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 تعديل الربامج األكادميية. 5

 نظرة عامة

طرأ على البرنامج األكاديمي وطبيعة اإلجراءات التي قد تي تال اتالتغييرأنواع  واإلجراءات الخاصة بها تُحدد هذه السياسة

 .يتم من خاللها اقتراح التغيير والموافقة عليه وتنفيذه

 مجال التطبيق

 .كلية الطب والعلوم الصحية باستثناء الجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع كليات وأقسام 

 الهدف

حفاظ على تخذ ما يلزم للت، وتهتم باالستخدام األمثل للموارد، وةطلبالتياجات المجتمع واحفي للتغييرات  الجامعة ستجيبت

مصداقية اثة وحدالبرامج األكاديمية من أجل الحفاظ على بعض تعديل قد تقوم بجامعة الالمعايير األكاديمية للبرامج. ولذلك فإن 

البرامج  يؤدي تعديل تعديل البرامج األكاديمية بحيث الجودة في عمليةإطاراً يضمن  السياسة هذه قدمتو تلك البرامج. وجدوى

قبال أو زيادة إ ألفضل الممارسات المعاصرة في مجال التخصص، إلى تقوية المعايير األكاديمية، أو زيادة مواكبة البرنامج

  .الطلبة على البرنامج أو زيادة فرص العمل لخريجي البرنامج

 السياسة

 :البرامج األكاديمية إلى الشروط التالية يلتخضع عملية تعد

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

 .ه، وزيادة الطلب على خريجييهزيادة إقبال الطلبة علو المعاصرة في مجال التخصص،

 .ألكاديمية الدوليةمع المعايير او الدولةالمتعارف عليها في  المعايير األكاديميةيجب أن تتطابق التعديالت مع  (2

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

 .المضي قدماً في التعديالت إال إذا توفر ما يكفي من الموارد المتاحة لتنفيذ التغيير المقصود والحفاظ عليه يجوزال  (4

 .تنفيذ التعديالت إال بعد التقييم وفقاً لإلجراءات وبعد الموافقة عليها من قبل الجهة المفوضة بالتوقيع يجوزال  (5
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 تعديل الربامج األكادميية - (5السياسة رقم ) إجراءات

 "يتم تصنيف التغييرات على أنها "جوهرية" أو "غير جوهرية (1

 :الجوهرية ما يليتشمل التغييرات  (2

 .كما هو وارد في شهادة التخرج اسم الدرجة العلميةتغيير  -أ

إلجبارية ا التوزيع النسبي لعدد الساعات المعتمدة ما بين المساقات تغيير تغيير المجموع الكلي للساعات المعتمدة أو -ب

  .االختيارية والمساقات

 .أكاديمي معين أو إلغاؤه /خيارإدراج مسار -ج

  .األساسية المستخدمة في التدريس في برنامج أكاديمي تغيير اللغة -د

 البرنامج. موقع جديد لطرح تغيير أو إضافة -ه

 تغيير في طريقة تدريس و/أو تقييم مساق )مثل التعليم االلكتروني(.  -و

 تغيير شروط القبول في البرنامج األكاديمي.  -ز

  :تشمل التغييرات غير الجوهرية ما يلي (3

 رمزه. تغيير في اسم المساق أو -أ

 تغيير في فصل طرح المساق. -ب

 تغيير في المتطلبات السابقة للمساق. -ج

 تغييرات ثانوية في محتوى المساق. -د

 .رشادات والمتطلبات ذات الصلةمحتواها وصيغتها باإلفي  الجوهرية التعديالت الجوهرية وغير أن تلتزم مقترحات يجب (4

جب أن تدرج ي بالتاليمقاييس األداء الرئيسية لنجاح البرنامج و تُعتبر معدالت مواصلة التعليم والتخرج من البرنامج من (5

 .مقترحات التعديالت الجوهرية مبررات ضمن

تتطلب مقترحات التعديالت الجوهرية وغير الجوهرية مستويات مختلفة من الموافقة. فالتعديالت الجوهرية تتطلب موافقة  (6

أما التعديالت غير الجوهرية فيتم الموافقة عليها  .مجلس الجامعة ، وقد تحتاج أيضا إلى موافقةاألكاديميةمجلس الشئون 

 .والخطط الدراسية لجنة البرامجمن قبل 

إنه يتطلب فبين كليتين،  إذا كان البرنامج المعدل مشتركا  ، وتتطلب جميع مقترحات تعديل البرنامج موافقة مجلس الكلية (7

  ن.موافقة مجلسي الكليتي

ستشير تن أ ، ويجوز للجنةالتدقيق في اقتراح التعديل الذي تمت الموافقة عليه من قبل الكليةتقوم لجنة البرامج بمهمة  (8

 .خارجي بشأن التعديالت خبير

د ترشاواالس الشروط المطلوبة، ومن خالل المناقشة بين أعضائها فيما إذا استوفى مقترح التعديل لجنة البرامجتُدقق  (9

  .في موضوعية ومزايا التعديالت المقترحة ، تبت اللجنةواإلجراءات الواردة في هذه السياسة والشروط بالمعايير

التعليم  ومن ثم تتم إحالتها إلى لجنة برنامج لجنة البرامجمن قبل  تتم الموافقة على مقترحات تعديل برنامج التعليم العام  (10

  .للمشورة والتوصية العام
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رر بدوره الذي يق المديربالموافقة على التعديالت إلى نائب  لجنة البرامج رفع توصيةتوهري، في حاالت التعديل الج  (11

 .للنظر فيها األكاديميةفيما إذا كان سيحيل التوصية إلى مجلس الشئون 

التوصيات اإليجابية لمجلس الشئون  المديرفي حاالت التعديل الجوهري التي تتطلب موافقة مجلس الجامعة، يرفع   (12

  .ى مجلس الجامعة للموافقةإل األكاديمية

 .للموافقة الخارجي المؤسسي االعتماد وجهة الصلة ذات الوطنية السلطات مع بالتواصل الجامعة مدير يقوم (13

  .لمسجل العام، وبعد ذلك الكليات المعنيةا المديرويُبلغ نائب  .النهائيقرار الب المديربإعالم نائب  المديريقوم   (14

ك مسؤولة عن التنفيذ العملي للبرنامج المعدل، بما في ذلالمعنية الكلية أو الكليات  الموافقة على التعديالت، تكونبعد   (15

 .أصحاب المصلحة ممن لهم عالقة بالموضوعإعالم الطلبة و إدخال المتطلبات الجديدة ضمن منظومة معلومات

 :اقات حاليةمالحظات حول طرح مساقات جديدة أو إدخال تغييرات على مس  (16

 .سنويا وبشكل دوري ليشمل التعديالت التي تمت الموافقة النهائية عليها عدل دليل البرامج األكاديميةيُ  -أ

 إلغاء و جديد كمساق والمحتوى التوصيف في ٪50الذي تطلب تغييرا  بنسبة أكثر من  المساق المعدل اعتباريجب  -ب

 .القديم المساق
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