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 جديدةإنشاء برامج دراسات عليا . 8

 نظرة عامة

ات دراسبرامج  إنشاءيهدف إلى تنظيم إجراءات وضامناً للجودة  يكون إطار عملواإلجراءات الخاصة بها تشكل هذه السياسة 

 جديدة. عليا

 مجال التطبيق

 .يات واألقسام العلمية بالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع الكل

 الهدف

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

آليات جديدة و دراسات عليابرامج  لمقترحات إنشاءهذه العناصر إطار عمل ضامناً للجودة ينص على توفر الشروط المطلوبة 

 .اعتمادها

 السياسة

 :الشروط اآلتية توفر جديد علىدراسات عليا نشاء برنامج إ يعتمد (1

وجود حاجة إلى هذا البرنامج )سواء داخلية أو خارجية( وتوافر الموارد الالزمة التي تتيح تطبيق البرنامج بجودة  -أ

  .عالية

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

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

 المناسبة لمجال ومستوى البرنامج.والعلمية التأكيد على تطوير الكفاءات البحثية  -د

إثبات أن مساقات الدراسات العليا المقترحة ذات مستوى مرتفع وأكثر تركيزاً وتحدياً للقدرات وتختلف بوضوح عن  -ه

 في نفس التخصص.تلك المساقات الخاصة بدراسات مرحلة البكالوريوس 

اإلمارات وأنه يتبع المعايير الوصفية المرتبطة الوطنية في  إثبات أنه متوافق مع متطلبات منظومة المؤهالت -و

 بالمستوى المناسب في المنظومة.

يجب و المنصوص عليها في إجراءات هذه السياسة. الخطوات المحددة والموافقات جديدة برامج دراسات عليا  إنشاء يتبع (2

 . ذات الصلةة في السياسات داستيفاء الشروط المحدالحق على برامج الدراسات العليا أن يضمن أي تعديل 
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 إنشاء برامج دراسات عليا جديدة - (8السياسة رقم ) إجراءات

 جديد دراسات علياالتقدم بطلب لبرنامج  (1
 جديد المعلومات التالية: دراسات علياللحصول على موافقة إلنشاء برنامج  المقدميتضمن الطلب 

 العلمية والدرجة اسم البرنامج -أ

 البرنامج الذي سيطرح العلمي القسموالكلية  -ب

 مسؤول االتصال/منسقاسم  -ج

 توصيف البرنامج -د

 البرنامج أهداف -1

 مخرجات التعليمية للبرنامجال -2

 مدة الدراسة في البرنامج -3

 ة/الحاج: الطلبألساس المنطقيا -4

  المستهدفين ةالطلب -5

 متطلبات القبول -6

 والمصاريف ةالرسوم الدراسي -7

يرادات إلعدد الطلبة المتوقع التحاقهم بالبرنامج واميزانية البرنامج لمدة ثالث سنوات تتضمن الجدوى: دراسة  -8

 والنفقات

 خرى في دول مجلس التعاون الخليجيللبرنامج مقارنة مع برامج مشابهة أ السمات المميزة -9

 المشابهةرنة مع البرامج الدولية السمات الجوهرية مقا -10

 على برامج مماثلة تم طرحها بالفعل من قبل الكلية أو الجامعةطرح هذا البرنامج لأي تأثير  -11

 المنهج الدراسي -ه

 متطلبات الدرجة العلمية -1

 الخطة الدراسية النموذجية -2

 ومخرجاتها التعليمية أسماء المساقات وتوصيفهاقائمة كاملة ب -3

 المحتوى التفصيلي لثالث مساقات على األقل -4

 التقييم/االمتحانات طخطو اتتفاصيل المساق -5

 التعاون الخارجي -و

 ، إن وجدفي إعداد البرنامج المشاركوناألكاديميون الخارجيون  والخبراء المستشارون -1

 /التعاون المتوقع مع مؤسسات أخرىالشراكات -2

 الموارد -ز

ألعضاء هيئة التدريس الحاليين الذين سيقومون بالتدريس في البرنامج  ال تزيد عن صفحتين ذاتية موجزة ةسير -1

 .ةالبحثيإصداراتهم ت العليا أو اإلشراف عليها وآخر وخبرتهم في التدريس بالدراسا تخصصهمتتضمن 

 مبررات وتكاليف تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد للبرنامج.  -2

 ستستخدم في البرنامج الجديد.المرافق الحالية التي الدعم اإلداري المتوفر و -3

 .مطلوبةالمرافق الجديدة الالدعم اإلداري وتكاليف مبررات و -4

 التكاليف التشغيلية للبرنامج. -5

 اإليرادات المتوقعة -6

 من الجامعة  −

 أخرى مصاريفالرسوم الدراسية أو أي من  −

 مصادر خارجيةمن  −

 

 الموافقة إجراءات (2
 جديدة وفق الخطوات التالية: دراسات علياتتم عملية الموافقة على إنشاء برامج 

 .ويتضمن مراجعة المقيمين الخارجيين علمي المعني لطلب إنشاء البرنامجإعداد القسم ال -أ
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تعديل المقترح بناًء على مالحظات واقتراحات وتوصيات المقيمين الخارجيين. وقد يختار القسم العلمي/ الكلية  -ب

أو بخالف ذلك تقديم إجابة معقولة لماذا لم يتم تنفيذ توصياتهم، ولكن في كلتا اعتماد اقتراحات المقيمين الخارجيين 

 الحالتين، ينبغي تقديم قائمة تدقيق مع االقتراح المعدل لكل نقطة من النقاط الهامة التي أثيرت من قبل المقيمين.

 مجلس الكلية برئاسة عميد كل كلية معنية.موافقة تقييم و -ج

 راسات العليا.تقييم وموافقة مجلس الد -د

 الدراسية بالجامعة.والخطط لجنة البرامج تقييم وموافقة  -ه

ألكاديمية اإرفاق مذكرة مختصرة من القسم/ الكلية المعنية باللغة العربية عن البرنامج لعرضه على مجلس الشؤون  -و

 ومجلس الجامعة لالعتماد.

 األكاديميةتقييم وموافقة مجلس الشئون  -ز

 الجامعةتقييم وموافقة مجلس  -ح

الرابطة الغربية األمريكية و (CAAلجنة االعتماد األكاديمي )تقييم وموافقة كافة هيئات االعتماد ذات الصلة وتشمل  -ط

 (.WASCللكليات والجامعات )

 

 التقييم الخارجي  (3
لخارجيين اأسماء ثالثة أو أكثر من المقيمين بالتشاور مع رئيس القسم المعني مساعد العميد بالكلية المعنية يقترح  -أ

 لعميد الكلية الدوليين

 ين على األقل من القائمة المقدمةأسماء اثن الكليةيختار عميد   -ب

 الخارجيين جميع االتصاالت مع المقيمين مساعد العميدتولى ي -ج
 عند االنتهاء، يقوم مساعد العميد بإخطار رئيس القسم بالتقييم الكامل -د
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