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 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014  التعليم الجامعي دليل سياسات برامج

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 تعريفات البرامج األكاديمية ومكوناتها

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

 تعريفات الربامج األكادميية ومكوناتها. 2

 نظرة عامة
د  .تعريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في تصميم البرامج األكاديمية وتعديلها والموافقة عليها هذه السياسة تُحدِّ

 مجال التطبيق
 .وأقسامها ما عدا كلية الطب والعلوم الصحية الجامعةتُطبق هذه السياسة على كل الكليات في 

 الهدف
بشكل مالئم ضمن مقترحات لبرامج أكاديمية جديدة أو  تعريف عضو هيئة التدريس بمكونات البرامج األكاديمية الستخدامها

  .معّدلة، كما تهدف لتعريف المصطلحات المستخدمة ضمن باقي سياسات هذا الدليل

 السياسة
 :البرامج االكاديمية ومكوناتها كما يليعرف ت

تمنح  وهي لقب يمنح للحائز على هذه الدرجة اعترافاً بأنه قد أنهى بنجاح برنامجاً أكاديمياً دراسيا.: الدرجة العلمية )1
  .درجات أكاديمية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الجامعة

 ها بنجاح بمنحنجازإ عدالمتطلبات الدراسية المحددة التي تسمح بالمساقات ووهو مجموعة من : البرنامج األكاديمي )2
 .الدرجة العلمية

كاديمية األساسية التي يجب انجازها من خالل اإلعفاء ألوهو مجموعة من المتطلبات ا: ةاألساسي متطلباتبرنامج ال )3
لاللتحاق ببرنامج تمهيداً ذلك منها، أو دراسة مساقات بنجاح، أو النجاح في اختبارات معيارية لتحديد المستوى و

 .أكاديمي
برنامج أكاديمي يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس، يمتد عادة أربع سنوات : الدراسي لدرجة البكالوريوسالبرنامج  )4

 .يةوقد يمتد هذا البرنامج في مجاالت محددة مثل الهندسة والطب البيطري إلى خمس سنوات دراس .يةدراس
متطلبات كل من درجتي البكالوريوس برنامج دراسي يشمل : البرنامج الدراسي لدرجتي البكالوريوس والماجستير )5

والماجستير، حيث يتاح لطلبة درجة البكالوريوس الحاصلين على معدل تراكمي مرتفع القبول المبدئي في برنامج 
  .درجة الماجستير خالل مرحلة البكالوريوس

المساقات المطلوبة على هو مجموعة مشتركة من المتطلبات ضمن البرامج األكاديمية. وتركز  :برنامج التعليم العام )6
من  الطلبةوتمكن  والكتابي الشفوي االتصال مهاراتووالتفكير الناقد ومهارات حل المشاكل  ،مختلفة من التفكير أنواع

 .وضع ثقافتهم في سياق عالمي
وقد تخصص في برنامج أكاديمي يتألف من مجموعة من المتطلبات اإلجبارية واالختيارية : التخصص الرئيسي )7

تخصص رئيسي واحد األقل  كاديمي لدرجة البكالوريوس علىاألالبرنامج . ويجب أن يتضمن أخرىيتضمن متطلبات 
 بكالوريوس).الويدون التخصص الرئيسي في شهادة التخرج ( إضافة إلى أية متطلبات أخرى،

 يتجاوز العدد االجمالي برنامج أكاديمي يشمل متطلبات تخصصين رئيسيين. ويجب أال: التخصص الرئيسي المزدوج )8
ألي من للساعات المعتمدة للبرنامج األكاديمي الذي يشمل تخصصاً مزدوجاً العدد المعياري للساعات المعتمدة 

ويكون القبول في هذا البرنامج األكاديمي مشروطا بتحقيق متطلبات القبول  .ساعات معتمدة 9بأكثر من التخصصين 
قل، وقد يشترط للقبول في بعض برامج التخصص المزدوجة انجازاً في مستويات على األ لكال التخصصين الرئيسيين

 ).بكالوريوساليدون التخصصين الرئيسيين في شهادة التخرج (و أعلى.
يختلف عن  في مجال أكاديمي متخصص أو بيني (متعدد التخصصات) تخصص : (اختياري) الفرعي التخصص )9

متطلباته اإلجبارية واالختيارية أقل مما  وتكون .مجال ذي صلةعلى الرغم من أنه قد يكون في التخصص الرئيسي 
في مستوى دراسي  ساعات على األقل تسع ساعة معتمدة تشمل 18في التخصص الرئيسي، وتتكون من  هي عليه

برامج أكاديمية من المتطلبة إلنجاز هذا التخصص جزء  المساقات وعادة ما تكون متقدم ضمن مرحلة البكالوريوس.
 .ويدون التخصص الفرعي في السجل الدراسي للطالب معتمدة في الجامعة.

 12 لمجال موجود في التخصص الرئيسي، ويتكون من وثقتخصص في برنامج أكاديمي يسمح بدراسة أ: المسار )10
 .السجل الدراسي للطالب ساعة معتمدة على األقل، ويدون المسار في

هذا ال يذكر عموماً ساعات معتمدة على األقل تشكل جزء أساسياً من التخصص الرئيسي، و 6مجموعة من : الخيار )11
   .ي شهادة التخرج أو في السجل الدراسيف المصطلح




