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 نظرة عامة

ة برامج أكاديمي إنشاءيهدف إلى تنظيم إجراءات وضامناً للجودة  يكون إطار عمل واإلجراءات الخاصة بها تشكل هذه السياسة

 .جديدة

 مجال التطبيق

  .، باستثناء كلية الطب والعلوم الصحيةالتي تطرح درجات علمية وأقسامها الجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع كليات 

 الهدف

ل إدارتها إدارة فعالة. وتشككما تؤكد على برامجها األكاديمية، اتساق ومعايير وحداثة عناصر رئيسية تضمن  الجامعةحددت 

الشروط المطلوبة إلنشاء برامج أكاديمية جديدة  هذه العناصر إطار عمل ضامناً للجودة ينص على توفر الحد األدنى من

 .وآليات اعتمادها

 السياسة

 :نشاء برنامج أكاديمي جديد على الشروط اآلتيةإ توقفي (1

  .تطابق البرنامج مع رؤية الجامعة، ورسالتها، وخطتها االستراتيجية -أ

 المتحدة العربية اإلمارات دولة ورؤية السوق تحليل إلى استنادا البرنامجوجود حاجة إلى هذا  -ب

اء هيئة ، بما فيها أعضالتي تتيح تطبيق البرنامج بجودة عالية)حالياً أو قبل طرح البرنامج( توافر الموارد الالزمة  -ج

  .التدريس ذوو الخبرة

 .والمؤسسات األكاديمية الدولية الدولةتطابق البرنامج مع المعايير األكاديمية المعتمدة في  -د

موافقة  علىكاديمية الجديدة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في إجراءات هذه السياسة والبرامج األ إنشاءيعتمد  (2

الجهة المفوضة بالتوقيع. وال يجوز إدخال أي تعديل الحق على البرنامج األكاديمي، السيما إلى أجزائه الجوهرية أو 

 .دليلال اواإلجراءات الواردة في هذ( أعاله، وبموجب السياسات 1األساسية، إال وفق شروط البند )
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 إنشاء برنامج أكادميي جديد - (3السياسة رقم ) إجراءات
ضاء هيئة أعيجب أن تحظى بتأييد مجموعة من حيث القسم العلمي أو الكلية  منالبرامج األكاديمية الجديدة  بدأ مقترحاتت (1

موضع  ه، وإعداد الترتيبات العملية المطلوبة لوضعالبرنامج الموافقة علىاستيفاء شروط مسؤوله عن  كونتالتدريس 

  .الدراسية التخصصيةمساقاته تدريس التنفيذ فور المصادقة عليه، والمساهمة في 

، ومن ثم معنيال يخضع إعداد المقترحات التفصيلية لمشاريع البرامج األكاديمية الجديدة لموافقة مسبقة من مجلس الكلية (2

  :على األقل اآلتية خطاب نوايا ال يتعدى الصفحتين ويشمل النقاطعلى  نائب المديرموافقة 

 .بما في ذلك المبررات األكاديمية( للبرنامج، للحاجةتحديد مبررات البرنامج ) المبررات العامة  -أ

 .المستهدفين لبةتحديد جمهور الط -ب

 .ومبرراته في أهدافه حسب ما ُذكر إثبات الحاجة للبرنامج -ج

 .لخطط االستراتيجية للكلية والجامعةلإثبات مواءمة البرنامج المقترح  -د

 .تحديد الموارد المطلوبة لبدء البرنامج وتطبيقه -ه

 .لدولةأو غيرها من مؤسسات التعليم في ا الجامعةالبرامج المماثلة المعتمدة في  دراجإ -و

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج عالية سمعة ذات مؤسسات في مماثلةال برامجال إدراج -ز

نترن  اال يتم إعداد المقترحات التفصيلية لمشاريع البرامج األكاديمية الجديدة حسب االرشادات المنشورة على موقع (3

اسية الدر الخططو أو حسب متطلبات النظام اآللي إلدارة البرامج بمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةالخاص 

التي تشمل مبررات طرح البرنامج وأهدافه وُمخرجاته التعليمية  ، باإلضافة إلى المعلومات األساسيةوإجماالا  في الجامعة.

يجب أن تشمل جميع المقترحات التفصيلية ، لخوالمناهج والخطط الدراسية وشروط القبول وتوصيف المساقات... إ

 :لمشاريع البرامج األكاديمية الجديدة ما يلي

 .لنيل شهادة البكالوريوس ماراتية"إلهالت اتقييم مدى التزام البرنامج المقترح بمتطلبات "منظومة المؤ -أ

 لخريجي "مخرجات التعلم المؤسسيةفي " تقييم مدى قدرة البرنامج المقترح على تحقيق المخرجات التعليمية المحددة -ب

  .جامعة اإلمارات العربية

 .الشهادة هذه يتقييم مدى مساهمة الشهادة األكاديمية في توفير فرص عمل لحامل -ج

  .كاديمية المتعارف عليها عالميا في مجال تخصص البرنامجألتطابق البرنامج مع المعايير اتقييم مدى  -د

، الحاجة إلى خريجيه، والموارد ةبلقبال عليه من الطإلتقييم قابلية البرنامج لالستمرار على المدى الطويل )ا -ه

 .المطلوبة(

( تكاليف 3( التكاليف التشغيلية، و2 .تكاليف بدء البرنامج( 1الموارد المطلوبة إلعداد البرنامج وتطبيقه، بما فيها:  -و

 .مواد المكتبة وغيرها من مصادر التعليم

 .اإلضافيين المطلوبين لطرح البرنامج وتخصصاتهم أعضاء هيئة التدريسعن أعداد  رؤية عامة -ز

 لعاليا من مؤسسات التعليم أو غيرها الجامعةة في وحرطتقييم العالقة بين البرنامج المقترح وغيره من البرامج الم -ح

 .الدولةفي 

  .تفاصيل كاملة عن المتطلبات األكاديمية التي يجب على الطالب استيفاؤها للتخرج من البرنامج -ط

  .البرنامج بشكل فعال الهياكل والموظفين والعمليات التي من شأنها أن تؤمن طرح وادارة -ي

، )مع خطة الهيئات الدولية المتخصصة، إذا كان ذلك متاحاا كاديمي من ألفرص حصول البرنامج على االعتماد ا -ك

 (.لضمان اعتماد البرنامج

 .العالم في عالية سمعة ذات مؤسسات في مماثلة أخرى برامج مع المقارنة -ل

طرح البرنامج، يسوف تخضع المقترحات التفصيلية لمشاريع البرامج األكاديمية الجديدة لموافقة مجلس القسم العلمي الذي  (4

ب أن ينال البرنامج، فيج طرح. وإذا كان  كليتان ستتوليان المعنية لكليةاإلى موافقة مجلس  قترحاتتخضع تلك المكما 

  .البرنامج المقترح موافقة مجلسي الكليتين معاا 

لمراجعة  ينارجيخال ينمقيمال من )اثنين(ال يقل عن  ما باقتراح برنامج أكاديمي جديد باختيار عميد الكلية التي تقدم يقوم  (5

 :الخارجيون الشروط التالية المقيمونمقترح البرنامج، ويجب أن يستوفي 
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  .خصص ذي صلة بالبرنامج قيد المراجعةتالخارجي خبيراا عالمياا في  المقيميكون  -أ

سات في مؤس األكاديمية، أو اعتماد، أو ترخيص، أو إجازة البرامج تقييمالخارجي بخبرة وافرة في  المقيميتمتع  -ب

 .التعليم العالي

اركاا ش، بوصفه طالباا سابقاا، أو مدرساا سابقاا، أو متقدماا لعمل، أو مالجامعةالخارجي عالقة سابقة مع  للمقيمأال تكون  -ج

 .بحوث، أو شريكاا لغايات التبادل التعليمي واألكاديمي في

 النهائية لمقترح البرنامج األكاديمي الجديد. ويقوم الخارجيين في االعتبار عند إعداد الصيغة المقيمينتؤخذ توصيات  (6

يرات التي لتغياقد أخذت في الحسبان ضمن المقترح، مع شرح  التقييم الخارجيالعميد بالتأكد من أن توصيات تقرير 

ي المقترح مأُجري  استجابة لتلك التوصيات، أو تبريراا ألسباب عدم إجراء التغيير المقترح. ويتم إرسال البرنامج األكادي

  .شهر على األقل من تاريخ البدء بتطبيق البرنامج 18قبل  نائب المديربصيغته النهائية إلى مكتب 

بمهمتي تدقيق وتقييم المشاريع النهائية للبرامج األكاديمية الجديدة. وتحرص اللجنة المذكورة على أن  لجنة البرامج تقوم (7

رح عضائها والتوصية بقبول طأيكون البرنامج كامالا شامالا ويحقق الجودة المتوقعة من خالل إجراء مناقشة المقترح بين 

 .لمذكورة أعالهالبرنامج من عدمه وذلك في ضوء المعايير والمتطلبات ا

الة التوصيات بإح المديرللنظر فيها. ويقوم  األكاديميةإلى مجلس الشئون اللجنة إن كان سيحيل توصية  نائب المدير رريق (8

 .النهائية للموافقةاإليجابية بإقرار البرامج إلى مجلس الجامعة 

بالتواصل مع السلطات الوطنية ذات الصلة  الجامعة مدير يقومالبرنامج من قبل مجلس الجامعة،  إذا تم  الموافقة على (9

 لطلب ترخيص / اعتماد البرنامج.

 مادجهة االعتالتواصل مع ب الجامعة مدير ل السلطات الوطنية ذات الصلة، يقومالبرنامج من قبإذا تم ترخيص/اعتماد  (10

 لبرنامج.ا على المؤسسي الخارجي للموافقة النهائية

 بمكت ، ويقوم نائب المدير بإخطارالمؤسسي الخارجي بقرار جهة االعتماد المديرنائب بإخطار  يقوم مدير الجامعة (11

 المعنية. أو الكليات لكليةالعام وا سجلمال

البرنامج، بما في ذلك إدخال المعلومات والمتطلبات الالزمة إلى "نظام  مسؤولة عن طرحالمعنية تكون الكلية أو الكليات  (12

 للجهات ذات العالقة.تسجيل الطلبة" وتسويق البرنامج 
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