
 2014) لسنة 19تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (

 السياسةرقم  01-ت.ج
 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014  دليل سياسات برامج التعليم الجامعي

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 إدارة البرامج األكاديمية لمرحلة التعليم الجامعي

 نائب مدير الجامعة للشؤون العلميةالمكتب المسئول:  ات هذه السياسةصفحعدد  1 من  1
 

 ملرحلة التعليم اجلامعي ادارة الربامج األكادميية. 1

 نظرة عامة
 :فيما يتعلق بما يلي هاويشرح كيفية تطبيق لمرحلة التعليم الجامعي يقدم هذا الدليل توصيفاً إلدارة البرامج األكاديمية

 إنشاء برامج أكاديمية جديدة أو أجزاء مكوناتها )1
 تعديل البرامج األكاديمية أو أجزاء مكوناتها )2
 .المراجعة الخارجية الدورية للبرامج األكاديمية والتقييم الداخلي المنتظم ألجزاء مكوناتها )3

 مجال التطبيق
لى كل البرامج األكاديمية في مرحلة التعليم الجامعي، باستثناء البرامج عسياسات هذه التنطبق يذكر غير ذلك، ما لم 

 .األكاديمية لكلية الطب والعلوم الصحية

 الهدف
البرامج بشكل  ههذتدار ة، ويلجامعاسياسات الجراءات واإلجامعة في سياق الالبرامج األكاديمية وتدار من قبل كليات  طرحت

 .الجامعةيضمن توفر معايير عالية في البرامج األكاديمية لمرحلة التعليم الجامعي مما يؤدي إلى تحقيق رسالة 

 السياسة

ليم الجامعي وعن رسم مسؤوال عن ضمان تحقيق المعايير العالية في البرامج األكاديمية لمرحلة التع نائب المديرعتبر يُ  )1
االلتزام باإلجراءات  مسؤوالً عن ضمان نائب المديركما يُعد  .فاعلة تساعد على تحقيق ذلك راءاتواج اتوتنفيذ سياس
 .والسياسات

االلكتروني موقع الفي  هانشرعن ن السياسات واإلجراءات المدرجة في هذا الدليل وهو المسؤول ع نائب المديرعتبر ي )2
من قبل أي من مستخدميها وذلك  تعديل)إضافة أو حذف أو اقتراحات تحديث هذه السياسات (تقديم  يجوزو. جامعةلل

 .من خالل القنوات الرسمية لتغييرها

، العلمية، ومجلس الشئون لجنة البرامجلموافقة مجلس الكلية، و البرامج األكاديمية إنشاء أو تعديل مقترحات تخضع )3
عرض بعض المقترحات  لجنة البرامجل يجوزو ومجلس الجامعة وفقا لطبيعة االقتراح والجهة المفوضة بالتوقيع.

  .التعليم العام برنامج المقدمة إليها على لجنة
 

  



 م2014) لسنة 47تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة 01-ت.ج

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 01/09/2014  دليل إجراءات برامج التعليم الجامعي

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 األكاديمية لمرحلة التعليم الجامعي إدارة البرامج

 نائب مدير الجامعة للشؤون العلميةالمكتب المسئول:  عدد صفحات اإلجراءات 1 من  1
 

 ملرحلة التعليم اجلامعي األكادمييةإدارة الربامج  - )1السياسة رقم ( إجراءات

يقوم نائب مدير الجامعة باختيار بشكل جزئي إلى أعضاء هيئة التدريس من خالل لجنتين  تسند عملية تنفيذ هذه السياسة )1
 :امرؤسائه

كلية الطب والعلوم  (فيما عداالجامعة  من كلياتمن ممثلين عن كل كلية  لجنة البرامجتتكون :  لجنة البرامج -أ 
برنامجاً  والموافقة عليها ووضع األكاديمية. وتقوم هذه اللجنة بمراجعة مقترحات إنشاء أو تعديل البرامج )الصحية

  :للمراجعة الدورية الخارجية للبرامج الدراسية بهدف تحقيق ما يلي
ومع  ضمان تماشي كل برنامج أكاديمي وأجزاء مكوناته مع المعايير األكاديمية الدولية المتعارف عليها -1

 .الجامعةسالة الخاصة ببرامج التعليم العالي ور للدولة المتطلبات القانونية
جامعة الوعالقته بالبرامج األخرى في  الجامعةموازنة أثر البرنامج األكاديمي فيما يتعلق بالموارد المتاحة ب -2

 .الدولةو
 العمل. سوق متطلباتوالمجتمعية الحتياجات ل جميع البرامج األكاديمية مالئمةتأكد من ال -3

(فيما عدا  الجامعةكليات من  الجامعي العام من ممثلين عن كل كليةتتكون لجنة التعليم : لجنة التعليم الجامعي العام -ب 
مساقات التعليم المقترحات الخاصة بإنشاء أو تعديل  . تقوم هذه اللجنة بمراجعةكلية الطب والعلوم الصحية)

 :لتحقيق ما يلي برنامج التعليم العامالجامعي العام والموافقة عليها ووضع برنامجاً للمراجعة الدورية الخارجية ل
برامج التعليم الجامعي العام في الجامعات  مع المعايير المتبعة في برنامج التعليم العامضمان أن يتوافق  -1

 .الجامعة متطلبات وأن يحققالمعترف بها دولياً، ية البحث
على مستوى الكليات فيما يتعلق بتصميم المساقات وموادها التعليمية،  برنامج التعليم العامدعم وتعزيز تنفيذ  -2

وجدولة المساقات، والتنسيق والتعاون بين الكليات، والتطوير والتقييم الدوري للمساقات، وتقييم مدى تحقيق 
برنامج ة ، وتحديد سبل تعزيز الممارسات المتبعة في اداربرنامج التعليم العامالطلبة للمخرجات التعليمية ل

 .التعليم العام
نشر الطرق الفاعلة في تدريس وتصميم المناهج التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مساقات  -3

 .التعليم الجامعي العام

نتائج عمليات المراجعة وتعديل البرامج حسب السياسات واإلجراءات ذات الصلة عرض ومناقشة  المديرنائب  يتولى )2
لوحدات األخرى بالجامعة حسب مع ا يل برامج أكاديمية ومكوناتها ورفع تقارير حول الجودة والمعايير)(إنشاء أو تعد

 .ما تقتضي الحاجة

الخاصة بإنشاء أو تعديل أو إيقاف البرامج األكاديمية وينعكس ذلك  بسجل من كل القرارات يحتفظ مكتب المسجل العام )3
 .بالتعاون مع مكتب نائب المدير الذي يحّدث دورياً وينشر األكاديميةبتدوينه في دليل البرامج 

 
 




