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نحو وطن أكثر جاهزية

1. مقدمة 
يُعد مساق التدريب العملي مقرراً إلزاميا ومتطلب تخرج لطلبة أكاديمية ربدان المسجلين في برنامج بكالوريوس العلوم 

في ا�دارة المتكاملة للطوارئ وبرنامج بكالوريوس العلوم في إدارة استمرارية ا�عمال. ويُعادل هذا المساق ٣ ساعات 

معتمدة ويقتضي من الطالب العمل في أحد الجهات الحكومية أو المدنية بعد انتهاء السنة الثالثة من الدراسة المؤهلة 

للحصول على درجة بكالوريوس العلوم في أكاديمية ربدان. ويقضي الطالب ما مجموعه ٦ أسابيع في العمل لدى الجهة 

المضيفة خالل فترة التدريب العملي. ويخضع التدريب العملي إلى التخطيط المسبق بحيث يتمكن الطالب والجهة 

المضيفة من العمل معًا وتحقيق الفائدة القصوى من البرنامج.

أ. أهداف التدريب العملي  
يحقق برنامج التدريب العملي أربعة أهداف من شأنها تعزيز الوضع ا�كاديمي لطالب برنامجي ا�دارة المتكاملة للطوارئ 

وإدارة استمرارية ا�عمال وتسهيل انتقالهم إلى بيئة العمل، وذلك على النحو التالي:

1. إن الهدف الرئيسي لبرنامج التدريب العملي هو إعداد الطلبة لالنتقال من البيئة ا�كاديمية إلى بيئة العمل    

المهنية لدى جهة االبتعاث.  

2.  ثانيًا، إن العمل التطبيقي الذي يؤديه الطالب خالل فترة التدريب سيمكنهم من تطبيق المعرفة   

3.  ثالًثا، يوفر برنامج التدريب العملي للطالب بيئة للتفاعل مع الزمالء المهنيين وفرق العمل في مكان العمل    

ا�مر الذي يتيح لهم تطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة والتواصل وإدارة الوقت والمهارات الفنية.  

4. ختامًا، سيتيح برنامج التدريب العملي للطالب فرصة اكتساب المعارف وتحقيق مخرجات تعليمية مرتبطة    

ببرنامجي ا�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بحيث يكون الطالب مؤهًال للحصول على درجة    

الدبلوم العالي، مع التنويه أن البيئة ا�كاديمية وحدها ال تتيح للطالب فرصة تحقيق هذه المخرجات بشكل    

كامل.  

ب. مزايا برنامج التدريب  
يشكل برنامج التدريب  في مكان العمل  جزًءا حيوًيا من الدراسة المؤهلة للحصول على درجة علمية بأكاديمية ربدان، 

وسيتيح للطالب فرصة للحصول على ثالث ساعات معتمدة، ستساعدهم في استيفاء شروط الحصول على الدرجة 

العلمية، وفي الوقت ذاته سيكتسبون المعرفة والمهارات الضرورية لعملهم بعد التخرج. وستعزز 

المهارات المكتسبة من ثقة الطالب في أنفسهم في الوقت الذي يتأهبون فيه لاللتحاق بالقوة العاملة بنظام الدوام 

الكامل. كما سيتمكن الطالب من اكتساب هذه المهارات من بيئة عمل مهنية وفائقة التنظيم. وفي النهاية، سيعود 

برنامج التدريب  على أكاديمية ربدان بالنفع عبر توطيد أواصر التعاون بين ا�كاديمية وشركائها االستراتيجيين.
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2. لمحة عامة عن سياسة البرنامج
 

أ. سياسة البرنامج المتطلبات السابقة
قبل أن يبدأ الطالب برنامج التدريب العملي، يشترط أن يكون: (1) قد أتم بنجاح ثالث سنوات دراسية ضمن البرنامج 

ا�كاديمي؛ (2) قد أكمل – على ا�قل – 90 ساعة معتمدة بنجاح؛ (3) وأن يكون معدله التراكمي 2.00 على ا�قل؛ (4) وأن 

يتبع ا�جراءات المعتمدة للتسجيل وااللتحاق بالمساق قبل بداية برنامج التدريب؛ (5) وأن يكون قد تشاور مع مرشده 

ا�كاديمي في ربدان للتحقق من استيفائه للشروط المطلوبة. ومن الجدير بالذكر، أنه على الطلبة التسجيل لبرنامج 

التدريب خالل الفصل الدراسي الذي يسبق فصل التحاقهم في مكان العمل �غراض التدريب.

قد يتيح مدير البرنامج للطالب الذي لم يستوفي الشروط المتعلقة بعدد الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي الفرصة 

لاللتحاق ببرنامج التدريب وذلك وفًقا لتقديره الخاص.
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إجراءات والمخرجات التعليمية وأدوات التقييم   .3
  الخاصة بمساق التدريب العملي

أ. إجراءات التدريب العملي
سيتعاون كل من الطالب والمشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني لوضع خطة تدريب لكل طالب تراعي الظروف 

واالحتياجات الفردية لذلك الطالب. ويحدد القسم أدناه دور كل طرف في صياغة خطة التدريب وتنفيذها. كما يوضح 

الجدول ١٫١ الخطوات الرئيسية ذات الصلة بوضع خطة التدريب.

جدول ١ ا�جراءات التي تتضمنها عملية إعداد خطة لكل طالب مسجل في مساق 

نحو وطن أكثر جاهزية

اجتماع أّولي �عداد الخطط يجمع بين المشرف    السنة الثالثة، الفصل الدراسي ا�ول 
ا�كاديمي والمشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  

يمضي الطالب 5 أيام بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني    السنة الثالثة، الفصل الدراسي الثاني 
مع المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة لوضع خطة    

تدريب والموافقة عليها..  

اجتماع نهائي �عداد الخطط بين المشرف ا�كاديمي    السنة الثالثة، الفصل الدراسي الثاني 
التابع �كاديمية ربدان والمشرف الميداني التابع للجهة     
المضيفة لالتفاق على النتائج والمهام ومسار برنامج     

التدريب.  

يباشر الطلب برنامج التدريب خالل أي من ا�سابيع    بعد انتهاء السنة الثالثة 
المتفق عليها مع المشرف الميداني.  

اجتماعات منتظمة مع المدرس و/أو الموجه خالل فترة   بعد انتهاء السنة الثالثة 
التدريب.  

ينهي الطالب برنامج التدريب، ويصوغ تقريًرا عن التدريب   بعد انتهاء السنة الثالثة 
ويقدم سجًلا بيوميات العمل.  

يعقد المشرف ا�كاديمي اجتماع متابعة مع المشرف    بعد انتهاء السنة الثالثة 
الميداني التابع للجهة المضيفة ويقدم تقريًرا ختامًيا.  

التسلسل الزمني ل�حداث                                                                      وصف الحدث
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ملخص �جراءات التدريب العملي 

ُيمكن تلخيص إجراءات التدريب العملي بالنقاط ا�تية:  

•  بعد إتمام الطالب بنجاح 90 ساعة معتمدة على ا�قل، يتسنى للطالب التسجيل في برنامج التدريب العملي.  

•  يجب أال يقل المعدل التراكمي للطالب الراغب في التسجيل ببرنامج التدريب عن 2.00.  

•  سيجري تعيين مشرف تابع لهيئة التدريس با�كاديمية لÒشراف على الطالب من قبل مدير برنامج ا�دارة     

    المتكاملة للطوارئ/إدارة استمرارية ا�عمال.

•  سيتسلم الطالب الوثائق الخاصة ببرنامج التدريب العملي وسيحاط علًما بالشروط والمتطلبات.  

•  سيلتقي الطالب بالمشرف ا�كاديمي لالتفاق والتعامل مع أية مشكالت أو رغبات خاصة متعلقة – على سبيل    

المثال ال الحصر – بالتالي:    

- الجهة المضيفة    

- موقع التدريب    

- الخطة المبدئية    

•  سيتولى المشرف ا�كاديمي إتمام إجراءات برنامج التدريب مع ضابط ارتباط الجهة ذات الشأن.  

•  سيتواصل مكتب خدمات الطلبة مع الجهة ذات الشأن لطلب خطاب قبول رسمي للطالب كمتدرب فيها،     

ومدة التدريب، واسم المشرف الميداني ومعلومات االتصال (البريد ا�لكتروني والهاتف الجوال، وطرق االتصال).   

•  سيخطر مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان الطالب با�جراءات النهائية من حيث اسم الجهة المضيفة،    

وموقعها، واسم مشرف الموقع، وستزوده بخطاب من أكاديمية ربدان يقدمه الطالب للجهة المضيفة.   

•  يتعين على الطالب التسجيل في برنامج التدريب العملي بعد حصوله على الموافقة النهائية من مكتب خدمات    

الطلبة.   

•  فور استالم الموافقة من الجهة المضيفة وتسجيل الطالب، يتم إعداد ملف ببرنامج التدريب خاص بالطالب    

المعني.   

يتم االحتفاظ بكافة المستندات، ونماذج التقييم المستوفاة، والتقارير في ملف الطالب.   •  

•  خالل فترة التدريب العملي يخضع الطالب �شراف وتقييم كل من المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني     

بالجهة المضيفة.   

•  سيتولى المشرف الميداني تعبئة وتوقيع نموذج التقييم النصفي ونموذج التقييم النهائي (راجع الملحقات).     

ويمكن إرسال هذه النماذج مباشرة إلى إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان أو تقديمها بواسطة الطالب.   

 

نحو وطن أكثر جاهزية
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البدايــة

 يمكن للطالب التقدم
 بطلب وتبرير �دارة

 برنامج ا�دارة المتكاملة
 للطوارئ/إدارة استمرارية

ا�عمال

يستوفي الطلب المعايير 
المتعلقة بالحد ا�دنى 

للساعات المعتمدة 90 
ساعة والمعدل التراكمي 

2.00

 يطلب مكتب خدمات الطلبة خطاًبا
 رسميا يفيد بقبول الطالب في

 برنامج التدريب العملي من الجهة
.ذات الشأن

 يستلم الطالب الموافقة الخاصة
 اللتحاقه في برنامج التدريب

يجب على الطالب االلتحاق ببرنامج 
التدريب ضمن ا�طار الزمني 

المحدد.

سيبدأ الطالب فترة التدريب التي 
تبلغ 6 أسابيع 

 يستكمل الطالب بنجاح التقييمات
 المطلوبة ويحصل على درجات

.تقييمية مرضية

النهاية

يجتمع الطالب بالمشرف 
ا�كاديمي �نجاز خطة عمل 

برنامج التدريب العملي

شكل 1 مخطط تسلسل إجراءات مساق التدريب العملي

يقدم الشكل التالي ملخصًا موجزاً �هم الخطوات المرتبطة بالتدريب العملي.  

نعم

نعم ال

ال
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نحو وطن أكثر جاهزية

 

ب. المخرجات التعليمية للبرنامج

لدى انتهاء فترة التدريب، من المتوقع أن يكون الطالب قد طوروا ما يلي من مهارات ومخرجات معرفية، وعناصر كفاءة، 

ومهارات التطوير الذاتي: 

المعارف

  •  شرح أدوار ومسئوليات ومهام فريقي العمل أو القسمين اللذين عملوا بهما خالل فترة التدريب مع إيضاح  

اشكال التشابه مع معيار دولة ا�مارات الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال.   

•  وصف الكيفية التي يعمل بها ا�فراد مًعا في نطاق الفريق الواحد أو القسم الواحد في سبيل القيام با�دوار     

المنوطة بهم وكيف يسهم ذلك في تحقيق مهمة المؤسسة.   

•  تحديد كيفية مساهمة القسم والفريق في كل مرحلة من مراحل برنامج إدارة الطوارئ أو إدارة استمرارية   

ا�عمال بدولة ا�مارات.   

شرح المسارات الوظيفية وسبل التطوير لÖفراد الرئيسين داخل المؤسسات التي انتدبوا للتدريب فيها.   •  

•  تقييم الخطط وا�جراءات الراهنة ذات الصلة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بدقة وكما هو    

معمول به في القسم أو الفريق أو جهة االبتعاث.   

•  وصف أية تطورات أو ابتكارات جديدة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال يجري دراستها أو    

تنفيذها داخل الجهة المضيفة.   

المهارات

•  تخطيط أعباء العمل وتحديد أولوياتها وإدارتها بحيث تُسلم نواتج العمل وفق جداول زمنية متفق عليها،    

وإحاطة المدير أو المدير المباشر بالمعلومات عن موضوع ما خطيًا و/أو شفهًيا.   

•  االشتراك بفاعلية كأحد أفراد الفريق و/أو قادته ضمن قسم إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة     

وإظهار المشاركة النشطة في نقاشات العمل عبر اتباع أساليب النقاش واالستجواب واالستماع   للطوارئ     

الفعالة.   

تنمية كفاءة التطوير الذاتي

المراجعة الناقدة لÖداء الذاتي في بيئة العمل.   •  

•  مساندة زمالء العمل بالفريق أو القسم من خالل تقديم النصح والتوجيه عند الطلب.  

•  إظهار الوعي بالذات الالزم �دراك ا�وقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه الخارجي �نجاز مهمة بعينها.  

•  االضطالع بالمهام الروتينية المتصلة بإدارة استمرارية ا�عمال وا�دارة المتكاملة للطوارئ وإنجازها.  

•  تحديد الثغرات المحتملة بالمعرفة والخبرات الخاصة بهم عبر تحديد الجوانب التي ينبغي تحسينها أثناء فترة    

التدريب العملي.   

•  التشاور مع المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني للموافقة على خطة تدريب تسهم في معالجة وتطوير    

جوانب محددة في مهارات ومعارف الطالب.   

•  المشاركة الفردية على نحو فعال وإيجابي �نجاز المهام مع احترام وجهات نظر اÛخرين وتقديرها في الوقت ذاته.  

•  إظهار الوعي بكيفية عمل الفرق وا�قسام التي ينتدب الطالب للتدريب ضمن ا�طار الوطني ذا الصلة.  

تحديد أوجه االختالف في أهداف فرق العمل وا�قسام المعنية، وأوجه التداخل في مسئوليات عملها.  •  

ج. أدوات تقييم مساق التدريب العملي

تختلف مناهج التقييم المتبعة في برنامج التدريب اختالفًا كبيراً عن تلك المستخدمة في المساقات التعليمية التقليدية، 

حيث يتوجب على جميع الطالب المسجلين في برنامج التدريب العملي إعداد سجل �ثبات تحقيقهم للمخرجات 

التعليمية المطلوبة الخاصة بالبرنامج، وذلك من خالل استخدام التقرير ا�سبوعي (أنظر الملحق د) على أن تكون حجم 

التقرير بين صفحة وصفحتين (الصفحة الواحدة ٢٥٠ كلمة). وتكمن الغاية من التقرير المفصل في تدوين ا�نشطة 

ا�سبوعية المنجزة على نحو تفصيلي واثبات أن ا�نشطة التي يقوم بها الطالب خالل التدريب العملي تتالئم مع متطلبات 

المخرجات التعليمية. ويجب على الطالب تسليم سجل ا�نشطة ا�سبوعية إلى المشرف ا�كاديمي عبر البريد االلكتروني 

في اليوم ا�ول من ا�سبوع الالحق. 

ويقوم الطالب بكتابة التقييم النهائي وادراج كافة المعلومات المرتبطة بالخبرة المكتسبة خالل فترة التدريب (أنظر 

القسم ٤ التقرير النهائي). ويقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بعد انتهاء ثالثة أسابيع (التقييم النصفي) وبعد اختتام 

فترة التدريب (التقييم النهائي) – أنظر الملحق "ب" و "ج". وتعرض المالحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" جميع أدوات التقييم 

المستخدمة خالل فترة التدريب.  

تقييم الطالب

عند تحديد عالمة الطالب من حيث النجاح/الرسوب، سيتم تطبيق المعايير التالية كوسائل للتقييم:

% 30 السجل ا�سبوعي (المشرف ا�كاديمي)     •  

%15 التقييم النصفي (المشرف الميداني)       •  

 %30 التقرير النهائي (المشرف ا�كاديمي)      •  

%25 التقييم النهائي (المشرف الميداني)      •  

----------------------------        

%100 المجموع         

----------------------------        

@ يتوجب على الطالب أن يحصل على 70% أو أكثر في مجموع التقييمات أعاله كي يحرز درجة النجاح.

ينبغي أن يقدم المشرف الميداني بالجهة المضيفة مالحظاته باستخدام نموذجي التقييم النصفي والختامي (أنظر الملحق 

"ب" والملحق "ج"). 

 

محتوى التقرير النهائي  .1
يقوم الطالب بإعداد التقرير النهائي، متضمنًا ما يلي:   

صفحة العنوان

اسم الجهة المضيفة  •  

اسم الطالب، ورقم هوية الطالب الجامعية وتخصصه الدراسي  •  

تاريخ تسليم التقرير  •  

اسم ا�كاديمية  •  

قائمة المحتويات

قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية الهامة  •  

ترقيم الصفحات  •  

لمحة عامة

مقدمة  •  

وصف موجز للجهة التي عمل بها الطالب  •  

طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة المضيفة (وصف كامل لمجموعة المنتجات والخدمات)  •  

ما أسند إلى الطالب من وظيفة ومهام ومسؤوليات في إطار برنامج التدريب العملي    •  

ملخص بإنجازات الطالب

وصف للمهام الموكلة للطالب  •  

ا�سهامات اليومية الذي قدمها الطالب إلى الجهة المضيفة  •  

ملخص بطريقة قضاء الوقت خالل فترة التدريب وما أنجزه من مهام  •  

ما تعلمه الطالب خالل الستة أسابيع التي قضاها في الجهة المضيفة

التحديات التي واجهها الطالب وتجاوزها  •  

المهارات الجديدة التي اكتسبها  •  

الدورات التدريبية التي أنهاها  •  

الشعور العام حول قيمة التجربة التدريبية التي خاضها الطالب والتوصيات لتحسين المساق في المستقبل

ملخص حول تجربة الطالب   •  

توصيات الطالب لتحسين المساق في المستقبل  •  

أبرز مخرجات مساق التدريب العملي  •  

مالحظات: 

يجب تناول كافة ا�جزاء المطلوبة المذكورة أعاله؛ فكل جزء منها له أهميته، من ثم ال يجب التغاضي عن أي    •  

جزء، وذلك �ن جميع تلك ا�جزاء مدرجة ضمن معايير التقييم.   

الحد ا�دنى المطلوب من عدد كلمات تقرير التدريب، من 500 إلى 1000.  •  

نوع الخط Arial، حجم الخط 12.  •  

سيتم تقييم الطالب على دقة اللغة ورصانة المحتوى.   •  

النزاهة ا�كاديمية

على الطالب اتباع توجيهات النزاهة ا�كاديمية الواردة في دليل الطالب. ويتحمل الطالب مسؤولية النزاهة ا�كاديمية فيما 

يتعلق بكل مهمة تسند إليه. وتتضمن أمثلة إساءة النزاهة ا�كاديمية على التالي: 

أن تنسب العمل الذي ينجزه اÛخرون إليك زيًفا.  •  

تزييف أو تعديل المواد الدراسية من أجل الحصول على درجات أعلى.  •  

ال يحق نسخ أي جزء من أجزاء الواجبات أو المهام المسندة بأية وسيلة كلًيا أو جزئًيا من قبل أي طالب آخر أو زميل بالعمل 

وتقديمها على أنها جهد شخصي. إن انتهاك قوانين ا�مانة ا�كاديمية يمكن أن يعرض الطالب للرسوب في الواجب أو 

االختبار، والرسوب في المساق، والمثول أمام مكتب خدمات الطلبة.

هـ. أدوار ا�فراد المعنيين في مساق التدريب العملي

1. دور الطالب 

تختلف التوقعات المرجوة من الطالب المسجل في مساق التدريب العملي اختالًفا طفيًفا عما هو متوقع من الطالب 

المسجل بالمساقات الدراسية ا�خرى في أكاديمية ربدان. ويفترض من الطلبة المسجلين بهذا المساق أن يكونوا 

ملمين بكافة متطلبات ا�من، والصحة والسالمة، واالجراءات ا�دارية، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بجهة االبتعاث. 

وخالل فترة التدريب يعتبر الطالب ممثلين �كاديمية ربدان ويتوقع منهم التصرف بطريقة ايجابية. ويشمل السلوك 

المهني للطالب اتباع قواعد وقوانين مكان العمل، وارتداء الثياب المالئمة للمكان.

ويتوقع من الطالب إظهار التفاني والحماسة، وأن يكونوا بمثابة أعضاًء مساهمين وأساسيين بفريق مقر عملهم بجهة 

االبتعاث، واحترام التسلسل ا�داري واالمتثال مباشرة إلى توجيهات المشرف الميداني أو غيره من المديرين المعينين. ومن 

الممكن والمتوقع أن يتم دفع الطلبة نحو المشاركة ومواجهة االختبارات والتحديات أثناء فترة برنامج التدريب. كما 

ينبغي عليهم استغالل الفرص للتعرف على المؤسسة، وطرح التساؤالت على زمالئهم إذا لزم ا�مر، واالنخراط في أنشطة 

الجهة المستضيفة، وحضور الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية، والتشاور مع مشرف الموقع بشأن حل المشاكل 

التي واجهوها أثناء فترة التدريب. وأخيًرا، ينتظر من الطالب االحتفاظ بتقرير شهري مفصل كإثبات الشتراكهم في 

ا�نشطة خالل فترة التدريب. 

2. دور المشرف ا�كاديمي

يضطلع المشرف ا�كاديمي بدور ا�شراف على سير عمل برنامج التدريب العملي. وعلى الطالب توقع أن يقوم المشرف 

ا�كاديمي بزيارتين رسميتين لموقع العمل لمتابعة سير عملهم خالل فترة التدريب العملي التي ستستغرق ٦ أسابيع. 

وسيكون المشرف ا�كاديمي متاحًا في حال رغب الطالب في مناقشة أية أمور مرتبطة ببرنامج التدريب. إضافة إلى ما 

تقدم، سوف تحقق زيارات المشرف ا�كاديمي ا�غراض التالية: 

تزويد الطالب وممثلي الجهة المضيفة بكافة المستندات الورقية ذات الصلة والتعليمات الخاصة بتوثيق      •  

خطوات تنفيذ التقييمات ا�لزامية.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات الطالب أثناء مدة تدريبهم في مكان العمل وتزويد الطالب     •  

بالمستجدات الدورية حول سير تقدمهم خالل فترة التحاقهم ببرنامج التدريب في مكان العمل.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  •  

•  االضطالع بدور المرشد الناصح للطالب خالل فترة التحاقه ببرنامج التدريب العملي.  

ا�بقاء على االتصال بالطالب والمشرف الميداني التابع للمنظمة ذات الشأن لضمان إحراز التقدم وتقديم النصح    •  

عند  الحاجة.   

وضع جدول زيارات واالتفاق عليه مع المشرف الميداني.   •  

•  استكمال نموذج التقييم النهائي للطالب (انظر الملحق "هـ").  

فحص كافة المستندات ووضع الدرجة النهائية للطالب لدى استكماله برنامج التدريب العملي.   •  

3. دور ضابط االرتباط 

يضطلع ضباط االرتباط من القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وجهاز شرطة أبوظبي بدور محوري في برنامج 

التدريب العملي. ومن المتوقع من ضباط االرتباط أن يقوموا بما يلي: 

االلتقاء بممثلي الجهات المضيفة ذوي الصلة وإرساء لوجستيات برنامج التدريب العملي فيما يتعلق بمكان    •  

موقع العمل، وخطة توزيع الطالب، والقسم التي سُينفذ فيها برنامج التدريب، حيثما أمكن.   

التحقق من تعيين مشرف أو موجه ميداني.  •  

التأكد من اتفاق ا�طراف المعنية على خطة مالئمة.  •  

االلتقاء بالطالب والمشرف ا�كاديمي لضمان اتساق الخطة مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب.     •  

4. دور المشرف الميداني بالجهة المضيفة

يقوم المشرف الميداني بوضع خطة التدريب بدقة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة التعليمية الفريدة. 

ويعود هذا ا�مر بالفائدة الكبيرة على الطالب والجهة المضيفة وذلك �ن التوجيه والتنظيم الذي ستوفره الجهة المضيفة 

سيتيحان للطالب تنمية المعارف والمهارات بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة الجهة المضيفة. ومن خالل التواصل 

مع المشرف ا�كاديمي التابع �كاديمية ربدان، من المتوقع أن يقوم المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة بما يلي: 

إحاطة المشرف ا�كاديمي المعين من قبل أكاديمية ربدان بالتفاصيل المتعلقة بفترة التدريب التي يرغبون    •  

استضافة الطالب خاللها.   

مقابلة الطالب قبل موعد بدء التدريب لوضع مسودة خطة التدريب.  •  

تنسيق وتيسير مهام الطالب الوظيفية مع ا�قسام ا�خرى في الجهة المضيفة.  •  

الموافقة على شروط وأحكام برنامج التدريب.  •  

استكمال نماذج التقييم الخاصة بالطالب وإعادة هذه المستندات إلى المشرف ا�كاديمي.  •  

االلتزام بتمكين الطالب من إدراك المخرجات التعليمية لبرنامج التدريب من خالل إسناد مهام عمل مالئمة    •  

وسديدة لهم أثناء عملية التدريب.   

تعيين فرد مسئول بديًال عنه لÒشراف على الطالب وتيسير عملية التعلم التجريبي في حال كان وقت المشرف    •  

ضيقًا.   

توفير مكان عمل آمن وخال من المخاطر.   •  

توفير تجربة عملية تتسق مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب العملي.  •  

توفير تجربة عملية ذات قيمة تلبي توقعات أكاديمية ربدان والشركاء المعنيين.  •  

ومن المتوقع أن توفر الجهات المضيفة بيئة عمل تقدم للطالب فرصة االنخراط في ا�نشطة التالية: 

متابعة مدير أول (تنفيذي) خالل ترؤس االجتماعات.   •  

إعداد محضر أحد االجتماعات.  •  

إنجاز تقرير فني يتعلق بأحد موضوعات إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

وضع خطة مشروع بهدف إنجاز أنشطة العمل غير الروتينية الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة      •  

استمرارية  ا�عمال.   

متابعة المديرين المباشرين أو الزمالء اÛخرين أثناء أدائهم لعملهم.  •  

المساهمة كفرد من أفراد الفريق لدى إنجاز مهمة تخطيط روتينية خاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

القيام بزيارة ميدانية �حد المرافق، كجزء من عملية تقييم مخاطر ا�دارة المتكاملة للطوارئ.   •  

إعداد عرض تقديمي عن أحد قضايا ا�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال وتقديمه أمام الفريق    •  

المباشر.   

إعداد عرض تقديمي حول نتائج تحليل قضية ما وتقديمه لÒدارة العليا.  •  

إجراء تحليل ومراجعة للموضوعات المعقدة لÒدارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال، واستخالص     •  

توصيات با�جراءات.   

5. دور مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان 

ستضطلع إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان بدور جوهري في تيسير برنامج التدريب العملي. وتتضمن مهام ا�دارة 

ما يلي: 

التواصل مع الجهة المضيفة بغرض تنسيق كافة المهام ا�دارية المتصلة ببرنامج التدريب العملي.  •

تسجيل الطالب في برنامج التدريب العملي.  •

إدارة كافة المراسالت الواردة مع الجهة المضيفة.  •

طلب خطاب قبول الطالب في برنامج التدريب العملي من الجهة المضيفة.  •

التواصل مع الطالب لدى تأكيد مكان التدريب.  •

و. تحقيق االستفادة القصوى من فترة التدريب

نصائح عامة للعمل: 

اترك انطباًعا جيًدا عن نفسك وعن ا�كاديمية من خالل التصرف كشخص محترف وإظهار التفاني والحماسة   •  

احترم قواعد العمل وقوانينه   •  

اظهر بثياب الئقة   •  

حافظ على السلوك ا�يجابي   •  

احترم زمالءك في العمل   •  

التزم بالسرعة في تسليم المهام المسندة إليك.  •  

تعرف على الهيكل التنظيمي والتسلسل ا�داري   •  

تعرف على المواصفات الوظيفية المختلفة ذات الصلة بمجال دراستك.   •  

اطرح ا�سئلة   •  

سل زمالءك في العمل عن مسارهم الوظيفي.   •  

انخرط في أنشطة الجهة المضيفة   •  

شارك في الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية   •  

شارك في المناسبات االجتماعية للجهة المضيفة حيثما أمكن   •  

إذا واجهتك أية صعوبات أو مشاكل، تحدث مع المشرف الميداني والمشرف ا�كاديمي منذ البداية لتجنب تفاقم 

المشاكل.
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ب. المخرجات التعليمية للبرنامج

لدى انتهاء فترة التدريب، من المتوقع أن يكون الطالب قد طوروا ما يلي من مهارات ومخرجات معرفية، وعناصر كفاءة، 

ومهارات التطوير الذاتي: 

المعارف

  •  شرح أدوار ومسئوليات ومهام فريقي العمل أو القسمين اللذين عملوا بهما خالل فترة التدريب مع إيضاح  

اشكال التشابه مع معيار دولة ا�مارات الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال.   

•  وصف الكيفية التي يعمل بها ا�فراد مًعا في نطاق الفريق الواحد أو القسم الواحد في سبيل القيام با�دوار     

المنوطة بهم وكيف يسهم ذلك في تحقيق مهمة المؤسسة.   

•  تحديد كيفية مساهمة القسم والفريق في كل مرحلة من مراحل برنامج إدارة الطوارئ أو إدارة استمرارية   

ا�عمال بدولة ا�مارات.   

شرح المسارات الوظيفية وسبل التطوير لÖفراد الرئيسين داخل المؤسسات التي انتدبوا للتدريب فيها.   •  

•  تقييم الخطط وا�جراءات الراهنة ذات الصلة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بدقة وكما هو    

معمول به في القسم أو الفريق أو جهة االبتعاث.   

•  وصف أية تطورات أو ابتكارات جديدة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال يجري دراستها أو    

تنفيذها داخل الجهة المضيفة.   

المهارات

•  تخطيط أعباء العمل وتحديد أولوياتها وإدارتها بحيث تُسلم نواتج العمل وفق جداول زمنية متفق عليها،    

وإحاطة المدير أو المدير المباشر بالمعلومات عن موضوع ما خطيًا و/أو شفهًيا.   

•  االشتراك بفاعلية كأحد أفراد الفريق و/أو قادته ضمن قسم إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة     

وإظهار المشاركة النشطة في نقاشات العمل عبر اتباع أساليب النقاش واالستجواب واالستماع   للطوارئ     

الفعالة.   

تنمية كفاءة التطوير الذاتي

المراجعة الناقدة لÖداء الذاتي في بيئة العمل.   •  

•  مساندة زمالء العمل بالفريق أو القسم من خالل تقديم النصح والتوجيه عند الطلب.  

•  إظهار الوعي بالذات الالزم �دراك ا�وقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه الخارجي �نجاز مهمة بعينها.  

•  االضطالع بالمهام الروتينية المتصلة بإدارة استمرارية ا�عمال وا�دارة المتكاملة للطوارئ وإنجازها.  

•  تحديد الثغرات المحتملة بالمعرفة والخبرات الخاصة بهم عبر تحديد الجوانب التي ينبغي تحسينها أثناء فترة    

التدريب العملي.   

•  التشاور مع المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني للموافقة على خطة تدريب تسهم في معالجة وتطوير    

جوانب محددة في مهارات ومعارف الطالب.   

•  المشاركة الفردية على نحو فعال وإيجابي �نجاز المهام مع احترام وجهات نظر اÛخرين وتقديرها في الوقت ذاته.  

•  إظهار الوعي بكيفية عمل الفرق وا�قسام التي ينتدب الطالب للتدريب ضمن ا�طار الوطني ذا الصلة.  

تحديد أوجه االختالف في أهداف فرق العمل وا�قسام المعنية، وأوجه التداخل في مسئوليات عملها.  •  

نحو وطن أكثر جاهزية

 

ج. أدوات تقييم مساق التدريب العملي

تختلف مناهج التقييم المتبعة في برنامج التدريب اختالفًا كبيراً عن تلك المستخدمة في المساقات التعليمية التقليدية، 

حيث يتوجب على جميع الطالب المسجلين في برنامج التدريب العملي إعداد سجل �ثبات تحقيقهم للمخرجات 

التعليمية المطلوبة الخاصة بالبرنامج، وذلك من خالل استخدام التقرير ا�سبوعي (أنظر الملحق د) على أن تكون حجم 

التقرير بين صفحة وصفحتين (الصفحة الواحدة ٢٥٠ كلمة). وتكمن الغاية من التقرير المفصل في تدوين ا�نشطة 

ا�سبوعية المنجزة على نحو تفصيلي واثبات أن ا�نشطة التي يقوم بها الطالب خالل التدريب العملي تتالئم مع متطلبات 

المخرجات التعليمية. ويجب على الطالب تسليم سجل ا�نشطة ا�سبوعية إلى المشرف ا�كاديمي عبر البريد االلكتروني 

في اليوم ا�ول من ا�سبوع الالحق. 

ويقوم الطالب بكتابة التقييم النهائي وادراج كافة المعلومات المرتبطة بالخبرة المكتسبة خالل فترة التدريب (أنظر 

القسم ٤ التقرير النهائي). ويقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بعد انتهاء ثالثة أسابيع (التقييم النصفي) وبعد اختتام 

فترة التدريب (التقييم النهائي) – أنظر الملحق "ب" و "ج". وتعرض المالحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" جميع أدوات التقييم 

المستخدمة خالل فترة التدريب.  

تقييم الطالب

عند تحديد عالمة الطالب من حيث النجاح/الرسوب، سيتم تطبيق المعايير التالية كوسائل للتقييم:

% 30 السجل ا�سبوعي (المشرف ا�كاديمي)     •  

%15 التقييم النصفي (المشرف الميداني)       •  

 %30 التقرير النهائي (المشرف ا�كاديمي)      •  

%25 التقييم النهائي (المشرف الميداني)      •  

----------------------------        

%100 المجموع         

----------------------------        

@ يتوجب على الطالب أن يحصل على 70% أو أكثر في مجموع التقييمات أعاله كي يحرز درجة النجاح.

ينبغي أن يقدم المشرف الميداني بالجهة المضيفة مالحظاته باستخدام نموذجي التقييم النصفي والختامي (أنظر الملحق 

"ب" والملحق "ج"). 

 

محتوى التقرير النهائي  .1
يقوم الطالب بإعداد التقرير النهائي، متضمنًا ما يلي:   

صفحة العنوان

اسم الجهة المضيفة  •  

اسم الطالب، ورقم هوية الطالب الجامعية وتخصصه الدراسي  •  

تاريخ تسليم التقرير  •  

اسم ا�كاديمية  •  

قائمة المحتويات

قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية الهامة  •  

ترقيم الصفحات  •  

لمحة عامة

مقدمة  •  

وصف موجز للجهة التي عمل بها الطالب  •  

طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة المضيفة (وصف كامل لمجموعة المنتجات والخدمات)  •  

ما أسند إلى الطالب من وظيفة ومهام ومسؤوليات في إطار برنامج التدريب العملي    •  

ملخص بإنجازات الطالب

وصف للمهام الموكلة للطالب  •  

ا�سهامات اليومية الذي قدمها الطالب إلى الجهة المضيفة  •  

ملخص بطريقة قضاء الوقت خالل فترة التدريب وما أنجزه من مهام  •  

ما تعلمه الطالب خالل الستة أسابيع التي قضاها في الجهة المضيفة

التحديات التي واجهها الطالب وتجاوزها  •  

المهارات الجديدة التي اكتسبها  •  

الدورات التدريبية التي أنهاها  •  

الشعور العام حول قيمة التجربة التدريبية التي خاضها الطالب والتوصيات لتحسين المساق في المستقبل

ملخص حول تجربة الطالب   •  

توصيات الطالب لتحسين المساق في المستقبل  •  

أبرز مخرجات مساق التدريب العملي  •  

نحو وطن أكثر جاهزية

مالحظات: 

يجب تناول كافة ا�جزاء المطلوبة المذكورة أعاله؛ فكل جزء منها له أهميته، من ثم ال يجب التغاضي عن أي    •  

جزء، وذلك �ن جميع تلك ا�جزاء مدرجة ضمن معايير التقييم.   

الحد ا�دنى المطلوب من عدد كلمات تقرير التدريب، من 500 إلى 1000.  •  

نوع الخط Arial، حجم الخط 12.  •  

سيتم تقييم الطالب على دقة اللغة ورصانة المحتوى.   •  

النزاهة ا�كاديمية

على الطالب اتباع توجيهات النزاهة ا�كاديمية الواردة في دليل الطالب. ويتحمل الطالب مسؤولية النزاهة ا�كاديمية فيما 

يتعلق بكل مهمة تسند إليه. وتتضمن أمثلة إساءة النزاهة ا�كاديمية على التالي: 

أن تنسب العمل الذي ينجزه اÛخرون إليك زيًفا.  •  

تزييف أو تعديل المواد الدراسية من أجل الحصول على درجات أعلى.  •  

ال يحق نسخ أي جزء من أجزاء الواجبات أو المهام المسندة بأية وسيلة كلًيا أو جزئًيا من قبل أي طالب آخر أو زميل بالعمل 

وتقديمها على أنها جهد شخصي. إن انتهاك قوانين ا�مانة ا�كاديمية يمكن أن يعرض الطالب للرسوب في الواجب أو 

االختبار، والرسوب في المساق، والمثول أمام مكتب خدمات الطلبة.

هـ. أدوار ا�فراد المعنيين في مساق التدريب العملي

1. دور الطالب 

تختلف التوقعات المرجوة من الطالب المسجل في مساق التدريب العملي اختالًفا طفيًفا عما هو متوقع من الطالب 

المسجل بالمساقات الدراسية ا�خرى في أكاديمية ربدان. ويفترض من الطلبة المسجلين بهذا المساق أن يكونوا 

ملمين بكافة متطلبات ا�من، والصحة والسالمة، واالجراءات ا�دارية، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بجهة االبتعاث. 

وخالل فترة التدريب يعتبر الطالب ممثلين �كاديمية ربدان ويتوقع منهم التصرف بطريقة ايجابية. ويشمل السلوك 

المهني للطالب اتباع قواعد وقوانين مكان العمل، وارتداء الثياب المالئمة للمكان.

ويتوقع من الطالب إظهار التفاني والحماسة، وأن يكونوا بمثابة أعضاًء مساهمين وأساسيين بفريق مقر عملهم بجهة 

االبتعاث، واحترام التسلسل ا�داري واالمتثال مباشرة إلى توجيهات المشرف الميداني أو غيره من المديرين المعينين. ومن 

الممكن والمتوقع أن يتم دفع الطلبة نحو المشاركة ومواجهة االختبارات والتحديات أثناء فترة برنامج التدريب. كما 

ينبغي عليهم استغالل الفرص للتعرف على المؤسسة، وطرح التساؤالت على زمالئهم إذا لزم ا�مر، واالنخراط في أنشطة 

الجهة المستضيفة، وحضور الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية، والتشاور مع مشرف الموقع بشأن حل المشاكل 

التي واجهوها أثناء فترة التدريب. وأخيًرا، ينتظر من الطالب االحتفاظ بتقرير شهري مفصل كإثبات الشتراكهم في 

ا�نشطة خالل فترة التدريب. 

2. دور المشرف ا�كاديمي

يضطلع المشرف ا�كاديمي بدور ا�شراف على سير عمل برنامج التدريب العملي. وعلى الطالب توقع أن يقوم المشرف 

ا�كاديمي بزيارتين رسميتين لموقع العمل لمتابعة سير عملهم خالل فترة التدريب العملي التي ستستغرق ٦ أسابيع. 

وسيكون المشرف ا�كاديمي متاحًا في حال رغب الطالب في مناقشة أية أمور مرتبطة ببرنامج التدريب. إضافة إلى ما 

تقدم، سوف تحقق زيارات المشرف ا�كاديمي ا�غراض التالية: 

تزويد الطالب وممثلي الجهة المضيفة بكافة المستندات الورقية ذات الصلة والتعليمات الخاصة بتوثيق      •  

خطوات تنفيذ التقييمات ا�لزامية.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات الطالب أثناء مدة تدريبهم في مكان العمل وتزويد الطالب     •  

بالمستجدات الدورية حول سير تقدمهم خالل فترة التحاقهم ببرنامج التدريب في مكان العمل.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  •  

•  االضطالع بدور المرشد الناصح للطالب خالل فترة التحاقه ببرنامج التدريب العملي.  

ا�بقاء على االتصال بالطالب والمشرف الميداني التابع للمنظمة ذات الشأن لضمان إحراز التقدم وتقديم النصح    •  

عند  الحاجة.   

وضع جدول زيارات واالتفاق عليه مع المشرف الميداني.   •  

•  استكمال نموذج التقييم النهائي للطالب (انظر الملحق "هـ").  

فحص كافة المستندات ووضع الدرجة النهائية للطالب لدى استكماله برنامج التدريب العملي.   •  

3. دور ضابط االرتباط 

يضطلع ضباط االرتباط من القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وجهاز شرطة أبوظبي بدور محوري في برنامج 

التدريب العملي. ومن المتوقع من ضباط االرتباط أن يقوموا بما يلي: 

االلتقاء بممثلي الجهات المضيفة ذوي الصلة وإرساء لوجستيات برنامج التدريب العملي فيما يتعلق بمكان    •  

موقع العمل، وخطة توزيع الطالب، والقسم التي سُينفذ فيها برنامج التدريب، حيثما أمكن.   

التحقق من تعيين مشرف أو موجه ميداني.  •  

التأكد من اتفاق ا�طراف المعنية على خطة مالئمة.  •  

االلتقاء بالطالب والمشرف ا�كاديمي لضمان اتساق الخطة مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب.     •  

4. دور المشرف الميداني بالجهة المضيفة

يقوم المشرف الميداني بوضع خطة التدريب بدقة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة التعليمية الفريدة. 

ويعود هذا ا�مر بالفائدة الكبيرة على الطالب والجهة المضيفة وذلك �ن التوجيه والتنظيم الذي ستوفره الجهة المضيفة 

سيتيحان للطالب تنمية المعارف والمهارات بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة الجهة المضيفة. ومن خالل التواصل 

مع المشرف ا�كاديمي التابع �كاديمية ربدان، من المتوقع أن يقوم المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة بما يلي: 

إحاطة المشرف ا�كاديمي المعين من قبل أكاديمية ربدان بالتفاصيل المتعلقة بفترة التدريب التي يرغبون    •  

استضافة الطالب خاللها.   

مقابلة الطالب قبل موعد بدء التدريب لوضع مسودة خطة التدريب.  •  

تنسيق وتيسير مهام الطالب الوظيفية مع ا�قسام ا�خرى في الجهة المضيفة.  •  

الموافقة على شروط وأحكام برنامج التدريب.  •  

استكمال نماذج التقييم الخاصة بالطالب وإعادة هذه المستندات إلى المشرف ا�كاديمي.  •  

االلتزام بتمكين الطالب من إدراك المخرجات التعليمية لبرنامج التدريب من خالل إسناد مهام عمل مالئمة    •  

وسديدة لهم أثناء عملية التدريب.   

تعيين فرد مسئول بديًال عنه لÒشراف على الطالب وتيسير عملية التعلم التجريبي في حال كان وقت المشرف    •  

ضيقًا.   

توفير مكان عمل آمن وخال من المخاطر.   •  

توفير تجربة عملية تتسق مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب العملي.  •  

توفير تجربة عملية ذات قيمة تلبي توقعات أكاديمية ربدان والشركاء المعنيين.  •  

ومن المتوقع أن توفر الجهات المضيفة بيئة عمل تقدم للطالب فرصة االنخراط في ا�نشطة التالية: 

متابعة مدير أول (تنفيذي) خالل ترؤس االجتماعات.   •  

إعداد محضر أحد االجتماعات.  •  

إنجاز تقرير فني يتعلق بأحد موضوعات إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

وضع خطة مشروع بهدف إنجاز أنشطة العمل غير الروتينية الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة      •  

استمرارية  ا�عمال.   

متابعة المديرين المباشرين أو الزمالء اÛخرين أثناء أدائهم لعملهم.  •  

المساهمة كفرد من أفراد الفريق لدى إنجاز مهمة تخطيط روتينية خاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

القيام بزيارة ميدانية �حد المرافق، كجزء من عملية تقييم مخاطر ا�دارة المتكاملة للطوارئ.   •  

إعداد عرض تقديمي عن أحد قضايا ا�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال وتقديمه أمام الفريق    •  

المباشر.   

إعداد عرض تقديمي حول نتائج تحليل قضية ما وتقديمه لÒدارة العليا.  •  

إجراء تحليل ومراجعة للموضوعات المعقدة لÒدارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال، واستخالص     •  

توصيات با�جراءات.   

5. دور مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان 

ستضطلع إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان بدور جوهري في تيسير برنامج التدريب العملي. وتتضمن مهام ا�دارة 

ما يلي: 

التواصل مع الجهة المضيفة بغرض تنسيق كافة المهام ا�دارية المتصلة ببرنامج التدريب العملي.  •

تسجيل الطالب في برنامج التدريب العملي.  •

إدارة كافة المراسالت الواردة مع الجهة المضيفة.  •

طلب خطاب قبول الطالب في برنامج التدريب العملي من الجهة المضيفة.  •

التواصل مع الطالب لدى تأكيد مكان التدريب.  •

و. تحقيق االستفادة القصوى من فترة التدريب

نصائح عامة للعمل: 

اترك انطباًعا جيًدا عن نفسك وعن ا�كاديمية من خالل التصرف كشخص محترف وإظهار التفاني والحماسة   •  

احترم قواعد العمل وقوانينه   •  

اظهر بثياب الئقة   •  

حافظ على السلوك ا�يجابي   •  

احترم زمالءك في العمل   •  

التزم بالسرعة في تسليم المهام المسندة إليك.  •  

تعرف على الهيكل التنظيمي والتسلسل ا�داري   •  

تعرف على المواصفات الوظيفية المختلفة ذات الصلة بمجال دراستك.   •  

اطرح ا�سئلة   •  

سل زمالءك في العمل عن مسارهم الوظيفي.   •  

انخرط في أنشطة الجهة المضيفة   •  

شارك في الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية   •  

شارك في المناسبات االجتماعية للجهة المضيفة حيثما أمكن   •  

إذا واجهتك أية صعوبات أو مشاكل، تحدث مع المشرف الميداني والمشرف ا�كاديمي منذ البداية لتجنب تفاقم 

المشاكل.
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ب. المخرجات التعليمية للبرنامج

لدى انتهاء فترة التدريب، من المتوقع أن يكون الطالب قد طوروا ما يلي من مهارات ومخرجات معرفية، وعناصر كفاءة، 

ومهارات التطوير الذاتي: 

المعارف

  •  شرح أدوار ومسئوليات ومهام فريقي العمل أو القسمين اللذين عملوا بهما خالل فترة التدريب مع إيضاح  

اشكال التشابه مع معيار دولة ا�مارات الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال.   

•  وصف الكيفية التي يعمل بها ا�فراد مًعا في نطاق الفريق الواحد أو القسم الواحد في سبيل القيام با�دوار     

المنوطة بهم وكيف يسهم ذلك في تحقيق مهمة المؤسسة.   

•  تحديد كيفية مساهمة القسم والفريق في كل مرحلة من مراحل برنامج إدارة الطوارئ أو إدارة استمرارية   

ا�عمال بدولة ا�مارات.   

شرح المسارات الوظيفية وسبل التطوير لÖفراد الرئيسين داخل المؤسسات التي انتدبوا للتدريب فيها.   •  

•  تقييم الخطط وا�جراءات الراهنة ذات الصلة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بدقة وكما هو    

معمول به في القسم أو الفريق أو جهة االبتعاث.   

•  وصف أية تطورات أو ابتكارات جديدة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال يجري دراستها أو    

تنفيذها داخل الجهة المضيفة.   

المهارات

•  تخطيط أعباء العمل وتحديد أولوياتها وإدارتها بحيث تُسلم نواتج العمل وفق جداول زمنية متفق عليها،    

وإحاطة المدير أو المدير المباشر بالمعلومات عن موضوع ما خطيًا و/أو شفهًيا.   

•  االشتراك بفاعلية كأحد أفراد الفريق و/أو قادته ضمن قسم إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة     

وإظهار المشاركة النشطة في نقاشات العمل عبر اتباع أساليب النقاش واالستجواب واالستماع   للطوارئ     

الفعالة.   

تنمية كفاءة التطوير الذاتي

المراجعة الناقدة لÖداء الذاتي في بيئة العمل.   •  

•  مساندة زمالء العمل بالفريق أو القسم من خالل تقديم النصح والتوجيه عند الطلب.  

•  إظهار الوعي بالذات الالزم �دراك ا�وقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه الخارجي �نجاز مهمة بعينها.  

•  االضطالع بالمهام الروتينية المتصلة بإدارة استمرارية ا�عمال وا�دارة المتكاملة للطوارئ وإنجازها.  

•  تحديد الثغرات المحتملة بالمعرفة والخبرات الخاصة بهم عبر تحديد الجوانب التي ينبغي تحسينها أثناء فترة    

التدريب العملي.   

•  التشاور مع المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني للموافقة على خطة تدريب تسهم في معالجة وتطوير    

جوانب محددة في مهارات ومعارف الطالب.   

•  المشاركة الفردية على نحو فعال وإيجابي �نجاز المهام مع احترام وجهات نظر اÛخرين وتقديرها في الوقت ذاته.  

•  إظهار الوعي بكيفية عمل الفرق وا�قسام التي ينتدب الطالب للتدريب ضمن ا�طار الوطني ذا الصلة.  

تحديد أوجه االختالف في أهداف فرق العمل وا�قسام المعنية، وأوجه التداخل في مسئوليات عملها.  •  

ج. أدوات تقييم مساق التدريب العملي

تختلف مناهج التقييم المتبعة في برنامج التدريب اختالفًا كبيراً عن تلك المستخدمة في المساقات التعليمية التقليدية، 

حيث يتوجب على جميع الطالب المسجلين في برنامج التدريب العملي إعداد سجل �ثبات تحقيقهم للمخرجات 

التعليمية المطلوبة الخاصة بالبرنامج، وذلك من خالل استخدام التقرير ا�سبوعي (أنظر الملحق د) على أن تكون حجم 

التقرير بين صفحة وصفحتين (الصفحة الواحدة ٢٥٠ كلمة). وتكمن الغاية من التقرير المفصل في تدوين ا�نشطة 

ا�سبوعية المنجزة على نحو تفصيلي واثبات أن ا�نشطة التي يقوم بها الطالب خالل التدريب العملي تتالئم مع متطلبات 

المخرجات التعليمية. ويجب على الطالب تسليم سجل ا�نشطة ا�سبوعية إلى المشرف ا�كاديمي عبر البريد االلكتروني 

في اليوم ا�ول من ا�سبوع الالحق. 

ويقوم الطالب بكتابة التقييم النهائي وادراج كافة المعلومات المرتبطة بالخبرة المكتسبة خالل فترة التدريب (أنظر 

القسم ٤ التقرير النهائي). ويقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بعد انتهاء ثالثة أسابيع (التقييم النصفي) وبعد اختتام 

فترة التدريب (التقييم النهائي) – أنظر الملحق "ب" و "ج". وتعرض المالحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" جميع أدوات التقييم 

المستخدمة خالل فترة التدريب.  

تقييم الطالب

عند تحديد عالمة الطالب من حيث النجاح/الرسوب، سيتم تطبيق المعايير التالية كوسائل للتقييم:

% 30 السجل ا�سبوعي (المشرف ا�كاديمي)     •  

%15 التقييم النصفي (المشرف الميداني)       •  

 %30 التقرير النهائي (المشرف ا�كاديمي)      •  

%25 التقييم النهائي (المشرف الميداني)      •  

----------------------------        

%100 المجموع         

----------------------------        

@ يتوجب على الطالب أن يحصل على 70% أو أكثر في مجموع التقييمات أعاله كي يحرز درجة النجاح.

ينبغي أن يقدم المشرف الميداني بالجهة المضيفة مالحظاته باستخدام نموذجي التقييم النصفي والختامي (أنظر الملحق 

"ب" والملحق "ج"). 

 

محتوى التقرير النهائي  .1
يقوم الطالب بإعداد التقرير النهائي، متضمنًا ما يلي:   

صفحة العنوان

اسم الجهة المضيفة  •  

اسم الطالب، ورقم هوية الطالب الجامعية وتخصصه الدراسي  •  

تاريخ تسليم التقرير  •  

اسم ا�كاديمية  •  

قائمة المحتويات

قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية الهامة  •  

ترقيم الصفحات  •  

لمحة عامة

مقدمة  •  

وصف موجز للجهة التي عمل بها الطالب  •  

طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة المضيفة (وصف كامل لمجموعة المنتجات والخدمات)  •  

ما أسند إلى الطالب من وظيفة ومهام ومسؤوليات في إطار برنامج التدريب العملي    •  

ملخص بإنجازات الطالب

وصف للمهام الموكلة للطالب  •  

ا�سهامات اليومية الذي قدمها الطالب إلى الجهة المضيفة  •  

ملخص بطريقة قضاء الوقت خالل فترة التدريب وما أنجزه من مهام  •  

ما تعلمه الطالب خالل الستة أسابيع التي قضاها في الجهة المضيفة

التحديات التي واجهها الطالب وتجاوزها  •  

المهارات الجديدة التي اكتسبها  •  

الدورات التدريبية التي أنهاها  •  

الشعور العام حول قيمة التجربة التدريبية التي خاضها الطالب والتوصيات لتحسين المساق في المستقبل

ملخص حول تجربة الطالب   •  

توصيات الطالب لتحسين المساق في المستقبل  •  

أبرز مخرجات مساق التدريب العملي  •  

نحو وطن أكثر جاهزية

مالحظات: 

يجب تناول كافة ا�جزاء المطلوبة المذكورة أعاله؛ فكل جزء منها له أهميته، من ثم ال يجب التغاضي عن أي    •  

جزء، وذلك �ن جميع تلك ا�جزاء مدرجة ضمن معايير التقييم.   

الحد ا�دنى المطلوب من عدد كلمات تقرير التدريب، من 500 إلى 1000.  •  

نوع الخط Arial، حجم الخط 12.  •  

سيتم تقييم الطالب على دقة اللغة ورصانة المحتوى.   •  

النزاهة ا�كاديمية

على الطالب اتباع توجيهات النزاهة ا�كاديمية الواردة في دليل الطالب. ويتحمل الطالب مسؤولية النزاهة ا�كاديمية فيما 

يتعلق بكل مهمة تسند إليه. وتتضمن أمثلة إساءة النزاهة ا�كاديمية على التالي: 

أن تنسب العمل الذي ينجزه اÛخرون إليك زيًفا.  •  

تزييف أو تعديل المواد الدراسية من أجل الحصول على درجات أعلى.  •  

ال يحق نسخ أي جزء من أجزاء الواجبات أو المهام المسندة بأية وسيلة كلًيا أو جزئًيا من قبل أي طالب آخر أو زميل بالعمل 

وتقديمها على أنها جهد شخصي. إن انتهاك قوانين ا�مانة ا�كاديمية يمكن أن يعرض الطالب للرسوب في الواجب أو 

االختبار، والرسوب في المساق، والمثول أمام مكتب خدمات الطلبة.

هـ. أدوار ا�فراد المعنيين في مساق التدريب العملي

1. دور الطالب 

تختلف التوقعات المرجوة من الطالب المسجل في مساق التدريب العملي اختالًفا طفيًفا عما هو متوقع من الطالب 

المسجل بالمساقات الدراسية ا�خرى في أكاديمية ربدان. ويفترض من الطلبة المسجلين بهذا المساق أن يكونوا 

ملمين بكافة متطلبات ا�من، والصحة والسالمة، واالجراءات ا�دارية، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بجهة االبتعاث. 

وخالل فترة التدريب يعتبر الطالب ممثلين �كاديمية ربدان ويتوقع منهم التصرف بطريقة ايجابية. ويشمل السلوك 

المهني للطالب اتباع قواعد وقوانين مكان العمل، وارتداء الثياب المالئمة للمكان.

ويتوقع من الطالب إظهار التفاني والحماسة، وأن يكونوا بمثابة أعضاًء مساهمين وأساسيين بفريق مقر عملهم بجهة 

االبتعاث، واحترام التسلسل ا�داري واالمتثال مباشرة إلى توجيهات المشرف الميداني أو غيره من المديرين المعينين. ومن 

الممكن والمتوقع أن يتم دفع الطلبة نحو المشاركة ومواجهة االختبارات والتحديات أثناء فترة برنامج التدريب. كما 

ينبغي عليهم استغالل الفرص للتعرف على المؤسسة، وطرح التساؤالت على زمالئهم إذا لزم ا�مر، واالنخراط في أنشطة 

الجهة المستضيفة، وحضور الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية، والتشاور مع مشرف الموقع بشأن حل المشاكل 

التي واجهوها أثناء فترة التدريب. وأخيًرا، ينتظر من الطالب االحتفاظ بتقرير شهري مفصل كإثبات الشتراكهم في 

ا�نشطة خالل فترة التدريب. 

2. دور المشرف ا�كاديمي

يضطلع المشرف ا�كاديمي بدور ا�شراف على سير عمل برنامج التدريب العملي. وعلى الطالب توقع أن يقوم المشرف 

ا�كاديمي بزيارتين رسميتين لموقع العمل لمتابعة سير عملهم خالل فترة التدريب العملي التي ستستغرق ٦ أسابيع. 

وسيكون المشرف ا�كاديمي متاحًا في حال رغب الطالب في مناقشة أية أمور مرتبطة ببرنامج التدريب. إضافة إلى ما 

تقدم، سوف تحقق زيارات المشرف ا�كاديمي ا�غراض التالية: 

تزويد الطالب وممثلي الجهة المضيفة بكافة المستندات الورقية ذات الصلة والتعليمات الخاصة بتوثيق      •  

خطوات تنفيذ التقييمات ا�لزامية.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات الطالب أثناء مدة تدريبهم في مكان العمل وتزويد الطالب     •  

بالمستجدات الدورية حول سير تقدمهم خالل فترة التحاقهم ببرنامج التدريب في مكان العمل.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  •  

•  االضطالع بدور المرشد الناصح للطالب خالل فترة التحاقه ببرنامج التدريب العملي.  

ا�بقاء على االتصال بالطالب والمشرف الميداني التابع للمنظمة ذات الشأن لضمان إحراز التقدم وتقديم النصح    •  

عند  الحاجة.   

وضع جدول زيارات واالتفاق عليه مع المشرف الميداني.   •  

•  استكمال نموذج التقييم النهائي للطالب (انظر الملحق "هـ").  

فحص كافة المستندات ووضع الدرجة النهائية للطالب لدى استكماله برنامج التدريب العملي.   •  

3. دور ضابط االرتباط 

يضطلع ضباط االرتباط من القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وجهاز شرطة أبوظبي بدور محوري في برنامج 

التدريب العملي. ومن المتوقع من ضباط االرتباط أن يقوموا بما يلي: 

االلتقاء بممثلي الجهات المضيفة ذوي الصلة وإرساء لوجستيات برنامج التدريب العملي فيما يتعلق بمكان    •  

موقع العمل، وخطة توزيع الطالب، والقسم التي سُينفذ فيها برنامج التدريب، حيثما أمكن.   

التحقق من تعيين مشرف أو موجه ميداني.  •  

التأكد من اتفاق ا�طراف المعنية على خطة مالئمة.  •  

االلتقاء بالطالب والمشرف ا�كاديمي لضمان اتساق الخطة مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب.     •  

4. دور المشرف الميداني بالجهة المضيفة

يقوم المشرف الميداني بوضع خطة التدريب بدقة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة التعليمية الفريدة. 

ويعود هذا ا�مر بالفائدة الكبيرة على الطالب والجهة المضيفة وذلك �ن التوجيه والتنظيم الذي ستوفره الجهة المضيفة 

سيتيحان للطالب تنمية المعارف والمهارات بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة الجهة المضيفة. ومن خالل التواصل 

مع المشرف ا�كاديمي التابع �كاديمية ربدان، من المتوقع أن يقوم المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة بما يلي: 

إحاطة المشرف ا�كاديمي المعين من قبل أكاديمية ربدان بالتفاصيل المتعلقة بفترة التدريب التي يرغبون    •  

استضافة الطالب خاللها.   

مقابلة الطالب قبل موعد بدء التدريب لوضع مسودة خطة التدريب.  •  

تنسيق وتيسير مهام الطالب الوظيفية مع ا�قسام ا�خرى في الجهة المضيفة.  •  

الموافقة على شروط وأحكام برنامج التدريب.  •  

استكمال نماذج التقييم الخاصة بالطالب وإعادة هذه المستندات إلى المشرف ا�كاديمي.  •  

االلتزام بتمكين الطالب من إدراك المخرجات التعليمية لبرنامج التدريب من خالل إسناد مهام عمل مالئمة    •  

وسديدة لهم أثناء عملية التدريب.   

تعيين فرد مسئول بديًال عنه لÒشراف على الطالب وتيسير عملية التعلم التجريبي في حال كان وقت المشرف    •  

ضيقًا.   

توفير مكان عمل آمن وخال من المخاطر.   •  

توفير تجربة عملية تتسق مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب العملي.  •  

توفير تجربة عملية ذات قيمة تلبي توقعات أكاديمية ربدان والشركاء المعنيين.  •  

ومن المتوقع أن توفر الجهات المضيفة بيئة عمل تقدم للطالب فرصة االنخراط في ا�نشطة التالية: 

متابعة مدير أول (تنفيذي) خالل ترؤس االجتماعات.   •  

إعداد محضر أحد االجتماعات.  •  

إنجاز تقرير فني يتعلق بأحد موضوعات إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

وضع خطة مشروع بهدف إنجاز أنشطة العمل غير الروتينية الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة      •  

استمرارية  ا�عمال.   

متابعة المديرين المباشرين أو الزمالء اÛخرين أثناء أدائهم لعملهم.  •  

المساهمة كفرد من أفراد الفريق لدى إنجاز مهمة تخطيط روتينية خاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

القيام بزيارة ميدانية �حد المرافق، كجزء من عملية تقييم مخاطر ا�دارة المتكاملة للطوارئ.   •  

إعداد عرض تقديمي عن أحد قضايا ا�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال وتقديمه أمام الفريق    •  

المباشر.   

إعداد عرض تقديمي حول نتائج تحليل قضية ما وتقديمه لÒدارة العليا.  •  

إجراء تحليل ومراجعة للموضوعات المعقدة لÒدارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال، واستخالص     •  

توصيات با�جراءات.   

5. دور مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان 

ستضطلع إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان بدور جوهري في تيسير برنامج التدريب العملي. وتتضمن مهام ا�دارة 

ما يلي: 

التواصل مع الجهة المضيفة بغرض تنسيق كافة المهام ا�دارية المتصلة ببرنامج التدريب العملي.  •

تسجيل الطالب في برنامج التدريب العملي.  •

إدارة كافة المراسالت الواردة مع الجهة المضيفة.  •

طلب خطاب قبول الطالب في برنامج التدريب العملي من الجهة المضيفة.  •

التواصل مع الطالب لدى تأكيد مكان التدريب.  •

و. تحقيق االستفادة القصوى من فترة التدريب

نصائح عامة للعمل: 

اترك انطباًعا جيًدا عن نفسك وعن ا�كاديمية من خالل التصرف كشخص محترف وإظهار التفاني والحماسة   •  

احترم قواعد العمل وقوانينه   •  

اظهر بثياب الئقة   •  

حافظ على السلوك ا�يجابي   •  

احترم زمالءك في العمل   •  

التزم بالسرعة في تسليم المهام المسندة إليك.  •  

تعرف على الهيكل التنظيمي والتسلسل ا�داري   •  

تعرف على المواصفات الوظيفية المختلفة ذات الصلة بمجال دراستك.   •  

اطرح ا�سئلة   •  

سل زمالءك في العمل عن مسارهم الوظيفي.   •  

انخرط في أنشطة الجهة المضيفة   •  

شارك في الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية   •  

شارك في المناسبات االجتماعية للجهة المضيفة حيثما أمكن   •  

إذا واجهتك أية صعوبات أو مشاكل، تحدث مع المشرف الميداني والمشرف ا�كاديمي منذ البداية لتجنب تفاقم 

المشاكل.
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ب. المخرجات التعليمية للبرنامج

لدى انتهاء فترة التدريب، من المتوقع أن يكون الطالب قد طوروا ما يلي من مهارات ومخرجات معرفية، وعناصر كفاءة، 

ومهارات التطوير الذاتي: 

المعارف

  •  شرح أدوار ومسئوليات ومهام فريقي العمل أو القسمين اللذين عملوا بهما خالل فترة التدريب مع إيضاح  

اشكال التشابه مع معيار دولة ا�مارات الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال.   

•  وصف الكيفية التي يعمل بها ا�فراد مًعا في نطاق الفريق الواحد أو القسم الواحد في سبيل القيام با�دوار     

المنوطة بهم وكيف يسهم ذلك في تحقيق مهمة المؤسسة.   

•  تحديد كيفية مساهمة القسم والفريق في كل مرحلة من مراحل برنامج إدارة الطوارئ أو إدارة استمرارية   

ا�عمال بدولة ا�مارات.   

شرح المسارات الوظيفية وسبل التطوير لÖفراد الرئيسين داخل المؤسسات التي انتدبوا للتدريب فيها.   •  

•  تقييم الخطط وا�جراءات الراهنة ذات الصلة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بدقة وكما هو    

معمول به في القسم أو الفريق أو جهة االبتعاث.   

•  وصف أية تطورات أو ابتكارات جديدة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال يجري دراستها أو    

تنفيذها داخل الجهة المضيفة.   

المهارات

•  تخطيط أعباء العمل وتحديد أولوياتها وإدارتها بحيث تُسلم نواتج العمل وفق جداول زمنية متفق عليها،    

وإحاطة المدير أو المدير المباشر بالمعلومات عن موضوع ما خطيًا و/أو شفهًيا.   

•  االشتراك بفاعلية كأحد أفراد الفريق و/أو قادته ضمن قسم إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة     

وإظهار المشاركة النشطة في نقاشات العمل عبر اتباع أساليب النقاش واالستجواب واالستماع   للطوارئ     

الفعالة.   

تنمية كفاءة التطوير الذاتي

المراجعة الناقدة لÖداء الذاتي في بيئة العمل.   •  

•  مساندة زمالء العمل بالفريق أو القسم من خالل تقديم النصح والتوجيه عند الطلب.  

•  إظهار الوعي بالذات الالزم �دراك ا�وقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه الخارجي �نجاز مهمة بعينها.  

•  االضطالع بالمهام الروتينية المتصلة بإدارة استمرارية ا�عمال وا�دارة المتكاملة للطوارئ وإنجازها.  

•  تحديد الثغرات المحتملة بالمعرفة والخبرات الخاصة بهم عبر تحديد الجوانب التي ينبغي تحسينها أثناء فترة    

التدريب العملي.   

•  التشاور مع المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني للموافقة على خطة تدريب تسهم في معالجة وتطوير    

جوانب محددة في مهارات ومعارف الطالب.   

•  المشاركة الفردية على نحو فعال وإيجابي �نجاز المهام مع احترام وجهات نظر اÛخرين وتقديرها في الوقت ذاته.  

•  إظهار الوعي بكيفية عمل الفرق وا�قسام التي ينتدب الطالب للتدريب ضمن ا�طار الوطني ذا الصلة.  

تحديد أوجه االختالف في أهداف فرق العمل وا�قسام المعنية، وأوجه التداخل في مسئوليات عملها.  •  

ج. أدوات تقييم مساق التدريب العملي

تختلف مناهج التقييم المتبعة في برنامج التدريب اختالفًا كبيراً عن تلك المستخدمة في المساقات التعليمية التقليدية، 

حيث يتوجب على جميع الطالب المسجلين في برنامج التدريب العملي إعداد سجل �ثبات تحقيقهم للمخرجات 

التعليمية المطلوبة الخاصة بالبرنامج، وذلك من خالل استخدام التقرير ا�سبوعي (أنظر الملحق د) على أن تكون حجم 

التقرير بين صفحة وصفحتين (الصفحة الواحدة ٢٥٠ كلمة). وتكمن الغاية من التقرير المفصل في تدوين ا�نشطة 

ا�سبوعية المنجزة على نحو تفصيلي واثبات أن ا�نشطة التي يقوم بها الطالب خالل التدريب العملي تتالئم مع متطلبات 

المخرجات التعليمية. ويجب على الطالب تسليم سجل ا�نشطة ا�سبوعية إلى المشرف ا�كاديمي عبر البريد االلكتروني 

في اليوم ا�ول من ا�سبوع الالحق. 

ويقوم الطالب بكتابة التقييم النهائي وادراج كافة المعلومات المرتبطة بالخبرة المكتسبة خالل فترة التدريب (أنظر 

القسم ٤ التقرير النهائي). ويقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بعد انتهاء ثالثة أسابيع (التقييم النصفي) وبعد اختتام 

فترة التدريب (التقييم النهائي) – أنظر الملحق "ب" و "ج". وتعرض المالحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" جميع أدوات التقييم 

المستخدمة خالل فترة التدريب.  

تقييم الطالب

عند تحديد عالمة الطالب من حيث النجاح/الرسوب، سيتم تطبيق المعايير التالية كوسائل للتقييم:

% 30 السجل ا�سبوعي (المشرف ا�كاديمي)     •  

%15 التقييم النصفي (المشرف الميداني)       •  

 %30 التقرير النهائي (المشرف ا�كاديمي)      •  

%25 التقييم النهائي (المشرف الميداني)      •  

----------------------------        

%100 المجموع         

----------------------------        

@ يتوجب على الطالب أن يحصل على 70% أو أكثر في مجموع التقييمات أعاله كي يحرز درجة النجاح.

ينبغي أن يقدم المشرف الميداني بالجهة المضيفة مالحظاته باستخدام نموذجي التقييم النصفي والختامي (أنظر الملحق 

"ب" والملحق "ج"). 

 

نحو وطن أكثر جاهزية

 

محتوى التقرير النهائي  .1
يقوم الطالب بإعداد التقرير النهائي، متضمنًا ما يلي:   

صفحة العنوان

اسم الجهة المضيفة  •  

اسم الطالب، ورقم هوية الطالب الجامعية وتخصصه الدراسي  •  

تاريخ تسليم التقرير  •  

اسم ا�كاديمية  •  

قائمة المحتويات

قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية الهامة  •  

ترقيم الصفحات  •  

لمحة عامة

مقدمة  •  

وصف موجز للجهة التي عمل بها الطالب  •  

طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة المضيفة (وصف كامل لمجموعة المنتجات والخدمات)  •  

ما أسند إلى الطالب من وظيفة ومهام ومسؤوليات في إطار برنامج التدريب العملي    •  

ملخص بإنجازات الطالب

وصف للمهام الموكلة للطالب  •  

ا�سهامات اليومية الذي قدمها الطالب إلى الجهة المضيفة  •  

ملخص بطريقة قضاء الوقت خالل فترة التدريب وما أنجزه من مهام  •  

ما تعلمه الطالب خالل الستة أسابيع التي قضاها في الجهة المضيفة

التحديات التي واجهها الطالب وتجاوزها  •  

المهارات الجديدة التي اكتسبها  •  

الدورات التدريبية التي أنهاها  •  

الشعور العام حول قيمة التجربة التدريبية التي خاضها الطالب والتوصيات لتحسين المساق في المستقبل

ملخص حول تجربة الطالب   •  

توصيات الطالب لتحسين المساق في المستقبل  •  

أبرز مخرجات مساق التدريب العملي  •  

مالحظات: 

يجب تناول كافة ا�جزاء المطلوبة المذكورة أعاله؛ فكل جزء منها له أهميته، من ثم ال يجب التغاضي عن أي    •  

جزء، وذلك �ن جميع تلك ا�جزاء مدرجة ضمن معايير التقييم.   

الحد ا�دنى المطلوب من عدد كلمات تقرير التدريب، من 500 إلى 1000.  •  

نوع الخط Arial، حجم الخط 12.  •  

سيتم تقييم الطالب على دقة اللغة ورصانة المحتوى.   •  

النزاهة ا�كاديمية

على الطالب اتباع توجيهات النزاهة ا�كاديمية الواردة في دليل الطالب. ويتحمل الطالب مسؤولية النزاهة ا�كاديمية فيما 

يتعلق بكل مهمة تسند إليه. وتتضمن أمثلة إساءة النزاهة ا�كاديمية على التالي: 

أن تنسب العمل الذي ينجزه اÛخرون إليك زيًفا.  •  

تزييف أو تعديل المواد الدراسية من أجل الحصول على درجات أعلى.  •  

ال يحق نسخ أي جزء من أجزاء الواجبات أو المهام المسندة بأية وسيلة كلًيا أو جزئًيا من قبل أي طالب آخر أو زميل بالعمل 

وتقديمها على أنها جهد شخصي. إن انتهاك قوانين ا�مانة ا�كاديمية يمكن أن يعرض الطالب للرسوب في الواجب أو 

االختبار، والرسوب في المساق، والمثول أمام مكتب خدمات الطلبة.

هـ. أدوار ا�فراد المعنيين في مساق التدريب العملي

1. دور الطالب 

تختلف التوقعات المرجوة من الطالب المسجل في مساق التدريب العملي اختالًفا طفيًفا عما هو متوقع من الطالب 

المسجل بالمساقات الدراسية ا�خرى في أكاديمية ربدان. ويفترض من الطلبة المسجلين بهذا المساق أن يكونوا 

ملمين بكافة متطلبات ا�من، والصحة والسالمة، واالجراءات ا�دارية، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بجهة االبتعاث. 

وخالل فترة التدريب يعتبر الطالب ممثلين �كاديمية ربدان ويتوقع منهم التصرف بطريقة ايجابية. ويشمل السلوك 

المهني للطالب اتباع قواعد وقوانين مكان العمل، وارتداء الثياب المالئمة للمكان.

ويتوقع من الطالب إظهار التفاني والحماسة، وأن يكونوا بمثابة أعضاًء مساهمين وأساسيين بفريق مقر عملهم بجهة 

االبتعاث، واحترام التسلسل ا�داري واالمتثال مباشرة إلى توجيهات المشرف الميداني أو غيره من المديرين المعينين. ومن 

الممكن والمتوقع أن يتم دفع الطلبة نحو المشاركة ومواجهة االختبارات والتحديات أثناء فترة برنامج التدريب. كما 

ينبغي عليهم استغالل الفرص للتعرف على المؤسسة، وطرح التساؤالت على زمالئهم إذا لزم ا�مر، واالنخراط في أنشطة 

الجهة المستضيفة، وحضور الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية، والتشاور مع مشرف الموقع بشأن حل المشاكل 

التي واجهوها أثناء فترة التدريب. وأخيًرا، ينتظر من الطالب االحتفاظ بتقرير شهري مفصل كإثبات الشتراكهم في 

ا�نشطة خالل فترة التدريب. 

2. دور المشرف ا�كاديمي

يضطلع المشرف ا�كاديمي بدور ا�شراف على سير عمل برنامج التدريب العملي. وعلى الطالب توقع أن يقوم المشرف 

ا�كاديمي بزيارتين رسميتين لموقع العمل لمتابعة سير عملهم خالل فترة التدريب العملي التي ستستغرق ٦ أسابيع. 

وسيكون المشرف ا�كاديمي متاحًا في حال رغب الطالب في مناقشة أية أمور مرتبطة ببرنامج التدريب. إضافة إلى ما 

تقدم، سوف تحقق زيارات المشرف ا�كاديمي ا�غراض التالية: 

تزويد الطالب وممثلي الجهة المضيفة بكافة المستندات الورقية ذات الصلة والتعليمات الخاصة بتوثيق      •  

خطوات تنفيذ التقييمات ا�لزامية.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات الطالب أثناء مدة تدريبهم في مكان العمل وتزويد الطالب     •  

بالمستجدات الدورية حول سير تقدمهم خالل فترة التحاقهم ببرنامج التدريب في مكان العمل.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  •  

•  االضطالع بدور المرشد الناصح للطالب خالل فترة التحاقه ببرنامج التدريب العملي.  

ا�بقاء على االتصال بالطالب والمشرف الميداني التابع للمنظمة ذات الشأن لضمان إحراز التقدم وتقديم النصح    •  

عند  الحاجة.   

وضع جدول زيارات واالتفاق عليه مع المشرف الميداني.   •  

•  استكمال نموذج التقييم النهائي للطالب (انظر الملحق "هـ").  

فحص كافة المستندات ووضع الدرجة النهائية للطالب لدى استكماله برنامج التدريب العملي.   •  

3. دور ضابط االرتباط 

يضطلع ضباط االرتباط من القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وجهاز شرطة أبوظبي بدور محوري في برنامج 

التدريب العملي. ومن المتوقع من ضباط االرتباط أن يقوموا بما يلي: 

االلتقاء بممثلي الجهات المضيفة ذوي الصلة وإرساء لوجستيات برنامج التدريب العملي فيما يتعلق بمكان    •  

موقع العمل، وخطة توزيع الطالب، والقسم التي سُينفذ فيها برنامج التدريب، حيثما أمكن.   

التحقق من تعيين مشرف أو موجه ميداني.  •  

التأكد من اتفاق ا�طراف المعنية على خطة مالئمة.  •  

االلتقاء بالطالب والمشرف ا�كاديمي لضمان اتساق الخطة مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب.     •  

4. دور المشرف الميداني بالجهة المضيفة

يقوم المشرف الميداني بوضع خطة التدريب بدقة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة التعليمية الفريدة. 

ويعود هذا ا�مر بالفائدة الكبيرة على الطالب والجهة المضيفة وذلك �ن التوجيه والتنظيم الذي ستوفره الجهة المضيفة 

سيتيحان للطالب تنمية المعارف والمهارات بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة الجهة المضيفة. ومن خالل التواصل 

مع المشرف ا�كاديمي التابع �كاديمية ربدان، من المتوقع أن يقوم المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة بما يلي: 

إحاطة المشرف ا�كاديمي المعين من قبل أكاديمية ربدان بالتفاصيل المتعلقة بفترة التدريب التي يرغبون    •  

استضافة الطالب خاللها.   

مقابلة الطالب قبل موعد بدء التدريب لوضع مسودة خطة التدريب.  •  

تنسيق وتيسير مهام الطالب الوظيفية مع ا�قسام ا�خرى في الجهة المضيفة.  •  

الموافقة على شروط وأحكام برنامج التدريب.  •  

استكمال نماذج التقييم الخاصة بالطالب وإعادة هذه المستندات إلى المشرف ا�كاديمي.  •  

االلتزام بتمكين الطالب من إدراك المخرجات التعليمية لبرنامج التدريب من خالل إسناد مهام عمل مالئمة    •  

وسديدة لهم أثناء عملية التدريب.   

تعيين فرد مسئول بديًال عنه لÒشراف على الطالب وتيسير عملية التعلم التجريبي في حال كان وقت المشرف    •  

ضيقًا.   

توفير مكان عمل آمن وخال من المخاطر.   •  

توفير تجربة عملية تتسق مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب العملي.  •  

توفير تجربة عملية ذات قيمة تلبي توقعات أكاديمية ربدان والشركاء المعنيين.  •  

ومن المتوقع أن توفر الجهات المضيفة بيئة عمل تقدم للطالب فرصة االنخراط في ا�نشطة التالية: 

متابعة مدير أول (تنفيذي) خالل ترؤس االجتماعات.   •  

إعداد محضر أحد االجتماعات.  •  

إنجاز تقرير فني يتعلق بأحد موضوعات إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

وضع خطة مشروع بهدف إنجاز أنشطة العمل غير الروتينية الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة      •  

استمرارية  ا�عمال.   

متابعة المديرين المباشرين أو الزمالء اÛخرين أثناء أدائهم لعملهم.  •  

المساهمة كفرد من أفراد الفريق لدى إنجاز مهمة تخطيط روتينية خاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

القيام بزيارة ميدانية �حد المرافق، كجزء من عملية تقييم مخاطر ا�دارة المتكاملة للطوارئ.   •  

إعداد عرض تقديمي عن أحد قضايا ا�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال وتقديمه أمام الفريق    •  

المباشر.   

إعداد عرض تقديمي حول نتائج تحليل قضية ما وتقديمه لÒدارة العليا.  •  

إجراء تحليل ومراجعة للموضوعات المعقدة لÒدارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال، واستخالص     •  

توصيات با�جراءات.   

5. دور مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان 

ستضطلع إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان بدور جوهري في تيسير برنامج التدريب العملي. وتتضمن مهام ا�دارة 

ما يلي: 

التواصل مع الجهة المضيفة بغرض تنسيق كافة المهام ا�دارية المتصلة ببرنامج التدريب العملي.  •

تسجيل الطالب في برنامج التدريب العملي.  •

إدارة كافة المراسالت الواردة مع الجهة المضيفة.  •

طلب خطاب قبول الطالب في برنامج التدريب العملي من الجهة المضيفة.  •

التواصل مع الطالب لدى تأكيد مكان التدريب.  •

و. تحقيق االستفادة القصوى من فترة التدريب

نصائح عامة للعمل: 

اترك انطباًعا جيًدا عن نفسك وعن ا�كاديمية من خالل التصرف كشخص محترف وإظهار التفاني والحماسة   •  

احترم قواعد العمل وقوانينه   •  

اظهر بثياب الئقة   •  

حافظ على السلوك ا�يجابي   •  

احترم زمالءك في العمل   •  

التزم بالسرعة في تسليم المهام المسندة إليك.  •  

تعرف على الهيكل التنظيمي والتسلسل ا�داري   •  

تعرف على المواصفات الوظيفية المختلفة ذات الصلة بمجال دراستك.   •  

اطرح ا�سئلة   •  

سل زمالءك في العمل عن مسارهم الوظيفي.   •  

انخرط في أنشطة الجهة المضيفة   •  

شارك في الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية   •  

شارك في المناسبات االجتماعية للجهة المضيفة حيثما أمكن   •  

إذا واجهتك أية صعوبات أو مشاكل، تحدث مع المشرف الميداني والمشرف ا�كاديمي منذ البداية لتجنب تفاقم 

المشاكل.
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ب. المخرجات التعليمية للبرنامج

لدى انتهاء فترة التدريب، من المتوقع أن يكون الطالب قد طوروا ما يلي من مهارات ومخرجات معرفية، وعناصر كفاءة، 

ومهارات التطوير الذاتي: 

المعارف

  •  شرح أدوار ومسئوليات ومهام فريقي العمل أو القسمين اللذين عملوا بهما خالل فترة التدريب مع إيضاح  

اشكال التشابه مع معيار دولة ا�مارات الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال.   

•  وصف الكيفية التي يعمل بها ا�فراد مًعا في نطاق الفريق الواحد أو القسم الواحد في سبيل القيام با�دوار     

المنوطة بهم وكيف يسهم ذلك في تحقيق مهمة المؤسسة.   

•  تحديد كيفية مساهمة القسم والفريق في كل مرحلة من مراحل برنامج إدارة الطوارئ أو إدارة استمرارية   

ا�عمال بدولة ا�مارات.   

شرح المسارات الوظيفية وسبل التطوير لÖفراد الرئيسين داخل المؤسسات التي انتدبوا للتدريب فيها.   •  

•  تقييم الخطط وا�جراءات الراهنة ذات الصلة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بدقة وكما هو    

معمول به في القسم أو الفريق أو جهة االبتعاث.   

•  وصف أية تطورات أو ابتكارات جديدة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال يجري دراستها أو    

تنفيذها داخل الجهة المضيفة.   

المهارات

•  تخطيط أعباء العمل وتحديد أولوياتها وإدارتها بحيث تُسلم نواتج العمل وفق جداول زمنية متفق عليها،    

وإحاطة المدير أو المدير المباشر بالمعلومات عن موضوع ما خطيًا و/أو شفهًيا.   

•  االشتراك بفاعلية كأحد أفراد الفريق و/أو قادته ضمن قسم إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة     

وإظهار المشاركة النشطة في نقاشات العمل عبر اتباع أساليب النقاش واالستجواب واالستماع   للطوارئ     

الفعالة.   

تنمية كفاءة التطوير الذاتي

المراجعة الناقدة لÖداء الذاتي في بيئة العمل.   •  

•  مساندة زمالء العمل بالفريق أو القسم من خالل تقديم النصح والتوجيه عند الطلب.  

•  إظهار الوعي بالذات الالزم �دراك ا�وقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه الخارجي �نجاز مهمة بعينها.  

•  االضطالع بالمهام الروتينية المتصلة بإدارة استمرارية ا�عمال وا�دارة المتكاملة للطوارئ وإنجازها.  

•  تحديد الثغرات المحتملة بالمعرفة والخبرات الخاصة بهم عبر تحديد الجوانب التي ينبغي تحسينها أثناء فترة    

التدريب العملي.   

•  التشاور مع المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني للموافقة على خطة تدريب تسهم في معالجة وتطوير    

جوانب محددة في مهارات ومعارف الطالب.   

•  المشاركة الفردية على نحو فعال وإيجابي �نجاز المهام مع احترام وجهات نظر اÛخرين وتقديرها في الوقت ذاته.  

•  إظهار الوعي بكيفية عمل الفرق وا�قسام التي ينتدب الطالب للتدريب ضمن ا�طار الوطني ذا الصلة.  

تحديد أوجه االختالف في أهداف فرق العمل وا�قسام المعنية، وأوجه التداخل في مسئوليات عملها.  •  

ج. أدوات تقييم مساق التدريب العملي

تختلف مناهج التقييم المتبعة في برنامج التدريب اختالفًا كبيراً عن تلك المستخدمة في المساقات التعليمية التقليدية، 

حيث يتوجب على جميع الطالب المسجلين في برنامج التدريب العملي إعداد سجل �ثبات تحقيقهم للمخرجات 

التعليمية المطلوبة الخاصة بالبرنامج، وذلك من خالل استخدام التقرير ا�سبوعي (أنظر الملحق د) على أن تكون حجم 

التقرير بين صفحة وصفحتين (الصفحة الواحدة ٢٥٠ كلمة). وتكمن الغاية من التقرير المفصل في تدوين ا�نشطة 

ا�سبوعية المنجزة على نحو تفصيلي واثبات أن ا�نشطة التي يقوم بها الطالب خالل التدريب العملي تتالئم مع متطلبات 

المخرجات التعليمية. ويجب على الطالب تسليم سجل ا�نشطة ا�سبوعية إلى المشرف ا�كاديمي عبر البريد االلكتروني 

في اليوم ا�ول من ا�سبوع الالحق. 

ويقوم الطالب بكتابة التقييم النهائي وادراج كافة المعلومات المرتبطة بالخبرة المكتسبة خالل فترة التدريب (أنظر 

القسم ٤ التقرير النهائي). ويقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بعد انتهاء ثالثة أسابيع (التقييم النصفي) وبعد اختتام 

فترة التدريب (التقييم النهائي) – أنظر الملحق "ب" و "ج". وتعرض المالحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" جميع أدوات التقييم 

المستخدمة خالل فترة التدريب.  

تقييم الطالب

عند تحديد عالمة الطالب من حيث النجاح/الرسوب، سيتم تطبيق المعايير التالية كوسائل للتقييم:

% 30 السجل ا�سبوعي (المشرف ا�كاديمي)     •  

%15 التقييم النصفي (المشرف الميداني)       •  

 %30 التقرير النهائي (المشرف ا�كاديمي)      •  

%25 التقييم النهائي (المشرف الميداني)      •  

----------------------------        

%100 المجموع         

----------------------------        

@ يتوجب على الطالب أن يحصل على 70% أو أكثر في مجموع التقييمات أعاله كي يحرز درجة النجاح.

ينبغي أن يقدم المشرف الميداني بالجهة المضيفة مالحظاته باستخدام نموذجي التقييم النصفي والختامي (أنظر الملحق 

"ب" والملحق "ج"). 

 

نحو وطن أكثر جاهزية

 

محتوى التقرير النهائي  .1
يقوم الطالب بإعداد التقرير النهائي، متضمنًا ما يلي:   

صفحة العنوان

اسم الجهة المضيفة  •  

اسم الطالب، ورقم هوية الطالب الجامعية وتخصصه الدراسي  •  

تاريخ تسليم التقرير  •  

اسم ا�كاديمية  •  

قائمة المحتويات

قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية الهامة  •  

ترقيم الصفحات  •  

لمحة عامة

مقدمة  •  

وصف موجز للجهة التي عمل بها الطالب  •  

طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة المضيفة (وصف كامل لمجموعة المنتجات والخدمات)  •  

ما أسند إلى الطالب من وظيفة ومهام ومسؤوليات في إطار برنامج التدريب العملي    •  

ملخص بإنجازات الطالب

وصف للمهام الموكلة للطالب  •  

ا�سهامات اليومية الذي قدمها الطالب إلى الجهة المضيفة  •  

ملخص بطريقة قضاء الوقت خالل فترة التدريب وما أنجزه من مهام  •  

ما تعلمه الطالب خالل الستة أسابيع التي قضاها في الجهة المضيفة

التحديات التي واجهها الطالب وتجاوزها  •  

المهارات الجديدة التي اكتسبها  •  

الدورات التدريبية التي أنهاها  •  

الشعور العام حول قيمة التجربة التدريبية التي خاضها الطالب والتوصيات لتحسين المساق في المستقبل

ملخص حول تجربة الطالب   •  

توصيات الطالب لتحسين المساق في المستقبل  •  

أبرز مخرجات مساق التدريب العملي  •  

مالحظات: 

يجب تناول كافة ا�جزاء المطلوبة المذكورة أعاله؛ فكل جزء منها له أهميته، من ثم ال يجب التغاضي عن أي    •  

جزء، وذلك �ن جميع تلك ا�جزاء مدرجة ضمن معايير التقييم.   

الحد ا�دنى المطلوب من عدد كلمات تقرير التدريب، من 500 إلى 1000.  •  

نوع الخط Arial، حجم الخط 12.  •  

سيتم تقييم الطالب على دقة اللغة ورصانة المحتوى.   •  

النزاهة ا�كاديمية

على الطالب اتباع توجيهات النزاهة ا�كاديمية الواردة في دليل الطالب. ويتحمل الطالب مسؤولية النزاهة ا�كاديمية فيما 

يتعلق بكل مهمة تسند إليه. وتتضمن أمثلة إساءة النزاهة ا�كاديمية على التالي: 

أن تنسب العمل الذي ينجزه اÛخرون إليك زيًفا.  •  

تزييف أو تعديل المواد الدراسية من أجل الحصول على درجات أعلى.  •  

ال يحق نسخ أي جزء من أجزاء الواجبات أو المهام المسندة بأية وسيلة كلًيا أو جزئًيا من قبل أي طالب آخر أو زميل بالعمل 

وتقديمها على أنها جهد شخصي. إن انتهاك قوانين ا�مانة ا�كاديمية يمكن أن يعرض الطالب للرسوب في الواجب أو 

االختبار، والرسوب في المساق، والمثول أمام مكتب خدمات الطلبة.

هـ. أدوار ا�فراد المعنيين في مساق التدريب العملي

1. دور الطالب 

تختلف التوقعات المرجوة من الطالب المسجل في مساق التدريب العملي اختالًفا طفيًفا عما هو متوقع من الطالب 

المسجل بالمساقات الدراسية ا�خرى في أكاديمية ربدان. ويفترض من الطلبة المسجلين بهذا المساق أن يكونوا 

ملمين بكافة متطلبات ا�من، والصحة والسالمة، واالجراءات ا�دارية، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بجهة االبتعاث. 

وخالل فترة التدريب يعتبر الطالب ممثلين �كاديمية ربدان ويتوقع منهم التصرف بطريقة ايجابية. ويشمل السلوك 

المهني للطالب اتباع قواعد وقوانين مكان العمل، وارتداء الثياب المالئمة للمكان.

ويتوقع من الطالب إظهار التفاني والحماسة، وأن يكونوا بمثابة أعضاًء مساهمين وأساسيين بفريق مقر عملهم بجهة 

االبتعاث، واحترام التسلسل ا�داري واالمتثال مباشرة إلى توجيهات المشرف الميداني أو غيره من المديرين المعينين. ومن 

الممكن والمتوقع أن يتم دفع الطلبة نحو المشاركة ومواجهة االختبارات والتحديات أثناء فترة برنامج التدريب. كما 

ينبغي عليهم استغالل الفرص للتعرف على المؤسسة، وطرح التساؤالت على زمالئهم إذا لزم ا�مر، واالنخراط في أنشطة 

الجهة المستضيفة، وحضور الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية، والتشاور مع مشرف الموقع بشأن حل المشاكل 

التي واجهوها أثناء فترة التدريب. وأخيًرا، ينتظر من الطالب االحتفاظ بتقرير شهري مفصل كإثبات الشتراكهم في 

ا�نشطة خالل فترة التدريب. 

2. دور المشرف ا�كاديمي

يضطلع المشرف ا�كاديمي بدور ا�شراف على سير عمل برنامج التدريب العملي. وعلى الطالب توقع أن يقوم المشرف 

ا�كاديمي بزيارتين رسميتين لموقع العمل لمتابعة سير عملهم خالل فترة التدريب العملي التي ستستغرق ٦ أسابيع. 

وسيكون المشرف ا�كاديمي متاحًا في حال رغب الطالب في مناقشة أية أمور مرتبطة ببرنامج التدريب. إضافة إلى ما 

تقدم، سوف تحقق زيارات المشرف ا�كاديمي ا�غراض التالية: 

تزويد الطالب وممثلي الجهة المضيفة بكافة المستندات الورقية ذات الصلة والتعليمات الخاصة بتوثيق      •  

خطوات تنفيذ التقييمات ا�لزامية.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات الطالب أثناء مدة تدريبهم في مكان العمل وتزويد الطالب     •  

بالمستجدات الدورية حول سير تقدمهم خالل فترة التحاقهم ببرنامج التدريب في مكان العمل.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  •  

•  االضطالع بدور المرشد الناصح للطالب خالل فترة التحاقه ببرنامج التدريب العملي.  

ا�بقاء على االتصال بالطالب والمشرف الميداني التابع للمنظمة ذات الشأن لضمان إحراز التقدم وتقديم النصح    •  

عند  الحاجة.   

وضع جدول زيارات واالتفاق عليه مع المشرف الميداني.   •  

•  استكمال نموذج التقييم النهائي للطالب (انظر الملحق "هـ").  

فحص كافة المستندات ووضع الدرجة النهائية للطالب لدى استكماله برنامج التدريب العملي.   •  

3. دور ضابط االرتباط 

يضطلع ضباط االرتباط من القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وجهاز شرطة أبوظبي بدور محوري في برنامج 

التدريب العملي. ومن المتوقع من ضباط االرتباط أن يقوموا بما يلي: 

االلتقاء بممثلي الجهات المضيفة ذوي الصلة وإرساء لوجستيات برنامج التدريب العملي فيما يتعلق بمكان    •  

موقع العمل، وخطة توزيع الطالب، والقسم التي سُينفذ فيها برنامج التدريب، حيثما أمكن.   

التحقق من تعيين مشرف أو موجه ميداني.  •  

التأكد من اتفاق ا�طراف المعنية على خطة مالئمة.  •  

االلتقاء بالطالب والمشرف ا�كاديمي لضمان اتساق الخطة مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب.     •  

4. دور المشرف الميداني بالجهة المضيفة

يقوم المشرف الميداني بوضع خطة التدريب بدقة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة التعليمية الفريدة. 

ويعود هذا ا�مر بالفائدة الكبيرة على الطالب والجهة المضيفة وذلك �ن التوجيه والتنظيم الذي ستوفره الجهة المضيفة 

سيتيحان للطالب تنمية المعارف والمهارات بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة الجهة المضيفة. ومن خالل التواصل 

مع المشرف ا�كاديمي التابع �كاديمية ربدان، من المتوقع أن يقوم المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة بما يلي: 

إحاطة المشرف ا�كاديمي المعين من قبل أكاديمية ربدان بالتفاصيل المتعلقة بفترة التدريب التي يرغبون    •  

استضافة الطالب خاللها.   

مقابلة الطالب قبل موعد بدء التدريب لوضع مسودة خطة التدريب.  •  

تنسيق وتيسير مهام الطالب الوظيفية مع ا�قسام ا�خرى في الجهة المضيفة.  •  

الموافقة على شروط وأحكام برنامج التدريب.  •  

استكمال نماذج التقييم الخاصة بالطالب وإعادة هذه المستندات إلى المشرف ا�كاديمي.  •  

االلتزام بتمكين الطالب من إدراك المخرجات التعليمية لبرنامج التدريب من خالل إسناد مهام عمل مالئمة    •  

وسديدة لهم أثناء عملية التدريب.   

تعيين فرد مسئول بديًال عنه لÒشراف على الطالب وتيسير عملية التعلم التجريبي في حال كان وقت المشرف    •  

ضيقًا.   

توفير مكان عمل آمن وخال من المخاطر.   •  

توفير تجربة عملية تتسق مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب العملي.  •  

توفير تجربة عملية ذات قيمة تلبي توقعات أكاديمية ربدان والشركاء المعنيين.  •  

ومن المتوقع أن توفر الجهات المضيفة بيئة عمل تقدم للطالب فرصة االنخراط في ا�نشطة التالية: 

متابعة مدير أول (تنفيذي) خالل ترؤس االجتماعات.   •  

إعداد محضر أحد االجتماعات.  •  

إنجاز تقرير فني يتعلق بأحد موضوعات إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

وضع خطة مشروع بهدف إنجاز أنشطة العمل غير الروتينية الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة      •  

استمرارية  ا�عمال.   

متابعة المديرين المباشرين أو الزمالء اÛخرين أثناء أدائهم لعملهم.  •  

المساهمة كفرد من أفراد الفريق لدى إنجاز مهمة تخطيط روتينية خاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

القيام بزيارة ميدانية �حد المرافق، كجزء من عملية تقييم مخاطر ا�دارة المتكاملة للطوارئ.   •  

إعداد عرض تقديمي عن أحد قضايا ا�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال وتقديمه أمام الفريق    •  

المباشر.   

إعداد عرض تقديمي حول نتائج تحليل قضية ما وتقديمه لÒدارة العليا.  •  

إجراء تحليل ومراجعة للموضوعات المعقدة لÒدارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال، واستخالص     •  

توصيات با�جراءات.   

5. دور مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان 

ستضطلع إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان بدور جوهري في تيسير برنامج التدريب العملي. وتتضمن مهام ا�دارة 

ما يلي: 

التواصل مع الجهة المضيفة بغرض تنسيق كافة المهام ا�دارية المتصلة ببرنامج التدريب العملي.  •

تسجيل الطالب في برنامج التدريب العملي.  •

إدارة كافة المراسالت الواردة مع الجهة المضيفة.  •

طلب خطاب قبول الطالب في برنامج التدريب العملي من الجهة المضيفة.  •

التواصل مع الطالب لدى تأكيد مكان التدريب.  •

و. تحقيق االستفادة القصوى من فترة التدريب

نصائح عامة للعمل: 

اترك انطباًعا جيًدا عن نفسك وعن ا�كاديمية من خالل التصرف كشخص محترف وإظهار التفاني والحماسة   •  

احترم قواعد العمل وقوانينه   •  

اظهر بثياب الئقة   •  

حافظ على السلوك ا�يجابي   •  

احترم زمالءك في العمل   •  

التزم بالسرعة في تسليم المهام المسندة إليك.  •  

تعرف على الهيكل التنظيمي والتسلسل ا�داري   •  

تعرف على المواصفات الوظيفية المختلفة ذات الصلة بمجال دراستك.   •  

اطرح ا�سئلة   •  

سل زمالءك في العمل عن مسارهم الوظيفي.   •  

انخرط في أنشطة الجهة المضيفة   •  

شارك في الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية   •  

شارك في المناسبات االجتماعية للجهة المضيفة حيثما أمكن   •  

إذا واجهتك أية صعوبات أو مشاكل، تحدث مع المشرف الميداني والمشرف ا�كاديمي منذ البداية لتجنب تفاقم 

المشاكل.
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ب. المخرجات التعليمية للبرنامج

لدى انتهاء فترة التدريب، من المتوقع أن يكون الطالب قد طوروا ما يلي من مهارات ومخرجات معرفية، وعناصر كفاءة، 

ومهارات التطوير الذاتي: 

المعارف

  •  شرح أدوار ومسئوليات ومهام فريقي العمل أو القسمين اللذين عملوا بهما خالل فترة التدريب مع إيضاح  

اشكال التشابه مع معيار دولة ا�مارات الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال.   

•  وصف الكيفية التي يعمل بها ا�فراد مًعا في نطاق الفريق الواحد أو القسم الواحد في سبيل القيام با�دوار     

المنوطة بهم وكيف يسهم ذلك في تحقيق مهمة المؤسسة.   

•  تحديد كيفية مساهمة القسم والفريق في كل مرحلة من مراحل برنامج إدارة الطوارئ أو إدارة استمرارية   

ا�عمال بدولة ا�مارات.   

شرح المسارات الوظيفية وسبل التطوير لÖفراد الرئيسين داخل المؤسسات التي انتدبوا للتدريب فيها.   •  

•  تقييم الخطط وا�جراءات الراهنة ذات الصلة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بدقة وكما هو    

معمول به في القسم أو الفريق أو جهة االبتعاث.   

•  وصف أية تطورات أو ابتكارات جديدة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال يجري دراستها أو    

تنفيذها داخل الجهة المضيفة.   

المهارات

•  تخطيط أعباء العمل وتحديد أولوياتها وإدارتها بحيث تُسلم نواتج العمل وفق جداول زمنية متفق عليها،    

وإحاطة المدير أو المدير المباشر بالمعلومات عن موضوع ما خطيًا و/أو شفهًيا.   

•  االشتراك بفاعلية كأحد أفراد الفريق و/أو قادته ضمن قسم إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة     

وإظهار المشاركة النشطة في نقاشات العمل عبر اتباع أساليب النقاش واالستجواب واالستماع   للطوارئ     

الفعالة.   

تنمية كفاءة التطوير الذاتي

المراجعة الناقدة لÖداء الذاتي في بيئة العمل.   •  

•  مساندة زمالء العمل بالفريق أو القسم من خالل تقديم النصح والتوجيه عند الطلب.  

•  إظهار الوعي بالذات الالزم �دراك ا�وقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه الخارجي �نجاز مهمة بعينها.  

•  االضطالع بالمهام الروتينية المتصلة بإدارة استمرارية ا�عمال وا�دارة المتكاملة للطوارئ وإنجازها.  

•  تحديد الثغرات المحتملة بالمعرفة والخبرات الخاصة بهم عبر تحديد الجوانب التي ينبغي تحسينها أثناء فترة    

التدريب العملي.   

•  التشاور مع المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني للموافقة على خطة تدريب تسهم في معالجة وتطوير    

جوانب محددة في مهارات ومعارف الطالب.   

•  المشاركة الفردية على نحو فعال وإيجابي �نجاز المهام مع احترام وجهات نظر اÛخرين وتقديرها في الوقت ذاته.  

•  إظهار الوعي بكيفية عمل الفرق وا�قسام التي ينتدب الطالب للتدريب ضمن ا�طار الوطني ذا الصلة.  

تحديد أوجه االختالف في أهداف فرق العمل وا�قسام المعنية، وأوجه التداخل في مسئوليات عملها.  •  

ج. أدوات تقييم مساق التدريب العملي

تختلف مناهج التقييم المتبعة في برنامج التدريب اختالفًا كبيراً عن تلك المستخدمة في المساقات التعليمية التقليدية، 

حيث يتوجب على جميع الطالب المسجلين في برنامج التدريب العملي إعداد سجل �ثبات تحقيقهم للمخرجات 

التعليمية المطلوبة الخاصة بالبرنامج، وذلك من خالل استخدام التقرير ا�سبوعي (أنظر الملحق د) على أن تكون حجم 

التقرير بين صفحة وصفحتين (الصفحة الواحدة ٢٥٠ كلمة). وتكمن الغاية من التقرير المفصل في تدوين ا�نشطة 

ا�سبوعية المنجزة على نحو تفصيلي واثبات أن ا�نشطة التي يقوم بها الطالب خالل التدريب العملي تتالئم مع متطلبات 

المخرجات التعليمية. ويجب على الطالب تسليم سجل ا�نشطة ا�سبوعية إلى المشرف ا�كاديمي عبر البريد االلكتروني 

في اليوم ا�ول من ا�سبوع الالحق. 

ويقوم الطالب بكتابة التقييم النهائي وادراج كافة المعلومات المرتبطة بالخبرة المكتسبة خالل فترة التدريب (أنظر 

القسم ٤ التقرير النهائي). ويقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بعد انتهاء ثالثة أسابيع (التقييم النصفي) وبعد اختتام 

فترة التدريب (التقييم النهائي) – أنظر الملحق "ب" و "ج". وتعرض المالحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" جميع أدوات التقييم 

المستخدمة خالل فترة التدريب.  

تقييم الطالب

عند تحديد عالمة الطالب من حيث النجاح/الرسوب، سيتم تطبيق المعايير التالية كوسائل للتقييم:

% 30 السجل ا�سبوعي (المشرف ا�كاديمي)     •  

%15 التقييم النصفي (المشرف الميداني)       •  

 %30 التقرير النهائي (المشرف ا�كاديمي)      •  

%25 التقييم النهائي (المشرف الميداني)      •  

----------------------------        

%100 المجموع         

----------------------------        

@ يتوجب على الطالب أن يحصل على 70% أو أكثر في مجموع التقييمات أعاله كي يحرز درجة النجاح.

ينبغي أن يقدم المشرف الميداني بالجهة المضيفة مالحظاته باستخدام نموذجي التقييم النصفي والختامي (أنظر الملحق 

"ب" والملحق "ج"). 

 

نحو وطن أكثر جاهزية

 

محتوى التقرير النهائي  .1
يقوم الطالب بإعداد التقرير النهائي، متضمنًا ما يلي:   

صفحة العنوان

اسم الجهة المضيفة  •  

اسم الطالب، ورقم هوية الطالب الجامعية وتخصصه الدراسي  •  

تاريخ تسليم التقرير  •  

اسم ا�كاديمية  •  

قائمة المحتويات

قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية الهامة  •  

ترقيم الصفحات  •  

لمحة عامة

مقدمة  •  

وصف موجز للجهة التي عمل بها الطالب  •  

طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة المضيفة (وصف كامل لمجموعة المنتجات والخدمات)  •  

ما أسند إلى الطالب من وظيفة ومهام ومسؤوليات في إطار برنامج التدريب العملي    •  

ملخص بإنجازات الطالب

وصف للمهام الموكلة للطالب  •  

ا�سهامات اليومية الذي قدمها الطالب إلى الجهة المضيفة  •  

ملخص بطريقة قضاء الوقت خالل فترة التدريب وما أنجزه من مهام  •  

ما تعلمه الطالب خالل الستة أسابيع التي قضاها في الجهة المضيفة

التحديات التي واجهها الطالب وتجاوزها  •  

المهارات الجديدة التي اكتسبها  •  

الدورات التدريبية التي أنهاها  •  

الشعور العام حول قيمة التجربة التدريبية التي خاضها الطالب والتوصيات لتحسين المساق في المستقبل

ملخص حول تجربة الطالب   •  

توصيات الطالب لتحسين المساق في المستقبل  •  

أبرز مخرجات مساق التدريب العملي  •  

مالحظات: 

يجب تناول كافة ا�جزاء المطلوبة المذكورة أعاله؛ فكل جزء منها له أهميته، من ثم ال يجب التغاضي عن أي    •  

جزء، وذلك �ن جميع تلك ا�جزاء مدرجة ضمن معايير التقييم.   

الحد ا�دنى المطلوب من عدد كلمات تقرير التدريب، من 500 إلى 1000.  •  

نوع الخط Arial، حجم الخط 12.  •  

سيتم تقييم الطالب على دقة اللغة ورصانة المحتوى.   •  

النزاهة ا�كاديمية

على الطالب اتباع توجيهات النزاهة ا�كاديمية الواردة في دليل الطالب. ويتحمل الطالب مسؤولية النزاهة ا�كاديمية فيما 

يتعلق بكل مهمة تسند إليه. وتتضمن أمثلة إساءة النزاهة ا�كاديمية على التالي: 

أن تنسب العمل الذي ينجزه اÛخرون إليك زيًفا.  •  

تزييف أو تعديل المواد الدراسية من أجل الحصول على درجات أعلى.  •  

ال يحق نسخ أي جزء من أجزاء الواجبات أو المهام المسندة بأية وسيلة كلًيا أو جزئًيا من قبل أي طالب آخر أو زميل بالعمل 

وتقديمها على أنها جهد شخصي. إن انتهاك قوانين ا�مانة ا�كاديمية يمكن أن يعرض الطالب للرسوب في الواجب أو 

االختبار، والرسوب في المساق، والمثول أمام مكتب خدمات الطلبة.

هـ. أدوار ا�فراد المعنيين في مساق التدريب العملي

1. دور الطالب 

تختلف التوقعات المرجوة من الطالب المسجل في مساق التدريب العملي اختالًفا طفيًفا عما هو متوقع من الطالب 

المسجل بالمساقات الدراسية ا�خرى في أكاديمية ربدان. ويفترض من الطلبة المسجلين بهذا المساق أن يكونوا 

ملمين بكافة متطلبات ا�من، والصحة والسالمة، واالجراءات ا�دارية، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بجهة االبتعاث. 

وخالل فترة التدريب يعتبر الطالب ممثلين �كاديمية ربدان ويتوقع منهم التصرف بطريقة ايجابية. ويشمل السلوك 

المهني للطالب اتباع قواعد وقوانين مكان العمل، وارتداء الثياب المالئمة للمكان.

ويتوقع من الطالب إظهار التفاني والحماسة، وأن يكونوا بمثابة أعضاًء مساهمين وأساسيين بفريق مقر عملهم بجهة 

االبتعاث، واحترام التسلسل ا�داري واالمتثال مباشرة إلى توجيهات المشرف الميداني أو غيره من المديرين المعينين. ومن 

الممكن والمتوقع أن يتم دفع الطلبة نحو المشاركة ومواجهة االختبارات والتحديات أثناء فترة برنامج التدريب. كما 

ينبغي عليهم استغالل الفرص للتعرف على المؤسسة، وطرح التساؤالت على زمالئهم إذا لزم ا�مر، واالنخراط في أنشطة 

الجهة المستضيفة، وحضور الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية، والتشاور مع مشرف الموقع بشأن حل المشاكل 

التي واجهوها أثناء فترة التدريب. وأخيًرا، ينتظر من الطالب االحتفاظ بتقرير شهري مفصل كإثبات الشتراكهم في 

ا�نشطة خالل فترة التدريب. 

2. دور المشرف ا�كاديمي

يضطلع المشرف ا�كاديمي بدور ا�شراف على سير عمل برنامج التدريب العملي. وعلى الطالب توقع أن يقوم المشرف 

ا�كاديمي بزيارتين رسميتين لموقع العمل لمتابعة سير عملهم خالل فترة التدريب العملي التي ستستغرق ٦ أسابيع. 

وسيكون المشرف ا�كاديمي متاحًا في حال رغب الطالب في مناقشة أية أمور مرتبطة ببرنامج التدريب. إضافة إلى ما 

تقدم، سوف تحقق زيارات المشرف ا�كاديمي ا�غراض التالية: 

تزويد الطالب وممثلي الجهة المضيفة بكافة المستندات الورقية ذات الصلة والتعليمات الخاصة بتوثيق      •  

خطوات تنفيذ التقييمات ا�لزامية.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات الطالب أثناء مدة تدريبهم في مكان العمل وتزويد الطالب     •  

بالمستجدات الدورية حول سير تقدمهم خالل فترة التحاقهم ببرنامج التدريب في مكان العمل.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  •  

•  االضطالع بدور المرشد الناصح للطالب خالل فترة التحاقه ببرنامج التدريب العملي.  

ا�بقاء على االتصال بالطالب والمشرف الميداني التابع للمنظمة ذات الشأن لضمان إحراز التقدم وتقديم النصح    •  

عند  الحاجة.   

وضع جدول زيارات واالتفاق عليه مع المشرف الميداني.   •  

•  استكمال نموذج التقييم النهائي للطالب (انظر الملحق "هـ").  

فحص كافة المستندات ووضع الدرجة النهائية للطالب لدى استكماله برنامج التدريب العملي.   •  

3. دور ضابط االرتباط 

يضطلع ضباط االرتباط من القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وجهاز شرطة أبوظبي بدور محوري في برنامج 

التدريب العملي. ومن المتوقع من ضباط االرتباط أن يقوموا بما يلي: 

االلتقاء بممثلي الجهات المضيفة ذوي الصلة وإرساء لوجستيات برنامج التدريب العملي فيما يتعلق بمكان    •  

موقع العمل، وخطة توزيع الطالب، والقسم التي سُينفذ فيها برنامج التدريب، حيثما أمكن.   

التحقق من تعيين مشرف أو موجه ميداني.  •  

التأكد من اتفاق ا�طراف المعنية على خطة مالئمة.  •  

االلتقاء بالطالب والمشرف ا�كاديمي لضمان اتساق الخطة مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب.     •  

4. دور المشرف الميداني بالجهة المضيفة

يقوم المشرف الميداني بوضع خطة التدريب بدقة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة التعليمية الفريدة. 

ويعود هذا ا�مر بالفائدة الكبيرة على الطالب والجهة المضيفة وذلك �ن التوجيه والتنظيم الذي ستوفره الجهة المضيفة 

سيتيحان للطالب تنمية المعارف والمهارات بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة الجهة المضيفة. ومن خالل التواصل 

مع المشرف ا�كاديمي التابع �كاديمية ربدان، من المتوقع أن يقوم المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة بما يلي: 

إحاطة المشرف ا�كاديمي المعين من قبل أكاديمية ربدان بالتفاصيل المتعلقة بفترة التدريب التي يرغبون    •  

استضافة الطالب خاللها.   

مقابلة الطالب قبل موعد بدء التدريب لوضع مسودة خطة التدريب.  •  

تنسيق وتيسير مهام الطالب الوظيفية مع ا�قسام ا�خرى في الجهة المضيفة.  •  

الموافقة على شروط وأحكام برنامج التدريب.  •  

استكمال نماذج التقييم الخاصة بالطالب وإعادة هذه المستندات إلى المشرف ا�كاديمي.  •  

االلتزام بتمكين الطالب من إدراك المخرجات التعليمية لبرنامج التدريب من خالل إسناد مهام عمل مالئمة    •  

وسديدة لهم أثناء عملية التدريب.   

تعيين فرد مسئول بديًال عنه لÒشراف على الطالب وتيسير عملية التعلم التجريبي في حال كان وقت المشرف    •  

ضيقًا.   

توفير مكان عمل آمن وخال من المخاطر.   •  

توفير تجربة عملية تتسق مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب العملي.  •  

توفير تجربة عملية ذات قيمة تلبي توقعات أكاديمية ربدان والشركاء المعنيين.  •  

ومن المتوقع أن توفر الجهات المضيفة بيئة عمل تقدم للطالب فرصة االنخراط في ا�نشطة التالية: 

متابعة مدير أول (تنفيذي) خالل ترؤس االجتماعات.   •  

إعداد محضر أحد االجتماعات.  •  

إنجاز تقرير فني يتعلق بأحد موضوعات إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

وضع خطة مشروع بهدف إنجاز أنشطة العمل غير الروتينية الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة      •  

استمرارية  ا�عمال.   

متابعة المديرين المباشرين أو الزمالء اÛخرين أثناء أدائهم لعملهم.  •  

المساهمة كفرد من أفراد الفريق لدى إنجاز مهمة تخطيط روتينية خاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

القيام بزيارة ميدانية �حد المرافق، كجزء من عملية تقييم مخاطر ا�دارة المتكاملة للطوارئ.   •  

إعداد عرض تقديمي عن أحد قضايا ا�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال وتقديمه أمام الفريق    •  

المباشر.   

إعداد عرض تقديمي حول نتائج تحليل قضية ما وتقديمه لÒدارة العليا.  •  

إجراء تحليل ومراجعة للموضوعات المعقدة لÒدارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال، واستخالص     •  

توصيات با�جراءات.   

5. دور مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان 

ستضطلع إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان بدور جوهري في تيسير برنامج التدريب العملي. وتتضمن مهام ا�دارة 

ما يلي: 

التواصل مع الجهة المضيفة بغرض تنسيق كافة المهام ا�دارية المتصلة ببرنامج التدريب العملي.  •

تسجيل الطالب في برنامج التدريب العملي.  •

إدارة كافة المراسالت الواردة مع الجهة المضيفة.  •

طلب خطاب قبول الطالب في برنامج التدريب العملي من الجهة المضيفة.  •

التواصل مع الطالب لدى تأكيد مكان التدريب.  •

و. تحقيق االستفادة القصوى من فترة التدريب

نصائح عامة للعمل: 

اترك انطباًعا جيًدا عن نفسك وعن ا�كاديمية من خالل التصرف كشخص محترف وإظهار التفاني والحماسة   •  

احترم قواعد العمل وقوانينه   •  

اظهر بثياب الئقة   •  

حافظ على السلوك ا�يجابي   •  

احترم زمالءك في العمل   •  

التزم بالسرعة في تسليم المهام المسندة إليك.  •  

تعرف على الهيكل التنظيمي والتسلسل ا�داري   •  

تعرف على المواصفات الوظيفية المختلفة ذات الصلة بمجال دراستك.   •  

اطرح ا�سئلة   •  

سل زمالءك في العمل عن مسارهم الوظيفي.   •  

انخرط في أنشطة الجهة المضيفة   •  

شارك في الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية   •  

شارك في المناسبات االجتماعية للجهة المضيفة حيثما أمكن   •  

إذا واجهتك أية صعوبات أو مشاكل، تحدث مع المشرف الميداني والمشرف ا�كاديمي منذ البداية لتجنب تفاقم 

المشاكل.
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ب. المخرجات التعليمية للبرنامج

لدى انتهاء فترة التدريب، من المتوقع أن يكون الطالب قد طوروا ما يلي من مهارات ومخرجات معرفية، وعناصر كفاءة، 

ومهارات التطوير الذاتي: 

المعارف

  •  شرح أدوار ومسئوليات ومهام فريقي العمل أو القسمين اللذين عملوا بهما خالل فترة التدريب مع إيضاح  

اشكال التشابه مع معيار دولة ا�مارات الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال.   

•  وصف الكيفية التي يعمل بها ا�فراد مًعا في نطاق الفريق الواحد أو القسم الواحد في سبيل القيام با�دوار     

المنوطة بهم وكيف يسهم ذلك في تحقيق مهمة المؤسسة.   

•  تحديد كيفية مساهمة القسم والفريق في كل مرحلة من مراحل برنامج إدارة الطوارئ أو إدارة استمرارية   

ا�عمال بدولة ا�مارات.   

شرح المسارات الوظيفية وسبل التطوير لÖفراد الرئيسين داخل المؤسسات التي انتدبوا للتدريب فيها.   •  

•  تقييم الخطط وا�جراءات الراهنة ذات الصلة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال بدقة وكما هو    

معمول به في القسم أو الفريق أو جهة االبتعاث.   

•  وصف أية تطورات أو ابتكارات جديدة با�دارة المتكاملة للطوارئ وإدارة استمرارية ا�عمال يجري دراستها أو    

تنفيذها داخل الجهة المضيفة.   

المهارات

•  تخطيط أعباء العمل وتحديد أولوياتها وإدارتها بحيث تُسلم نواتج العمل وفق جداول زمنية متفق عليها،    

وإحاطة المدير أو المدير المباشر بالمعلومات عن موضوع ما خطيًا و/أو شفهًيا.   

•  االشتراك بفاعلية كأحد أفراد الفريق و/أو قادته ضمن قسم إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة     

وإظهار المشاركة النشطة في نقاشات العمل عبر اتباع أساليب النقاش واالستجواب واالستماع   للطوارئ     

الفعالة.   

تنمية كفاءة التطوير الذاتي

المراجعة الناقدة لÖداء الذاتي في بيئة العمل.   •  

•  مساندة زمالء العمل بالفريق أو القسم من خالل تقديم النصح والتوجيه عند الطلب.  

•  إظهار الوعي بالذات الالزم �دراك ا�وقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم والتوجيه الخارجي �نجاز مهمة بعينها.  

•  االضطالع بالمهام الروتينية المتصلة بإدارة استمرارية ا�عمال وا�دارة المتكاملة للطوارئ وإنجازها.  

•  تحديد الثغرات المحتملة بالمعرفة والخبرات الخاصة بهم عبر تحديد الجوانب التي ينبغي تحسينها أثناء فترة    

التدريب العملي.   

•  التشاور مع المشرف ا�كاديمي والمشرف الميداني للموافقة على خطة تدريب تسهم في معالجة وتطوير    

جوانب محددة في مهارات ومعارف الطالب.   

•  المشاركة الفردية على نحو فعال وإيجابي �نجاز المهام مع احترام وجهات نظر اÛخرين وتقديرها في الوقت ذاته.  

•  إظهار الوعي بكيفية عمل الفرق وا�قسام التي ينتدب الطالب للتدريب ضمن ا�طار الوطني ذا الصلة.  

تحديد أوجه االختالف في أهداف فرق العمل وا�قسام المعنية، وأوجه التداخل في مسئوليات عملها.  •  

ج. أدوات تقييم مساق التدريب العملي

تختلف مناهج التقييم المتبعة في برنامج التدريب اختالفًا كبيراً عن تلك المستخدمة في المساقات التعليمية التقليدية، 

حيث يتوجب على جميع الطالب المسجلين في برنامج التدريب العملي إعداد سجل �ثبات تحقيقهم للمخرجات 

التعليمية المطلوبة الخاصة بالبرنامج، وذلك من خالل استخدام التقرير ا�سبوعي (أنظر الملحق د) على أن تكون حجم 

التقرير بين صفحة وصفحتين (الصفحة الواحدة ٢٥٠ كلمة). وتكمن الغاية من التقرير المفصل في تدوين ا�نشطة 

ا�سبوعية المنجزة على نحو تفصيلي واثبات أن ا�نشطة التي يقوم بها الطالب خالل التدريب العملي تتالئم مع متطلبات 

المخرجات التعليمية. ويجب على الطالب تسليم سجل ا�نشطة ا�سبوعية إلى المشرف ا�كاديمي عبر البريد االلكتروني 

في اليوم ا�ول من ا�سبوع الالحق. 

ويقوم الطالب بكتابة التقييم النهائي وادراج كافة المعلومات المرتبطة بالخبرة المكتسبة خالل فترة التدريب (أنظر 

القسم ٤ التقرير النهائي). ويقوم المشرف الميداني بتقييم الطالب بعد انتهاء ثالثة أسابيع (التقييم النصفي) وبعد اختتام 

فترة التدريب (التقييم النهائي) – أنظر الملحق "ب" و "ج". وتعرض المالحق "أ" و "ب" و "ج" و "د" جميع أدوات التقييم 

المستخدمة خالل فترة التدريب.  

تقييم الطالب

عند تحديد عالمة الطالب من حيث النجاح/الرسوب، سيتم تطبيق المعايير التالية كوسائل للتقييم:

% 30 السجل ا�سبوعي (المشرف ا�كاديمي)     •  

%15 التقييم النصفي (المشرف الميداني)       •  

 %30 التقرير النهائي (المشرف ا�كاديمي)      •  

%25 التقييم النهائي (المشرف الميداني)      •  

----------------------------        

%100 المجموع         

----------------------------        

@ يتوجب على الطالب أن يحصل على 70% أو أكثر في مجموع التقييمات أعاله كي يحرز درجة النجاح.

ينبغي أن يقدم المشرف الميداني بالجهة المضيفة مالحظاته باستخدام نموذجي التقييم النصفي والختامي (أنظر الملحق 

"ب" والملحق "ج"). 

 

محتوى التقرير النهائي  .1
يقوم الطالب بإعداد التقرير النهائي، متضمنًا ما يلي:   

صفحة العنوان

اسم الجهة المضيفة  •  

اسم الطالب، ورقم هوية الطالب الجامعية وتخصصه الدراسي  •  

تاريخ تسليم التقرير  •  

اسم ا�كاديمية  •  

قائمة المحتويات

قائمة بالعناوين الرئيسية والفرعية الهامة  •  

ترقيم الصفحات  •  

لمحة عامة

مقدمة  •  

وصف موجز للجهة التي عمل بها الطالب  •  

طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهة المضيفة (وصف كامل لمجموعة المنتجات والخدمات)  •  

ما أسند إلى الطالب من وظيفة ومهام ومسؤوليات في إطار برنامج التدريب العملي    •  

ملخص بإنجازات الطالب

وصف للمهام الموكلة للطالب  •  

ا�سهامات اليومية الذي قدمها الطالب إلى الجهة المضيفة  •  

ملخص بطريقة قضاء الوقت خالل فترة التدريب وما أنجزه من مهام  •  

ما تعلمه الطالب خالل الستة أسابيع التي قضاها في الجهة المضيفة

التحديات التي واجهها الطالب وتجاوزها  •  

المهارات الجديدة التي اكتسبها  •  

الدورات التدريبية التي أنهاها  •  

الشعور العام حول قيمة التجربة التدريبية التي خاضها الطالب والتوصيات لتحسين المساق في المستقبل

ملخص حول تجربة الطالب   •  

توصيات الطالب لتحسين المساق في المستقبل  •  

أبرز مخرجات مساق التدريب العملي  •  

مالحظات: 

يجب تناول كافة ا�جزاء المطلوبة المذكورة أعاله؛ فكل جزء منها له أهميته، من ثم ال يجب التغاضي عن أي    •  

جزء، وذلك �ن جميع تلك ا�جزاء مدرجة ضمن معايير التقييم.   

الحد ا�دنى المطلوب من عدد كلمات تقرير التدريب، من 500 إلى 1000.  •  

نوع الخط Arial، حجم الخط 12.  •  

سيتم تقييم الطالب على دقة اللغة ورصانة المحتوى.   •  

النزاهة ا�كاديمية

على الطالب اتباع توجيهات النزاهة ا�كاديمية الواردة في دليل الطالب. ويتحمل الطالب مسؤولية النزاهة ا�كاديمية فيما 

يتعلق بكل مهمة تسند إليه. وتتضمن أمثلة إساءة النزاهة ا�كاديمية على التالي: 

أن تنسب العمل الذي ينجزه اÛخرون إليك زيًفا.  •  

تزييف أو تعديل المواد الدراسية من أجل الحصول على درجات أعلى.  •  

ال يحق نسخ أي جزء من أجزاء الواجبات أو المهام المسندة بأية وسيلة كلًيا أو جزئًيا من قبل أي طالب آخر أو زميل بالعمل 

وتقديمها على أنها جهد شخصي. إن انتهاك قوانين ا�مانة ا�كاديمية يمكن أن يعرض الطالب للرسوب في الواجب أو 

االختبار، والرسوب في المساق، والمثول أمام مكتب خدمات الطلبة.

هـ. أدوار ا�فراد المعنيين في مساق التدريب العملي

1. دور الطالب 

تختلف التوقعات المرجوة من الطالب المسجل في مساق التدريب العملي اختالًفا طفيًفا عما هو متوقع من الطالب 

المسجل بالمساقات الدراسية ا�خرى في أكاديمية ربدان. ويفترض من الطلبة المسجلين بهذا المساق أن يكونوا 

ملمين بكافة متطلبات ا�من، والصحة والسالمة، واالجراءات ا�دارية، وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بجهة االبتعاث. 

وخالل فترة التدريب يعتبر الطالب ممثلين �كاديمية ربدان ويتوقع منهم التصرف بطريقة ايجابية. ويشمل السلوك 

المهني للطالب اتباع قواعد وقوانين مكان العمل، وارتداء الثياب المالئمة للمكان.

ويتوقع من الطالب إظهار التفاني والحماسة، وأن يكونوا بمثابة أعضاًء مساهمين وأساسيين بفريق مقر عملهم بجهة 

االبتعاث، واحترام التسلسل ا�داري واالمتثال مباشرة إلى توجيهات المشرف الميداني أو غيره من المديرين المعينين. ومن 

الممكن والمتوقع أن يتم دفع الطلبة نحو المشاركة ومواجهة االختبارات والتحديات أثناء فترة برنامج التدريب. كما 

ينبغي عليهم استغالل الفرص للتعرف على المؤسسة، وطرح التساؤالت على زمالئهم إذا لزم ا�مر، واالنخراط في أنشطة 

الجهة المستضيفة، وحضور الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية، والتشاور مع مشرف الموقع بشأن حل المشاكل 

التي واجهوها أثناء فترة التدريب. وأخيًرا، ينتظر من الطالب االحتفاظ بتقرير شهري مفصل كإثبات الشتراكهم في 

ا�نشطة خالل فترة التدريب. 

2. دور المشرف ا�كاديمي

يضطلع المشرف ا�كاديمي بدور ا�شراف على سير عمل برنامج التدريب العملي. وعلى الطالب توقع أن يقوم المشرف 

ا�كاديمي بزيارتين رسميتين لموقع العمل لمتابعة سير عملهم خالل فترة التدريب العملي التي ستستغرق ٦ أسابيع. 

وسيكون المشرف ا�كاديمي متاحًا في حال رغب الطالب في مناقشة أية أمور مرتبطة ببرنامج التدريب. إضافة إلى ما 

تقدم، سوف تحقق زيارات المشرف ا�كاديمي ا�غراض التالية: 

تزويد الطالب وممثلي الجهة المضيفة بكافة المستندات الورقية ذات الصلة والتعليمات الخاصة بتوثيق      •  

خطوات تنفيذ التقييمات ا�لزامية.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات الطالب أثناء مدة تدريبهم في مكان العمل وتزويد الطالب     •  

بالمستجدات الدورية حول سير تقدمهم خالل فترة التحاقهم ببرنامج التدريب في مكان العمل.   

االضطالع بدور نقطة االتصال للرد على استفسارات المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة.  •  

•  االضطالع بدور المرشد الناصح للطالب خالل فترة التحاقه ببرنامج التدريب العملي.  

ا�بقاء على االتصال بالطالب والمشرف الميداني التابع للمنظمة ذات الشأن لضمان إحراز التقدم وتقديم النصح    •  

عند  الحاجة.   

وضع جدول زيارات واالتفاق عليه مع المشرف الميداني.   •  

•  استكمال نموذج التقييم النهائي للطالب (انظر الملحق "هـ").  

فحص كافة المستندات ووضع الدرجة النهائية للطالب لدى استكماله برنامج التدريب العملي.   •  

3. دور ضابط االرتباط 

يضطلع ضباط االرتباط من القيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وجهاز شرطة أبوظبي بدور محوري في برنامج 

التدريب العملي. ومن المتوقع من ضباط االرتباط أن يقوموا بما يلي: 

االلتقاء بممثلي الجهات المضيفة ذوي الصلة وإرساء لوجستيات برنامج التدريب العملي فيما يتعلق بمكان    •  

موقع العمل، وخطة توزيع الطالب، والقسم التي سُينفذ فيها برنامج التدريب، حيثما أمكن.   

التحقق من تعيين مشرف أو موجه ميداني.  •  

التأكد من اتفاق ا�طراف المعنية على خطة مالئمة.  •  

االلتقاء بالطالب والمشرف ا�كاديمي لضمان اتساق الخطة مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب.     •  

4. دور المشرف الميداني بالجهة المضيفة

يقوم المشرف الميداني بوضع خطة التدريب بدقة بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذه التجربة التعليمية الفريدة. 

ويعود هذا ا�مر بالفائدة الكبيرة على الطالب والجهة المضيفة وذلك �ن التوجيه والتنظيم الذي ستوفره الجهة المضيفة 

سيتيحان للطالب تنمية المعارف والمهارات بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة الجهة المضيفة. ومن خالل التواصل 

مع المشرف ا�كاديمي التابع �كاديمية ربدان، من المتوقع أن يقوم المشرف الميداني التابع للجهة المضيفة بما يلي: 

إحاطة المشرف ا�كاديمي المعين من قبل أكاديمية ربدان بالتفاصيل المتعلقة بفترة التدريب التي يرغبون    •  

استضافة الطالب خاللها.   

مقابلة الطالب قبل موعد بدء التدريب لوضع مسودة خطة التدريب.  •  

تنسيق وتيسير مهام الطالب الوظيفية مع ا�قسام ا�خرى في الجهة المضيفة.  •  

الموافقة على شروط وأحكام برنامج التدريب.  •  

استكمال نماذج التقييم الخاصة بالطالب وإعادة هذه المستندات إلى المشرف ا�كاديمي.  •  

االلتزام بتمكين الطالب من إدراك المخرجات التعليمية لبرنامج التدريب من خالل إسناد مهام عمل مالئمة    •  

وسديدة لهم أثناء عملية التدريب.   

تعيين فرد مسئول بديًال عنه لÒشراف على الطالب وتيسير عملية التعلم التجريبي في حال كان وقت المشرف    •  

ضيقًا.   

توفير مكان عمل آمن وخال من المخاطر.   •  

توفير تجربة عملية تتسق مع ا�هداف التعليمية لبرنامج التدريب العملي.  •  

توفير تجربة عملية ذات قيمة تلبي توقعات أكاديمية ربدان والشركاء المعنيين.  •  

ومن المتوقع أن توفر الجهات المضيفة بيئة عمل تقدم للطالب فرصة االنخراط في ا�نشطة التالية: 

متابعة مدير أول (تنفيذي) خالل ترؤس االجتماعات.   •  

إعداد محضر أحد االجتماعات.  •  

إنجاز تقرير فني يتعلق بأحد موضوعات إدارة استمرارية ا�عمال أو ا�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

وضع خطة مشروع بهدف إنجاز أنشطة العمل غير الروتينية الخاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة      •  

استمرارية  ا�عمال.   

متابعة المديرين المباشرين أو الزمالء اÛخرين أثناء أدائهم لعملهم.  •  

المساهمة كفرد من أفراد الفريق لدى إنجاز مهمة تخطيط روتينية خاصة با�دارة المتكاملة للطوارئ.  •  

القيام بزيارة ميدانية �حد المرافق، كجزء من عملية تقييم مخاطر ا�دارة المتكاملة للطوارئ.   •  

إعداد عرض تقديمي عن أحد قضايا ا�دارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال وتقديمه أمام الفريق    •  

المباشر.   

إعداد عرض تقديمي حول نتائج تحليل قضية ما وتقديمه لÒدارة العليا.  •  

إجراء تحليل ومراجعة للموضوعات المعقدة لÒدارة المتكاملة للطوارئ أو إدارة استمرارية ا�عمال، واستخالص     •  

توصيات با�جراءات.   

5. دور مكتب خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان 

ستضطلع إدارة خدمات الطلبة في أكاديمية ربدان بدور جوهري في تيسير برنامج التدريب العملي. وتتضمن مهام ا�دارة 

ما يلي: 

التواصل مع الجهة المضيفة بغرض تنسيق كافة المهام ا�دارية المتصلة ببرنامج التدريب العملي.  •

تسجيل الطالب في برنامج التدريب العملي.  •

إدارة كافة المراسالت الواردة مع الجهة المضيفة.  •

طلب خطاب قبول الطالب في برنامج التدريب العملي من الجهة المضيفة.  •

التواصل مع الطالب لدى تأكيد مكان التدريب.  •

دليل الطالب لبرنامج التدريب الصيفي     l      صفحة  12نحو وطن أكثر جاهزية

 

و. تحقيق االستفادة القصوى من فترة التدريب

نصائح عامة للعمل: 

اترك انطباًعا جيًدا عن نفسك وعن ا�كاديمية من خالل التصرف كشخص محترف وإظهار التفاني والحماسة   •  

احترم قواعد العمل وقوانينه   •  

اظهر بثياب الئقة   •  

حافظ على السلوك ا�يجابي   •  

احترم زمالءك في العمل   •  

التزم بالسرعة في تسليم المهام المسندة إليك.  •  

تعرف على الهيكل التنظيمي والتسلسل ا�داري   •  

تعرف على المواصفات الوظيفية المختلفة ذات الصلة بمجال دراستك.   •  

اطرح ا�سئلة   •  

سل زمالءك في العمل عن مسارهم الوظيفي.   •  

انخرط في أنشطة الجهة المضيفة   •  

شارك في الدورات التدريبية وندوات التنمية المهنية   •  

شارك في المناسبات االجتماعية للجهة المضيفة حيثما أمكن   •  

إذا واجهتك أية صعوبات أو مشاكل، تحدث مع المشرف الميداني والمشرف ا�كاديمي منذ البداية لتجنب تفاقم 

المشاكل.



نموذج تقييم التقرير النهائي 
 (يقوم المشــرف ا�كاديمي بتعبئة هذا القسم) 

اســم الطالب:  ............................................................................... 

 رقم هوية الطالب: ..........................................................................

............................................................................... رقــم الهاتــف: 

...........................................................................  البريد ا�لكترونــي: 

تاريخ بدء التدريب:...........................................................................

....................................................................... تاريــخ انتهــاء التدريــب: 

....................................................................... اســم الجهة المضيفة: 

..................................................................... عنــوان الجهــة المضيفــة: 

..............................................................................................

................................................................... اســم المشــرف ا�كاديمي: 

......................................................................... البريــد ا�لكترونــي:  

الملحق أ

 
 

 
 

 



السلم المعياري لتقييم التقرير الختامي

الملحق أ

10

10

15

15

10

10

المحتوى

الشكل والتنسيق

تنظيم المحتوى

ملخص ا�نجازات

المعارف المكتسبة

 الملخص والخاتمة
والتوصيات

التهجئة واتباع القواعد
 اللغوية 

الدرجة النهائية: ________________ من 70

التعليقات

 مالحظات المشرف ا�كاديميالدرجة القصوىالدرجة المستحقة



نموذج التقييم النصفي للمشرف الميداني
(يقوم الطالب بتعبئة هذا القسم)

......................................................................................................................................................................... االســم: 

................................................................................................................................................... رقــم هويــة الطالــب: 

................................................................................................................................................... تاريــخ بــدء التدريــب: 

.............................................................................................................................................. تاريــخ انتهــاء التدريــب: 

.............................................................................................................................................. اسم الجهة المضيفة: 

........................................................................................................................................... عنــوان الجهــة المضيفــة: 

..........................................................................................................................................................................................

أيام العمل االعتياديــة:   من............................................................ إلى ....................................................................

من..........................................................إلى................................................................ ســاعات العمل االعتيادية: 

                                                           (يقوم المشــرف الميداني بتعبئة هذا القســم)

......................................................................................................................................................................... االســم: 

................................................................................................................................................... المســمى الوظيفي: 

................................................................................................................................................................. رقــم الهاتــف: 

............................................................................................................................................................ رقــم الفاكــس: 

....................................................................................................................................................... البريــد ا�لكترونــي: 

من..................................................................إلى................................................................ أيام العمل االعتياديــة:  

من....................................................إلى...................................................................... ســاعات العمل االعتيادية: 

الملحق ب 

إن الهــدف مــن هــذا التقييم هو تقديم آراء وتعليقات حول أداء الطالب من بداية فترة التدريب العملي إلى نهاية

 ا�ســبوع الثالث من التدريب. وسيســاعد هذا التقييم الطالب على التطور أكاديميًا ومهنيًا. 



الملحق ب 

قــدرة المتدرب على االلتزام بمواعيد الحضور 
وبرنامج العمل الزمني

قــدرة المتدرب على االلتزام بزي العمل 
الرسمي

قدرة المتدرب على التواصل بشــكل فعال مع 
زمــالؤه بالعمل من خالل الكالم والبريد 

ا�لكترونــي أو أي صيغ مكتوبة أخرى. 

قدرة المتدرب على التعامل بشــكل مهني مع 
العمالء والزبائن. 

قدرة المتدرب على التفاعل واالنســجام مع 
الزمالء في العمل. 

أداء الطالب المهني بشــكل عام في فترة 
التدريب العملي.
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ارشادات: 
يرجى اســتخدام المقياس التالي لتحديد االختيار المناســب وتصنيف الطالب وفق الفئات التالية الخاصة

 با�داء الوظيفي والمهنية.

أقل مماغير مرِضالبند
 هو متوقع

كما هو
 متوقع

كما هو
متميز متوقع

الدرجة: : ________________ من 30

المالحظات والتعليقات:

التوقيع: ..................................................................................................

الدرجة: ................................................................... التاريــخ: ...................................................................                                              

ارشادات: 
يرجى اســتخدام المقياس التالي لتحديد االختيار المناســب وتصنيف الطالب وفق الفئات التالية الخاصة

 با�داء الوظيفي والمهنية.

ال ينطبق



نموذج التقييم النهائي للمشرف الميداني
(يقوم الطالب بتعبئة هذا القسم)

االسم:   ..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... رقــم هويــة الطالــب: 

................................................................................................................................................... تاريــخ بــدء التدريــب: 

تاريخ انتهاء التدريب:  .................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... اسم الجهة المضيفة: 

........................................................................................................................................... عنــوان الجهــة المضيفــة: 

..........................................................................................................................................................................................

من ...............................................................إلى.................................................................. أيام العمل االعتياديــة:  

من.........................................................إلى................................................................. ســاعات العمل االعتيادية: 

(يقوم المشــرف الميداني بتعبئة هذا القسم)

......................................................................................................................................................................... االســم: 

................................................................................................................................................... المســمى الوظيفي: 

................................................................................................................................................................ رقــم الهاتــف: 

............................................................................................................................................................ رقــم الفاكــس: 

....................................................................................................................................................... البريــد ا�لكترونــي: 

من...........................................................إلى....................................................................... أيام العمل االعتياديــة:  

من.........................................................إلى................................................................ ســاعات العمل االعتيادية: 

الملحق ج 



مستوى مهارة الطالب ومعارفه ومدى 
فهمة عند بداية التدريب العملي.

مقدرة الطالب على اكتساب المعارف 
والمهارات وتطبيقها على المهام 

الوظيفية ذات العالقة.

قدرة المتدرب على االمتثال لتعليمات 
ا�دارة.

قدرة الطالب على العمل بشكل 
متعاون واالنسجام مع الزمالء في 

العمل.

قدرة الطالب على اتخاذ المبادرة الذاتية 
والبحث عن مهام إضافية.

قدرة الطالب على العمل بأقل درجة 
من ا�شراف.

قدرة المتدرب على إظهار المواصفات 
القيادية ضمن العمل الجماعي. 

تطور مهارات المتدرب في المحادثة 
وتقديم العروض

قدرة المتدرب على إظهار ا�بداع 
وتطبيق مهارات حل المشاكل عند 

التعامل مع التحديات.

أداء الطالب بشكل عام في فترة 
التدريب العملي.

ما هو مدى رضاؤك عن قدرة الطالب 
على أداء المهام الوظيفية الموكلة إليه 

بشكل عام.

ا�داء الوظيفي

الملحق ج 

أقل مماغير مرِضالبند
هو متوقع 

 كما هو
متوقع

فوق
ال ينطبقمتميزالتوقعات 
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الدرجة: ___________________________ من 55



المهنية

المخرجات التعليمية

ف
ار

مع
ال

الملحق ج 

الدرجة: ___________________________ من 30 

حرص الطالب على دقة المواعيد وااللتزام 
بجدول العمل المكتبي باستمرار

قدرة الطالب على االلتزام بالزي المالئم 
لمكان العمل باستمرار.

قدرة الطالب على التواصل الناجح مع 
زمالئه بالعمل سواء شفهًيا، أو عبر 

الرسائل ا�لكترونية، أو غير ذلك من الصيغ 
الخطية

قدرة الطالب على التعامل بمهنية مع 
الزبائن والعمالء.

قدرة الطالب على التفاعل مع زمالئه 
واالنسجام معهم بأسلوب مهني

مستوى المهنية العام للمتدرب خالل 
فترة التدريب  

أقل مماغير مرِضالبند
هو متوقع 

 كما هو
متوقع

فوق
متميزالتوقعات 
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معرفة الطالب بعقيدة الدولة  في إدارة 
الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية ا�عمال

 
فهم أهمية التعاون بين الموظفين في 

ا�قسام

فهم مدى اسهام الفريق والقسم في دورة 
حياة إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية 

ا�عمال في الدولة

فهم المسارات المهنية الرئيسية للتقدم 
الوظيفي 

فهم ا�جراءات المتعلقة بتقييم خطط إدارة 
استمرارية ا�عمال وإدارة الطوارئ المتكاملة.

فهم ا�نشطة المبتكرة في مجال إدارة 
استمرارية ا�عمال وإدارة الطوارئ المتكاملة 

ضمن المؤسسة المضيفة.

أقل مماغير مرِضالبند
هو متوقع 

 كما هو
متوقع

فوق
متميزالتوقعات 
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ال ينطبق

ال ينطبق



الملحق ج 

ت
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القدرة على مراجعة ا�داء الذاتي.
 

القدرة على مساندة الزمالء من خالل تقديم 
النصائح السليمة. 

القدرة على طلي المساعدة والتوجيه عند 
الضرورة.

القدرة على تحمل المسؤولية وتنفيذ مهام 
إدارة الطوارئ المتكاملة وإدارة استمرارية 

ا�عمال المعتادة.

قدرة التعرف على فجوات المعرفة والمهارات 
الشخصية والسعي �يجاد فرص للتطور.

القدرة على  مناقشة خطة التدريب  مع 
المشرفين واالتفاق عليها. 

القدرة على المساهمة في مهام اËخرين مع 
احترام وجهات نظرهم. 

فهم أهمية دوره بالقسم على  المؤسسة 
بأكملها.

 
قدرة التعرف على أوجه التشابه واالختالف في 

ا�هداف والمسؤوليات بين ا�قسام 
المختلفة. 

أقل مماغير مرِضالبند
هو متوقع 

 كما هو
متوقع

فوق
متميزالتوقعات 
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القدرة على التخطيط وتحديد ا�ولويات وإدارة 
عبئ العمل الشخصي.

القدرة على تسليم منتجات العمل وفقًا 
للبرنامج الزمني المتفق عليه مسبقًا.

القدرة على المشاركة بشكل فعال كعضو أو 
قائد في فريق  إدارة الطوارئ المتكاملة أو إدارة 

استمرارية ا�عمال.

القدرة على المشاركة في نقاشات فعالة في 
مكان العمل من خالل تطبيق مهارات 

االستماع الفعالة وأساليب المناقشة وطرح 
ا�سئلة.
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الدرجة: : ________________ من 95

المالحظات والتعليقات:

التوقيع: ..................................................................................................

الدرجة: ................................................................... التاريــخ: ...................................................................                                              

ال ينطبق



الملحق د

نموذج السجل ا�سبوعي
(يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج)

............................................................................................................................................................ اســم الطالب:  

  .................................................................................................................................................... رقــم هويــة الطالــب: 

........................................................................................................................................................ الفصل الدراســي: 

........................................................................................................................................... اســم الجهة المضيفة:  

........................................................................................................................................... عنــوان الجهــة المضيفــة: 

...........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... اســم المشــرف ا�كاديمي: 

........................................................................................................................................... اســم المشــرف الميداني: 

.................................................................................................................................................... المســمى الوظيفي: 

.......................................................................................................................................................................... الهاتــف: 

..................................................................................................................................................................... الفاكــس: 

............................................................................................................................................................ رقم ا�ســبوع: 

................................................................................................................................................... تاريخ بدء ا�ســبوع: 

............................................................................................................................................... تاريخ انتهاء ا�ســبوع: 

............................................................................................................................................... عدد ســاعات الدوام:  



الملحق د

ا�نشطة التي 
نفذها الطالب 
المتدرب خالل 

ا�سبوع

المهارات أو 
المعارف أو 

الدروس الجديدة 
التي اكتسبها 
الطالب خالل 

ا�سبوع

التحديات التي 
واجهها الطالب 

خالل ا�سبوع 
وكيفية مواجهته 

لها

أية تعليقات أخرى

تعليقات المشرف الميداني:

تعليقات المشرف الميداني:

..........................................................................................

توقيع المشرف الميداني

..........................................................................................

توقيع الطالب

تعليقات المشرف الميداني:

تعليقات المشرف الميداني:



التقرير النهائي

 

السجل ا�سبوعي

 (10 درجات لكل سجل)

التقييم النصفي 

(المشرف ا�كاديمي)

التقييم النهائي

 (المشرف ا�كاديمي)

بنــود التقييــم             الدرجــة المحققــة               الدرجــة القصــوى     

الملحق هـ

نموذج التقييم النهائي للمشرف ا�كاديمي

................................................................................................................... اســم المشــرف ا�كاديمي: 

.................................................... من 340 الدرجــة النهائيــة:  

.................................................... من 100 الدرجــة النهائيــة:  

 ................................................................................................................... التوقيــع: 

المالحظات والتعليقات:

مالحظة: يُســلم المشــرف ا�كاديمي هذا النموذج إلى المســجل مرفقًا به السجالت ا�سبوعية والتقرير النهائي والتقييم النصفي 

والتقييم الختامي للمشرف الميداني. 
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الملحق و

نموذج الخطاب الموجه للجهة المضيفة

التاريخ الشهر السنة

اسم المستلم (اللقب والرتبة)

المسمى الوظيفي

اسم الجهة المضيفة

عنوان الجهة المضيفة

اسم المستلم (اللقب/الرتبة): 

تحية طيبة وبعد،،،

ــج  ــم برنام ــي دع ــاهمتها ف ــة] لمس ــة المضيف ــم الجه ــى [اس ــكر إل ــه بالش ــدان، أود أن أتوج ــة رب ــن أكاديمي ــة ع بالنياب

التدريــب الــذي تنظمــه أكاديميــة ربــدان. إن الهــدف الرئيســي مــن هــذا البرنامــج هــو إتاحــة الفرصــة للطــالب الكتســاب 

خبــرة عمليــة مــع بدايــة انتقالهــم مــن البيئــة التعليميــة إلــى بيئــة العمــل. نحــن علــى ثقــة أن مؤسســتكم ســتوفر 

المــكان ا�مثــل للطــالب للتفاعــل مــع زمالئهــم، واكتســاب المعرفــة والمهــارات التــي ســتفيدهم فــي الوقــت الــذي 

ــتوفون  ــالب سيس ــد أن الط ــى تأكي ــوي عل ــاركتكم تنط ــا أن مش ــي. كم ــل المهن ــة العم ــول بيئ ــه لدخ ــتعدون في يس

ــن  ــم م ــع اقترابه ــال، م ــتمرارية ا�عم ــوارئ وإدارة اس ــة للط ــÑدارة المتكامل ــتهم ل ــة بدراس ــددة الخاص ــروط المح الش

التخرج.

نحــن علــى ثقــة أن مؤسســتكم ســتوفر تجربــة عمــل قيٍّمــة وثريــة للطــالب. نشــكر لكــم دعمكــم و إتاحــة الفرصــة 

ــرى،  ــارات أخ ــة استفس ــم أي ــت لديك ــال كان ــي ح ــم. وف ــرة معك ــتمرة ومثم ــراكة مس ــاء ش ــدان لبن ــة رب ــام أكاديمي أم

يرجى عدم التردد في االتصال بي بشــكل مباشر.

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،،



الملحق ز

نموذج سجل الحضور والغياب ا�سبوعي
(يقوم الطالب بتعبئة هذا النموذج)

.................................................................................................................................................................... اســم الطالب:  

............................................................................................................................................................ رقــم هويــة الطالــب: 

...................................................................................................................................................  . اســم الجهة المضيفة: 

............................................................................................................................................... اســم المشــرف ا�كاديمي: 

................................................................................................................................................... اســم المشــرف الميداني: 

............................................................................................................................................................ المســمى الوظيفي:  

............................................................................................................................................................................. الهاتــف:   

رقم ا�سبوع:........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ تاريخ بدء ا�ســبوع:  

........................................................................................................................................................ تاريخ انتهاء ا�ســبوع:  

............................................................................................................................................................ عدد ساعات الدوام:  

توقيع المشرف  وقــت الخــروج         التوقيــع        اســم الطالب               الرقــم الجامعــي   وقــت الدخــول     tالتوقيــع              التاريــخ        
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