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 دراسات العليال. تعديل برامج ا10

 عامةنظرة 

 في الدراسات العليا طرأ على البرنامج األكاديميقد تي تال اتالتغييرأنواع  واإلجراءات الخاصة بها تُحدد هذه السياسة

 .اإلجراءات التي يتم من خاللها اقتراح التغيير والموافقة عليه وتنفيذهو

 التطبيق مجال

 .الجامعةبرامج الدراسات العليا بجميع تُطبق هذه السياسة على 

 الهدف

األكاديمية من  البرامجبعض تعديل قد تقوم بجامعة ال، ولذلك فإن ةطلبالتياجات المجتمع واحفي للتغييرات  الجامعة ستجيبت

ج تعديل البرام إطاراً يضمن الجودة في عملية السياسة هذه قدمتو تلك البرامج. مصداقية وجدوىحداثة وأجل الحفاظ على 

اصرة ألفضل الممارسات المع البرامج إلى تقوية المعايير األكاديمية، وزيادة مواكبة البرنامجيؤدي تعديل  األكاديمية بحيث

 .أو زيادة إقبال الطلبة على البرنامج وزيادة فرص العمل لخريجي البرنامج في مجال التخصص،

 السياسة

 :لشروط التاليةفي الدراسات العليا لالبرامج األكاديمية  تخضع عملية تعديل

ات ألفضل الممارس هتومواكب ،جودة البرنامج كما هو محدد في المعايير األكاديمية حسينأنه من شأن التغيير ت إثبات (1

 .خريجيه، وزيادة الطلب على يهزيادة إقبال الطلبة علو المعاصرة في مجال التخصص،

 .المعايير األكاديمية الدوليةومع دولة الالمتعارف عليها في  يجب أن تتطابق التعديالت مع المعايير األكاديمية (2

 .ورسالتها وخطتها االستراتيجية الجامعةمع رؤية  يجب أن تتسق التعديالت (3

 .يجب ذكرهاأداء رئيسية كمؤشرات نسب االستبقاء والتخرج من البرنامج في االعتبار يؤخذ يجب أن  (4

 .عليهما يكفي من الموارد لتنفيذ التغيير المقصود والحفاظ يجب إثبات أن هناك   (5

وفقاً لإلجراءات وبعد الموافقة عليها من قبل الجهة المفوضة  تقييم ومراجعة البرنامجتنفيذ التعديالت إال بعد يجوز ال  (6

 .بالتوقيع
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 تعديل برامج الدراسات العليا - (10السياسة رقم ) إجراءات

 "جوهرية" أو "غير جوهرية" إما التعديالتيتم تصنيف  (1

 يلي: الجوهرية ما التعديالتتشمل  (2

 للبرنامج. أو المخرجات التعليمية تغيير واضح وكبير في األهداف التعليمية -أ

 .وارد في شهادة التخرجعن ال الدرجة العلميةتغيير مسمى  -ب

بارية اإلج ساقاتالنسبي لعدد الساعات المعتمدة ما بين المتغيير المجموع الكلي للساعات المعتمدة أو التوزيع  -ج

  االختيارية. ساقاتوالم

 ؤه.إدراج مسار أكاديمي معين أو إلغا -د

 .م عن بعدمثل التعليم اإللكتروني أو التعلي العليا الدراساتاألساسية المستخدمة في التدريس في برنامج  الوسائلتغيير  -ه

 تغيير أو إضافة مكان طرح برنامج. -و

 إضافة أو إلغاء تعاون مع مؤسسة أخرى لتقديم مساقات. -ز

 تغيير في متطلبات القبول. -ح

 اللغة األساسية التي يُطرح بها البرنامج.تغيير  -ط

 جوهرية ما يلي: ال غير التعديالتتشمل  (3

 .دون تغيير التوزيع النسبي لعدد الساعات المعتمدة اإلجبارية واالختياريةمن إدراج أو إلغاء خيار محدد  -أ

تحويل مساق من المتطلبات االجبارية إلى المتطلبات االختيارية للبرنامج أو العكس بدون تغيير التوزيع النسبي لعدد  -ب

 .الساعات المعتمدة االجبارية واالختيارية

 تغيير الكتب الدراسية أو مصادر التعلم األخرى. -ج

 ة للمساقات.المتطلبات السابق أو عناوين المساقاتأو  تغيير في أرقام المساقات -د

 %50القائمة والتي تتطلب تغيير أكثر من  وفي حالة المساقات .عنوان أو توصيف المساقأو إلغاء أو تغيير  تحديث -ه

 المساق القديم. وإلغاءإضافة المساق المعدل كمساق جديد ، يتم ىمن التوصيف والمحتو

ويتمثل في طرح برنامج أكاديمي خارج جوهري"،  تعديلهناك نوع آخر من التغيير في البرامج والذي يُعّد بمثابة " (4

لتقديم  يكون هناك حاجةلبرنامج، النماذج المالية لراء تعديالت كبيرة على وفي حال تطلب هذا التغيير إجالحرم الجامعي. 

 مقترح تفصيلي بهذه التغييرات واآلثار المترتبة للمراجعة والموافقة عليها.

ي جوهرية إلى الموافقة عليها من قبل مستويات مختلفة فالوغير يحتاج األمر فيما يتعلق بمقترحات التعديالت الجوهرية  (5

قة عليها جوهرية فيتم الموافالغير ، أما التعديالت األكاديميةالشئون مجلس الجامعة. فالتعديالت الجوهرية تتطلب موافقة 

 .الدراسيةالخطط البرامج و لجنةمن قبل 

شكل يطرح ب. وإذا تم اقتراح تعديل برنامج المعنية لكليةمجلس اموافقة بمقترحات تعديل برنامج ما يجب أن تحظى  (6

 .كل من الكليتينفيجب عندئذ الحصول على موافقة مجلس  ،من قبل كليتينمشترك 

لذي تمت ا الجوهري مقترح التعديلبتقديم والذي يقوم  عميد كلية الدراسات العلياتتطلب التعديالت الجوهرية موافقة  (7

شاري استب االستعانة جوز لهوي ،والموافقة للمراجعةالدراسية  والخطط لجنة البرامجإلى  المعنية الموافقة عليه من الكلية

إلى لجنة  هابنقديم مباشرة الكلية عميدالجوهرية، يقوم  غير تعديالتوبالنسبة لل التعديالت. هذه بشأنألخذ رأيه خارجي 

 .والموافقة للمراجعة البرامج والخطط الدراسية

الشروط المطلوبة، ومن خالل المناقشة  المقترحفيما إذا استوفى  مهمة التدقيقالدراسية  والخطط لجنة البرامجتولى ت (8

 رح.لتعديل المقتفي ا يتخذ اإلجراء المناسب، السياسةواسترشاداً بالمعايير الواردة في هذه  أعضائهاوالمناظرة بين 

الموافقة/رفض التعديالت، وفي حالة  بالنظر فيالدراسية  والخطط لجنة البرامجتقوم في حاالت التعديل الجوهري،  (9

 للنظر فيها. األكاديميةالشئون مجلس إلى  تهاتوصيحيل الموافقة عليها ت

اسات عميد كلية الدر بإخطار المديرنائب  ويقوم. األكاديميةشؤون بقرار مجلس ال المديربإعالم نائب  الجامعة مديريقوم  (10

  .بالقرار الكليات المعنيةو، المسجل العاممكتب ، والعليا

 ظامنعن التنفيذ العملي للبرنامج المعدل، بما في ذلك إدخال المتطلبات الجديدة ضمن هي المسئولة الكليات  الكلية أو تُعد   (11

 .المصلحة المعنيينوالتسويق للبرنامج ألصحاب  الطلبةمعلومات 

 .وبشكل دوري ليشمل التعديالت التي تمت الموافقة النهائية عليها عدل دليل البرامج األكاديمية سنوياً يُ  (12
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