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 نظرة عامة
 .برامج الدراسات العليالدوري ال التقييمإجراءات اآللية المتبعة في الغرض وتُحدد هذه السياسة 

 التطبيق مجال
  الجامعةبرامج الدراسات العليا في البرامج الجامعية وكافة تُطبق هذه السياسة على 

 هدفال
تعزيز المساءلة والفعالية المؤسسية للحفاظ على وتعزيز نوعية برامج الدراسات  إلى آلية تهدف للبرامجيُعّد التقييم الدوري 

 :والتي الجامعةفي  العليا المقدمة
 تتمحور حول الطالب. )1
 االحتياجات الوطنية. تلبي )2
 تتوافق مع المعايير العالمية للمؤهل وللتخصص. )3
 يحتاجها الطلبة للنجاح. تتضمن المناهج وطرق التدريس والموارد التي )4
 تقيم وتعدل بصفة دورية. )5
 تمنح الخريج مؤهل أكاديمي ذي مصداقية. )6

 سياسةال
تُراجع جميع البرامج األكاديمية مرة كل أربع إلى ست سنوات لكل قسم علمي، وحيثما أمكن ينبغي مراجعة البرامج  )1

 المماثلة في القسم الواحد في آن واحد.
برامج عملية مراجعة شاملة لمدى توافق البرامج األكاديمية مع متطلبات منظومة المؤهالت تشمل المراجعة الدورية لل )2

 اإلماراتية ودرجة التزامها بالمعايير الوصفية المرتبطة بالمستوى المناسب في المنظومة.
وترتكز على  تتم المراجعة الدورية للبرامج بقيادة أعضاء هيئة التدريس، وتقوم على األدلة، وتركز على الطلبة، )3

ة. الميزانيومراجعة النظراء وتؤدي إلى وضع خطط عمل لتطوير البرامج األكاديمية مرتبطة بعمليات التخطيط 
 رصد مدى تقدم سير العمل في الخطط المرسومة بشكل دوري على مستوى الكلية والجامعة.يو

في ذلك إنتاج الدراسة الذاتية، والزيارة ينبغي أن يشارك الطلبة في جميع مراحل المراجعة الدورية للبرامج، بما  )4
 وعلى األقسام العلمية تحديد أفضل الوسائل لتحقيق متطلبات هذه السياسة. .لمعط الالميدانية، وخط

يتم إدارة ميزانية المراجعة الدورية للبرامج من قبل نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، وتطبق إجراءات المراجعة  )5
كافة برامج التعليم الجامعي والدراسات العليا، ويتكفل بإدارتها نائب مدير الجامعة للشؤون  الدورية للبرامج على

 العلمية بالتنسيق مع نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

والحفاظ  يتم تطبيق إجراءات مراجعة البرامج بشكل دوري لكل من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا وإدارتهاو
 .مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمينائب بالتنسيق مع  العلميةعليها من قبل نائب مدير الجامعة للشؤون 

 .دليل سياسات وإجراءات برامج التعليم الجامعي الموضحة فيتُطبق اإلجراءات الخاصة بالمراجعة الدورية للبرامج و

 

 




