقدمه األكاديمية على التالي:
•
•

•خدمات الدعم المعلوماتي واإلحالة.
•ورشات عمل وحلقات توجيه جماعية.
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وتشــتمل الخدمــة علــى تقديــم المســاعدة والمشــورة حــول المســائل المرتبطــة بــإدارة الحيــاة األكاديميــة وأيــة قضايــا أخــرى قــد يواجهــا
الطالــب خــال فتــرة دراســته فــي أكاديميــة ربــدان.
والجديــر بالذكــر أن خدمــات اإلرشــاد محاطــة بســرية تامــة وتلتــزم األكاديميــة بالمحافظــة علــى ســريّة وخصوصيــة المعلومــات ذات الصلــة
فــي كافــة األوقــات.
 4.4اإلرشاد الوظيفي وخدمة توفير فرص التدريب في مكان العمل
توفــر أكاديميــة ربــدان خدمــات اإلرشــاد الوظيفــي للطالــب لتســاعده علــى اتخــاذ قــرارات مدروســة عنــد اختيــار البرامــج أو المســاقات الدراســية
بحيــث تتوافــق هــذه البرامــج والمســاقات مــع خياراتــه وفرصــه الوظيفيــة المســتقبلية .ويتمثــل دور المرشــد األكاديمــي فــي تقديــم شــتى
أنــواع المســاعدة وإســداء النصيحــة فــي القضايــا الدراســية والوظيفيــة والشــخصية.
وتقــدم خدمــات الدعــم الوظيفــي فــي أكاديميــة ربــدان للطــاب اإلرشــاد والتوجيــه حــول المســار الوظيفــي والخبــرات العمليــة وفــرص التدريــب
وخدمــات التوظيــف عــاوة علــى الدعــم المســتمر الــذي تقدمــه األكاديميــة لطالبهــا بعــد التخــرج .ويُمكــن لمكتــب الخدمــات الوظيفيــة فــي
األكاديميــة أن يقــدم عنــد الطلــب المعلومــات والمشــورة والمســاعدة فــي القضايــا ذات الصلــة باألهــداف والغايــات الشــخصية والتعليميــة
أن التدريــب العملــي الــذي تطرحــه األكاديميــة ســيكون فــي بيئــة عمــل مختلطــة.
والمهنيــة .والبــد مــن التنويــه ّ

 .5المرافق والخدمات
 5.1المكتبة ومختبرات الحاسوب
تحتــوي أكاديميــة ربــدان علــى مكتبــة ومركــز مصــادر معلومــات حيــث يقــوم بتزويــد الطــاب بالكتــب والمجــات العلميــة والتقاريــر الحديثــة.
وســيكون بمقــدور الطالــب البحــث فــي فهــرس المكتبــة واســتخدام مصادرهــا وخدماتهــا المتعــددة عــن طريــق الرابــط االليكترونــي لموقــع
المكتبــة.
ويقــوم موظفــو المكتبــة بمســاعدة الطلبــة واإلجابــة علــى أســئلتهم وتقديــم معلومــات وافيــة عــن ســاعات العمــل والعضويــة وسياســة
اســتعارة الكتــب والمعلومــات المتاحــة والمصــادر االلكترونيــة التــي يحتاجــون إليهــا فــي دراســتهم.
ويمكــن للطــاب أثنــاء تواجدهــم داخــل األكاديميــة اســتخدام مختبــرات الحاســوب المتطــورة لغايــات الدراســة والبحــث والتعاون مــع غيرهم
مــن الطلبــة فــي بيئــة تعــج بالتكنولوجيا.
مفصلــة حــول الخدمــات والتطبيقــات المتاحــة وكيفيــة الوصول إلــى المــواد المطلوبة.
وتقــدم األكاديميــة فــي كل مختبــر حاســوب معلومــات
ّ
وتقــدم بوابــة الطالــب مزيــدا ً مــع المعلومــات حيــال هــذه الحيثية.
ويقــدم دليــل الطالــب معلومــات حــول االســتخدام المالئــم لمرافــق األكاديميــة والمصــادر اإللكترونيــة ومســؤوليات الطالــب عنــد اســتخدام
هــذه المرافــق.
 5.2الخدمات الصحية
تســهم أكاديميــة ربــدان فــي رفــع الوعــي حــول المشــاكل الصحيــة مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات المعلوماتيــة وبرامــج التعليــم
الصحــي الهادفــة لتشــجيع الطلبــة علــى اتخــاذ قــرارات صحيــة إيجابيــة فيمــا يتعلــق بأســلوب حياتهــم خصوصـ ًا الجوانــب المتعلقــة بالتغذيــة
واللياقــة البدنيــة والفعاليــات واألنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة .وتســعى األكاديميــة جاهــدة لتشــجيع والمحافظــة علــى واالهتمــام بصحــة
ورفاهيــة طالبهــا مــن خــال اآلتــي:
• •تعزيز صحة وسالمة ورفاهية جميع الطلبة.
• •إدارة احتياجات الرعاية الصحية للطلبة الذين قد يحتاجون إلى دعم صحي خالل انتظامهم في أكاديمية ربدان.
• •تزويــد الموظفيــن بالقــدرة علــى تقديــم المشــورة والمصــادر والتدريــب الــازم بهــدف التعامــل بشــكل فعــال مــع المســائل الصحيــة
للطلبة .
• •التفاعل بشكل مناسب مع المشاكل والطوارئ الصحية األكثر خطورة.
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وتتسم استراتيجية الرعاية الصحية ألكاديمية ربدان باآلتي:
• •تحديــد وتوثيــق جميــع احتياجــات ومتطلبــات الطلبــة لرعايــة صحيــة محــددة وقــت القبــول فــي األكاديميــة واتخــاذ الترتيبــات الالزمــة
كاف.
للعنايــة بصحــة ورفــاه الطلبــة بشــكل ِ
• •تقديم اإلسعافات األولية والتعامل مع الحوادث البسيطة في حرم األكاديمية.
• •نقل الطلبة الذين ال تستطيع األكاديمية تلبية احتياجاتهم الطبية إلى مؤسسة محلية تعنى بتقديم الرعاية الصحية.
• •اتخاذ تدابير معقولة للتعامل واالستجابة ألية طوارئ طبية قد تحدث في األكاديمية.
• •وتعمــل أكاديميــة ربــدان علــى ضمــان إتاحــة الســبل لجميــع الطلبــة للوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن المراكــز الصحيــة المحليــة
والتــي توفــر رعايــة صحيــة وســريرية ووقائيــة وفــي حــاالت الطــوارئ حســب الضــرورة.
 5.3برنامج المتطوعين وخدمة المجتمع والتربية البدنية
ً
وفقــا لقــرار مجلــس أمنــاء أكاديميــة ربــدان ،يجــب علــى جميــع الطلبــة المســجلين فــي أكاديميــة ربــدان إكمــال ( )180ســاعة مــن العمــل
التطوعــي غيــر األكاديمــي وخدمــة المجتمــع وبرنامــج الصحــة المتكاملــة .وذلــك يكــون مــن خــال اتمــام  60ســاعة كل فصــل.
برنامج المتطوعين وخدمة المجتمع والتربية البدنية كمتطلب اجباري للتخرج.
ـاء علــى مــدة األنشــطة الفعليــة علــى ســبيل المثــال ،إذا حضــر الطالــب حــدث مدتــه  3ســاعات ،ثــم
• •تــم احتســاب ســاعة االتصــال بنـ ً
تكــون ســاعات االتصــال المكتملــة  3ســاعات أتصــال فــإن عــدد الســاعات التــي يتــم احتســابها للطالــب هــي  3ســاعات.
• •سيحصل الطالب الذي حصل على جائزة أو ميداليات أو مناصب أولى على ساعات إضافية كتقدير وتحفيز للطلبة.
• •سيتم إخفاء أجمالي ساعات االتصال ولكنها ستظهر في كشوفات عالمات الطلبة.
حسابات الرياضة المدمجة 4 :ساعات في األسبوع *  15اسبوع في الفصل 60 :ساعة في الفصل
فعاليــات أكاديميــة ربــدان واألنشــطة المجتمعيــة 1.5 :ســاعة فــي اإلســبوع لمــدة  15إســبوع بمعــدل  22.5ســاعة فــي فــي الفصــل الواحــد
وبمعــدل  180ســاعة خــال  4ســنوات.
يجــب علــى طــاب الســنة الرابعــة والثالثــة إكمــال  6ســاعات اتصــال بحــد أدنــى  12-ســاعة أتصــال بشــكل رئيســي فــي فعاليــات أكاديميــة
ربــدان.
ســيحتاج طالــب الســنة الثالثــة إلــى إكمــال  16ســاعة اتصــال فــي أنشــطة اللياقــة البدنيــة والرياضــة ،ويجــب علــى طالــب الســنة الرابعــة إكمــال
 8ســاعات أتصــال فــي اللياقــة البدنيــة والرياضــة.
وضع خطة انتقالية للطالب:
• •تقديم خطة المكافآت للفصلين األول والثاني.
• • يستبعد الطالب غير المتفرغين من المشاركة في البرنامج ما لم يرغبون في ذلك ،وبالتالي ستكون مشاركتهم اختيارية.
• • أيجاد فرص للعمل التطوعي.
• •يجب التأكد من أن وقت العمل التطوعي ال يتعارض مع جدول الحصص اليومي.
• •يجب التحقق من أن منظم الفعالية التطوعية معترف به من الحكومة وموافق عليه من قبل الحرم الجامعي.
• •يتم التقديم للمشاركة بهذه األنشطة من خالل إدارة القبول والتسجيل وخدمات الطلبة.
• •يجب التقديم إلى منظم الفعالية
• •يجب التأكد من معلومات الحدث (اليوم /التاريخ /الوقت /اسم المشرف /والدور الذي يقوم به المتطوع).
• •المشاركة في الفعالية /تحقيق الغاية،
• •يجب تعبئة نموذج التطوع في أكاديمية ربدان بعد االنتهاء من الفعالية.
يتم تقديم برنامج الصحة المتكاملة في أيام العطالت الرسمية  /عطالت نهاية األسبوع أو بعد ساعات الدراسة.
يمكن للطالب إكمال ساعات التطوع وخدمة المجتمع من خالل:
• •الفعاليات واألنشطة التي تنظمها أكاديمية ربدان.
• •المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية.
• •الفعاليات الوطنية
• •الفعاليات التراثية والثقافية
• •فعالية نشر الوعي الصحي
• •الفعاليات العلمية والبيئية واالجتماعية
• •الفعاليات الرياضية واللياقة البدنية
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 .5.4الدراسة المختلطة
إن أكاديميــة ربــدان مؤسســة تعليميــة تقــدم التعليــم والتدريــب والــدورات القصيــرة للطــاب والطالبــات فــي بيئــة تعليميــة مختلطــة ســواء
كان ذلــك داخــل أو خــارج الحــرم الجامعــي ،لذلــك يجــب علــى جميــع الطلبــة مــن جميــع األديــان والجنســيات وفــي جميــع األوقــات التصــرف
واللبــاس بأســلوب محتشــم واحتــرام الشــريعة اإلســامية وأســس النظــام العــام وعــادات وتقاليــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
 5.4.1المدخل
يشترك الطلبة الذكور واإلناث في مدخل الحرم الجامعي الرئيسي ألكاديمية الربدان.
 5.4.2أماكن التعليم والتدريس واألنشطة والفعاليات
1.1يتشارك الطلبة الذكور واإلناث في المرافق التعليمية في أكاديمية ربدان.
2.2عنــد اســتخدام األماكــن المشــتركة ،ال يجــوز للطــاب الذكــور واإلنــاث االختــاط أو االنخــراط فــي أحاديــث ال عالقــة لهــا بالجانــب األكاديمــي
خــال أو بعــد المحاضرات.
3.3ال یطلــب مــن أي طالــب فــي أكادیمیــة ربــدان االشــتراك فــي مجموعــة مختلطــة ،ويجــب احتــرام الحــق فــي الجلــوس فــي مناطــق معينــة
فــي القاعــات التدريســية وعــدم المشــاركة فــي مجموعــات مختلطــة للقيــام بمهــام أو مشــاريع أو أنشــطة دراســية وتبــادل المــوارد
الدراســية مثــل المذكــرات والكتــب المدرســية والمــوارد ذات الصلــة ،كمــا يجــب إتاحــة بدائــل منفــردة للجنســين فــي المناهــج الدراســية
إذا طلــب ذلــك.
4.4يجــب أن تكــون مشــاركة الطالبــات فــي أنشــطة تقــوم بهــا مجموعــات مختلطــة أو أنشــطة تعليميــة خــارج الحــرم الجامعي ســواءا كان
ذلــك داخــل الدولــة أو خارجهــا بــإذن مــن والــدي الطالبــة أو الوصــي القانونــي أو الــزوج.
5.5بالنســبة لجميــع األنشــطة والفعاليــات األخــرى التــي لــم يأتــي علــى ذكرهــا أعــاه ،يجــب توخــي الحــرص لضمــان تلبيــة المتطلبــات
واالحتياجــات الفرديــة لــكل مــن الطــاب والطالبــات علــى قــدم المســاواة وبطريقــة مناســبة ثقافيــا.
 5.4.3المكتبة والمرافق األخرى
توفر األكاديمية مكتبة وغرف للصالة في أوقات خاصة لكل من الذكور واإلناث على حدة.
ويتــم تخصيــص بعــض األماكــن والغــرف فــي الحــرم الجامعــي لإلنــاث فقــط .وتتــاح مرافــق مشــتركة أخــرى للطالبــات فــي أوقــات مخصصــة ،وال
يســمح لألشــخاص غيــر المرخــص لهــم بدخــول هــذه األماكــن.
 5.4.4الكافتيريا
يتــم التعامــل مــع الكافتيريــا كمــكان عــام ،وبنــاءا علــى ذلــك تطبــق أســس النظــام العــام والعــادات والتقاليــد المتبعــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
 5.4.5سكن الطلبة
تقــدم أكاديميــة ربــدان مرافــق ســكنية للذكــور واإلنــاث كل علــى حــدة ،ويمكــن للضيــوف مــن نفــس الجنــس فقــط اســتقبالهم والســماح
لهــم بدخــول مرافــق الســكن ،كمــا يجــب أن يكــون الضيــوف مــع مضيفهــم فــي جميــع األوقــات.
جميع الطلبة المقيمين في سكن الطلبة مسؤولون عن فهم وتطبيق سياسات وإجراءات أكاديمية ربدان.
 5.4.7المخالفات
قد تؤدي أي نوع من أنواع المخالفات إلى توجيه انذارات أو إنزال عقوبات تأديبية ،بما في ذلك الفصل ،وفقا لسياسة االنضباط الطالبي.
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 5.5األنشطة الطالبية
تشــجع أكاديميــة ربــدان علــى تشــكيل المجموعــات واألنديــة الطالبيــة التــي تهــدف إلــى تنميــة الخبــرات التعليميــة الترفيهيــة واالجتماعيــة
والثقافيــة للطالــب بشــكل إيجابــي.
وتقــوم األكاديميــة بتشــجيع األنشــطة الطالبيــة المنظمــة والهادفــة إلــى تحســين الحيــاة الدراســية فــي األكاديميــة شــريطة أن تتفــق مــع
مهمــة ورؤيــة وأهــداف األكاديميــة ومــع االهتمامــات االجتماعيــة والثقافيــة والترفيهيــة للطلبــة المنضميــن لهــذه المجموعــة.
وترحــب أكاديميــة ربــدان بتلــك األنشــطة التــي تشــجع روح القيــادة التعليميــة والتحصيــل الدراســي والقياديــة المهنيــة وتطــور الطــاب ،ويجــب
أن تتــاح عمليــة االنضمــام ألي منظمــة أو نــادي طالبــي لكافــة الطلبــة المســجلين فــي األكاديميــة.
ويتوجــب علــى المجموعــات الطالبيــة أن تعمــل بطريقــة تدعــم وتمثــل اهتمامــات أعضائهــا ،كمــا يُمنــع أن يرتبــط أي نــادي أو منظمــة طالبيــة
بمنظمــات ذات أهــداف وغايــات غيــر قانونيــة أو يقــوم بانتهــاك قوانيــن األكاديميــة أو القوانيــن المحليــة أو االتحاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحدة.
 .5.6قواعد السلوك
تحدد قواعد السلوك ما تتوقعه أكاديمية ربدان من طالبها ،وهناك أربعة التزامات أساسية
A.Aيجب على الطالب االلتزام بأعلى معايير السلوك الفردي ويتوقع منهم:
• •القيام بالمشاركة الفعالة في عملية التعلم.
• •الحــرص علــى حضــور كافــة األنشــطة المرتبطــة بالبرامــج التعليميــة وتســليم الواجبــات فــي الوقــت المحــدد ،ويُســتثنى مــن ذلــك
مــن تعــرض لظــروف اســتثنائية أو غيــر المتوقعــة.
• •انتهاج سلوك أخالقي والنأي بالنفس عن أية تصرفات قد تضر الطلبة أنفسهم أو اآلخرين.
• •ضمان تنفيذ النشاطات بأمان وعدم تعريض األخرين للخطر.
• •النــأي بالنفــس عــن أيــة ســلوكيات مــن شــأنها تقييــد حريــة الطــاب اآلخريــن ممــا قــد يثنيهم عــن مواصلــة دراســتهم أو المشــاركة
فــي األنشــطة التــي تقيمهــا أكاديميــة ربدان.
B.Bيلتزم الطالب بتطبيق معايير المساواة واالحترام عند التعامل مع أفراد أسرة أكاديمية ربدان ،حيث يتوقع من الطالب أن:
• •يتعامل مع جميع العاملين في أكاديمية ربدان والطالب والزوار بكل تهذيب وتسامح واحترام.
• •يحترم حق اآلخرين في التعامل بأنصاف ودون أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقات الغير مشروعة.
• •تجنب االنخراط في سلوكيات غير قانونية أو عنصرية أو فاضحة أو خطيرة أو تلك التي قد يعتبرها اآلخرون مهينة.
• •عــدم االنخــراط فــي ســلوك يُعتقــد أنــه مضايقــة أو تهديــد أو تخويــف أو قــد يتســبب فــي خــوف أي شــخص علــى ســامته الشــخصية
أو رفاهيتــه.
• •االبتعــاد عــن أيــة تصرفــات مــن شــأنها إعاقــة أو تعطــل األنشــطة التعليميــة فــي أكاديميــة ربــدان أو أيــة أنشــطة ثقافيــة أو اجتماعيــة
أو رياضيــة.
C.Cيلتــزم الطــاب باســتخدام مصــادر ومرافــق أكاديميــة ربــدان والمحافظــة عليهــا بطريقــة مالئمــة وقانونيــة والتصــرف بطريقــة ال تضــر
بســمعة أكاديميــة ربــدان ،حيــث يتوقــع مــن الطالــب أن:
• •يســتخدم ويحافــظ علــى مصــادر ومرافــق أكاديميــة ربــدان مثــل األبنيــة والمعــدات والمســاحات الخاصــة والمكتبــة ومصــادر
تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات بطريقــة قانونيــة وأخالقيــة وأن يكــون مــدركا للحاجــة لمشــاركة مصــادر ومرافــق األكاديميــة مــع
الغيــر مــن أعضــاء أســرة أكاديميــة ربــدان.
• •يضمن أن أفعاله التي يقوم بها أو يمتنع عن القيام بها ال تسئ إلى سمعة األكاديمية أو شعارها.
• •يتجنب تعاطي أي عقاقير أو مواد ممنوعة أو حيازة أسلحة أو توزيعها في حرم األكاديمية.
• •يتجنــب اســتخدام اســم أو مصــادر أو ســمعة أو شــعار أكاديميــة ربــدان لتحقيــق منافــع أو مكاســب شــخصية أو لطــرف ثالــث دون
الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن األكاديميــة.
• •يتجنب أعمال االحتيال أو الفساد.
D.Dأن يقوم الطالب بإخبار زمالئه باألنظمة والقوانين والسياسات النافذة في أكاديمية ربدان وااللتزام بها.
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 5.7النزاهة األكاديمية
إن التــزام الطــاب وموظفــي األكاديميــة بالتصــرف بأســلوب أخالقــي واالحتــرام المتبــادل والنزاهــة هــي مــن القيــم األساســية ألكاديميــة ربــدان،
حيــث يكــون الطالــب شــخصيا مســؤوال عــن تصرفاتــه التــي يجــب أن تتحلــى بالنزاهــة والصــدق وأن يحافــظ علــى أعلــى معاييــر الســلوك الفــردي
فــي جميــع األوقــات.
كمــا يُتوقــع مــن الطالــب أن يــؤدي واجباتــه بنفســه وأن يبــذل جهــدا مســاويا لمــا قــام بــه أفــراد المجموعــة عنــد مشــاركتهم فــي عمــل أو
واجبــات جماعيــة.
وتمنع أكاديمية ربدان السلوك الغير أخالقي والغير نزيه بغض النظر عن الظروف ،وتشمل هذه السلوكيات ما يلي:
•
•
•
•

•الغش
•السرقة األدبية
•النسخ (النقل من اآلخرين)
•الحصول على امتيازات غير عادلة من خالل الدخول غير المصرح به ألنظمة أكاديمية ربدان وبياناتها وسجالتها.

إن القيام بتصرفات غير نزيهة وغير أخالقية يعرض صاحبها لإلجراءات التأديبية الموضحة في سياسة انضباط الطلبة.
ويُبــدي الطاقــم األكاديمــي كافــة أشــكال التعــاون مــع الطــاب لضمــان إلمامهــم باألنشــطة المخ ّلــة بالنزاهــة األكاديميــة والعواقــب المترتبة
عليهــا بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التأديبيــة التــي قــد يتعــرض لهــا الطــاب عنــد قيامهــم بمثــل تلــك األنشــطة.
 5.8انضباط الطالب
علــى جميــع الطلبــة المنتظميــن فــي الدراســة فــي أكاديميــة ربــدان االلتــزام بالقواعــد الســلوكية وتلبيــة كافــة معاييــر الســلوك الشــخصي
والنزاهــة األكاديميــة.
حيــث يتعــرض الطالــب الــذي ينتهــك القواعــد الســلوكية لإلجــراءات التأديبيــة المتعلقــة بســوء الســلوك أو الجنحــة كمــا هــو موضــح فــي
سياســة وإجــراءات الطالــب التأديبيــة.
 5.9اعتراض الطالب
يحق للطالب الذي يتعرض ألي إجراء تأديبي أن يعترض عليه وفق ًا لإلجراءات النافذة في سياسة تظلم الطالب.

الجزء الثاني :القواعد والتعليميات
 .6السياسات والقوانين
 6.1الساعات المعتمدة
يُســتخدم مفهــوم الســاعة المعتمــدة كوحــدة لقيــاس العمــل األكاديمــي فــي أكاديميــة ربــدان ،حيــث تعــادل الســاعة المعتمــدة الواحــدة 15
ســاعة دراســية يقضيهــا الطالــب فــي القاعــة الدراســية يُضــاف إليهــا مــا مقــداره  30ســاعة مخصصــة للدراســة بحيــث يصــل العــدد االجمالــي
للســاعات التــي يدرســها فــي العــام الواحــد  450ســاعة أو مــا يُعادلهــا.
وعنــد جدولــة المســاقات ،تُــدرج الســاعة المعتمــدة الواحــدة كســاعة دراســية رســمية واحــدة يمضيهــا الطالــب فــي القاعــة الدراســية مــرة
واحــدة فــي األســبوع لمــدة فصــل دراســي واحــد ،أمــا علــى أرض الواقــع فــإن المــدة الزمنيــة للســاعة الدراســية الرســمية تكــون  50دقيقــة.
وتمثــل كل ســاعة معتمــدة مــا يعــادل  15ســاعة دراســية رســمية يمضيهــا الطالــب فــي القاعــة الدراســية فــي الفصــل الواحــد .ويُتوقــع مــن
الطالــب أن يســتثمر ســاعتين خــارج القاعــة الدراســية لغايــات الدراســة الذاتيــة أو الدراســة الجماعيــة .وبذلــك يتكــون المســاق الدراســي الــذي
يعــادل  3ســاعات معتمــدة مــن  45ســاعة دراســية رســمية داخــل القاعــة الدراســية و 90ســاعة دراســة ذاتيــة فــي الفصــل الدراســي الواحــد.
كمــا يشــار إلــى الســاعات المعتمــدة بالســاعات الدراســية أو الســاعات الدراســية الفصليــة .ويتــم تحديــد عــدد الســاعات المعتمــدة للتدريــب
فــي مــكان العمــل بنــاءا علــى قواعــد وتعليمــات كل برنامــج علــى حــدة.
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 6.2قوانين التقدم األكاديمي
تســتخدم لوائــح التقــدم األكاديمــي لتحديــد وقــت انتقــال الطالــب مــن مرحلــة أكاديميــة معنيــة إلــى المرحلــة التــي تليهــا .ويقــع علــى عاتــق
كافــة الطلبــة المســجلين فــي برامــج أكاديميــة فــي ربــدان أن يكــون مســتوى تقدمهــم األكاديمــي فــي كل مــن البرامــج والمســاقات مقبــو ًال.
وتوضح سياسة التقدم األكاديمي التعريفات والمعايير والشروط للتقدم األكاديمي المقبول وغير المقبول.
ويُعتبــر الطالــب الــذي يُحقــق تقدمــا أكاديميــا مقبــوال ويُلبــي أدنــى متطلبــات الحضــور ويلتــزم بكافــة معاييــر البرنامــج األخــرى بأنــه «جيــد
أكاديميــا» .بينمــا يحصــل الطالــب الــذي ال يُعتبــر فــي حالــة أكاديميــة جيــدة فــي برنامجــه الدراســي علــى حالــة أكاديميــة أخــرى تحددهــا سياســة
أكاديميــة ربــدان المعنيــة بالتقــدم األكاديمــي.
وتقــوم هــذه السياســة بتحديــد الظــروف واألحــوال التــي تنطبــق علــى كل حالــة أو وضــع أكاديمــي .وتشــمل علــى توصيــات تغطــي الجوانــب
اآلتيــة:
•
•
•
•

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

وتُراجــع أكاديميــة ربــدان التقــدم األكاديمــي لــكل طالــب مــن طالبهــا فــي فتــرات منتظمــة حيــث يتــم اتخــاذ اإلجــراء المالئــم مــع الطلبــة
الذيــن ال يلبــون المعاييــر المطلوبــة وال يحافظــون علــى وضــع أكاديمــي جيــد.
 6.3قوانين منح الشهادات العلمية
تحــدد قوانيــن منــح الدرجــات العلميــة المتطلبــات التــي ينبغــي أن يســتوفيها الطالــب حتــى يتمكــن مــن الحصــول علــى ســاعات أو مؤهــات
معتمــدة مــن أكاديميــة ربــدان ،مــع التنويــه أن كل المؤهــات التــي تمنحهــا األكاديميــة تتوافــق مــع متطلبــات لوائــح التكريــم الخاصــة
بأكاديميــة ربــدان ومتطلبــات منظومــة المؤهــات الخاصــة بهيئــة المؤهــات الوطنيــة وأيــة شــروط اضافيــة قــد تضعهــا جهــات الترخيــص
و/أو االعتمــاد.
وحتى يحق للطالب الحصول على مؤهله األكاديمي ،عليه االلتزام باآلتي:
• •استكمال عدد الساعات المعتمدة للمؤهل كما هو محدد في متطلبات ذلك المؤهل.
• •اســتكمال كافــة المتطلبــات األخــرى للمؤهــل الــذي ســجل فيــه الطالــب بمــا فــي ذلــك المســاقات المطلوبــة (مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار المســاقات التــي تمــت معادلتهــا بعــد أن درســها الطالــب فــي مؤسســة أكاديميــة أخــرى).
• •استيفاء المتطلبات التي تنص عليها أية قوانين وقواعد ولوائح أخرى خاصة بأكاديمية ربدان ذات الصلة.
 6.4الدرجات
تنــص سياســة الدرجــات والتقييــم فــي أكاديميــة ربــدان أنــه يجــب علــى المحاضــر أن يوفــر للطلبــة مجموعــة مــن أدوات التقييــم التــي تشــمل
التقييــم المســتمر والواجبــات واالمتحانــات واالختبــارات بهــدف تقييــم الطلبــة وإعطائهــم درجــات تعكــس أدائهــم األكاديمــي.
ولضمــان وجــود اتســاق فــي عمليــة التقييــم ،يتــم اعطــاء الطلبــة درجــات تتماشــى مــع توصيــات التقييــم التــي ينــص عليهــا مخطــط كل
مســاق مــن المســاقات مــع التنويــه أن هــذه التوصيــات تســتند إلــى نظــام تقييــم معتــرف بــه عالمي ـ ًا ( )GPAيعرضــه الجــدول رقــم  2أدنــا
ويســري هــذا النظــام المســتخدم فــي تقييــم معــدالت الطلبــة علــى كافــة عناصــر التقييــم فــي أكاديميــة ربــدان.
وهناك درجات قد ترصد في كشف درجات الطالب ولكنها ال تدخل في حساب معدل الطالب الفصلي أو التراكمي وتشمل اآلتي:
 - Iغير مكتمل
 - Kعلى مقاعد الدراسة
 - Nبدون درجة
 - Pناجح بتفوق
 - Sمقبول – للمساقات التي ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة
 - Uغير مقبول – للمساقات التي ال تدخل في حساب الساعات المعتمدة
 - Wمنسحب

دليل البرامج الجامعية

30

2019-20

وعلــى الطالــب الــذي يرســب فــي مســاق مــا إعــادة دراســة ذلــك المســاق قبــل التســجيل فــي مســاقات الحقــة .وبعــد التشــاور مــع المرشــد
األكاديمــي للطالــب ،قــد يُشــترط علــى الطالــب إعــادة تســجيل أي مســاق اختيــاري كان قد رســب فيه شــريطة أن يســتوفي الطالــب المتطلبات
الــواردة فــي اجــراءات التقــدم األكاديمــي فــي أكاديميــة ربــدان.
وعنــد إعــادة الطالــب لمســاق كان قــد رســب فيــه ،فــإن العالمــة التــي يحصــل عليهــا بعــد اعــادة ذلــك المســاق تحــل محــل عالمــة الرســوب
التــي كان قــد حصــل عليهــا شــريطة أن تكــون عالمــة اإلعــادة أفضــل مــن عالمــة الرســوب .ويرصــد كشــف العالمــات جميــع العالمــات التــي
حصــل عليهــا الطالــب خــال دراســته فــي أكاديميــة ربــدان.
 6.5االعتراض على الدرجات/العالمات
يحــق للطالــب االعتــراض علــى درجــة حصــل عليهــا أثنــاء دراســته فــي أكاديميــة ربــدان .وفــي هــذا الصــدد ،يتوجــب علــى أي طالــب يرغــب فــي
االعتــراض علــى درجــة حصــل عليهــا أن يناقــش هــذه المســألة فــي البدايــة مــع مــدرس المســاق مــوردا ً كافــة أســباب االعتــراض ويطلــب بعــد
ذلــك اجتماعــا مــع المحاضــر.
كمــا يســتطيع الطالــب التوجــه لمرشــده األكاديمــي للحصــول علــى المشــورة والتوجيــه حيــال طريقــة االعتــراض رســمي ًا علــى الدرجــة محــل
الخــاف باســتخدام آليــة االعتــراض المعتمــدة فــي األكاديميــة .وبعــد اعتــراض الطالــب رســمي ًا علــى الدرجــة محــل الخــاف واتخــاذ اللجنــة القــرار
حيــال هــذا االعتــراض فــإن القــرار الصــادر يُعتبــر ملزمـ ًا للطالــب.
الجدول  :1تقييم المجموع التراكمي
الدرجة

النطاق
A
-A
+B
B
-B
+C
C
-C
+D
D
F

المعدل التراكمي
100-90
89-87
86-84
83-80
79-77
76-74
73-70
69-67
66-64
63-60
59-0
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4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.3
1.0
0.0

مستوى األداء
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ناجح
راسب

الجزء الثالث :البرامج األكاديمية
يبــدأ القبــول بالبرنامــج بتقديــم طلــب لدائــرة الخدمــات الطالبيــة والتســجيل ثــم يتــم إجــراء اختبــار ومقابلــة فــي مركــز التقييــم لتحديــد مــا إذا
كان لــدى المتقــدم الحافــز والنضــج وااللتــزام إلكمــال البرنامــج ،ويجــب علــى الطــاب أن يلبــوا هــذه المتطلبــات حتــى يتســنى لهــم الحصــول
علــى توصيــة بقبولهــم فــي البرنامــج.
صممــت هــذه البرامــج بطريقــة تتيــح درجــة مــن المرونــة فيمــا يتعلــق بزمــن وكيفيــة بــدء ومواصلــة الطالــب للدراســة فــي األكاديميــة،
ُ
وتتماشــى هــذه البرامــج علــى وجــه الخصــوص مــع اإلطــار التعليمــي لألكاديميــة وتأخــذ بعيــن االعتبــار االعتــراف بالتعليــم والخبــرات الســابقة
( )RPLوسياســات معادلــة الســاعات المعتمــدة لتحديــد مســتوى الطالــب .ويأتــي تقييــم جميــع الطلبــة الراغبيــن فــي دراســة درجــة
البكالوريــوس كجــزء مــن عمليــة تحديــد مهــارات المتقدميــن ومســتوى معرفتهــم وضــع خطــة تعليــم فرديــة لــكل طالــب .وإذا كان
لــدى الطالــب بالفعــل المؤهــات والخبــرة التــي تتوافــق بشــكل مباشــر مــع مســاقات محــددة ،فإنــه يمكــن تقديــم طلــب لمعادلــة التعليــم
والخبــرات الســابقة ،وبمجــرد الموافقــة عليهــا ،يتــم معادلــة الســاعات المعتمــدة للمســاقات المحــددة.
ـاء
وقــد صممــت برامــج أكاديميــة ربــدان لتتناســب مــع الطلبــة مــن ذوي الخبــرات والخلفيــات المختلفــة بــدءا ً بخريجــي الثانويــة العامــة وانتهـ ً
بالطلبــة البالغيــن مــن أصحــاب الخبــرات الواســعة والذيــن يرغبــون بالتطــور وظيفيـ ًا .ويوضــح الشــكل أدنــاه عنصــر المرونــة الــذي تــم إدخالــه
للبرنامــج بهــدف توفيــر مســارات محتملــة لمجموعــة الطلبــة المعنيــة.
مجموعات العينات
المجموعة الثانية

المجموعة األولى

•

• • خريجي المدارس
الثانوية
• •من ال يوجد لديهم
خبرة عملية

•
•

• •من ال يوجد لديهم
خبرة متعلقة

•

بالبرنامج

•الطالب البالغين
الناضجين (الكبار)
•من لديهم خبرة
عملية واسعة
•مؤهل المستوى
الرابع
•من ال يمتلكون
خبرة متعلقة
بالبرنامج

المجموعة الثالثة
• •الخريجون الحاصلون على دبلوم
أو الدبلوم العالي أو البكالوريوس
• •من ال يوجد لديهم خبرة عملية
أو لديهم خبرة عملية محدودة
• •من ال يوجد لديهم خبرة أو
مؤهالت متعلقة بالبرنامج

المجموعة الرابعة
•
•
•
•

•الطلبة البالغون (الكبار)
•لديهم خبرة واسعة
مرتبطة بالبرنامج
•ذو كفاءة أو لديهم خبرات
أو معرفة سابقة معترف
بها
•من ليس لديهم مؤهل
المستوى الخامس

مسارات التعلم
المسار األول
•
•
•
•

المسار الثاني

•مركز التقييم
•انتداب تدريبي اولي
• المواد التأسيسية
•مساقات البرامج
الكاملة

•
•
•

•

•مركز التقييم
•التعليم الموجه
•االعتراف بالتعليم
والخبرات السابقة
ومعادلتها مع
مواد معينة
•مساقات البرامج
الكاملة
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المسار الثالث
•
•
•
•

•مركز التقييم
•انتداب عمل اولي
•اإلعفاء من مساقات التعليم
العام
•مساقات البرامج الكاملة

المسار الرابع
•
•
•
•

•مركز التقييم
•انهاء مساقات التعليم
العام
•االعتراف بالتعليم والخبرات
السابقة ومعادلتها مع مواد
معينة
•إنهاء جميع المواد األخرى

لــكل برنامــج مــن البرامــج التعليميــة فــي أكاديميــة ربــدان لــه بيــان رســالة ووصــف وأهــداف تعليميــة ومخرجــات تعليميــة وهيــكل تنظيمــي
للمســاقات باإلضافــة إلــى خطــة دراســية نموذجيــة .وتســاند مخرجــات البرنامــج التعليميــة األهــداف التعليميــة طويلــة األمــد والتــي تتماشــى
مــع مخرجــات الدراســات العليــا .وقــد تــم التحقــق مــن هــذه األهــداف التعليميــة مــع أصحــاب المصلحــة وتوافقهــا مــع عناصــر وصــف حقــول
المخرجــات التعليميــة الخاصــة بإطــار المؤهــات الوطنيــة ،وفقــا للجــدول التالــي والملحــق .A
			
مخرجات الدراسات العليا بأكاديمية ربدان
							

عناصر وصف حقول المخرجات التعليمية
الخاصة بإطار المؤهالت الوطنية

				
التواصل والقدرة على القراءة والكتابة

المهارة

						
التطوير المستمر

الكفاءة :التطوير الذاتي

				
التفكير الناقد والمنطق الكمي

المعرفة والفهم

						
المواطنة الرقمية

الكفاءة :االستقاللية والمسؤولية

						
الكفاءة المهنية

المهارة

					
القيادة في العمل الجماعي

الكفاءة :الدور وفق ًا للسياق

تقــود البرامــج العلميــة الطــاب للحصــول علــى المؤهــات ،فبعــد الدراســة لمــدة ســنتين واكمــال  60ســاعة معتمــدة بنجــاح يمكــن للطالــب
أن يحصــل علــى درجــة الدبلــوم (شــهادة المســتوى الخامــس مــن منظومــة المؤهــات الوطنيــة) .كمــا يمنــح الطالــب درجــة البكالوريــوس
فــي العلــوم ( )7 NQF Levelبعــد الدراســة لســنتين اضافيتيــن وبمــا مجموعــه  4ســنوات وانهــاء  120ســاعة معتمــدة ،ويتــم منــح الطالــب
درجــة الماجســتير فــي العلــوم عنــد إنهــاء  30ســاعة معتمــدة بعــد الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس ( .)7 NQF Levelويتــم عــرض
المتطلبــات المحــددة فــي جــداول للبرامــج والمنصــوص عليهــا فــي سياســة إكمــال البرامــج فــي أكاديميــة ربــدان.
تتكــون البرامــج األكاديميــة مــن مســاقات دراســية لهــا رمــوز خاصــة ووصــف خــاص ومخرجــات تعليميــة ومواضيــع وتقييــم ومصــادر للتعلم.
وتوضــح المخرجــات التعليميــة الخاصــة بالمســاقات القــدرات التــي ســيتم اكتســابها عنــد إكمــال دراســة المســاق بنجــاح .ويمكــن الحصــول
علــى وصــف للمســاقات فــي الملحــق ب.
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البرنامج التأسيسي
تقــدم مســاقات هــذا البرنامــج المعرفــة والمهــارات الضروريــة فــي اللغــة االنجليزيــة والرياضيــات وتقنيــة المعلومــات وأســاليب الدراســة
للنجــاح األكاديمــي ،وتقــوم بتنظيــم جلســات تعليميــة للطــاب لكــي تلبــي احتياجاتهــم التعليميــة ،كمــا هــذه المســاقات الدعــم الــازم
للطــاب لكــي تمكنهــم مــن إحــراز تقــدم أكاديمــي فــي األكاديميــة.
ويكتســب الطلبــة عنــد االنتهــاء مــن هــذه المســاقات الخبــرة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات ويطــورون قدراتهــم فــي التواصــل علــى مســتوى
دولــي مــن الكفــاءة قبــل قبولهــم فــي برامــج الدراســات الجامعيــة التــي تــدرس باللغــة اإلنجليزيــة.
ويخضــع الطــاب كجــزء مــن إجــراءات القبــول لمجموعــة من اختبــارات تحديــد المســتوى ويقومون بدراســة مــواد تالئم مســتوى مؤهالتهم.
ويتــم تقييــم الطــاب بانتظــام لضمــان تقــدم مســتواهم .وتنقســم المســاقات التأسيســية إلــى أربعــة مســتويات وتمتــد حتــى عــام كامــل
بنــاءا علــى تقييــم مســتواهم فــي اللغــة اإلنجليزيــة .تبــدأ البرامــج التأسيســية فــي أغســطس وينايــر مــن كل عــام.

المستوى

البرامج التعليمية

		

 .1المهارات األكاديمية

		

 .2مهارات االتصال

		
.1

 .3اللغة اإلنجليزية ألغراض االمن والسالمة والكوارث والطوارئ واألزمات

		

 .4تقنية العرض التقديمي والتواصل

		

 .5استراتيجيات التعليم ومهارات الدراسة

المستوى

المساقات
 .1المهارات األكاديمية
 .2مهارات التواصل

.2

 .3اللغة اإلنجليزية ألغراض االمن والسالمة والكوارث والطوارئ واالزمات
 .4تقنية العرض التقديمي والتواصل
 .5استراتيجيات التعلم ومهارات الدراسة
 .1المهارات األكاديمية
 .2مهارات التواصل

.3

 .3اللغة اإلنجليزية ألغراض االمن والسالمة والكوارث والطوارئ واالزمات
 .4تقنية العرض التقديمي والتواصل
 .5الرياضيات األساسية التحضيرية
 .6استراتيجيات التعلم ومهارات الدراسة
 .1المهارات األكاديمية
 .2مهارات التواصل

.4

 .3اللغة اإلنجليزية ألغراض األمن والسالمة والكوارث والطوارئ واألزمات
 .4تقنية العرض التقديمي والتواصل
 .5الرياضيات األساسية التحضيرية
 .6استراتيجيات التعلم ومهارات الدراسة
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مساقات التعليم العام
صمــم برنامــج التعليــم العــام إلضافــة مزيــد مــن الخبــرات لطلبــة البكالوريــوس ولضمــان حصولهــم علــى المعرفــة والكفــاءة التــي تعــادل
إكمــال مســاق أو مســاقين جامعييــن فــي:
1.1اللغة االنجليزية والعربية أو اللغات االخرى
2.2الدراسات اإلنسانية أو األدبية
3.3العلوم الطبيعية
4.4تقنية المعلومات أو الرياضيات
5.5العلوم الجتماعية أو السلوكية
6.6لدراسات االسالمية أو التاريخ أو الثقافة
7.7دراسات إماراتية
تطــور المســاقات التعليميــة العامــة المهــارات الفكريــة والعمليــة واألكاديميــة الضروريــة للطلبــة وذلــك مــن خــال تقديــم خبــرات تعليميــة
متكاملــة فــي التفكيــر العلمــي والكمــي والنقــدي باســتخدام التكنولوجيــا للحصــول علــى المعلومــات وتقييمهــا وتنظيمهــا ونشــرها .ويعــزز
الطلبــة قدراتهــم فــي التواصــل واإلبــداع والتفكيــر النقــدي مــن أجــل تحســين التعليــم الموجــه ذاتيــا وتطويــر عمليــة تعليميــة طويلــة األجــل
تمتــد خــارج أكاديميــة ربــدان وإلــى بيئــة العمــل.
بالنســبة لبرنامــج الدبلــوم ومدتــه ســنتان ،يكمــل الطلبــة مــا مجموعــه  18ســاعة معتمــدة وفقــا للجــدول التالــي .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنه
يمكــن اســتيفاء متطلبــات مجــاالت اإلنســانيات واألدب والعلــوم االجتماعيــة والســلوكية عــن طريــق مواد دراســية معدة بشــكل مناســب.
الفئة:

الساعات
المعتمدة

6

إنجليزي أو عربي أو لغات أخرى
العلوم االنسانية أو اآلداب
العلوم الطبيعية

3

تقنية المعلومات أو الرياضيات

3

الدراسات السلوكية واالجتماعية
الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

بالنسبة لمستوى برنامج البكالوريوس في العلوم ومدته أربع سنوات يكمل الطلبة  36ساعة معتمدة وفقا للجدول التالي:
الفئة:

الساعات
المعتمدة

إنجليزي أو عربي أو لغات أخرى

12

العلوم االنسانية أو اآلداب

3

العلوم الطبيعية

6

تقنية المعلومات أو الرياضيات

6

الدراسات السلوكية واالجتماعية

3

الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3
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يظهــر الجــدول التالــي مســاقات التعليــم العــام الحاليــة ،وهنــاك مســاقات إضافيــة الزلــت قيــد التطويــر وســيتم إضافتهــا عنــد الحصــول علــى
موافقــات معينة
انجليزي وعربي ولغات أخرى
العنوان

الرمز

الساعات المعتمدة

ENG110

اللغة االنجليزية 1

3

ENG210

اللغة االنجليزية 2

3

ENG310

اللغة االنجليزية 3

3

ARA100

اللغة العربية ألغراض العمل

3

SEC200

مهارات االتصال االحترافية

3

العلوم االنسانية أو اآلداب
العنوان

الرمز
GE1120 / HUM100

الساعات المعتمدة
3

دراسات في علم األخالق

العلوم الطبيعية
العنوان

الرمز
الصحة والسالمة البيئة

SCI100

الساعات المعتمدة
3

SCI200

الخطرة
المواد
المواد
ةالخطر

3

SCI300

واإلشعاعية والنووي والمتفجرة
والبيولوجية
الكيميائية
الكيميائي المواد علوم
والبيولوجي ة
المواد ةوالإشعاعي ة
علوم والنووي
ةوالمتفجر

3

تقنية المعلومات أو الرياضيات
العنوان

الرمز

أنظمة وتقنيات السالمة واألمن والدفاع وإدارة الطوارئ واألزمات

SEC210

الساعات المعتمدة
3

MTH100

اإلحصاء
المواد
ةالخطر

3

SEC210

الطوارئ واألزمات
السالمة
وتقنيات
وإدارةعلوم
والدفاع المواد
واألمنةالكيميائي
والبيولوجي
والإشعاعي ة
أنظمةوالنووي ة
ةوالمتفجر

3

الدراسات السلوكية واالجتماعية
العنوان

الرمز
أساسيات إلدارة

MGT100
MGT200

الساعات المعتمدة
3

الموادالتنظيمي
السلوك
ةالخطر

3

الدراسات اإلسالمية ،التاريخ ،أو الحضارة
العنوان

الرمز
الدراسات اإلسالمية

ISL100

الساعات المعتمدة
3

دراسات إماراتية
العنوان

الرمز
دراسات إماراتية

EMS100
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الساعات المعتمدة
3

 .10إدارة استمرارية االعمال
الرسالة
يهدف البرنامج إلى تخريج قادة قادرين على إدارة فريق متعدد التخصصات وتطبيق المعايير واالجراءات واألخالق المهنية ،واستخدام
التقنيات لتحديد التهديدات وتقييم المخاطر وتنفيذ حلول تنظيمية مشتركة بين اإلدارات في مجال استمرارية األعمال لالرتقاء
بالجاهزية على المستويين الوطني والعالمي
الوصف
يتطرق البرنامج إلى كل ما يتعلق بعمليات التخطيط والتشغيل واستمارية األعمال .وتركز مساقات البرنامج على مجاالت الدعم
والتطوير المؤسسي للخطط في سبيل دعم الجاهزية على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة والمستوى الدولي .ومن خالل المزج
بين المحاضرات والمناقشات وتمارين المحاكاة وسيناريوهات التطبيق العملي ،يتعلم الطالب مهارات السلوك التنظيمي وروح الفريق
للمعاصرة
واألخالق المهنية والعمليات المشتركة بين مختلف اإلدارات والمؤسسات ،وذلك من خالل تطبيق المبادىء األساسية
َ
والتكامل والتعاون والتنسيق بين اإلدارات والعمل المشترك .إن الطلبة الخريجين هم قادة المستقبل الذين سيسهمون في إدارة
سالمة الوطن وحفظ أمنه والدفاع عنه وسيكونون على أهبة االستعداد لحاالت الطوارئ واألزمات من أجل اإلرتقاء بالجاهزية على
المستوى المحلي والعالمي
األهداف التعليمية
• •التمتع بالمهارات التقنية ،والمعرفة ،والقدرات المؤهلة للعمل كمدير في قطاع إدارة السالمة واألمن والدفاع والطوارئ
واألزمات .SSDEC
• •فعالية العمل والقيادة والتواصل ضمن الفريق لتحقيق األهداف المشتركة.
• •تطبيق المعايير واألخالق المهنية ،واإلجراءات والتقنيات الالزمة لجمع المعلومات ،وتقييم المخاطر ،وتطوير برامج فعالة.
• •تنفيذ الحلول التنظيمية المشتركة بين مختلف اإلدارات والوكاالت لتعزيز إدارة السالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات،
وبناء قدرات الجاهزية الوطنية.
• •توسيع الحدود المعرفية والكفاءات من خالل استمرارية التعليم واالعتماد األكاديمي وفرص التعلم مدى الحياة.
سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
• •القيام بالمهام والمسئوليات المدنية من خالل تقديم الخدمة
ً

دليل البرامج الجامعية

37

2019-20

مخرجات البرنامج التعليمية
المخرجات التعليمية لهذا البرنامج تتواءم مع األهداف التعليمية المحددة له ،وقد تم تحديدها وفق ًا لعناصر التوصيف األساسية
ُ
لمنظومة المؤهالت التعليمية الوطنية اإلماراتية ،وكما هو موضح أدناه:
•

•تطوير مجموعة من المبادئ والمعرفة النظرية ذات الصلة في تطبيق حل المشكالت المعقدة المتعلقة بقطاعات السالمة

واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات.
•

•تطبيق منهجيات وأساليب البحث لتحديد الدور األوسع الذي تلعبه إدارة استمرارية األعمال أو العمل المؤسسي بالنسبة

لجاهزية الوطن والمجتمع ككل.
•

•التحليل النقدي للمشاكل القانونية واإلجتماعية واألخالقية المتعلقة بإدارة السالمة واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة

األزمات لصياغة حلول فعالة تتسم بالمرونة.
•

•نشر ممارسات إدارة المخاطر ذات الصلة كأساس لتطوير برامج االستمراية من خالل األساليب الشفوية والمكتوبة والعملية،

والوسائط المتعددة داخل البيئات المهنية.
•

•العمل بشكل مستقل وتحمل المسؤولية كفريق ضمن مجموعة من سياقات السالمة واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ

وإدارة األزمات بهدف الجاهزية الدفاعية وتصميم حلول مبتكرة.
•

•تحمل مسؤولية التحسين والتطوير الذاتي لتعزيز التعلم مدى الحياة في مجال السالمة واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة

األزمات.
•

•إظهار المعرفة والمهارات والسمات المتعلقة بالسالمة واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات ،بما في ذلك القدرة

على فهم وجهات نظر متعددة لصياغة نتائج فعالة في سيناريوهات واقعية عالمية.
الخالصة

اسم البرنامج

إدارة استمرارية األعمال

الدرجة الممنوحة

دبلوم /بكالوريوس

عضو الهيئة التدريسية
المسؤول

د لميس القيسي،
رئيس برنامج إدارة استمرارية األعمال واإلدارة المتكاملة للطوارئ

متطلبات الدخول

يجب على الطالب استيفاء متطلبات القبول لألكاديمية كما هو منصوص عليها في سياسة القبول
سنتان لبرنامج الدبلوم
أربع سنوات لبرنامج البكالوريوس

المدة

عدد الساعات

 60ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم

المعتمدة

و 120ساعة معتمدة لبرنامج
البكالوريوس

أكاديمية ربدان

مكان الدراسة

دليل البرامج الجامعية

38

2019-20

نظام الدراسة

دوام كامل منتظم

الدبلوم في إدارة استمرارية األعمال
المساقات األساسية  -الساعات المعتمدة المطلوبة 27
BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

BCM201

تقييم برنامج إدارة استمرارية األعمال وتقييم المخاطر على المستوى المؤسسي

3

BCM202

تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة استمرارية األعمال

3

IEM100

مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

IEM201

مقدمة في قيادة األزمات

3

SEC100

مقدمة في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في مجاالت االمن والسالمة والكوارث والطوارئ واألزمات

3

المساقات العامة  -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18
6

اللغات
العلوم االنسانية أو اآلداب
تكنولوجيا المعلومات /الرياضيات

3

العلوم الطبيعية

3

الدراسات االجتماعية والسلوكية
الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

ساعات اختيارية مطلوبة 15 :ساعة ( 5مساقات)
يمكن االختيار من القائمة المعتمدة (الملحق (ج)

دليل البرامج الجامعية

39

2019-20

بكالوريوس إدارة استمرارية األعمال
المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 54
BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

BCM201

تقييم برنامج إدارة استمرارية األعمال وتقييم المخاطر على المستوى المؤسسي

3

BCM202

تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة استمرارية األعمال

3

BCM301

تطوير برنامج الوعي والتدريب

3

BCM302

إدارة استمرارية األعمال للوزارات وتعزيز العمل بإدارة استمرارية األعمال

3

BCM401

أساليب مقارنة في إدارة استمرارية األعمال

3

IEM100

مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

IEM201

مقدمة في قيادة األزمات  /التخطيط للسالمة واألمن والدفاع التأهب للطوارئ وإدارة األزمات.

3

SEC100

مقدمة في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC301

حماية المرافق الحيوية الوطنية

3

SEC302

التحليل التطبيقي إلصحاب المصلحة/المعنيين

3

SEC303

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

3

SEC320

التحقق من صحة برنامج الجاهزية

3

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

SEC490

مشروع في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 36
اللغات

12

العلوم االنسانية أو اآلداب

3

تكنولوجيا المعلومات /الرياضيات

6

العلوم الطبيعية

6

الدراسات السلوكية واالجتماعية

3

الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

ساعات اختيارية مطلوبة 30 :ساعة ( 10مساق)
يمكن االختيار من القائمة المعتمدة (الملحق (ج)

دليل البرامج الجامعية

40

2019-20

الدراسة النموذجية
الفصل

الفصل
األول

الفصل
الثاني

BCM100

رمز المساق

المساق

BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

SEC100

مقدمة في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC100

MTH100

اإلحصاء

3

MTH100

التعليم العام (اللغة االنجليزية )1

3

التعليم العام (أساسيات اإلدارة)

3

IEM100

مقدمة في االدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM100

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

IEM101

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

IEM103

التعليم العام (دراسات إماراتية)

3

التعليم العام (البيئة والصحة والسالمة)

3

مساقات تعليم عام
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الساعات
المعتمدة

المتطلبات
السابقة:

2019-20

مساقات تخصص إجبارية

مساقات اختيارية

الفصل

الساعات
المعتمدة

المتطلبات
السابقة:

BCM201

تصميم برنامج استمرارية األعمال وتقييم المخاطر التنظيمية

3

BCM100

IEM201

مقدمة في قيادة األزمات

3

IEM100

التعليم العام (اللغة االنجليزية )2

3

اللغة
االنجليزية 1

التعليم العام (اللغة العربية لألغراض التجارية)

3

مساق اختياري

3

BCM202

تطوير خطط وإجراءات خاصة بإدارة استمرارية األعمال

3

SEC290

مشروع مبتكر في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ واألزمات

3

التعليم العام (دراسات إسالمية)

3

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

BCM301

إعداد وتطوير برنامج التوعية والتدريب

3

BCM201

SEC301

حماية المنشآت الحيوية الوطنية

3

IEM101

SEC302

التحليل التطبيقي إلصحاب المصلحة/المعنيين

3

التعليم العام (تقنيات األمن والسالمة والكوارث والطوارئ واالزمات)

3

مساق اختياري

3

BCM302

إدارة استمرارية األعمال للوزارات وتعزيز العمل بها

3

BCM201

SEC320

التحقق من صحة برنامج الجاهزية

3

التعليم العام (اللغة االنجليزية )3

3

,B C M 2 0 2
IEM202

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

BCM401

أساليب مقارنة في إدارة استمرارية األعمال

3

SEC303

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

3

 60ساعة
معتمدة

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

 81ساعة
معتمدة

التعليم العام (المواد الخطرة)

3

مساق اختياري

3

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

التعليم العام (دراسات أخالقية)

3

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

رمز المساق

الفصل
الثالث

الفصل
الرابع

الفصل
الخامس

الفصل
السادس

الفصل
السابع

SEC490

الفصل
الثامن

المساق

مساقات تعليم عام
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مساقات تخصص إجبارية

BCM201

اللغة
االنجليزية 2

BCM302

SEC303

مساقات اختيارية

 .11االدارة المتكاملة للطوارئ
الرسالة
يهدف البرنامج إلى تخريج قادة قادرين على إدارة فريق متعدد التخصصات وتطبيق الممارسات واإلجراءات القياسية واألخالقية واستخدام
التقنيات المتاحة لتحديد التهديدات ،وتقييم المخاطر وتنفيذ حلول إدارية متكاملة للطوارئ تتسم بالتنظيم والترابط لإلرتقاء بالجاهزية
على المستويين الوطني والدولي
الوصف
ييسهم برنامج اإلدارة المتكاملة للطوارئ في بناء عناصر جاهزية الوطن من خالل مساقات تعالج الممارسات واإلجراءات والتقنيات
النموذجية ،في سبيل جمع المعلومات وإجراء تقييم للمخاطر وتطوير خطط فعالة لإلدارة واالستجابة والقيادة واإلغاثة والتعافي
في حاالت الطوارئ .ويتعلم الطالب في هذا البرنامج مهارات السلوك التنظيمي وروح الفريق واألخالق المهنية والعمليات المشتركة
للمعاصرة والتكامل والتعاون والتنسيق بين اإلدارات
بين مختلف اإلدارات والمؤسسات وذلك من خالل تطبيق المبادىء األساسية
َ
والمؤسسات والعمل المشترك ،وهذا ضمن عملية تعليمية تمزج ما بين المحاضرات والمناقشات وتمارين المحاكاة وسيناريوهات
التطبيق العملي .وسيمثل الخريجون عماد المستقبل وقادته الساهرين على إدارة السالمة ،واألمن ،والدفاع ،وإدارة الطوارئ واألزمات من
أجل اإلرتقاء بالجاهزية على المستويين المحلي والعالمي
األهداف التعليمية
• •اكتساب المهارات التكنولوجية ،والمعرفة ،والمقدرة الضرورية ِل َ
شغل وظيفة مدير في قطاع إدارة السالمة واألمن والدفاع
والطوارئ واألزمات .SSDEC
• •العمل والقيادة والتواصل بفاعلية ضمن الفريق لتحقيق األهداف المشتركة.
• •توظيف المعايير واألخالق المهنية ،واإلجراءات ،والتقنيات الالزمة لجمع المعلومات ،وتقييم المخاطر ،وتطوير برامج فعالة.
• •تنفيذ الحلول التنظيمية المشتركة بين مختلف اإلدارات والمؤسسات ،لتعزيز إدارة السالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات
 ،SSDECوبناء عوامل جاهزية الوطن.
• •توسيع حدود المعرفة والكفاءة من خالل استمرارية التعليم ،واالعتماد األكاديمي ،وفرص التعلم مدى الحياة.
سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
• •القيام بالمهام والمسئوليات المدنية من خالل تقديم الخدمة
ً
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43

2019-20

مخرجات البرنامج التعليمية
المخرجات التعليمية لهذا البرنامج تتواءم مع األهداف التعليمية المرسومة له ،وقد تم تحديدها وفق ًا لعناصر التوصيف األساسية
ُ
:لمنظومة المؤهالت التعليمية الوطنية اإلماراتية ،وكما هو موضح أدناه
•

•تطوير مجموعة من المبادئ والمعرفة النظرية المرتبطة بتطبيق الحلول للمشكالت المعقدة في قطاعات السالمة واألمن

والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات.
•

•تطبيق منهجيات البحث والتقنيات في قضايا السالمة واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات المعاصرة على المستوى

الوطني واإلقليمي والعالمي.
•

•التحليل بأسلوب نقدي للمشاكل القانونية واالجتماعية واألخالقية المرتبطة بإدارة السالمة واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ

وإدارة األزمات لصياغة حلول فعالة للجاهزية.
•

•مناقشة األمور المتعلقة بالسالمة واألمن والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات بشكل فعال باستخدام أساليب شفوية

ومكتوبة وعملية وباستخدام الوسائط المتعددة في جو مهني.
•

•العمل بشكل مستقل وتحمل المسؤولية عند العمل ضمن فريق في مجاالت السالمة واألمن والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ

وإدارة األزمات للدفاع عن المواقف وتقديم حلول مبتكرة.
•

•تحمل مسؤولية تحسين المهارات الذاتية لتعزيز عملية التعلم مدى الحياة في مجال السالمة واألمن والدفاع والتأهب لحاالت

الطوارئ وإدارة األزمات.
•

•إظهار المعرفة والمهارات والصفات الشخصية في مجاالت السالمة واألمن والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات بما في

ذلك القدرة على فهم وجهات نظر متعددة لصياغة نتائج فعالة في سيناريوهات حقيقة.
الخالصة
اسم البرنامج

اإلدارة المتكاملة للطوارئ.

الدرجة الممنوحة

دبلوم /بكالوريوس

عضو الهيئة التدريسية
المسؤول

د لميس القيسي،
مدير برنامج إدارة استمرارية األعمال واإلدارة المتكاملة للطوارئ

متطلبات الدخول

يجب على الطالب استيفاء متطلبات القبول في األكاديمية الموضحة في سياسة القبول
سنتان للدبلوم والدبلوم العالي
و 4سنوات لبرنامج ا لبكالوريوس

المدة

عدد الساعات

 60ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم

المعتمدة

و 120ساعة معتمدة لبرنامج
البكالوريوس

أكاديمية ربدان

مكان الدراسة
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نظام الدراسة

دوام كامل منتظم

الدبلوم في االدارة المتكاملة للطوارئ
لمساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 30
BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

IEM100

مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

IEM201

مقدمة في قيادة األزمات

3

IEM202

إعداد الخطط إلدارة الطوارئ

3

IEM203

مقدمة في االستجابة للطوارئ

3

IEM204

إدارة الطوارئ التكتيكية

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة االزمات

3

المساقات العامة  -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18
6

اللغات
العلوم االنسانية أو اآلداب
تكنولوجيا المعلومات /رياضيات

3

العلوم الطبيعية

3

العلوم االجتماعية والسلوكية
الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

ساعات اختيارية مطلوبة 12 :ساعة ( 4مساقات)
يمكن االختيار من القائمة المعتمدة (الملحق (ج)
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بكالوريوس اإلدارة المتكاملة للطوارئ
المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 54
BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

IEM100

مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

IEM201

مقدمة في قيادة األزمات  /التخطيط للسالمة واألمن والدفاع التأهب للطوارئ وإدارة األزمات.

3

IEM202

إعداد خطط إدارة للطوارئ

3

IEM203

مقدمة في االستجابة للطوارئ

3

IEM204

إدارة الطوارئ التعبوية /التكتيكية

3

IEM301

اإلغاثة والتعافي من الكوارث

3

IEM401

اإلدارة االستراتيجية المتكاملة للطوارئ

3

IEM402

إدارة مركز عمليات الطوارئ

3

IEM403

أساليب مقارنة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والكوارث والطوارئ واالزمات

3

SEC303

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

3

SEC320

التحقق من صحة برنامج الجاهزية

3

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

SEC490

مشروع في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 36
اللغات

12

العلوم االنسانية أو اآلداب

3

تكنولوجيا المعلومات /رياضيات

6

العلوم الطبيعية

6

الدراسات السلوكية واالجتماعية

3

الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

ساعات اختيارية مطلوبة 30 :ساعة ( 10مساق)
يمكن االختيار من القائمة المعتمدة (الملحق (ج)
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الدراسة النموذجية
الفصل

الفصل
األول

الفصل
الثاني

الساعات
المعتمدة

المتطلبات
السابقة:

BCM100

رمز المساق

المساق

IEM100

مقدمة في االدارة المتكاملة للطوارئ

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC100

MTH100

اإلحصاء

3

MTH100

التعليم العام (اللغة االنجليزية )1

3

التعليم العام (أساسيات اإلدارة)

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

IEM100

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

IEM101

BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

IEM103

التعليم العام (دراسات إماراتية)

3

التعليم العام (البيئة والصحة والسالمة)

3

مساقات تعليم عام

دليل البرامج الجامعية
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مساقات تخصص إجبارية

مساقات اختيارية

الفصل

الفصل
الثالث

رمز المساق

المساق

IEM201

مقدمة في قيادة األزمات

3

IEM100

IEM202

إعداد خطط إدارة الطوارئ

3

IEM100

IEM203

مقدمة في االستجابة للطوارئ

3

IEM100

التعليم العام (اللغة االنجليزية )2

3

اللغة
االنجليزية 1

التعليم العام (اللغة العربية لألغراض التجارية)

3

IEM204

إدارة الطوارئ التكتيكية

3

SEC290

مشروع مبتكر في إدارة األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

التعليم العام (دراسات إسالمية)

3

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

االغاثة والتعافي في الكوارث

3

IEM203

التعليم العام (تقنيات األمن والسالمة والكوارث والطوارئ واالزمات)

3

IEM101

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

التحقق من صحة برنامج الجاهزية

3

BCM202
IEM202/

التعليم العام (اللغة االنجليزية )3

3

اللغة
االنجليزية 2

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

IEM401

االدارة المتكاملة االستراتيجية للطوارئ

3

IEM402

إدارة مركز عمليات الطوارئ

3

SEC303

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

3

 60ساعة
معتمدة

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

 81ساعة
معتمدة

التعليم العام (المواد الخطرة)

3

IEM403

أساليب مقارنة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM401

SEC490

مشروع في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC303

التعليم العام (دراسات أخالقية)

3

مساق اختياري

3

مساق اختياري

3

الفصل
الرابع

IEM301

الفصل
الخامس

SEC320

الفصل
السادس

الفصل
السابع

الساعات
المعتمدة

المتطلبات
السابقة:

الفصل
الثامن

مساقات تعليم عام
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مساقات تخصص إجبارية

BCM201

 60ساعة
معتمدة

IEM204/
201 LO

مساقات اختيارية

 .12الشرطة واألمن
الرسالة
تخريج طلبة مؤهلين للعمل كقادة لفريق متعدد التخصصات في مجال تطبيق الممارسات ُ
َطيَّة األساسية واألخالقية ،واتباع
الشر ِ
المنسقة بين
اإلجراءات واستخدام التقنيات لضمان األمن العام من خالل تحديد التهديدات ،وتقييم المخاطر وتطبيق الحلول المؤسسية ُ
وخ ْف ْ
الوكاالت للحفاظ على االستقرارَ ،
ض الجريمة ،وضمان ثقة الجمهور في قدرة التعافي على المستويين الوطني والدولي
الوصف
مساقات في مجال إدارة العمليات الشرطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتشمل القيادة
يشمل برنامج العلوم الشرطية واألمن
ٍ
والتحقيقات الجنائية والشرطة المجتمعية والتخطيط االستراتيجي وقيادة العمليات .ومن خالل المزج ما بين المحاضرات والمناقشات
وتمارين المحاكاة وسيناريوهات التطبيق العملي ،يتعلم الطالب مهارات السلوك التنظيمي والعمل بروح الفريق واألخالق المهنية
للمعاصرة والتكامل والتعاون والتنسيق
والعمليات المشتركة بين مختلف اإلدارات والوكاالت ،وذلك من خالل تطبيق المبادىء األساسية
َ
بين اإلدارات والوكاالت والعمل المشترك .وسيكون الخريجون قادة المستقبل الذين سيسهمون في إدارة عمليات السالمة واألمن
والدفاع وجاهزية الطوارئ واألزمات من أجل لالرتقاء بالجاهزية على المستويين الوطني والدولي
األهداف التعليمية
• •اكتساب المهارات التكنولوجية ،والمعرفة ،والمقدرة الضرورية ِل َ
شغل وظيفة مدير في قطاع إدارة السالمة واألمن والدفاع
والطوارئ واألزمات .SSDEC
• •العمل والقيادة والتواصل بفاعلية ضمن الفريق لتحقيق األهداف المشتركة.
• •توظيف المعايير واألخالق المهنية ،واإلجراءات ،والتقنيات الالزمة لجمع المعلومات ،وتقييم المخاطر ،وتطوير برامج فعالة.
• •تنفيذ الحلول التنظيمية المشتركة بين مختلف اإلدارات والمؤسسات ،لتعزيز إدارة السالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات
 ،SSDECوبناء عوامل جاهزية الوطن.
• •توسيع حدود المعرفة والكفاءة من خالل استمرارية التعليم ،واالعتماد األكاديمي ،وفرص التعلم مدى الحياة.
سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
• •القيام بالمهام والمسئوليات المدنية من خالل تقديم الخدمة
ً
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مخرجات البرنامج التعليمية
المخرجات التعليمية لهذا البرنامج تتواءم مع األهداف التعليمية المرسومة له ،وقد تم تحديدها وفق ًا لعناصر التوصيف األساسية
ُ
:لمنظومة المؤهالت التعليمية الوطنية اإلماراتية ،وكما هو موضح أدناه
•

•التواصل بفاعلية في الشؤون المتعلقة بالسالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات  SSDECباستخدام الوسائل الشفهية

والكتابية والعروض التقديمية.
•

•التقييم النقدي للمضامين القانونية واالجتماعية واألخالقية المتعلقة بإدارة السالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات . SSDEC

•

•تطبيق مهارات التفكير التحليلي والنقدي لحل المواقف المعقدة والمشكالت المتعلقة بالسالمة واألمن والدفاع والطوارئ

واألزمات . SSDEC
•

•استخدام العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالسالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات

 SSDECوحل مشكالتها.
•

•البحث المعاصر في موضوعات السالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات  ،SSDECوالتهديدات المستجدة ،والتحديات ،والسياق

األوسع لالستجابة العالمية.
•

•إظهار مهارات القيادة والعمل بروح الفريق ،الضروريتان لدعم التعاون المشترك بين مختلف اإلدارات والوكاالت.

•

•تطبيق التقنيات والمهارات والمعايير الخاصة بالسالمة واألمن والدفاع والطوارئ واألزمات  SSDECوالضرورية للممارسة

المهَ ِنيَّة.
ِ
•

•الشعور بالمسئولية تجاه التطوير الذاتي وإدراك الحاجة إلى التعلم مدى الحياة.

•

•تصميم أنظمة وبرامج مؤسسية مبتكرة لرفع مستوى الجاهزية من خالل استخدام أمثلة وسيناريوهات عملية واقعية.

•

•تطبيق عمليات ومنهجيات تقييم وإدارة المخاطر.
ظم والعمليات والبرامج للوفاء باالحتياجات المطلوبة في إدارة العمليات ُ
•صياغة ال ُن ُ
َطيَّة.
الشر ِ
•فهم الحاجة إلى اإلسهام في سالمة المنطقة من خالل السعي نحو تمكين وحماية شعبها.

•

عالم سريع التغير ولضمان أن تستبق اإلمارات
•المساهمة في االستقرار اإلقليمي من خالل استمرارية تحسين أنشطة التعلم في
ٍ

•
•

العربية المتحدة التهديدات والمخاطر المستجدة والمتنامية.
•

•فهم أهمية تطبيق األخالق المهنية وحقوق اإلنسان في العمل الشرطي.

الخالصة
اسم البرنامج

العمل الشرطي واألمن

الدرجة الممنوحة

دبلوم /بكالوريوس

عضو الهيئة التدريسية
المسؤول

مديرة القسم الدكتورة أماندا دافيس

متطلبات الدخول

يجب على الطالب استيفاء متطلبات القبول في األكاديمية الموضحة في سياسة القبول
سنتان للدبلوم والدبلوم العالي
و 4سنوات لبرنامج ا لبكالوريوس

المدة

عدد الساعات

 60ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم

المعتمدة

و 120ساعة معتمدة لبرنامج
البكالوريوس

أكاديمية ربدان

مكان الدراسة

دليل البرامج الجامعية
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نظام الدراسة

دوام كامل منتظم

الدبلوم في الشرطة واألمن (باللغة االنجليزية)
المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 24
PAS102

مقدمة في القيادة الشرطية

3

PAS104

دراسات في القانون والعدالة الجنائية

3

PAS201

حقوق االنسان واألخالق والعمل الشرطي

3

PAS202

الثقافة المؤسسية والعمل الشرطي

3

PAS203

الشرطة المجتمعية

3

PAS204

حماية الطفل

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات

3

التخصصات الدقيقة -الساعات المعتمدة المطلوبة 15
IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

PAS101

مقدمة في العمل الشرطي

3

PAS103

مقدمة في مسرح الجريمة

3

PAS205

شرطة الطريق والسالمة العامة

3

PAS206

التحقيق الفعال في الجرائم

3

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18
اللغات

6

العلوم االنسانية أو اآلداب

3

تكنولوجيا المعلومات /الرياضيات

3

العلوم الطبيعية

3

العلوم السلوكية واالجتماعية

3

الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

المساقات االختيارية عدد الساعات المعتمدة المطلوبة ( 3مساق )1إدارة مراكز األمن الشاملة
او  18ساعة معتمدة ( 6مساقات)
يمكن االختيار من القائمة المعتمدة (الملحق (ج)
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الدبلوم في الشرطة واألمن (باللغه العربية)
المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 48
PAS106

مقدمة في القيادة الشرطية

3

PAS108

دراسات في القانون والعدالة الجنائية

3

PAS208

حقوق االنسان واألخالق والعمل الشرطي

3

PAS209

الثقافة المؤسسية والعمل الشرطي

3

PAS210

الشرطة المجتمعية

3

PAS204

حماية الطفل

3

SEC103

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC293

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات

3

PAS105

مقدمة في العمل الشرطي

3

PAS103

مقدمة في مسرح الجريمة

3

PAS205

شرطة الطريق والسالمة العامة

3

PAS213

التحقيق الفعال في الجرائم

3

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18
ARA100

اللغات اللغة العربية ألغراض األعمال

3

EMS100

دراسات إماراتية

3

ENG103

اللغه االنجليزيه العامه للدبلوم

3

SEC213

النظم و التقنيات في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

ISL100

الدراسات اإلسالمية

3

SCI103

البيئة والصحة والسالمة

3

المساقات االختيارية عدد الساعات المعتمدة المطلوبة ( 6مساقين)
CSI102

مقدمة في التحاليل الجنائية

3

IEM103

الذكاء العاطفي والمرونة الشخصية

3

IEM100

مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3
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بكالوريوس العلوم في األعمال الشرطية واالمن
المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 48
BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

PAS102

مقدمة في القيادة الشرطية

3

PAS104

دراسات في القانون والعدالة الجنائية

3

PAS201

حقوق االنسان واألخالق والعمل الشرطي

3

PAS202

الثقافة التنظيمية والعمل الشرطي

3

PAS203

الشرطة المجتمعية

3

PAS204

حماية الطفل

3

PAS301

دراسات الموارد البشرية

3

PAS303

علم الجريمة

3

SEC100

مقدمة في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC302

التحليل التطبيقي إلصحاب المصلحة/المعنيين

3

SEC303

مهارات البحث والدراسة المتقدمة

3

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

SEC404

فهم التهديدات االستراتيجية

3

SEC490

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات
التخصص الفرعي االختياري في إدارة مراكز األمن الشاملة

3

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية

3

PAS101

مقدمة في العمل الشرطي

3

PAS103

مقدمة في مسرح الجريمة

3

PAS205

شرطة الطريق والسالمة العامة

3

PAS206

التحقيق الفعال في الجرائم

3

PAS302

قيادة العمليات الكبرى

3

PAS401

الشرطة التنفيذية

3

SEC403

التخطيط االستراتيجي.

3
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المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 36
اللغات

12

العلوم االنسانية أو اآلداب

3

تكنولوجيا المعلومات /الرياضيات

6

العلوم الطبيعية

6

الدراسات السلوكية واالجتماعية

3

الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

المساقات االختيارية -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة  4(12مساقات)
او  36ساعة معتمدة ( 6مساقات)
يمكن االختيار من القائمة المعتمدة (الملحق (ج)

الدراسة النموذجية
الفصل

الفصل
األول

الفصل
الثاني

رمز المساق

الساعات
المعتمدة

المساق

التعليم العام (أساسيات اإلدارة)

3

التعليم العام (الدراسات االنجليزية )1

3

التعليم العام (دراسات إماراتية)

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

PAS101

مقدمة إلى العمل الشرطي (أو مساق اختياري)

3

التعليم العام (البيئة والصحة والسالمة)

3

التعليم العام (الدراسات االنجليزية )2

3

PAS102

مقدمة في القيادة الشرطية

3

PAS201

حقوق االنسان واالخالق والعمل الشرطي

3

PAS103

مقدمة في مسرح الجريمة (أو مساق اختياري)

3

مساقات تعليم عام

مساقات تخصص إجبارية
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مساقات اختيارية أو مواد تخصص فرعية

المتطلبات
السابقة:

اللغة اإلنجليزية 1

مساقات اختيارية

الفصل

الفصل
الثالث

الفصل
الرابع

الفصل
الخامس

الفصل
السادس

الفصل
السابع

الفصل
الثامن

رمز المساق

الساعات
المعتمدة

المساق

المتطلبات
السابقة:

التعليم العام (اللغة العربية لألغراض التجارية)

3

PAS104

دراسات في القانون والعدالة الجنائية

3

PAS202

الثقافة التنظيمية والعمل الشرطي

3

PAS203

الشرطة المجتمعية

3

IEM103

الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية (أو مساق اختياري)

3

PAS204

حماية الطفل

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات

3

PAS205

شرطة الطريق والسالمة العامة (أو مساق اختياري)

3

PAS206

التحقيق الفعال في الجريمة (أو مساق اختياري)

3

التعليم العام (دراسات إسالمية)

3

التعليم العام (تقنيات األمن والسالمة واالزمات)

3

التعليم العام (الدراسات االنجليزية )3

3

PAS301

دراسات الموارد البشرية

3

BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

PAS302

قيادة العمليات الكبرى (أو مساق اختياري)

3

التعليم العام (االحصائيات)

3

مساق اختياري

3

PAS303

علم الجريمة

3

SEC302

التحليل التطبيقي إلصحاب المصلحة/المعنيين

3

مساق اختياري

3

التعليم العام (المواد الخطرة)

3

SEC303

مهارات مقدمة في مجاالت األبحاث وإعداد الدراسات

3

 60ساعة
معتمدة

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

 81ساعة
معتمدة

SEC403

التخطيط االستراتيجي (او مساق اختياري)

3

مساق اختياري

3

التعليم العام (دراسات أخالقية)

3

SEC490

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

PAS401

الشرطة التنفيذية (أو مساق اختياري)

3

SEC404

فهم التهديدات االستراتيجية

3

مساق اختياري

3

مساقات تعليم عام

مساقات تخصص إجبارية
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مساقات اختيارية أو مواد تخصص فرعية

اللغة االنجليزية 2

SEC303

مساقات اختيارية

 .13دبلوم مسرح الجريمة
الرسالة
المهَ ِنيَّة العملية والقدرة على تنسيق المسئوليات في مسرح الجريمة
تخريج محققين يتمتعون بالمعرفة النظرية والمهارات ِ
الوصف
يرتقي البرنامج بالمستوى المعرفي والمهاري لدى الطالب بما يتناسب ،ومعايير التعامل مع األدلة الجنائية في مسرح الجريمة ،كما يرتقي
بمستوى جودة التحقيقات الجنائية في المؤسسات الشرطية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام .كما سيتسنى للطالب
االطالع الواسع على النظريات األساسية ،واألمثلة ،والقضايا ذات الصلة بالعمليات الشرطية والممارسات الخاصة بتحقيقات مسرح
ً
علمية كعلم البصمات والتصوير الفوتوغرافي والقضايا ذات الصلة بالطب الجنائي واإلدارة والتنسيق
مواد
الطالب
الجريمة .كما سيدرس
ُ
َّ
في مسرح الجريمة
األهداف التعليمية
•
•
•
•
•

•اكتساب المهارات التقنية ،والمعرفة ،والكفاءة الالزمة للعمل كمحقق في مسرح الجريمة.
•فاعلية العمل والتواصل بين أعضاء الفريق لتنسيق مسئوليات مسرح الجريمة.
•اتباع المعايير واألخالق المهنية ،واإلجراءات والتقنيات الالزمة لجمع المعلومات ،وتطبيق اإلجراءات الجنائية ،وتأمين وحفظ األدلة.
•توسيع حدود المعرفة والكفاءة من خالل استمرارية التعليم ،واالعتماد األكاديمي ،وفرص التعلم مدى الحياة.
سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
•القيام بالمهام والمسئوليات المدنية من خالل تقديم الخدمة
ً

دليل البرامج الجامعية

56

2019-20

مخرجات البرنامج التعليمية
المخرجات التعليمية لهذا البرنامج تتواءم مع األهداف التعليمية المحددة له ،وقد تم تحديدها وفق ًا لعناصر التوصيف األساسية
ُ
:لمنظومة المؤهالت التعليمية الوطنية اإلماراتية ،وكما هو موضح أدناه
• •شرح دور طاقم عمل مسرح الجريمة في سياق العدالة الجنائية ،وتعريف كيفية مساهمة التحقيق في مسرح الجريمة في أداء
وإتمام العمل ُّ
َطي.
الشر ِ
•

•شرح أسباب وكيفية حدوث الجرائم وتأثيرها على المجتمع في اإلمارات العربية المتحدة.
•شرح المبادئ العلمية التي تُشكل أساس التحقيق في مسرح الجريمة.

•
•

•تحليل مسرح الجريمة ،وتعريف فرص التحقيق وتطبيق النظريات الجنائية في مسرح الجريمة.
•تحديد آثار الجريمة على الضحية ،ودور الشهود والعمل ُ
الشرطي والمجتمع في اإلمارات العربية المتحدة.

•

•إعداد وتقديم الوثائق الالزمة لدعم التحقيق في مسرح الجريمة.

•

•التمتع بالمهارات والكفاءات الضرورية للعمل في مجال التحقيق في مسرح الجريمة.
•العمل كعضو فعال ضمن فريقُ ،ك ٌل حسب مهمته ،للتحقيق في مسرح الجريمة.

•

•تطبيق اإلجراءات المعيارية للتنسيق بين أفراد الفريق ،والتقييم النقدي لألداء عند تنفيذ مهام التحقيق في مسرح الجريمة.

•

والمهَ ني في مجال التحقيق في مسرح الجريمة.
•تعريف مجاالت التطوير الشخصي ِ

•

•

الخالصة
اسم البرنامج

مسرح الجريمة

الدرجة الممنوحة

الدبلوم

عضو الهيئة التدريسية
المسؤول

الدكتوره /اماندا ديفيس
مدير برنامج الشرطة واألمن

متطلبات الدخول

يجب على الطالب استيفاء متطلبات القبول في األكاديمية الموضحة في سياسة القبول
سنتان

المدة
أكاديمية ربدان

مكان الدراسة
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عدد الساعات
المعتمدة

 63ساعة معتمدة

نظام الدراسة

دوام كامل و جزئي

دبلوم في مسرح الجريمة
المساقات -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 63
CSI100

إدارة مسرح الجريمة

3

CSI101

مقدمة في التصوير الجنائي

3

CSI102

مقدمة في علم األدلة الجنائية لمسرح الجريمة

3

CSI103

مقدمة في البصمات

3

CSI211

مقدمة عن التحقيق في الحرائق

3

CSI212

مقدمة في الجرائم الجنسية ومسرح الجريمة

3

CSI214

التصوير الجنائي لمسرح الجريمة

3

CSI215

األدلة الجنائية في مسرح الجريمة

3

CSI216

دليل البصمات -من النظرية إلى التطبيق

3

CSI221

التحقيق الفعال في الجرائم

3

CSI222

دراسات في القانون والعدالة الجنائية

3

CSI223

مقدمة في علم الجريمة

3

CSI224

حقوق االنسان واألخالق والعمل الشرطي

3

CSI225

مقدمة في القيادة الشرطية

3

CSI226

حماية الطفل

3

EMS100

دراسات إماراتية

3

ARA100

اللغة العربية ألغراض العمل

3

ISL100

الدراسات اإلسالمية

3

SCI203

المواد الخطرة

3

SEC103

مقدمة في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC293

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات

3

دليل البرامج الجامعية

58

2019-20

الدراسة النموذجية

الفصل

الفصل
األول

الفصل
الثاني

الفصل
الثالث

الفصل
الرابع

رمز المساق

المساق

الساعات
المعتمدة

SEC103

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

ARA100

اللغة العربية ألغراض األعمال

3

SCI200

المواد الخطرة

3

CSI102

مقدمة في علم األدلة الجنائية لمسرح الجريمة

3

ISL100

الدراسات اإلسالمية

3

CSI103

مقدمة في البصمات

3

CSI100

إدارة مسرح الجريمة

3

CSI221

التحقيق الفعال في الجرائم

3

CSI224

حقوق االنسان واألخالق والعمل الشرطي

3

CSI223

مقدمة في علم الجريمة

3

CSI222

دراسات في القانون والعدالة الجنائية

3

EMS100

دراسات إماراتية

3

CSI215

العلم الجنائي في مسرح الجريمة

3

CSI226

حماية الطفل

3

CSI101

مقدمة في التصوير الجنائي

3

CSI214

التصوير الجنائي لمسرح الجريمة

3

CSI211

مقدمة عن التحقيق في الحرائق

3

CSI216

دليل البصمات-من النظرية إلى التطبيق

3

CSI212

مقدمة في االعتداءات الجنسية ومسرح الجريمة

3

CSI225

مقدمة في القيادة الشرطية

3

SEC293

مقدمة في االبتكار في مجاالت األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

مساقات تعليم عام

مساقات تخصص إجبارية
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 .14األمن الوطني
الرسالة
يعــد هــذا البرنامــج الخريجيــن ليصبحــوا قــادة فــي األمــن الوطنــي ،وليكونــوا قادريــن علــى تنســيق العمــل ضمــن فريــق متعــدد التخصصــات
فــي ســبيل إدارة الممارســات األخالقيــة النموذجيــة ،واإلجــراءات ،والتقنيــات فــي مجــال جمــع المعلومــات ،والتعــرف علــى التهديــدات ،وتقييــم
المخاطــر ،وتطويــر سياســات قابلــة للتنفيــذ ،وتطبيــق الحلــول التنظيميــة والمشــتركة بيــن المؤسســات لدعــم جاهزيــة المجتمــع فــي
مجــاالت األمــن ،والســامة ،والدفــاع ،وحــاالت الطــوارئ وإدارة األزمــات.
الوصف
يحتــوي البرنامــج علــى عــدد مــن المســاقات ذات التخصصــات الدقيقــة فــي مجــاالت العمــل االســتخباري ،ومحاربــة اإلرهــاب ،واألمــن اإللكترونــي،
وتخفيــف المخاطــر ،والبُنــى التحتيــة الرئيســية ،والتخطيــط االســتراتيجي ،وتطويــر السياســات ،واألمــن البيئــي .هــذا المؤهــل فريــد مــن نوعــه في
دول مجلــس التعــاون الخليجــي .ومــن خــال المــزج ما بيــن المحاضــرات ،والنقاشــات ،وتمارين المحــاكاة والســيناريوهات التطبيقيــة المحاكية
للواقــع ،يتعلــم الطــاب قيــادة فريــق عمــل ،واألخــاق المهنيــة ،والتخطيــط االســتراتيجي ،والعمليــات المشــتركة بيــن المؤسســات ،وجاهزيــة
األمــن الوطنــي ،مــن خــال المبــاديء األساســية للمعاصــرة ،والتكامــل ،والتعــاون ،والعمــل المشــترك .ســيكون الخريجــون قـ ً
ـادة يســهمون
فــي تعزيــز الســامة ،واألمــن ،والدفــاع ،والتأهــب لحــاالت الطــوارئ ،وإدارة األزمــات مــن أجــل وطــن أكثــر جاهزيــة.
األهداف التعليمية
يعــد هــذا البرنامــج كمــا هــو موضــح فــي بيــان الرســالة الخريجيــن لتولــي مناصــب محققيــن فــي مســرح الجريمــة يمتلكــون القــدرات الطويلــة
األجــل التاليــة:
• •التمتع بالمهارات التقنية ،و المعرفة ،و القدرات المؤهلة للعمل كمدير في قطاع إدارة السالمة ،واألمن ،والدفاع،
والطوارئ،واألزمات .SSDEC
• •فعالية العمل ،والقيادة ،والتواصل ضمن الفريق لتحقيق األهداف المشتركة.
• •تطبيق المعايير واألخالق المهنية ،واإلجراءات والتقنيات الالزمة لجمع المعلومات ،وتحديد التهديدات ،وتقييم المخاطر ،وتطوير
سياسات قابلة للتطبيق ،وتطبيق الحلول المؤسسية ما بين الوكاالت ،من أجل تعزيز مجتمع السالمة ،واألمن ،والدفاع ،والتأهب لحاالت
الطوارئ ،وإدارة األزمات ،وبناء قدرات الجاهزية لدى الوطن.
• •توسيع الحدود المعرفية والكفاءات من خالل استمرارية التعليم و االعتماد االكاديمي و فرص التعلم مدى الحياة.
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مخرجات البرنامج التعليمية
المخرجــات التعليميــة لهــذا البرنامــج تتــواءم مــع األهــداف التعليميــة المحــددة لــه ،وقــد تــم تحديدهــا وفق ـ ًا لعناصــر التوصيــف األساســية
لمنظومــة المؤهــات التعليميــة الوطنيــة االماراتيــة ،وكمــا هــو موضــح أدنــاه:
•

•التواصل الفعال باستخدام الوسائل الشفهية والكتابية والتقديمية في مجال السالمة و األمن والدفاع والطوارئ واألزمات

.SSDEC
•

•التقييم النقدي للمضامين القانونية واالجتماعية واألخالقية في مجال السالمة واالأمن والدفاع والطوارئ واألزمات .SSDEC

•

•تطبيق مهارات التفكير التحليلي والنقدي للتعامل مع المواقف المعقدة والمشكالت المتعلقة بإدارة السالمة واألمن والدفاع

والطوارئ واألزمات (.)SSDEC
•

•استخدام العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات لجمع و تحليل البيانات وحل المشكالت المتعلقة بإدارة السالمة واألمن والدفاع

والطوارئ واألزمات (.)SSDEC
•

•البحث في القضايا المعاصرة المتعلقة بإدارة السالمة واألمن والدفاع وجاهزية الطوارئ واألزمات ( )SSDECوالتهديدات الطارئة،

والتحديات ،والسياق األوسع المتعلق باالستجابة الدولية.
•

•إظهار المهارات القيادية ومهارات الفريق الالزمة لدعم التعاون المشترك بين اإلدارات والوكاالت.

•

•تطبيق التقنيات والمهارات والمعايير المتعلقة بإدارة السالمة واألمن والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ واألزمات ( )SSDECالالزمة

للممارسة االحترافية.
•

•إبداء المسؤولية تجاه تطوير الذات وإدراك الحاجة للتعلم مدى الحياة.

•

•تصميم أنظمة وبرامج مؤسسية مبتكرة لرفع جاهزية الوطن من خالل نماذج وسيناريوهات تحاكي الواقع.

•

•تطبيق اإلجراءات والوسائل الخاصة بتقييم وإدارة المخاطر.

•

•المقارنة والمضاهاة بين كل من مسؤوليات القطاع الخاص والقطاع الحكومي المتعلقة بتحديد وحماية البنية التحتية الرئيسية.
•استخدام عملية ممنهجة في جمع المعلومات وتحليلها وتعميمها استخباري ًا مع األخذ في الحسبان متطلبات مختلف

•

السياسات الحكومية.
•

•مقارنة وتطبيق مفاهيم ومراحل إدارة الطوارىء واالستجابة لألزمات عبر سلسلة من تحديات األمن الوطني.

•

•تحليل ومناقشة المفاهيم األساسية لإلرهاب الدولي بمختلف أنواعه ،والجوانب اإلدراكية التخاذ التدابير الالزمة.

•

•تقييم الظروف البيئية المحتملة التي تحمل في طياتها احتمال زعزعة البنية التحتية لالستقرار االقتصادي الوطني والبنية

التحتية الحكومية والمصادر األمنية الوطنية.
الخالصة
اسم البرنامج

األمن الوطني

الدرجة الممنوحة

دبلوم /بكالوريوس

عضو الهيئة التدريسية
المسؤول

الدكتور جون هاتزدوني
مدير برنامج األمن الوطني

متطلبات الدخول

يجب على الطالب استيفاء متطلبات القبول لألكاديمية كما هو منصوص عليها في سياسة القبول
سنتان لبرنامج الدبلوم
وأربع سنوات لبرنامج البكالوريوس

المدة

أكاديمية ربدان

مكان الدراسة
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عدد الساعات
المعتمدة
نظام الدراسة

 60ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم
 120ساعة معتمدة لبرنامج البكالوريوس
دوام كامل منتظم

الدبلوم في األمن الوطني
المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 30
HLS100

األمن الوطني لدولة االمارات

3

HLS120

السياسة الدفاعية لدولة اإلمارات

3

HLS170

اإلرهاب ومكافحته

3

HLS200

االستخبارات واالستخبارات المضادة

3

HLS250

التهديدات العابرة للحدود والتهديدات الغير التقليدية

3

HLS300

أمن النقل والحدود

3

IEM100

مقدمة إلى مفاهيم اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC301

حماية المرافق الحيوية الوطنية

3

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 24
اللغات

6

العلوم اإلنسانية أو اآلداب

3

تكنولوجيا المعلومات /الرياضيات

3

العلوم الطبيعية

3

الدراسات السلوكية واالجتماعية

3

الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

ساعات اختيارية مطلوبة  2( 6مساقات)
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بكالوريوس األمن الوطني
المساقات االساسية -الساعات المعتمدة المطلوبة 48
HLS100

األمن الوطني لدولة االمارات

3

HLS120

السياسة الدفاعية لدولة اإلمارات

3

HLS170

اإلرهاب ومكافحته

3

HLS200

االستخبارات واالستخبارات المضادة

3

HLS235

الجريمة المنظمة العابرة للحدود

3

HLS250

التهديدات العابرة للحدود والتهديدات الغير التقليدية

3

HLS300

أمن النقل والحدود

3

IEM100

مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ وإدارة األزمات

3

SEC301

حماية المرافق الحيوية الوطنية

3

SEC307

العمل مع الجمهور ووسائل االعالم

3

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

SEC403

التخطيط االستراتيجي.

3

SEC490

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

المساقات العامة -عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 36
اللغات

12

العلوم االنسانية أو اآلداب

3

تكنولوجيا المعلومات /الرياضيات

6

العلوم الطبيعية

6

الدراسات السلوكية واالجتماعية

3

الدراسات اإلسالمية أو التاريخ أو الحضارة

3

دراسات إماراتية

3

المساقات االختيارية عدد الساعات المعتمدة المطلوبة  18ساعة معتمدة ( 6مساقات)
ال مساقات فرعية
عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 18 :ساعة ( 6مساقات اختيارية)
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الساعات المطلوبة للتخصص الفرعي 18 :ساعة ( 6مساقات)
إدارة استمرارية االعمال
BCM100

مقدمة في إدارة استمرارية األعمال

3

BCM201

تقييم برنامج إدارة استمرارية األعمال وتقييم المخاطر على المستوى المؤسسي

3

BCM202

تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة استمرارية األعمال

3

BCM301

تطوير برنامج الوعي والتدريب

3

SEC302

التحليل التطبيقي إلصحاب المصلحة/المعنيين

3

SEC320

التحقق من صحة برنامج الجاهزية

3

أسلحة الدمار الشامل
HLS205

طرق التحليل االستخباري

3

HLS210

أمن سلسة اإلمداد

3

HLS220

تحليل البيانات

3

HLS230

مقدمة في االستعداد والتصدي للحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية

3

والنووية التفجيرية
HLS310

االستعداد للتعامل مع الوفيات الجماعية

3

HLS320

تطوير إجراءات االستجابة

3

HLS205

أمن الحدود

3

HLS210

أمن الطيران

3

HLS220

أمن الموانئ والمنافذ

3

HLS230

طرق التحليل االستخباري

3

HLS310

أمن سلسة اإلمداد

3

HLS320

أمن النقليات

3

HLS230

طرق التحليل االستخباري

3

HLS240

التصدي للتطرف العنيف

3

HLS260

مكافحة اإلرهاب المقارنة

3

HLS400

عمليات مكافحة اإلرهاب

3

HLS430

تحليل البيانات

3

SEC305

حروب الجيل الرابع

3

أمن النقل والحدود

مكافحة اإلرهاب
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األمن اإللكتروني
HLS270

حوكمة االنترنت

3

HLS340

عمليات األمن اإللكتروني

3

HLS350

الحرب االلكترونية

3

HLS410

سياسة األمن اإللكتروني

3

HLS430

تحليل البيانات

3

SEC300

أمن المعلومات

3

IEM202

إعداد الخطط إلدارة الطوارئ

3

IEM203

مقدمة في االستجابة للطوارئ

3

IEM204

إدارة الطوارئ التكتيكية

3

IEM301

اإلغاثة والتعافي من الكوارث

3

IEM401

اإلدارة االستراتيجية المتكاملة للطوارئ

3

IEM402

إدارة مركز عمليات الطوارئ

3

االدارة المتكاملة للطوارئ

الدراسة المثالية
الفصل

رمز المساق

الفصل
األول

المساق

التعليم العام 1

3

التعليم العام 2

3

التعليم العام 3

3

SEC100

مقدمة في مجال األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

HLS100

األمن الوطني لدولة االمارات

3

التعليم العام 4

3

التعليم العام 5

3

التعليم العام 6

3

HLS170

اإلرهاب ومكافحته

3

HLS120

السياسة الدفاعية لدولة اإلمارات

3

الفصل
الثاني

مساقات تعليم عام

مساقات تخصص إجبارية

مساقات اختيارية
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المعتمدة
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المتطلبات
السابقة:

مساقات تخصص فرعية أو مساقات اختيارية في حالة عدم تسجيل مواد تخصص فرعية

الفصل

رمز المساق

الفصل
الثالث

الفصل
الرابع

التعليم العام 7
المساق االختياري 1

3

IEM100

مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ

3

SEC301

حماية المرافق الحيوية الوطنية

3

HLS200

االستخبارات واالستخبارات المضادة

3

التعليم العام 8

3

المساق االختياري 2

3

HLS250

التهديدات العابرة للحدود والتهديدات الغير التقليدية

3

HLS300

أمن النقل والحدود

3

SEC290

مقدمة في االبتكار في األمن والسالمة والكوارث والطوارئ واألزمات

3

التعليم العام 9

3

التعليم العام 10

3

التعامل مع الجمهور واإلعالم

3

المساق االختياري 3

3

المساق الفرعي الدقيق 1

3

التعليم العام 11

3

التعليم العام 12

3

الجريمة المنظمة العابرة للحدود

3

المساق االختياري 4

3

المساق الفرعي الدقيق 2

3

المساق االختياري 5

3

SEC401

االنتداب في مكان العمل

3

IEM101

مقدمة في إدارة المخاطر

3

المساق الفرعي الدقيق 3

3

المساق الفرعي الدقيق 4

3

المساق االختياري 6

3

SEC490

مشروع في األمن والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات

3

SEC403

التخطيط االستراتيجي

3

المساق الفرعي الدقيق 5

3

المساق الفرعي الدقيق 6

3

الفصل
الخامس

الفصل
السادس

235 HLS

الفصل
الثامن

المساق

3

SEC307

الفصل
السابع

الساعات
المعتمدة

مساقات تعليم عام

مساقات تخصص إجبارية

مساقات اختيارية
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المتطلبات
السابقة:

 60ساعة
معتمدة

 81ساعة
معتمدة

SEC303

مساقات تخصص فرعية أو مساقات اختيارية في حالة عدم تسجيل مواد تخصص فرعية

المالحق
الملحق (أ) :مخرجات الدورة التعليمية
أ 1-إدارة استمرارية االعمال

1
X

2
X

X

3
X

44
X

5
X

6
X

7
X
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أ 2-االدارة المتكاملة للطوارئ

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X
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أ 3-العمل الشرطي وأمن العمل الشرطي واألمن

1
X

2

X

3
X

4
X

5
X

6

X

X

7
X

8

X
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X

9

X

10

X

11
X

12

X

X

13
X

14

X

X
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X

أ 4-مسرح الجريمة

1

X

2

X

3

X

4

X

X

X

5

6

X

7

X

8

X

9

X

X

X

10
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أ 5-األمن الوطني

1
X

2

X

3

X

4
X

5
X

6

X

7

X

X

8

X

9

X

10
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X

11

X

12

X

X

13
X

14

X

X

X

15
X
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X

الملحق (ب) وصف المساقات
البرنامج التأسيسي
المهارات األكاديمية ()AS050,AS040,AS030
تــزود هــذه المســاقات الطــاب بالمعرفــة والمهــارات فــي
مجــاالت القــراءة والكتابــة األكاديميــة باإلضافــة إلــى التفكيــر
النقــدي وستســاعدهم عبــر مســتوياتها المختلفــة علــى
تحســين درجاتهــم فــي امتحــان اآليلتــس بمــا يكفــي للتقــدم
إلــى الســنة األولــى مــن برنامــج البكالوريــوس.
مهارات االتصال ()CS041,CS031,CS021
تهــدف هــذه المســاقات بشــكل رئيســي إلــى مســاعدة الطــاب
علــى تطويــر مهــارات االســتماع وتدويــن المالحظــات والتقديــم
والتفكيــر النقــدي وهــذه المهــارات ضروريــة للنجــاح األكاديمــي
واجتيــاز امتحــان اآليلتــس .حيــث يقــوم الطلبــة باالســتماع
واإلجابــة باللغــة اإلنجليزيــة حــول موضوعــات متنوعــة وفــي أثناء
ذلــك يقومــون باكتســاب مهــارات التنبــؤ وتحديــد المعلومــات
األساســية وتنظيــم المعلومــات وتلخيصهــا واســتنتاج معانــي
الكلمــات مــن الســياق.
التفكير النقدي والمنطق ()EAP055
يتعلــم الطلبــة فــي هــذا المســاق كيفيــة ربــط األمــور بأســلوب
منطقــي وذلــك لتحســين مهاراتهــم علــى االســتدالل .وتمكــن
دراســة المغالطــات المشــتركة الطــاب مــن تحديــد الفجــوات
فــي الحجــج المنطقيــة ،حيــث يســتخدم الطــاب اســتراتيجيات
التفكيــر النقــدي لفهــم الســلوكيات والتنبــؤ بهــا .ويســتخدم
الطــاب مهــارات متقدمــة فــي التفكيــر لتحديــد حلــول مختلفــة
للمشــاكل والنظــر فيهــا.
اللغة االنجليزية في مجال األخالق ()EAP045
يعــد هــذا المســاق مقدمــة لمختلــف أشــكال التفكيــر األخالقــي
والمبــادئ األخالقيــة والنظريــات األخالقيــة ،حيــث يقــوم الطــاب
بالتعــرف علــى القضايــا األخالقيــة علــى المســتوى المحلــي
والعالمــي ويقيمــون الحــاالت الغامضــة أخالقيــا ويتعلمــون
كيفيــة التعــرف علــى المعضــات األخالقيــة مــن وجهــات نظــر
مختلفــة ودعــم وجهــات نظرهــم الخاصــة بأســلوب منطقــي
وبشــكل مترابــط.
اللغة االنجليزية في مجال العلوم البيئية
()EAP056 ،EAP046
تناقــش هــذه المســاقات المفاهيــم األساســية المتعلقــة بآثــار
الســكان والتكنولوجيــا علــى البيئــة مــع التركيــز علــى تحســين
مهاراتهــم فــي اللغــة اإلنجليزيــة وزيــادة مفرداتهــم المتعلقــة
بالعلــوم البيئيــة.
الصحة والسالمة ()ESP059
الصحــة والســامة هــي مــن مســاقات اللغــة االنجليزيــة ألغــراض
خاصــة والتــي توفــر اللغــة ووســائل التواصــل المناســبة فــي
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أماكــن العمــل فــي المجــاالت التقنيــة والصناعيــة ،حيــث يتعــرف
الطــاب علــى المخاطــر وكيفيــة تقييمهــا فــي ســيناريوهات
مختلفــة فــي أماكــن العمــل.
تكنولوجيا المعلومات ()IT053
يقــوم هــذا المســاق بإعطــاء الطلبــة مقدمــة عــن بعــض
أساســيات تكنولوجيــا المعلومــات مــع التركيز على تلــك األدوات
والمفاهيــم التــي تفيدهــم خصوصــا فــي بدايــة دراســاتهم
الجامعيــة.
المهارات المتكاملة ()AS020
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة المهــارات األساســية فــي القــراءة
والكتابــة ،حيــث يقــوم الطلبــة بقــراءة قصــص قصيــرة لزيــادة
مفرداتهــم اللغويــة وتحديــد المعلومــات األساســية وربــط
التفاصيــل بالفكــرة الرئيســية .يتعلــم الطــاب أيضــا كيفيــة
كتابــة جمــل بســيطة فــي زمــن الحاضــر والماضــي للحديــث
عــن أنفســهم وأنشــطتهم اليوميــة واألحــداث الماضيــة مــع
مراعــات الترتيــب الزمنــي .وتوفــر القواعــد األساســية والمفــردات
المســتفادة مــن هــذا المســاق أساســا متينــا الكتســاب المزيــد
مــن المهــارات األكاديميــة واللغويــة.
مقدمة في اإلدارة ()EAP048
مــن أهــم المهــارات التــي يبحــث عنهــا أصحــاب العمــل هــو
القــدرة علــى االعتــراف بــدور المــدراء وحاجــة األفــراد إلــى القيــام
بــاإلدارة والتخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ والتواصــل بشــكل
جيــد وبشــكل ذاتــي .يســاعد هــذا المســاق الطلبــة علــى فهــم
أساســيات اإلدارة ومــن ثــم تطبيــق هــذه المعرفــة عمليــ ًا
مــن خــال تحليــل األحــداث الجاريــة وتطويــر القضايــا اإلداريــة
علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي .ويقــدم هــذا المســاق أيضــا
لمحــة عامــة عــن مبــادئ وممارســات اإلدارة ذات الصلــة كمــا
هــي مطبقــة فــي المؤسســات .ويقــدم المســاق وصفــا لــأدوار
والوظائــف اإلداريــة والهيــاكل التنظيميــة المختلفــة واألســاليب
الرائــدة المختلفــة والمســائل المتعلقــة بالســيطرة والتخطيــط.
إسناد عملية التعلم ()LS052,LS042,LS032,LS022
توفــر هــذه المســاقات الدعــم ومهــارات الدراســة للطــاب لــكل
مســتوى مــن مســتويات الكفــاءة .ويشــمل هــذا الدعــم علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي :متابعــة المهــام الدراســية
التــي يقدمهــا المدربــون اآلخــرون وتعزيــز المفــردات التــي ســبق
تدريســها وتشــجيع اســتقاللية المتعلــم وتحســين الهجــاء
وإتاحــة الفرصــة للطلبــة لالنضمــام للمســاقات التأسيســية
لتحســين مســتوى القــراءة والكتابــة.
الرياضيات ()MTH054,MTH044,MTH034
تمكــن هــذه المســاقات الطلبــة مــن تطويــر أســاس أقــوى حــول
ٌ
مفاهيــم الرياضيــات ،وفــي نهايــة هذا المســاق يتم إعــداد الطلبة
المتحــان الكفــاءة فــي الرياضيــات ( )CEPAأو تقييــم داخلــي آخــر
للرياضيــات .وتشــمل المواضيــع التــي تتناولهــا هــذه المســاقات
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :منطــق األعــداد والجــذور واألســس
والعوامــل  /المضاعفــات والكســور العشــرية والنســب المئويــة
واألنمــاط والســرعة  /المســافة والزمــن والرســوم الهندســية
والرســوم البيانيــة واإلحصــاءات واالحتمــاالت والجبــر.

مواضيع خاصة ()ST058,ST048,ST038
توفــر هــذه المســاقات الدعــم فــي جميــع مجــاالت المهــارات
(القــراءة والكتابــة واالســتماع والتحــدث) والتــي تســمح للطالــب
بتطويــر وتحســين مهاراتهــم فــي اللغــة اإلنجليزيــة لكــي
يحصلــوا علــى درجــات االختبــار الكافيــة للتقــدم إلــى المســتوى
التالــي مــن البرنامــج التأسيســي.
المفردات اللغوية
()VOC057,VOC047,VOC037,VOC027
تهــدف هــذه المســاقات إلــى زيــادة مفــردات الطلبــة فــي
اللغــة اإلنجليزيــة وذلــك عــن طريــق زيــادة عــدد الكلمــات التــي
يســتخدمونها ويتلقونهــا ،وكمــا تقــدم هــذه المســاقات
للطلبــة رؤى فــي آليــات تعلــم واكتســاب المفــردات واســتخدام
القواميــس أحاديــة اللغــة وتعريفهــم بقواعــد تشــكيل الكلمات.

مساقات البرامج
تتكــون جميــع المســاقات مــن  3ســاعات معتمــدة حيــث يتــم
تقييــم الطلبــة مــن خــال اســتخدام الحــروف التــي تــدل علــى
عالمــات معينــة مــا لــم يتــم تحديــد غيــر ذلــك.
 ARA100اللغة العربية ألغراض األعمال (تقدم باللغة
العربية)
يطــور هــذا المســاق مهــارات الطــاب اللغويــة الرئيســية وهــي
الكتابــة واالســتماع والتحــدث والقــراءة ويركــز علــى المجــاالت
الرئيســية للكتابــة والقــراءة الوظيفيــة وعلــى تطويــر الكفــاءة
فــي اللغــة العربيــة الفصحــى والتحــدث بهــا والتــي يســتوعبها
المتحدثــون المتعلمــون فــي العالــم العربــي .وصمــم هــذا
المســاق علــى وجــه الخصــوص إلعطــاء الطلبــة الفرصــة لزيــادة
قدرتهــم علــى التقديــم واإلجابــة باللغــة العربيــة وإعطــاء
مالحظــات ب َنــاءة أثنــاء االجتماعــات والمحاضــرات التدريبيــة.
 BCM100مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ
تمكــن هــذه المــادة الطــاب مــن فهــم معاييــر وقواعــد دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلدارة اســتمرارية األعمــال ،حيــث
يبحــث هــذا المســاق فــي المعاييــر وأســباب إعدادهــا .كمــا
ســيتعرف الطــاب علــى منظومــة إدارة اســتمرارية األعمــال فــي
الدولــة وطريقــة تطبيقهــا.
 BCM201تقييم برنامج إدارة استمرارية األعمال وتقييم
المخاطر على المستوى المؤسسي
يقــدم هــذا المســاق شــرحا مفصــا لإلجــراءات المعمــول بهــا
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة والمتعلقــة بــإدارة البرامــج
علــى المســتوى المؤسســي وإجــراءات تقييــم المخاطــر ،كمــا
يعكــس حجــم العمــل المتزايــد والتقييــم والفوائــد المتأتيــة
مــن إكمــال المســاق بنجــاح.

دليل البرامج الجامعية

75

2019-20

 BCM202تطوير خطط واجراءات خاصة بإدارة حوادث
استمرارية األعمال
يســاعد هــذا المســاق الطــاب علــى فهــم الخطــط واالجــراءات
االزمــة للتعامــل مــع حــوادث اســتمرارية األعمــال وفقــ ًا
لمقاييــس ومعاييــر الدولــة إلدارة اســتمرارية األعمــال ،ويقــدم
هــذا المســاق عــدة خطــط محــددة الســتمرارية االعمــال مــع
التركيــز علــى تعريــف الطــاب بمتطلبــات اســتمرارية االعمــال
المتنوعــة للقطاعــات الصناعيــة والخدميــة المختلفــة.
 BCM202تطوير برنامج لزيادة الوعي والتدريب
تمكــن هــذه الــدورة الطــاب مــن التفكيــر فــي أنــه كيــف يمكــن
للتوعيــة والتدريــب أن تســاعد مديــري الطــوارئ أو اســتمرارية
األعمــال علــى تنفيــذ الخطــط واإلجــراءات التــي وضعوهــا ،حيــث
أنهــم ســيقومون بالبحــث فــي طــرق نشــر الوعــي ومواءمتهــا
مــع األشــخاص المناســبين ،وســيتعرف الطــاب علــى التدريــب
كجــزء من برنامــج اإلدارة المتكاملــة للطوارئ وإدارة اســتمرارية
األعمــال وكيفيــة قيــاس نجــاح وفعاليــة التدريــب ،ويتــم تنفيــذ
ذلــك باســتخدام عقيــدة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
باإلضافــة إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة لتنفيــذ الخطــط.
 BCM302إدارة استمرارية األعمال للوزارات وتعزيز العمل
بها
يتيــح هــذا المســاق للطــاب التعــرف علــى مواضيــع محــددة
مرتبطــة بصياغــة خطــط اســتمرارية االعمــال للــوزارات والجهات
يمكــن المســاق الطــاب مــن التعــرف علــى
الحكوميــة كمــا ٌ
الحاجــة للترويــج إلدارة اســتمرارية االعمــال فــي المؤسســات
الحكوميــة واألعمــال والمجتمــع االماراتــي .يتــم اعتمــاد عقيــدة
اســتمرارية االعمــال لدولــة االمــارات لتقديــم هــذا المســاق.
 BCM401أساليب مقارنة في إدارة استمرارية األعمال
يتيــح هــذا المســاق للطــاب التعــرف علــى مفاهيــم إدارة
اســتمرارية االعمــال وكيفيــة تفســيرها وتصممهــا وتنفذهــا
فــي دول أخــرى فــي العالــم .ويتــم التركيــز علــى عقــد مقارنــة بيــن
منهجيــات إدارة اســتمرارية األعمــال فــي دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
 CSI100إدارة مسرح الجريمة (التدريس باللغة العربية)
يعتبــر مســاق إدارة مســرح الجريمــة مقدمــة للمهــارات العملية
والنظريــة المطلوبــة لــإدارة الفعالــة لمســرح الجريمــة ورفــع
الدليــل الجنائــي ،حيــث يركــز الطلبــة علــى دور ومســؤوليات مديــر
مســرح الجريمــة باعتبــاره موجــه فريــق التحقيــق فــي مســرح
الجريمــة والشــخص الرئيــس والمســؤول عــن اتخــاذ القــرارات
بشــأن مســائل األدلــة الجنائيــة والتــي تشــمل تأميــن وتقييــم
مســرح الجريمــة واســتراتيجية األدلــة الجنائيــة وخطــة فحــص
مســرح الجريمــة وخطــة فحــص الدليــل وتقديــم موجــز للفريــق
حيــال ذلــك.

 CSI101مقدمة في التصوير الجنائي (التدريس باللغة
العربية)
يقــدم مســاق مقدمــة فــي التصويــر الجنائــي شــرحا للمبــادئ
األساســية والنظريــات والممارســات واألســاليب المطلوبــة
إلعــداد مصــور مســرح الجريمــة .حيــث يبرهــن هــذا المســاق
انــه بفهــم مبــادئ التصويــر النظريــة األساســية ومــن خــال
اســتخدام إعــدادات الكاميــرا يمكــن الحصــول علــى الصــورة فــي
أي موقــف لتلبيــة معاييــر االدلــة المطلوبــة.
 CSI102مقدمة في األدلة الجنائية بمسرح الجريمة
(التدريس باللغة العربية)
يقــدم هــذا المســاق للطلبة المعرفــة والمهارات لمســاعدتهم
فــي تحديــد مســارح الجريمــة المحتملــة ،ويتــم تطبيــق اجــراءات
مســرح الجريمــة لتمكيــن الطــاب مــن معرفــة الطــرق
للســيطرة علــى مســرح الجريمــة لضمــان تأميــن وحمايــة
األدلــة .ويقــوم الطــاب بتطويــر فهــم عميــق للنظريــة العلميــة
لمســرح الجريمــة ومبــدأ تبــادل لــوكارد والــذي يركــز علــى
المعرفــة الضروريــة للتعــرف علــى الدليــل الجنائــي والتحــرز عليــه
وتغليفــه وتوثيقــه بحســب المعاييــر المالئمــة.
 CSI103مقدمة في البصمات (التدريس باللغة العربية)
يقــدم هــذا المســاق للطــاب النظريــة األساســية والفهــم الالزم
مــن خــال دراســة تركيبــة الجلــد وشــكل بصمــات االصابــع وبقاء
البصمــة وأســاليب التعــرف عليهــا .وتســمح الطــرق واألســاليب
المســتخدمة فــي عمليــة التعــرف علــى البصمــات للطلبــة
بالحكــم علــى جــودة األدلــة الموجــودة فــي مســرح الجريمــة.
ويكــون بمقــدور الطلبــة تطبيــق هــذه النظريــة والتعــرف علــى
البصمــات مــن خــال التعــرف علــى النمــط وتفاصيــل خطــوط
االحتــكاك فــي البصمــات.
 CSI211مقدمة للتحقيق في الحريق (التدريس باللغة
العربية)
تــم تصميــم هــذا المســاق لتطويــر معرفــة ضابــط مســرح
الجريمــة بالنظريــات والمبــادئ األساســية لفحــص األدلــة
الجنائيــة فــي مســرح جريمــة الحرائــق ،ويتــم دراســة علــم
مســرح جريمــة الحرائــق والــذي يتضمــن العناصــر المطلوبــة
إلشــعال الحريــق ومــا هــي التفاعــات الكيميائيــة التــي تحــدث
أثنــاء الحريــق .ويتعــرف الطــاب فــي هــذا المســاق علــى النظريــات
واألســاليب المســتخدمة فــي التحقيــق فــي مســرح جريمــة
الحريــق لتحديــد المــكان الــذي بــدأ منــه الحريــق وكيــف تطــور
وتوثيــق مســرح الجريمــة بأســلوب منهجــي وأخــذ العينــات
الالزمــة إلثبــات نتائــج التحقيــق.
 CSI212مقدمة في الجرائم الجنسية ومسرح الجريمة
(التدريس باللغة العربية)
يقــدم هــذا المســاق للطــاب لمحــة عامــة عــن المواضيــع
المعقــدة والغيــر مقبولــة ثقافيــا والمرتبطــة بالجرائــم
الجنســية ومســرح الجريمــة ،حيــث يقــوم المســاق بالبحــث
وتحليــل الموضــوع مــن خــال دراســة المواقــف الثقافيــة
لجرائــم االغتصــاب علــى ســبيل المثــال ونهــج األدلــة الجنائيــة
الــذي يجــب علــى المحقــق أن يســلكه .الجمــع المبكــر لألدلــة
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مــن الضحيــة والمشــتبه بــه إجبــاري حيــث يحصــل الطالــب علــى
األدوات المتاحــة للمحققيــن والمختصيــن الطبييــن للتعامــل
مــع الجرائــم الجنســية.
 CSI214التصوير الجنائي لمسرح الجريمة (التدريس
باللغة العربية)
يعمــل مســاق التصويــر لألدلــة الجنائيــة لمســرح الجريمــة علــى
تطويــر المبــادئ والنظريــات التــي تمــت دراســتها فــي مســاق
مقدمــة فــي التصويــر الجنائــي ،حيــث يكــون بمقــدور الطلبــة
تطويــر هــذه النظريــات والمبــادئ لتطبيقهــا ضمــن ســيناريو
لمســرح الجريمــة ،ويتعــرف الطلبــة علــى أفضــل الممارســات
للتوثيــق الدقيــق لمســارح الجريمــة المتعــددة واألدلــة الجنائيــة
ذات الصلــة ،وتشــمل هــذه الممارســات التصويــر فــي اإلضــاءة
المنخفضــة وأنــواع الــدم والبصمــات وبصمــة الحــذاء والتعــرف
علــى المشــتبه بهــم والضحايــا.
 CSI215األدلة الجنائية في مسرح الجريمة (التدريس
باللغة العربية)
يقــوم مســاق األدلــة الجنائيــة لمســرح الجريمــة علــى تطويــر
النظريــات واإلجــراءات التــي يطرحهــا المســاق مــن خــال تعميــق
الفهــم النظــري للتحقيــق فــي مســرح الجريمــة .ويركــز المســاق
علــى زيــادة معرفــة الطــاب وتطويــر مهاراتهــم فــي التعامــل
مــع أنمــاط األدلــة الصعبــة فــي مســرح الجريمــة ،يتعــرف الطــاب
أيضــا علــى المفاهيــم واإلجــراءات الضــرورة لزيــادة كفاءاتهــم
أثنــاء قيامهــم بالتحقيــق الجنائــي فــي جرائــم العنــف الكبــرى
وتشــمل :تحليــل أنمــاط الــدم والتعــرف علــى العوامــل الوراثيــة
والعينــات واألدلــة واألســلحة الناريــة والذخائــر والمتفجــرات
ومواقــع التفجيــر.
 CSI216دليل البصمات من  -النظرية إلى التطبيق
(التدريس باللغة العربية)
يطــور هــذا المســاق المعرفــة والمهــارات التــي تعلمهــا الطــاب
فــي مســاق مقدمــة فــي البصمــات مــن خــال تطويــر نظريــات
ومبــادئ فــي هــذا المجــال ،وســتعمل الموضوعــات التــي ســيتم
طرحهــا فــي هــذا المســاق علــى رفــع مســتوى فهــم الطلبــة فــي
المجــال النظــري للبصمــة فــي مســرح الجريمــة ويشــمل ذلــك
كيفيــة الفحــص الفعــال لمســرح الجريمــة بحثــا عــن البصمــات
وأســاليب البحــث وأخــذ البصمــة بالبــودرة والتوثيــق.
 CSI221التحقيق الفعال في الجريمة (التدريس باللغة
العربية)
يوفــر هــذا المســاق للطــاب مقدمــة حــول المبــادئ الرئيســية
إلجــراء تحقيــق فعــال فــي الجرائــم ،حيــث يــدرس الطلبــة عمليــة
التحقيــق بالتفصيــل وكيفيــة تطويــر وإعــداد اســتراتيجية
التحقيــق والتعامــل مــع الضحايــا وكيفيــة اســتجواب المشــتبه
بهــم ،وســيتدرب الطــاب أيضــا علــى أخــذ اإلفــادات وعلــى مهارات
التحقيــق فــي جلســات عمليــة.

 CSI222دراسات في القانون والعدالة الجنائية (التدريس
باللغة العربية)
يقــدم هــذا المســاق شــرحا للطــاب عــن عمليــات القانــون
والعــدل الجنائــي وإجراءاتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ويتــم تزويــد الطــاب بتحليــل مفصــل عــن المحاكــم والنيابــة
العامــة وأنظمــة العقوبــات فــي الدولــة وعالقتهــا بالعمــل
الشــرطي ومراكــز الشــرطة الشــاملة .وســيدرس الطلبــة
قضايــا شــرطية عمليــة مرتبطــة بالقانــون والعــدل الجنائــي مــن
خــال دراســة حــاالت مالئمــة للســياق المعمــول بــه بالدولــة.
 CSI223مقدمة في علم الجريمة (التقديم باللغة
العربية)
تســاعد هــذه المــادة الطلبــة علــى فهــم مبــادئ علــم الجرائــم
مــع التركيــز علــى تعريــف ماهيــة الجريمــة ولمــاذا يرتكــب
األشــخاص الجريمــة .وسيكتســب الطــاب معرفــة عميقــة
عــن تنفيــذ العمليــات الشــرطية وتأثيرهــا علــى الجريمــة وأفعــال
المجرميــن .وســتناقش هــذه المــادة مجموعــة مــن مفاهيــم
علــم الجريمــة المتعلقــة بالعقوبــات والضحايــا والعــودة الــى
األجــرام وإســاءة اســتخدام المخــدرات فــي المجتمــع باإلضافــة
الــى االعتــداءات الجســدية والجنســية ،وســيتمكن الطلبــة أيضــا
مــن خــال فهــم الصــورة األكبــر للجريمــة والســلوك اإلجرامــي
مــن التعامــل مــع القضايــا فــي بيئــة عمليــات مراكــز الشــرطة
الشــاملة.
 CSI224حقوق االنسان االخالق والعمل الشرطي (التدريس
باللغة العربية)
يســاعد هــذا المســاق الطلبــة علــى فهــم العوامــل الرئيســية
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان واألخــاق مــع التركيــز علــى العمليــات
الشــرطية .ويناقــش هــذا المســاق أيضــا إدارة األداء واســتخدام
القــوة والتحقيقــات والفــرق بيــن التوتــرات علــى مســتوى
المجتمــع والمؤسســات واألفــراد والتخطيــط واتخــاذ القــرارات
وإدارة الحــوادث والسياســة والفســاد والمســؤوليات االجتماعيــة
واألدوار التــي تلعبهــا حقــوق اإلنســان واألخــاق .وســيدرس
الطلبــة حــاالت مــن داخــل الدولــة وخارجهــا لفهــم الســياق فــي
المنطقــة مــن خــال الــدروس المســتفادة مــن التاريــخ والتــي
تســاعد علــى إضفــاء معنــى للقضايــا.
 CSI225مقدمة في القيادة الشرطية (التدريس باللغة
العربية)
يســاعد هــذا المســاق الطــاب علــى فهــم العوامــل الرئيســية
والمتعلقــة بقيــادة الشــرطة ،ويناقــش هــذا المســاق أيضــا
القيــادة واإلدارة والــذكاء العاطفــي ومهــارات صنــع القــرار
والتدريــب والتوجيــه ومهــارات التقديــم .وســيتناول المســاق
أيضــ ًا مفهــوم التطويــر المهنــي المســتمر للشــرطة.
 CSI226حماية الطفل (التدريس باللغة العربية)
يكتســب الطــاب مــن هذا المســاق المعرفــة المتعلقــة بحماية
األطفــال وحمايــة الجمهــور وإجــراء التحقيقــات بشــكل أخالقــي.
ويركــز هــذا المســاق أيضــا علــى االكتشــاف المبكــر وإدارة عوامــل
المخاطــر واألطفــال المحتمليــن للتعــرض للمخاطــر والروابــط
وســجل االعتــداءات والتعــرف علــى المعتديــن المحتمليــن
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ومســارح الجريمــة واســتراتيجيات التحقيــق .وســيتم تعليــم
الطــاب كيفيــة تطبيــق منهــج اســتباقي بالتعــاون مــع
مؤسســات أخــرى لمنــع والحــد مــن مســتويات االعتــداء علــى
األطفــال وإهمالهــم .ويقــدم هــذا المســاق للطــاب المهــارات
العمليــة للقيــام بدورهــم فــي مراكــز الشــرطة الشــاملة وفــي
قضايــا شــرطية عمليــة متعلقــة بحمايــة األطفــال والجمهــور
كجــزء مــن األنشــطة الشــرطية الرئيســية فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
 IEM103الذكاء العاطفي و الجاهزية الشخصية (التدريس
باللغة العربية)
يكتســب الطلبــة نظــرة ثاقبــة فــي المفاهيــم األساســية ذات
الصلــة بالــذكاء العاطفــي والجاهزيــة الشــخصية وكيــف يمكــن
تطبيقهــا فــي مــكان العمــل .ويبنــي هــذا المســاق علــى مــا
ســبق مــن الجلســات النقاشــية فــي مجــاالت القيــادة والمــوارد
البشــرية واألخــاق .ويهــدف هــذا المســاق إلــى تمكيــن الطــاب
مــن استكشــاف وتطويــر مهاراتهــم التنظيميــة والشــخصية
المتعلقــة بالوعــي الذاتــي واإلدارة الذاتيــة واالنطبــاع الشــخصي
والوعــي السياســي والمهــارات االجتماعيــة.
 EMS100دراسات إماراتية
تســعى هــذه المــادة إلــى ترســيخ مفاهيــم االنتمــاء والهويــة
الوطنيــة وتقديــر منجــزات دولــة االمــارات مــن خــال تعريــف
الطــاب بالخصائــص االجتماعيــة األساســية للمجتمــع اإلماراتــي
وقيمــه الجوهريــة وإرثــه والبنــاء علــى مختلــف الدراســات
المتعمقــة ذات الصلــة بالتاريــخ والجغرافيــا للبــاد وكذلــك
التطــورات االجتماعيــة والخدمــات المقدمــة مــن الدولــة إضافــة
للمــرأة ودورهــا فــي المجتمــع .يهــدف هــذا المســاق الــى إلقــاء
الضــوء علــى دور الدولــة فــي بنــاء مجتمــع إماراتــي متعلــم
وتشــجيع التنــوع الثقافــي وإنشــاء بنيــة تحتيــة صلبــة اقتصاديــا
وتكنولوجي ـ ًا ووضــع دولــة االمــارات علــى مســتوى تنافســي علــى
المســتوى العالمــي .وتلقــي هــذه المــادة الضــوء علــى الــرؤى
المســتقبلية والتحديــات التــي تواجــه صياغــة خطــط اســتراتيجية
كونهــا تناقــش رؤيــة الحكومــة االتحاديــة للعــام  2021ورؤيــة
أبــو ظبــي للعــام  2030ومختلــف المواضيــع ذات العالقــة بخطــط
التطويــر المســتقبلية والتحديــات المتوقعــة.
 ENG110اللغة اإلنجليزية 1
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة المعرفــة والمهــارات األساســية
لتحســين قدراتهــم علــى القــراءة والكتابــة والتحدث واالســتماع،
ومــن خــال تعزيــز مهاراتهــم اللغويــة األساســية يكــون بمقــدور
الطلبــة المضــي قدمــا نحــو المســتوى التالــي ،حيــث يمكــن هــذا
المســاق الطلبــة مــن كتابــة فقــرات فعالــة ومقــاالت بســيطة
باســتخدام مجموعــة مــن أســاليب الكتابــة.

 ENG210اللغة اإلنجليزية 2
هــذا المســاق مصمــم لتطويــر مفــردات الطلبــة اللغويــة
ومهــارات االســتماع وتحليــل النصــوص والكتابــة ومهــارات
التقديــم والبحــث ويركــز هــذا المســاق علــى مهــارات الصياغــة
والتنظيــم وتوثيــق المراجــع وتطويــر الدقــة فــي اســتخدام قواعد
اللغــة مــن خــال اســتخدام أســاليب تصحيــح الخطــأ ،كمــا يتــم
تحســين المهــارة اللغويــة للطــاب مــن خــال مجموعــة مــن
المواضيــع ذات صلــة ببرامجهــم الدراســية التــي اختاروهــا.
 ENG310اللغة اإلنجليزية 3
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة مهــارات متقدمــة فــي التواصــل
فــي مجــال األعمــال عــن طريــق تدريبهــم علــى تحضيــر وتقديــم
محاضــرات فــي مــكان العمــل .كمــا يناقــش أيضــا المهــارات
الدراســية األكاديميــة المهمــة مثــل كتابــة المالحظــات
والتلخيــص والتــي تقــوم بتحســين مهــارات الطلبــة فــي الكتابــة
وصياغــة الرســائل االلكترونيــة المالئمــة لفئــة معينــة مــن
النــاس .ويعطــي هــذا المســاق الفرصــة للطــاب لتطويــر أســلوب
تواصلــي وتشــاركي.
 IEM203مقدمة في االستجابة للطوارئ
تقــدم هــذه المــادة للطــاب المعرفــة األساســية لتعزيــز مبــادئ
االســتجابة للطــوارئ فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كمــا
توضــح األســس لعقــد حلقــات نقــاش لمقارنــة أســاليب الــدول
االخــرى فــي االســتجابة للطــوارئ.
 HLS100األمن الوطني لدولة االمارات
يقــدم هــذا المســاق عناصــر وتاريــخ األمــن الوطنــي فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة على المســتويات المحليــة واالتحادية
واإلقليميــة والدوليــة .ويركــز هــذا المســاق علــى التعــرف علــى
التهديــدات الحاليــة والمســتقبلية وتأثيرهــا المحتمــل علــى
ســامة وأمــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحليلهــا.
 HLS120السياسة الدفاعية لدولة اإلمارات
يقــوم هــذا المســاق بدراســة وتحليــل تاريــخ وعناصــر هيــكل
السياســات الدفاعيــة والخارجيــة لدولــة االمــارات علــى
المســتويات االتحاديــة واالقليميــة والدوليــة .ويقــوم بمقارنــة
التهديــدات الحاليــة والمســتقبلية مــع التركيــز علــى وجــه
الخصــوص علــى التأثيــرات المحتملــة علــى ســامة وأمــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
 HLS170اإلرهاب ومكافحته
توفــر هــذه المــادة للطــاب فرصــة للتعــرف علــى النظريــات ذات
العالقــة ودراســتها ،حيــث تقــدم مجموعــة واســعة ومتكاملــة
مــن المعرفــة والمفاهيــم المتعلقــة بالتهديــدات االســتراتيجية
وتأثيراتهــا علــى األمــن القومــي وعلــى قطاعــات الســامة واألمــن
والدفــاع والتأهــب لحــاالت الطــوارئ وإدارة األزمــات مــع التركيــز
علــى التحديــات فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب .ويقــوم الطــاب
خــال دراســة هــذا المســاق باكتســاب معرفــة متقدمــة
وتفكيــر نقــدي حــول الممارســات والمبــادئ الديناميكيــة فــي
هــذا المجــال مــن العمــل ويتــم تشــجيعهم علــى اســتخدام
هــذه المعرفــة لدراســة السياســات والممارســات المســتقبلية
وتقديــم توصيــات بشــأنها.
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 HLS200االستخبارات واالستخبارات المضادة
يقــوم هــذا المســاق بالتحليــل والبحــث فــي تاريــخ ومنهجيــات
جمــع المعلومــات االســتخبارية وتحليلهــا ونشــرها والتعــرف
علــى دورهــا فــي األمــن الداخلــي .ويقــوم هذا المســاق بشــرح دورة
االســتخبارات والعمــل الســري والعلنــي واســتخبارات المصــادر
المفتوحــة .كمــا يقــوم أيضــا بدراســة مجموعــة واســعة مــن
األســاليب التحليليــة فضــا عــن دراســات حــاالت مهمــة فــي
تاريــخ االســتخبارات مأخــوذة مــن مجموعــة متنوعــة مــن
وجهــات النظــر الدوليــة.
 HLS205أمن الحدود
يقــدم هــذا المســاق مبــادئ وأســاليب عمليــات أمــن الحــدود من
منظــور اســتراتيجي ويركــز علــى التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم
عبــر مجموعــة مــن المواقــع المدنيــة والعســكرية مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار االهتمامــات األمنيــة المعاصــرة علــى الحــدود
والشــواطئ .ويتضمــن المســاق موضوعــات تتعلــق بالهجــرة
وأســاليب مقارنــة فــي مجــال أمــن الحــدود والشــواطئ.
 HLS210أمن الطيران
يقــدم هــذا المســاق نظــرة عامــة لنظــام الطيــران المدنــي
العالمــي وشــرحا لطبيعــة هــذا النظــام فــي الماضــي والحاضــر
والمســتقبل ويركــز علــى التهديــدات النوعيــة التــي يشــكلها
اإلرهــاب علــى أمــن الطيــران .كمــا يناقــش هــذا المســاق
التهديــدات األكثــر شــيوعا والتــي تشــكلها الجريمــة المنظمــة
العابــرة للحــدود وغيرهــا مــن التهديــدات غيــر التقليديــة
والمســتجدة ووســائل التعامــل مــع هــذه التهديــدات.
 HLS220أمن المالحة البحرية والموانئ
يقــوم هــذا المســاق بدراســة المســائل المتعلقــة بأمــن المالحة
البحريــة فــي ســياق مدونــة المنظمــة البحريــة الدوليــة ألمــن
الســفن والمرافــق المينائيــة ودولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
كمــا يقــوم المســاق بدراســة عناصــر تقييــم حمايــة المرافــق
البحريــة والســفن وعناصــر الخطــط األمنيــة بهــدف التقليــل
مــن التهديــدات والمخاطــر علــى المرافــق المهمــة والبنيــة
التحتيــة الحيويــة للبيئــة المالحيــة البحريــة .كمــا يناقــش
المســاق المعلومــات واألســاليب والتكنولوجيــا والمصــادر
المطلوبــة لتعزيــز أمــن المالحــة البحريــة خاصــة فيمــا يتعلــق
بالموانــئ البحريــة .ويقــوم المســاق بدراســة الجهــود المنســقة
بيــن جهــات مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وجهــات دوليــة
معنيــة باألمــن المالحــي للتصــدي للتهديــدات بشــكل فعــال.
 HLS230أساليب التحليل االستخباري
يســتعرض هــذا المســاق تحليــل االنحيــازات المعرفيــة التــي
تؤثــر علــى التحليــل االســتخباري واتخــاذ القــرار .ويقــوم بالتركيــز
علــى مجموعــة مــن األســاليب التحليليــة المنظمــة للقيــام
بالتحليــل االســتخباري وعلــى جــدوى وضــع خطــة بحــث
الكتشــاف الفجــوات فــي المعلومــات وتحديــد األســاليب لمــلء
هــذه الفجــوات .ويقــوم هــذا المســاق بشــرح وتطبيــق أســاليب
التحقــق مــن صحــة مصــادر المعلومــات وأليــة الوصــول إليهــا
وعالقتهــا بالموضــوع ومــدى مصداقيتهــا.

 HLS235الجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد
يقــوم هــذا المســاق بدراســة ظاهــرة الجريمــة المنظمــة العابرة
للحــدود والجماعــات المهيمنــة علــى هــذا المجــال ومناقشــة
نشــاطاتهم اإلجراميــة ،ويقيــم هــذا المســاق التهديــدات التــي
يشــكلونها علــى األمــن الوطنــي والدولــي واالســتقرار االقتصــادي،
ويقــوم المســاق بمناقشــة وتحليــل الظواهــر المتعــددة
للفســاد وتأثيرهــا علــى ســامة الحــدود مــن المنظــور الواســع
لألمــن الوطنــي.
 HLS240التصدي للتطرف العنيف
يســتعرض هــذا المســاق بالتفصيــل التطــرف العنيــف كســلوك
والــذي ينبثــق عــن الحــركات السياســية الغيــر عنيفــة عــن طريــق
دعــم العنــف السياســي واللجــوء اليــه .ويشــمل مجموعــة مــن
وجهــات النظــر حــول التطــرف والدوافــع الفرديــة والجماعيــة
للعنــف والتعــرف علــى السياســة والتحليــل السياســي الســردي.
ويقــوم هــذا المســاق بالتعريــف بالمبــادئ األساســية لمكافحــة
التطــرف العنيــف ويحللهــا بمــا فــي ذلــك :تعزيــز التماســك
االجتماعــي ومنــع الوصــول إلــى الدعايــة الداعيــة للتطــرف وتقييــد
تجنيــد المقاتليــن المحلييــن واألجانــب وفهــم مســارات
التطــرف والتعامــل مــع األشــخاص المتطرفيــن العائديــن إلــى
المجتمــع.
 HLS250التهديدات العابرة للحدود وغير التقليدية
يقــدم هــذا المســاق للطــاب الفرصــة للدراســة والتعــرف علــى
مجموعــة واســعة مــن المعرفــة واألســاليب للتهديــدات غيــر
العســكرية واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك علــى قطاعــات األمــن
الوطنــي وقطاعــات الســامة واألمــن والدفــاع والتأهــب لحــاالت
الطــوارئ وإدارة األزمــات .وتطفــو علــى الســطح قضايــا مثــل
التغيــر المناخــي وشــح المــوارد واألمــراض المعديــة والكــوارث
الطبيعيــة والهجــرة غيــر الشــرعية واالتجــار بالمخــدرات وأمــن
المعلومــات والجريمــة العابــرة للحــدود .حيــث يقــوم الطــاب
باكتســاب معرفــة متقدمــة وتفكيــر نقــدي حــول الممارســات
والمبــادئ الديناميكيــة فــي هــذا المجــال مــن العمــل ويتــم
تشــجيعهم علــى اســتخدام هــذه المعرفــة لدراســة السياســات
والممارســات المســتقبلية وتقديــم توصيــات بشــأنها.
 HLS260مكافحة اإلرهاب المقارنة
يتتبــع هــذا المســاق االســتجابات المختلفــة للدولــة تجــاه
اإلرهــاب الداخلــي ويلقــي الضــوء علــى الجهــود المبذولــة ضــد
الجماعــات اليســارية لبتــي ظهــرت مــن الســبعينات حتــى
ظهــر هــذه النمــاذج كيــف أدرك
تســعينات القــرن الماضــي .تُ ِ
المجتمــع الدولــي المناهــض لإلرهــاب خطــورة التهديــدات
علــى األمــن الوطنــي بســبب العنــف المحلــي وكيــف اســتجاب
لألنشــطة اإلرهابيــة العنيفــة األخيــرة للقاعــدة فــي بيئــة
تشــكلت نتيجــة الحمــات الســابقة لمكافحــة اإلرهــاب .ويقــدم
لمحــة عامــة عــن االجــراءات المعاصــرة لمكافحــة اإلرهــاب فــي
اإلمــارات والتحديــات التــي تواجههــا فــي عالــم يتزايــد فيــه الوهــن
وعــدم اليقيــن.
 HLS270حوكمة االنترنت
يقــوم هــذا المســاق بوصــف وتقييــم المبــادئ والمؤسســات
والسياســات التــي تســعى إلــى تنظيــم اإلنترنــت علــى مســتوى
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العالــم ،حيــث يقــدم دراســة نقديــة للمبــادئ والسياســات
والمؤسســات المعنيــة باإلضافــة إلــى شــرح أهــم القضايــا
المتعلقــة بحوكمــة اإلنترنــت مثــل االنفتــاح الهيكلــي وتعزيــز
حريــة اإلنترنــت عالميــ ًا وإقليميــ ًا.
 HLS300أمن النقل والحدود
يقــوم هــذا المســاق بإعطــاء مقدمة ودراســة حول االســتعدادات
العالميــة والوطنيــة فــي مجــاالت النقــل والهجــرة وأمــن الحــدود
ويقــوم بتحليــل ومقارنــة القضايــا الجوهريــة المتعلقــة بأمــن
النقــل فــي إطــار إجــراءات األمــن الوطنــي مــع التركيــز بشــكل
خــاص علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .كمــا يقوم بدراســة
العالقــة المتبادلــة بيــن الهجــرة والبنيــة التحتيــة المســتدامة
ودور التكنولوجيــا المتزايــد فــي تأميــن الحــدود الوطنيــة ومقارنة
أســاليب النقــل الــذي يشــمل علــى عــدة وســائل متعــددة والنقــل
المتكامــل وأســاليب الحركــة.
 HLS310أمن سلسة اإلمداد
يقــدم هــذا المســاق نظــرة عامــة علــى سلســلة اإلمــداد العالمية
والتهديــدات التــي تواجههــا ويقــوم بتحديــد ودراســة العديــد مــن
الجهــات الفاعلــة واللوائــح وســجل التهديــدات التــي شــكلت
البيئــة األمنيــة.
 HLS320أمن النقليات
يقــدم هــذا المســاق لمحــة عامــة عــن مســائل أمــن النقــل
المتعــدد الوســائط بمــا فــي ذلــك :أنظمــة نقــل البضائــع الثقيلــة
وركاب الســكك الحديديــة الخفيفــة وأنظمــة النقــل علــى
الطــرق الســريعة وأنظمــة خطــوط أنابيــب الطاقــة مــع التركيــز
بشــكل خــاص علــى النظــام االتحــادي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والترابــط والتواصــل بيــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي والنظــام العالمــي .يركــز هــذا المســاق علــى تهديــد
اإلرهــاب الفريــد مــن نوعــه ويشــمل أيضــا التهديــدات األكثــر
شــيوعا المتمثلــة فــي الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود وغيرهــا
مــن التهديــدات الغيــر تقليديــة والمســتجدة باإلضافــة إلــى
وســائل التصــدي لمثــل هــذه التهديــدات.
 HLS340عمليات األمن اإللكتروني
توفــر المــادة شــرحا أساســيًا لعمليــات الفضــاء اإلليكترونــي
ذات النطــاق الكامــل والتعقيــدات فــي مجــال الفضــاء اإللكترونــي
باإلضافــة إلــى تخطيــط وتنظيــم ودمــج عمليــات الفضــاء
اإللكترونــي .حيــث يقــوم الطلبــة بتحليــل كيفيــة تطويــر
التصميمــات العملياتيــة االلكترونيــة وتطبيقهــا.
 HLS350الحرب االلكترونية
يطــرح هــذا المســاق مقدمــة حــول مفاهيــم الحــرب اإللكترونيــة
فــي ســياق حــرب الجيــل الرابــع .ويقــوم الطــاب خــال هــذا
المســاق بتحديــد الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة
المنخرطــة فــي الحــرب االلكترونيــة وتقييــم أنشــطتها
التجسســية والقرصنــة والتهديــدات التــي تشــكلها هــذه
الجهــات والــردود المتاحــة للــدول بمــا فــي ذلــك اجــراءات الــردع
والعقــاب واإلجــراءات االســتباقية.

 HLS400عمليات مكافحة اإلرهاب
يقــوم هــذا المســاق بدراســة أساســيات وممارســات عمليــات
مكافحــة اإلرهــاب واالســتخبارات ويقيــم ويقــارن خطــط
عمليــات مكافحــة اإلرهــاب المدنيــة والعســكرية وتنفيذهــا
وتقييمهــا بدراســة عــدد مــن الحــاالت التــي حدثــت فــي الســابق.
 HLS410سياسات األمن اإللكتروني
يقــوم هــذا المســاق بتحليــل وتطبيــق مبــادئ األمــن االلكترونــي
وأطــر العمــل والمعاييــر وأفضــل الممارســات لالســتراتيجيات
والسياســات والبرامــج والخطــط واإلجــراءات والعمليــات علــى
المســتوى الوطنــي مــع االخــذ باالعتبــار دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي هــذا المجــال .كمــا يقــوم المســاق بمقارنــة
التطــور فــي سياســات وخطــط األمــن الوطنــي عــن طريــق
مقارنتهــا بعــدد مــن دراســة حــاالت.
 HLS430تحليل البيانات
يقــدم هــذا المســاق لمحــة غيــر تقنيــة الســتخدامات البيانــات
والتالعــب بهــا مــع تطبيقهــا بصــورة محــددة فــي مجــال تحليــل
مكافحــة اإلرهــاب واألمــن اإللكترونــي .وينصــب التركيــز علــى
اســتخدام األســاليب النوعيــة والكميــة لتحليــل البيانــات
ووســائل تحليــل المعلومــات االســتخبارية المتعلقــة باألمــن
الوطنــي.
 HUM100الدراسات األخالقية
يــدرس الطلبــة خــال هــذا المســاق مختلــف النظريــات األخالقيــة
وتطبيقهــا فــي مواقــف افتراضيــة وواقعيــة .ويتــم تشــجيع
الطــاب علــى التفكيــر بمجــاالت مثــل العمــر والثقافــة والتــي
تؤثــر علــى التفكيــر االخالقــي .كمــا يتــم تقديــم مجموعــة مــن
النظريــات األخالقيــة حيــث يتعلــم الطــاب تطبيقهــا علــى
معاضــل وقضايــا أخالقيــة وأكاديميــة .ويتــم تشــجيع الطــاب
أيضــا علــى تقييــم النظريــات األخالقيــة والتعــرف علــى األقــرب
لمعتقداتهــم ووجهــات نظرهــم ،كمــا يتــم تشــجيعهم علــى
تطويــر اســتجاباتهم لمواضيــع تظهــر خــال نقــاش مشــروع
ومعقــول.
 IEM100مقدمة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ
يقــدم هــذا المســاق المكــون مــن  3ســاعات معتمــدة للطــاب
المعرفــة األساســية لتعزيــز مبــادئ االســتجابة المتكاملــة
للطــوارئ فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كمــا يقــدم
لهــم نظــرة واســعة عــن منهجيــات الــدول االخــرى فــي اإلدارة
المتكاملــة للطــوارئ والمعرفــة األساســية والمعلومــات
للقيــام بإجــراء نقــاش مقــارن فيمــا بعــد حــول منهجيــات هــذه
الــدول مــن حيــث االســتعداد واالتصــاالت وإدارة المعلومــات
والمــوارد والقيــادة واإلدارة واإلدارة والصيانــة المســتمرة.
 IEM101مقدمة في إدارة المخاطر
يقــدم هــذا المســاق األفــكار الرئيســية فــي إدارة المخاطــر
االســتراتيجية .وهــي تبــدأ ببنــاء نظــرة عمليــة حــول كيفيــة
التعــرف علــى مخاطــر الطــوارئ والكــوارث وكيفيــة تقييمهــا
وتســجيلها وقولبتهــا اعتمــادا ً علــى المعاييــر الدوليــة إلدارة
المخاطــر (االيــزو) .وســيتعرف الطــاب علــى المواضيــع الرئيســية
فــي أدبيــات إدارة مخاطــر الكــوارث وأســاليب النظــم االجتماعيــة
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والتقنيــة والضعــف التنظيمــي واالعتماديــة والجاهزيــة والتعلــم
التناظــري وإدراك المخاطــر والتواصــل بشــأنها.
 IEM103الذكاء العاطفي والجاهزية الشخصية
يكتســب الطلبــة نظــرة ثاقبــة حــول المفاهيــم األساســية ذات
الصلــة بالــذكاء العاطفــي والجاهزيــة الشــخصية وكيــف يمكــن
تطبيقهــا فــي مــكان العمــل .ويبنــي هــذا المســاق علــى مــا ســبق
مــن الجلســات النقاشــية فــي مجــاالت القيــادة والموارد البشــرية
واألخــاق .ويهــدف إلــى تمكيــن الطــاب مــن استكشــاف
وتطويــر مهاراتهــم التنظيميــة والشــخصية المتعلقــة بالوعــي
الذاتــي واإلدارة الذاتيــة واالنطبــاع الشــخصي والوعــي السياســي
والمهــارات االجتماعيــة.
 IEM201مقدمة في قيادة األزمات والتخطيط في مجاالت
السالمة واألمن والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ و إدارة
األزمات
يلقــي هــذا المســاق الضــوء علــى عــدد مــن نظريــات القيــادة
والنمــاذج القياديــة مــع التركيــز علــى مهــارات القيــادة وســماتها
وأنماطهــا ،ويحــدد هــذا المســاق فيمــا بعــد األوضــاع الســلبية
الناتجــة عــن حــاالت الطــوارئ أو الكــوارث وأهميــة القيــادة فــي
مواجهــة مثــل هــذه الظــروف والتعامــل معهــا .كمــا يقــدم أيضــا
لمحــة عامــة عــن االســتراتيجيات التــي قــد يســتخدمها القــادة
للتغلــب علــى التحديــات الناجمــة عــن الحــوادث الغيــر مخطــط
لهــا ويناقــش قضايــا القيــادة واإلدارة ذات الصلــة بالتحضيــر
للطــوارئ.
 IEM202اعداد خطط إدارة الطوارئ
يقــدم هــذا المســاق دراســة حــول مبــادئ كتابــة خطــة عمليــات
الطــوارئ المحليــة فــي دولــة اإلمــارات وفــي الخــارج ويركز بشــكل
خــاص علــى الوظائــف العملياتيــة لالســتجابة للطــوارئ وأدوار
ومســؤوليات أصحــاب المصلحــة المشــتركين فــي أداء هــذه
الوظائــف وأهميــة التخطيــط العملياتــي لالســتجابة للطــوارئ
والجاهزيــة الكليــة .كمــا ســيتم دراســة النظــرة العامــة
لألســلوب المســتخدم بشــكل واســع لتطويــر خطــة إدارة
الطــوارئ .ويقــوم المســاق بعــد ذلــك بإجــراء دراســة معمقــة
للمكونــات المختلفــة لخطــط عمليــات الطــوارئ المحليــة.
 IEM203مقدمة إلى االستجابة في حاالت الطوارئ.
تســاعد هــذه المــادة الطــاب فــي الحصــول علــى المعرفــة
األساســية لتعزيــز مبــادئ االســتجابة للطــوارئ فــي دولــة اإلمارات
العربيــة المتحــدة .كمــا تقــدم األســس لعقــد مناقشــات حــول
مقارنــة منهجيــات الــدول االخــرى فــي االســتجابة للطــوارئ.
 IEM204إدارة الطوارئ التعبوية
يتيــح هــذا المســاق للطلبــة زيــادة معرفتهــم فــي هــذا
المجــال بنــاءا علــى المهــارات التــي اكتســبوها مــن المســاقات
الســابقة ،حيــث يقــدم نظــرة عميقــة حــول المســتوى التعبــوي/
التكتيكــي إلدارة االســتجابة للطــوارئ فــي بيئــة محليــة متعــددة
المؤسســات .ويركــز هــذا المســاق بشــكل خــاص علــى شــرح
االختالفــات فــي المهــارات التــي يمتلكهــا العاملــون فــي إدارة
الطــوارئ والعمليــات التكتيكيــة ومتطلبــات التعليــم والتدريــب
لــكل منهــا.

 IEM301االغاثة والتعافي في حاالت الطوارئ
يقــدم هــذا المســاق المعرفــة األساســية حــول أنشــطة اإلغاثــة
والتعافــي فــي مجــال اإلدارة المتكاملــة الطــوارئ ،حيــث يتعــرف
الطــاب علــى الــدور الكبيــر للمســاهمات التــي يقدمهــا المجتمع
الدولــي وكذلــك دولــة اإلمــارات فــي مجــال اإلغاثــة فــي حــاالت
الكــوارث .يقــوم الطــاب بدراســة العمليــات المســتخدمة
فــي مجــال اإلغاثــة فــي حــاالت الكــوارث ومراحــل التعافــي فــي
دورة إدارة الطــوارئ الشــاملة مــع التعريــف بأصحــاب المصلحــة
المشــتركين فــي كل مرحلــة .كمــا يقــوم المســاق بمناقشــة
التحليــات حــول المهــام الحيويــة التــي يتطلــع بهــا أصحــاب
المصلحــة للوفــاء باحتياجــات المجتمــع المتأثــر .يــدرس الطالب
أيضــا التحديــات التــي يواجههــا أصحــاب المصلحــة أثنــاء عمليــات
التعافــي واإلغاثــة وكذلــك األســاليب الالزمــة للتغلــب علــى مثــل
هــذه المعوقــات .وفــي نهايــة المطــاف يقــوم الطــاب بإجــراء
دراســة نقديــة حــول المواضيــع الصاعــدة فــي إدارة األزمــات فــي
دولــة اإلمــارات.
 IEM401اإلدارة االستراتيجية والمتكاملة للطوارئ
يتيــح هــذا المســاق للطلبــة الفرصــة لتعزيــز معرفتهــم
ومهاراتهــم التــي اكتســبوها خــال الســنوات الســابقة مــن
الدراســة ،حيــث يركــز علــى المســتوى االتحــادي لالســتجابة
االســتراتيجية لهيئــات متعــددة للطــوارئ .ويشــمل إدارة
اســتمرارية االعمــال ،بينمــا يتيــح الجــزء الثانــي مــن المســاق
للطــاب تطويــر معلوماتهــم ومهاراتهــم بشــكل أوســع
فــي كل مــن إدارة الطــوارئ وإدارة اســتمرارية األعمــال حيــث
تســتجيب عــدة جهــات لحادثــة معينــة تتطلــب منهــم التعــاون
المشــترك علــى مســتوى دول التعــاون الخليجــي و/أو علــى
المســتوى الدولــي.
 IEM402إدارة مركز عمليات الطوارئ
يســاعد هــذا المســاق الطــاب علــى فهــم أساســيات أدارة
أنظمــة مراكــز الســيطرة علــى الطــوارئ .ويتيــح لهــم االطــاع
علــى األنظمــة واإلجــراءات للقيــام بــإدارة المعلومــات بشــكل
فعــال فــي حــاالت الطــوارئ.
 IEM403أساليب مقارنة في اإلدارة المتكاملة للطوارئ
يتيــح هــذا المســاق للطــاب اكتشــاف ووصــف الجهــود الدوليــة
فــي مجــال التقليــل مــن مخاطــر الكــوارث وإدارة الطــوارئ .ويقدم
للطــاب أسســا لعقــد نقاشــات لمقارنــة الممارســات فــي مجــال
إدارة الطــوارئ التــي تشــمل تخفيــف أثــار التغيــر المناخــي بهــدف
التقليــل مــن نقــاط الضعــف فــي دولــة اإلمــارات ومقارنــة ذلــك
باألســاليب المختلفــة المتبعــة فــي الــدول المتقدمــة والــدول
الناميــة.
 ISL100دراسات إسالمية (التدريس باللغة العربية)
هــذا المســاق مصمــم إلعطــاء مقدمــة فــي الدراســات
اإلســامية .يبحــث هــذا المســاق فــي مصــادر الديــن والحضــارة
االســامية وعلــى وجــه الخصــوص القــرآن الكريــم والســنة
النبويــة الشــريفة .ويناقــش هــذا المســاق المبــادئ األساســية
لإليمــان االســامي وتشــمل العقيــدة والعبــادة والقيــم واألخــاق،
ويــدرس الطــاب فــي هــذه المســاق المبــادئ األساســية
للشــريعة اإلســامية ويتعرفــون علــى العناصــر الرئيســية
للحضــارة اإلســامية ويحللــون التحديــات التــي تواجههــا.
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 MGT100أساسيات اإلدارة
يمكــن هــذا المســاق الطلبــة مــن تطويــر فهــم اإلدارة
والمؤسســات ويركــز علــى وظائــف اإلدارة الهامــة مثــل
التخطيــط والتنظيــم والريــادة والتحكــم فــي األنشــطة اإلداريــة
الناجحــة .يتعلــم الطلبــة كيــف يســتخدم المــدراء الناجحــون
مــوارد مؤسســاتهم مــن خــال وظائفهــم المؤسســية مــن
أجــل تحقيــق أهــداف المؤسســة بفعاليــة وكفــاءة.
 MGT200السلوك المؤسسي.
يســاعد هــذا المســاق الطــاب علــى فهــم العوامــل الرئيســية
المتعلقــة بالســلوك الوظيفــي واجــراءات التغييــر فــي
المؤسســات ويتطــرق إلــى مواضيــع عديــدة مثــل التحفيــز
والقيــادة وســلوك المجموعــات والقضايــا الثقافيــة والتغييــرات
الوظيفيــة والنزاعــات والقــوى فــي المؤسســات.
 MTH100مقدمة في اإلحصاء
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة مقدمــة فــي االحصــاء واالحتمــاالت
ويزودهــم بالمعرفــة حــول كيفيــة جمــع المعلومــات
وتلخيصهــا واســتخراج النتائــج مــن البيانــات ،وفــي النهايــة يصبــح
الطــاب مســتخدمين مهميــن لتلــك المعلومــات .ويلعــب
الســياق دورا مهمــا فــي هــذا المجــال .وتتــم اإلشــارة إلــى قطــاع
الســامة واالمــن والدفــاع وإدارة الكــوارث واألزمــات حيــث يتعلــم
الطــاب كيــف يمكــن لهــم اســتخدام اإلحصــاءات فــي مجــال
األعمــال والعمليــات.
 PAS101مقدمة في العمل الشرطي
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة المعرفــة حــول هيــكل وإدارة
وعمليــات مراكــز الشــرطة الشــاملة ويقــوم بطــرح المفاهيــم
األساســية والنظريــات إلدارة مراكــز الشــرطة الشــاملة
والمصــادر الشــرطية االخــرى.
 PAS102مقدمة في القيادة الشرطية
يســاعد هــذا المســاق الطــاب علــى فهــم العوامــل الرئيســية
والمتعلقــة بقيــادة الشــرطة حيــث يقــوم بتزويدهــم بالمعرفــة
فــي مجــاالت القيــادة واإلدارة واتخــاذ القــرار والتدريــب والتوجيــه
ومهــارات التقديــم وتطويــر األفــراد .ويتنــاول أيضــ ًا مفهــوم
التطويــر المهنــي المســتمر للشــرطة.
( PAS103التدريس باللغة العربية) مقدمة في مسرح
الجريمة
يقــدم هــذا المســاق لمحــة حــول أفضــل الممارســات
واإلرشــادات فــي مجــال مســرح الجريمــة والقضايــا المتعلقــة بها
مثــل :الممارســات والمبــادئ للمحافظــة علــى األدلــة وتأمينهــا
والســاعة الذهبيــة والطــوق األمنــي والصحــة والســامة وأنــواع
األدلــة وتاريــخ األدلــة الجنائيــة وتغليــف األدلــة وطريقــة عــرض
األدلــة وتسلســلها ،باإلضافــة للمواضيــع المرتبطــة بهــا مثــل
حقــوق االنســان والعدالــة الجنائيــة .ويقــوم المســاق بالتركيــز
بشــكل مكثــف علــى المهــارات العمليــة باالشــتراك مــع مدرســة
مســرح الجريمــة فــي شــرطة أبــو ظبــي.

( PAS104التدريس باللغة العربية) دراسات في القانون و
العدالة الجنائية
يقــدم هــذا المســاق شــرحا إلجــراءات القانــون والعدالــة الجنائيــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ويتــم تزويد الطلبــة بتحليل
مفصــل عــن المحاكــم والنيابــة العامــة وقانــون العقوبــات فــي
دولــة اإلمــارات وكيــف يرتبــط ُ
كل منهــا مــع العمليــات الشــرطية
ومراكــز الشــرطة الشــاملة .ويــدرس الطلبــة قضايــا تنفيــذ
العمليــات الشــرطية ذات الصلــة بالقانــون والعدالــة الجنائيــة
مــن خــال دراســة حــاالت ذات صلــة بســياق دولــة اإلمــارات.
( PAS201التدريس باللغة العربية) حقوق اإلنسان واألخالق
والعمل الشرطي
يســاعد هــذا المســاق الطلبــة علــى فهــم العوامــل الرئيســية
ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان واألخــاق حيــث يقــوم بمناقشــة
مجموعــة مــن المواضيــع تتعلــق بالســامة واألمــن والدفــاع
والتأهــب للطــوارئ وإدارة األزمــات مــن منظــور حقــوق اإلنســان
اســتخدام حــاالت محليــة ودوليــة ولدراســتها
واألخــاق .ويتــم ٌ
وفهــم الموضــوع.
( PAS202التدريس باللغة العربية) الثقافة المؤسسية
والعمل الشرطي
يــزود هــذا المســاق الطالــب بمقدمــة شــاملة حــول مفهــوم
الثقافــة المؤسســية ويركــز علــى الثقافــة المؤسســية
المرتبطــة بالعمليــات الشــرطية وكيــف لثقافــة الشــرطة أن
تؤثــر علــى الخدمــة التــي تقدمهــا للمجتمعــات .كمــا يركــز أيضــا
علــى إدارة التغييــر والتقــدم فــي المســتقبل فــي مجــال العمــل
الشــرطي.
( PAS203التدريس باللغة العربية) الشرطة المجتمعية
يســاعد هــذا المســاق الطلبــة علــى فهــم الشــرطة المجتمعيــة
والحلــول المبنيــة علــى المجتمــع فــي حــل المشــاكل ويطــرح
مقدمــة حــول الشــرطة المجتمعيــة فــي دولــة اإلمــارات
والنظريــات حولهــا ووجهــات النظــر العالميــة.
( PAS204التدريس باللغة العربية) حماية الطفل
يتعــرف الطــاب خــال هــذا المســاق علــى القانــون والسياســات
والممارســات لحمايــة الطفــل فــي دولــة االمــارات ويركــز علــى
عوامــل المخاطــر واألطفــال المعرضيــن للمخاطــر والجنــاة
والدعــم المقــدم للضحايــا ودور الجهــات األخــرى المعنيــة
بحمايــة الطفــل .ويقــدم هــذا المســاق نظــرة تاريخيــة حــول
ظهــور سياســات حمايــة الطفــل وممارســتها فــي دولــة
االمــارات.
( PAS205التدريس باللغة العربية) شرطة المرور وحماية
الجمهور
يقــدم هــذا المســاق لمحــة حــول ســامة الطريــق فــي دولــة
االمــارات وحيــث يناقــش اآلراء االجتماعيــة حــول االعتــداءات
المرتبطــة بالمــرور ومعاييــر القيــادة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
الثقافــة والجنــس والجيــل  ....الــخ .كمــا تبحــث مــادة هــذا
المســاق فــي دور الشــرطة والمؤسســات األخــرى فــي حمايــة
النــاس وتطبيــق القانــون والتعليــم .كمــا يتــم دراســة المســائل
البيئيــة مثــل تأثيــرات الطقــس والمخاطــر المرتبطــة بهــا
وتصميــم الطــرق والســيارات .ويقــدم هــذا المســاق للطلبــة
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شــرحا حــول أهميــة االحصائيــات فــي تحديــد االتجاهــات الجديــدة
فــي ســامة الطــرق.
( PAS206التدريس باللغة العربية) التحقيق الفعال في
الجرائم
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة لمحــة عــن المبــادئ األساســية
إلجــراء تحقيــق فعــال فــي الجرائــم .يبحــث هــذا المســاق فــي
إجــراءات عمليــة التحقيــق بالتفصيــل ويناقــش أيضــا كيفيــة
وضــع خطــة للتحقيــق وتقديــم الدعــم للضحايــا واســتجواب
المشــتبه بهــم .وســيتاح للطلبــة الفرصــة للتدريــب علــى أخــذ
اإلفــادات وتطويــر مهاراتهــم فــي مجــال التحقيــق فــي جلســات
عمليــة.
 PAS207إدارة المشاريع الفعالة  CPS201إدارة المشاريع
يشــرح هــذا المســاق للطالــب مفاهيــم التخطيــط وإدارة
المشــاريع وســيزود الطــاب باألســاليب العمليــة الضروريــة
لوضــع خطــة لمشــروع مــا ويســاعدهم علــى اكتســاب
مجموعــة مــن المهــارات الضروريــة لتنفيــذ مشــروع ناجــح
باســتخدام المــوارد المتاحــة ضمــن فتــرات زمنيــة متفــق
عليهــا .هــذه المــادة عمليــة بطبيعتهــا وتعتمــد بشــكل كبيــر
علــى دراســة حــاالت.
 PAS301دراسات الموارد البشرية
يســاعد هــذا المســاق الطلبــة علــى فهــم العوامــل الرئيســية
والمتعلقــة بتطويــر المــوارد البشــرية ويتنــاول مواضيــع التحفيــز
وفــرق العمــل وأراء الموظفيــن ومشــاركتهم وإجــراءات
التقييــم وتقديــم وتلقــي المالحظــات والرفاهيــة وأطــر الكفــاءة
والمكافــآت والتقديــر وإدارة النزاعــات والتدريــب.
 PAS302قيادة العمليات الكبرى
يقــدم هــذا المســاق للطالــب معرفــة عميقــة حــول قيــادة
العمليــات الكبــرى ويعتمــد علــى العديــد مــن الموضوعــات
الســابقة مثــل المخاطــر والقيــادة واإلعــام والجاهزيــة
الشــخصية والتحقيــق فــي الجريمــة ودراســات المــوارد البشــرية.
ويتبــع المســاق نهــج المحــاكاة إلعطــاء الطــاب الفرصــة
للتطبيــق العملــي للنظريــات التــي تعلموهــا مــن خــال تدريــب
عملــي علــى مراكــز القيــادة.
 PAS303علم الجريمة
يقــدم هــذا المســاق للطــاب شــرحا حــول علــم الجريمــة
مــع التركيــز علــى تعريــف الجريمــة واألســباب التــي تدفــع
األشــخاص إلــى ارتكابهــا .ويكتســب الطــاب معرفــة عميقــة
حــول العمليــات الشــرطية وتأثيرهــا علــى الجريمــة وأفعــال
المجرميــن .ويناقــش هــذا المســاق أيضــا مجموعــة مــن
مفاهيــم علــم الجريمــة ذات الصلــة بالعقوبــات والضحايــا
والعــودة الــى األجــرام وتعاطــي المخــدرات باإلضافــة إلــى العنــف
والجرائــم والجنســية.

PAS401الشرطة التنفيذية  CPS422 /اإلدارة المتقدمة
لمراكز الشرطة الشاملة
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة معرفة عميقــة حول المســؤوليات
التنفيذيــة الضروريــة للقيــام بمســؤوليات إدارة مركــز الشــرطة
ويقــوم بشــرح الهيكلــة واإلدارة واإلجــراءات الضروريــة لتقديــم
الخدمــات الشــرطية بشــكل ناجــح .ويعطــي هــذا المســاق
الفرصــة للطــاب لتطبيــق مــا تعلمــوه فــي الفصــول الســابقة
والتعــرف علــى المزيــد مــن المفاهيــم االســتراتيجية والنظريــات
فــي مجــال اإلدارة التنفيذيــة للشــرطة.
 SCI200المواد الخطرة
 SCI203المواد الخطرة (التدريس باللغة العربية)
يمكــن هــذا المســاق الطــاب مــن تكويــن تصــور عــام حــول
المــواد الخطــرة وخصائصهــا وكيفيــة التعامــل معهــا حيــث
يتمكــن الطــاب مــن اســتخدام المعلومــات الموجــودة فــي
دليــل االســتجابة للطــوارئ ولوحــات اإلعالنــات وبيانــات ســامة
المــواد لتفســير كيــف ولمــاذا تــم اتخــاذ إجــراءات معينــة
بعينهــا .كمــا يتمكــن الطلبــة مــن اكتســاب المعرفــة والفهــم
للمعادلــة ذات الصلــة.
 SCI300العلوم الكيميائية و البيولوجية واإلشعاعية و
النووية وعلم األسلحة المتفجرة /أسلحة الدمار الشامل
(التدريس باللغة العربية)
يمكــن هــذه المســاق الطــاب مــن اكتســاب معرفــة عامــة
بالمفاهيــم العلميــة األساســية المتعلقــة باألســلحة
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة والتفجيريــة.
وفــي نهايــة هــذا المســاق ســيتمكن الطلبــة مــن فهــم
األســباب العلميــة التخــاذ إجــراءات معينــة فيمــا يتعلــق
باالســتجابة للحــوادث الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية
والنوويــة والمــواد المتفجــرة والوقايــة منهــا .وألن المســاق
يتمحــور حــول العلــوم التــي تقــوم عليهــا األســلحة الكيميائيــة
والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة والتفجيريــة ،فــإن الطــاب
ســتمكنون مــن فهــم مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات
ذات الصلــة بالعلــوم مثــل علــوم الطــب الشــرعي.
( SEC100التدريس باللغة العربية) مقدمة في األمن
والسالمة والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة االزمات
تقــع المهــن اإلداريــة االحترافيــة فــي مجــاالت الســامة واألمــن
والدفــاع والتأهــب لحــاالت الطــوارئ وإدارة األزمــات ضمن مختلف
القطاعــات الصناعيــة واإلدارات الحكوميــة فــي دولــة اإلمــارات
ويتــم مناقشــة األدوار والواجبــات والمســؤوليات والمهــارات
األساســية والمعرفــة المطلوبــة مــن المــدراء فــي القطاعــات
المذكــورة فــي جلســات نقاشــية ودراســة الحــاالت والمشــاركة
فــي النشــاطات والزيــارات الميدانيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يلقــي
هــذا المســاق الضــوء ويبحــث فــي المصــادر المتوفــرة للتطويــر
المهنــي والنجــاح الوظيفــي لتوفيــر مســتوى عــال مــن االحترافية
والمســؤولية االجتماعيــة والتعلــم طويــل االجــل .ويتــم تقيــم
إنجــازات الطالــب عــن طريــق مشــاركته فــي حلقــات النقــاش
والزيــارات الميدانيــة والفعاليــات والواجبــات ذات الصلــة بالمهنــة.
 SEC203مقدمة في دور المؤسسات التطوعية
يقــدم هــذا المســاق للطلبــة نظــرة عامــة عــن مشــاركة
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المنظمــات التطوعيــة فــي االســتجابة للطــوارئ والعوامــل
التــي يجــب علــى قــادة المنظمــات التطوعيــة أخذهــا باالعتبــار
عنــد اســتخدام ممتلــكات المؤسســات التطوعيــة وأفضــل
الممارســات الفاعلــة إلدارة المتطوعيــن .يتعــرف الطلبــة
علــى االســتراتيجيات التــي يســتخدمها موظفــي إدارة الطــوارئ
للتعــاون الفعــال مــع الجهــات التطوعيــة والتحديــات التــي تظهــر
علــى أرض الواقــع عنــد الشــروع فــي العمــل التطوعــي.
 SEC210أنظمة وتقنيات السالمة و األمن و الدفاع و
التأهب للطوارئ و إدارة األزمات
تعتبــر أنظمــة الســامة واألمــن والدفــاع وإدارة الطــوارئ
واألزمــات فــي المؤسســات الحاليــة مكملــة لجميــع خدمــات
األمــن والجاهزيــة المؤسســية واألنشــطة والتعــاون .يهــدف هــذا
المســاق إلــى تعريــف الطــاب باألنظمــة والتقنيــات فــي مجــاالت
الســامة واألمــن والدفــاع والتأهــب للطــوارئ وإدارة األزمــات
ويبيــن لهــم كيــف لهــذه األنظمــة المتعــددة المســتويات أن
تســتخدم فــي المؤسســات الوطنيــة والدوليــة مــع التركيــز
علــى رفــع الوعــي حــول أهميــة مكونــات األنظمــة والتكنولوجيــا
وكيفيــة دمجهــا وإدارتهــا إلعطــاء قيمــة فعالــة للمؤسســة.
يســتطيع الطــاب مــن خــال التعلــم العملــي اختبــار تأثيــر
تكنولوجيــا المعلومــات علــى االســتجابة لخدمــة إدارة الســامة
واالمــن والدفــاع والتأهــب للطــوارئ وإدارة األزمــات وكذلــك
الجــودة والســرعة وســرعة االســتجابة والفعاليــة .ويناقــش
المســاق أيضــا التعــاون االلكترونــي عبــر اإلنترنــت وغيــر الثابــت
فــي المؤسســات العامــة والخاصــة وأهميــة اســتخدام أدوات
وأســاليب تحليــل البيانــات لتقديــم الدعــم لمســؤوليات اإلدارة
المختلفــة.
( SEC290 / SEC293التدريس باللغة العربية) مقدمة
في االبتكار في األمن والسالمة والدفاع والتأهب للطوارئ
وإدارة األزمات
يقــدم هــذا المســاق للطــاب منهجــا لتعليــم االبتــكار والريــادة
فــي مجــاالت اإلدارة والســامة واألمــن والدفاع والتأهــب للطوارئ
وإدارة األزمــات فــي االمــارات العربيــة المتحــدة .ويتعــرف الطــاب
علــى قــوة االبتــكار والتفكيــر النقــدي ومصــادر األفــكار االبداعيــة
والرياديــة .ويقــوم مجموعــات مــن الطلبــة وبتوجيــه مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس بتطبيــق هــذه المفاهيــم علــى مشــاريع
مناســبة ذات صلــة بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
 SEC300إدارة أمن المعلومات
يقــدم هــذا المســاق لمحــة عامــة عــن مجــال أمــن المعلومــات
مــن منظــور إداري .يهــدف المســاق إلــى زيــادة معرفــة الطلبــة
بمبــادئ أمــن المعلومــات واألنظمــة والتقنيــات الموجــودة حاليـ ًا
فــي المؤسســات ويوفــر شــرحا للسياســات واإلجــراءات إلدارة
بيانــات المؤسســة بشــكل منهجــي وآمــن كأســاس لنظــام
إدارة أمــن المعلومــات حيــث يعمــل نظــام إدارة أمــن المعلومات
علــى تقليــل المخاطــر وضمــان اســتمرارية األعمــال مــن خــال
اتخــاذ إجــراءات اســتباقية للتقليــل مــن تأثيــر الخروقــات األمنيــة.
كمــا يقــدم المســاق لمحــة عامــة عــن أفضــل الممارســات
المعاصــرة فــي مجــال أمــن المعلومــات
()CISSP CBK ,27001 for Information Security, ISO/IEC 5 Cobit

ورؤيــة معمقــة حــول معاييــر حكومــة أبــو ظبــي فــي أمــن
المعلومــات ومعاييــر الهيئــة الوطنيــة لألمــن االلكترونــي.

 SEC301حماية المرافق الحيوية الوطنية
يعــرف هــذا المســاق الطــاب بعناصــر المرافــق الحيويــة
الوطنيــة ( )CNIوكيــف يمكــن تقييــم الخدمــات األساســية.
حيــث يقــوم الطــاب بتقييــم المخاطــر الحاليــة التــي تواجــه
المرافــق والمنشــآت الحيويــة الوطنيــة بدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة مــن خــال تطبيــق نمــاذج تقييــم المخاطــر ونقــاط
الضعــف .واســتنا ًدا إلــى النتائــج المســتخلصة مــن اســتخدام
هــذه النمــاذج ،يقــرر الطــاب طــرق الحمايــة المناســبة بنــاءا
علــى اإلجــراءات الملموســة واإلدارة المناســبة .ترتبــط المــادة
الدراســية لهــذا المســاق بحمايــة المرافــق الحيويــة الوطنيــة
وغيرهــا مــن تخصصــات الجاهزيــة مثــل اســتمرارية العمــل
وإدارة الطــوارئ.
 SEC302التحليل التطبيقي إلصحاب المصلحة /المعنيين
يشــرح هــذا المســاق للطلبــة بالتفصيــل النظريــة واإلجــراءات
المرتبطــة بتحليــل أصحــاب المصلحــة ويركــز علــى التطبيــق
العملــي المبنــي علــى عــدد مــن دراســة الحــاالت فــي قطاعــات
األمــن والســامة والدفــاع والتأهــب للطــوارئ وإدارة األزمــات.
يقــدم المســاق الفرصــة للطــاب لصياغــة خطــة عمــل ألصحــاب
المصلحــة والتواصــل معهــم.
 SEC303المهارات المتقدمة في البحث والدراسة
هــذا المســاق للطــاب كيفيــة التخطيــط والقيــام بدراســة
بحثيــة تقــدم بيانــات صحيحــة يمكــن االعتمــاد عليهــا وتتفــق
مــع المعاييــر والمبــادئ األخالقيــة .وكجــزء مــن التقييــم يبحــث
الطلبــة فــي كيفيــة وضــع هيــكل لمقتــرح بحثــي ومن ثــم تحويل
هــذا المقتــرح إلــى رســالة بحثيــة .يقــوم الطلبــة باالعتمــاد علــى
المعرفــة والمهــارات الســابقة للتعــرف علــى كيفيــة تطبيــق
عــدد مــن منهجيــات البحــث وكيفيــة تحليــل البيانــات التــي
يتضمنهــا البحــث.
 SEC305حروب الجيل الرابع
يعطــي هــذا المســاق مقدمــة للطلبــة حــول نظريــات أجيــال
الحــروب مــع التركيــز علــى حــروب الجيــل الرابــع والمعروفــة
باســم االرهــاب والتمــرد .يقــوم هــذا المســاق بدراســة عناصــر
الجيــل الرابــع مــن الحــروب وتطبيقهــا لشــرح وفهــم مجموعــة
مــن الصراعــات المعاصــرة.
 SEC307التعامل مع الجمهور واإلعالم أثناء الطوارئ
يتعــرف الطــاب علــى مفهــوم التواصــل الفعــال فــي حــاالت
الطــوارئ وأهميــة المعلومــات التــي تبثهــا وســائل اإلعــام
وكذلــك اســتخدام وســائل اإلعــام لتحذيــر عامــة النــاس .كمــا
يتــم تحليــل ومناقشــة الســوق اإلعالمــي وسياســة العالقــات
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .يتعلــم الطــاب كيفيــة تطويــر
وإدارة العالقــة مــع اإلعــام للحفــاظ علــى الســمعة اإليجابيــة
محليــا وإقليميــا ودوليــا.
 SEC308مقدمة في االستعداد والتصدي للحوادث
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
صمــم هــذا المســاق للطلبــة الذيــن يعملــون فــي التخطيــط
لنشــاطات المؤسســات العامــة لكــي تواجــه تحديــات التخطيــط
واالســتجابة للحــوادث الكيميائيــة والبيولوجيــة واالشــعاعية
والنوويــة داخــل دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
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 SEC320التحقق من صحة برنامج الجاهزية
يتيــح هــذ المســاق للطلبــة التعــرف علــى العقيــدة وأفضــل
الممارســات المتوفــرة إليجــاد وإدارة مخرجــات تماريــن التحقــق
مــن صالحيــة برنامــج الجاهزيــة واســتخدامها بشــكل فعــال فــي
صياغــة خطــط الطــوارئ .يراجــع هــذا المســاق أفضل الممارســات
فــي إجــراءات التدقيــق المتوفــرة لخطــط إدارة الطــوارئ مــع األخــذ
باالعتبــار كيفيــة إدارتهــا مــن قبــل الــدول والمنظمــات .وأخيــرا
يتعــرف طــاب هــذا المســاق علــى الفروقــات بيــن تدقيــق خطــط
إدارة الطــوارئ وتدقيــق خطــط إدارة اســتمرارية االعمــال.
 SEC401االنتداب /االعارة في مكان العمل
يمكــن هــذا المســاق الطلبــة مــن التعــرف بشــكل عملــي علــى
متطلبــات وتوقعــات مــكان العمــل حيــث يكتســب الطلبــة
معرفتهــم وقدراتهــم ومهــارات العمــل باإلضافــة إلــى الخبــرات
العمليــة الموجهــة فــي مــكان العمــل.
 SEC403التخطيط االستراتيجي
تقــوم هــذه المــادة بشــرح المفاهيــم االســتراتيجية ومفاهيــم
التخطيــط االســتراتيجي للطالــب وتلقــي الضــوء علــى أهميــة
القــدرة علــى التفكيــر والتصــرف بأســلوب اســتراتيجي فــي
مجــاالت الســامة واألمــن والدفــاع والتأهــب للطــوارئ وإدارة
األزمــات .تقــدم هــذا المــادة شــرحا لعناصــر الخطــة االســتراتيجية
واإلجــراءات التــي تبنــي عليهــا المؤسســات رؤيتهــا وتوجهاتهــا.
ويتعــرف الطــاب علــى االســتراتيجية والتخطيــط االســتراتيجي
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
 SEC404فهم التهديدات االستراتيجية
توفــر هــذه المــادة للطــاب الفرصــة لتحليــل النظريــات
التــي تشــمل مجموعــة واســعة ومتكاملــة مــن المعــارف
والمفاهيــم المرتبطــة بالتهديــدات االســتراتيجية وتأثيراتهــا
علــى األمــن الوطنــي وقطاعــات األمــن والســامة والدفــاع
والتأهــب للطــوارئ وإدارة األزمــات .كمــا يركــز المســاق علــى
وجــه التحديــد علــى التحديــات المطروحــة فــي مكافحــة اإلرهــاب.
يكتســب الطلبــة معرفــة عميقــة وفهــم ناقــدا للمبــادئ
المتغيــرة والممارســات مــن خــال دراســة لحــاالت ذات الصلــة
وتقديــم توصيــات لتحســين السياســات واإلجــراءات.
 SEC405االستعداد للتعامل مع الحوادث التي ينجم عنها
أعداد كبيرة من الضحايا
يقــدم هــذا المســاق المعرفــة المحــددة المطلوبــة للتخطيــط
واالســتجابة للحــوادث التــي تشــتمل علــى وفيــات جماعيــة
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى المســتوى الدولــي.
ويقــوم المســاق أيضــا بتحليــل أدوار ومســؤوليات المشــتركين
وتحديــد القــدرات المهمــة ودراســة عــدد مــن الحــاالت الجديــدة.
يقــوم المســاق بتقديــم تحليــل دقيــق لخطــط اســتجابة
للحــوادث التــي تتســبب بوفيــات جماعيــة وتحليــل المتطلبــات
الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة لتلــك الحــوادث.
 SEC406تطوير إجراءات االستجابة
يتعــرف الطلبــة فــي هــذا المســاق المكــون مــن  3ســاعات
معتمــدة علــى التحديــات المرتبطــة بالتخطيــط واالســتجابة
لحــاالت الطــوارئ النوويــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة.

 SEC490مشروع في إدارة السالمة واألمن والدفاع و التأهب للطوارئ وإدارة األزمات
ومــن خــال اســتخدام المعرفــة المســتفادة والمهــارات يتمكــن الطــاب مــن اقتــراح وتقييــم والتفكيــر فــي وتحليــل وتقديــم مقترحــات حــول
تحســين السياســات والممارســات فــي قطــاع إدارة الســامة واألمــن والدفــاع والتأهــب لحــاالت الطــوارئ وإدارة األزمــات .يقــدم أعضــاء الهيئــة
التدريســية اإلرشــاد للطــاب لتوجيههــم حتــى يتمكنــوا مــن صياغــة مقترحاتهــم وتوثيــق انجازاتهــم وتقييــم نجاحاتهــم وعــرض النتائــج
التــي توصلــوا إليهــا.
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الملحق (د)  -أعضاء الهيئة التدريسية في أكاديمية ربدان
المنصب:

الجنسية:

التخصص العام

المؤسسة

اليسون مويرا بريست

محاضرلغة
انجليزية كلغة
ثانية

الواليات المتحدة األمريكية

ماجستير في اللغويات التطبيقية

جامعة لويزيانا

أماديوس مايكل كوبيك

أستاذ دكتور

استراليا

شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال

جامعة تشارلز ستورت

أماندا ديفيس

أستاذ دكتور

استراليا

درجة الدكتوراه

جامعة تشارلز ستورت

ارابيندا آكاريا

أستاذ دكتور

الهند

درجة الدكتوراه

جامعة ديكن

أسماء الطنيجي

أستاذ مساعد

اإلمارات العربية المتحدة

شهادة الدكتوراه في العلوم
المالية واالقتصاد

جامعة برونيل

بسمة بنت عمر العالقي

أستاذ دكتور

تونس

دكتوراه في اللغويات التطبيقية

المعهد الدولي للغويات في تونس

كارال اموي رادر

أستاذ دكتور

الواليات المتحدة األمريكية

الدكتوراه في تعليم الرياضيات

جامعة والية فلوريدا

كارلوس صموئيل

أستاذ دكتور

الواليات المتحدة األمريكية

درجة الدكتوراه

جامعة شمال تكساس

ابراهيم سليمان البلوشي

محاضر

اإلمارات العربية المتحدة

ماجستير في القانون

جامعة نيوكاسل أبون تاين

فرانك ويليام دلغروسو

محاضر

الواليات المتحدة األمريكية

ماجستير في إدارة األعمال

جامعة ميرالند

جيمس جون انتوني ريان

محاضر

إيرلندا

ماجستير في نظم معلومات
األعمال التجارية

الجامعة الوطنية في إيرلندا جالوي

جولين جيرارد

أستاذ مساعد

سنغافورة

دكتوراه في العالقات الدولية

جامعة القديس اندروس

جون أنتوني هاردي

أستاذ دكتور

استراليا

درجة الدكتوراه

الجامعة الوطنية األسترالية

جون جورج هاتزادوني

أستاذ دكتور

الواليات المتحدة األمريكية

دكتوراه في العلوم السياسة

جامعة كايس ويسترن ريزرف

جون هاريسون

أستاذ دكتور

الواليات المتحدة األمريكية

دكتوراه في العالقات الدولية

جامعة سانت اندروس

كاثرين بار ميلر

محاضرلغة
انجليزية كلغة
ثانية

بريطانيا العظمى

ماجستير في اآلداب ،ماجستير في
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

جامعة نوتنغهام

خولة سعيد الحتاوي

أستاذ دكتور

اإلمارات العربية المتحدة

دكتوراه في علم األحياء الدقيقة
(الم ْكروبيولوجيا)
ِ

جامعة ريدنج

كومال راج أريال

أستاذ مساعد

المملكة المتحدة

درجة الدكتوراه

جامعة نورثمبريا

لميس عبد المجيد القيسي

أستاذ دكتور

اإلمارات العربية المتحدة

درجة الدكتوراه

جامعة ديربي

ليلى يوسف الجنيبي

محاضر

اإلمارات العربية المتحدة

ماجستير في التربية

جامعة برمنجهام -الجامعة
البريطانية بدبي

ليسا أن فريزر

محاضرلغة
انجليزية كلغة
ثانية

الواليات المتحدة األمريكية

ماجستير في التدريس والتصميم

جامعة ويسترن جوفرنرز

مارك رويكروفت

أستاذ مساعد

المملكة المتحدة

درجة الدكتوراه

جامعة نورثمبريا

ماري ميشيل سوسيكاال بروكس

محاضر

بريطانيا العظمى

درجة الدكتوراه في العلوم
االجتماعية

جامعة ريدنج

االسم:
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المنصب:

الجنسية:

التخصص العام

ميكال جالغر

محاضر لغة
انجليزية كلغة
ثانية

إيرلندا

ماجستير في اآلداب -تدريس اللغة جامعة أولستر
اإلنجليزية لغير الناطقين بها

االسم:

المؤسسة

محمد حمد الكويتي

أستاذ دكتور

اإلمارات العربية المتحدة

دكتوراه في هندسة الحاسوب

جامعة جورج واشنطن

محمد محمود المطالقة

محاضر

األردن

ماجستير في الفن العربي

جامعة جدارة

ناثان سويلبيرج

محاضر لغة
انجليزية كلغة
ثانية

الواليات المتحدة األمريكية

ماجستير اآلداب في اللغويات،
تخصص تدريس اللغة

جامعة أوريجون

نجوميدوم فيفيان فويو

أستاذ مساعد

الواليات المتحدة األمريكية

دكتوراه في العلوم السياسة

جامعة ويست فرجينيا

روبرت بيلنغر

محاضر

كندا

ماجستير في اللغويات التطبيقية

جامعة نيو إنجالند

سكوت فيرجريف

أستاذ دكتور

كندا

درجة الدكتوراه

جامعة تورنتو

شمة النقبي

أستاذ دكتور

اإلمارات العربية المتحدة

دكتوراه في التربية

الجامعة البريطانية بدبي

سبردون بالكودس

أستاذ مساعد

اليونان

دكتوراه في الدراسات األمنية

جامعة ريدنج

ستيفان بروكس

أستاذ مشارك

الواليات المتحدة األمريكية

دكتوراه في العلوم السياسة

جامعة هوستون

بيري ستانيسلس

أستاذ مساعد

المملكة المتحدة

درجة الدكتوراه

كلية لندن للعلوم السياسية

سودا سودير ارليكاتي

أستاذ دكتور

الواليات المتحدة األمريكية

دكتوراه في العلوم الحضرية
واإلقليمية

جامعة تكساس ،كلية ستاشن
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