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 الربامج األكادميية قفو. 4

 نظرة عامة

 .يقف برنامج أكاديمووصفاً للمعايير التي ستتبع عندما تقتضي الضرورة  السياسة واإلجراءات الخاصة بهاتقدم هذه 

 مجال التطبيق

 .كلية الطب والعلوم الصحية باستثناءوأقسامها  الجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع كليات 

 الهدف

خذ إجراءات وتت ،موارداالستخدام األمثل لل، وتهتم بةطلبالالمجتمع و احتياجاتللتغيرات التي تحدث في  الجامعةتستجيب 

ديمية قف برامج أكاوفي بعض األحيان إلى  الجامعةوعلى هذا قد تضطر  .رامج في تحقيق المعايير المطلوبةعندما تخفق ب

ير ق في تحقيق المعايتخف التيقف البرامج التي لم تعد هناك حاجة إليها أو قواعد وإجراءات وهذه السياسة  تناولوت .محددة

مع  لتعاملقدم قواعد اوت ا،المنصوص عليه القواعدت مناسب مع مراعاة يوقتالبرامج في هذه قف وتضمن ، حيث المطلوبة

 .لتحقين بالبرنامجعلى الطلبة الم والعلمي أعلى القسم  سواءً قف برنامج أكاديمي وتأثير 

 السياسة

 .طريقتين: التعليق واإللغاءبإحدى كاديمية األبرامج القف و يتم (1

نظيم أو إعادة الت وجدواه، بما في ذلك امكانية العلمي قف البرامج األكاديمية تأثير ملحوظ على فاعلية القسملوقد يكون  (2

خصصات وبرامج الت تجاه برنامج التعليم العام العلمي ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار التزامات القسم االندماج، أو اإللغاء.

ن أ ، حيثاألكاديمية وقف واحد أو أكثر من برامجهعند التعامل مع الخدمية لبرامج أكاديمية أخرى  عية والمساقاتالفر

يعطي د ققف أحد البرامج األكاديمية ووبالتالي فإن  معين، أكاديمي ببرنامج ال يرتبط بالضرورة العلمي وجود القسم

  .فرصة إلنشاء برنامج جديد أو أكثر
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 األكادمييةقف الربامج و - (4السياسة رقم ) إجراءات

 .فيما يلي كما هو موضح البرنامج األكاديمي قبل إلغائهعلق عادة ي   (1

 :قد تكون هناك حاجة لتعليق برنامج أكاديمي ألحد األسباب التالية (2

 .إذا تبين أن البرنامج لم يعد يساهم في رسالة الكلية أو الجامعة -أ

 .بشكل ملحوظ خالل عدة سنوات ن في البرنامجيإذا انخفض عدد الطلبة المسجل -ب

 .البرنامج في تخريج خمسة أو أكثر من الطلبة سنوياً خالل ثالث سنوات أو أكثرإذا أخفق  -ج

 .وجود أوجه قصور مهمة في البرنامج أو في مستوى الخريجين نالتقييم الخارجي ع إذا كشف -د

  .الخارجياألكاديمي إذا فقد البرنامج االعتماد  -ه

 .إذا لم يكن هناك موارد كافية لدعم البرنامج -و

 .إبداء الرأيللتقييم و لجنة البرامجإلى المعنية التوصيات الخاصة بتعليق برنامج أكاديمي من قبل مجلس الكلية  حولت   (3

تخاذ قرار ال األكاديميةفيما إذا كان سيحيل التوصية لمجلس الشئون  يقرر الذي المديرنائب ل هاقرار رفعباللجنة قوم تو

 .بشأنها

رة إعادة طرح البرنامج م يجوزألسباب قف برنامج أكاديمي، وعند انتفاء هذه اأساسها يواألسباب التي على تحديد  يتم (4

 .األكاديميةومجلس الشئون  لجنة البرامجمن ثم والكلية  إلىمن القسم العلمي  بطلب أخرى

 :في الحاالت التالية لجنة البرامجتـ قترح التوصيات الخاصة بإلغاء البرامج األكاديمية من قبل  (5

 .لفترة ال تقل عن خمس سنوات استمرار البرنامج معلق -أ

 .دون تعليق مسبقفوراً والبرنامج األكاديمي  الغاء الجامعةطلب إدارة  -ب

 بشأنهاقرار  التخاذ األكاديميةلمجلس الشئون  هاالذي يقرر فيما إذا كان سيحيل المديرلنائب حول توصيات لجنة البرامج ت   (6

 .بإحالة التوصيات بإلغاء البرنامج إلى مجلس الجامعة للمصادقة النهائية المديرأم ال. ويقوم 

 ة المعنية وجهة االعتمادبإخطار السلطات الوطني ، يقوم مدير الجامعةجفقة مجلس الجامعة على إلغاء البرنامبعد موا (7

 .المؤسسي الخارجي

 قف أو تعليق برنامج لجنس واحد إالو ال يتموإما للطلبة الذكور أو اإلناث أو لكليهما،  للبرامج أن تـ علـّق أو تلغى يجوز (8

 ويعتبر هذا األمر بالغ األهمية بشكل خاص لكال الجنسين. بعد النظر فيما إذا كانت هناك وسائل بديلة لتقديم البرنامج

 .كال الجنسين أو أحدكاديمي من ألالبرنامج ا عندما تكون هناك حاجة للمجتمع لخريجي

جدد في  ةلبط يتم قبولمن إتمام متطلبات البرنامج للتخرج، وال  فيهالمسجلين  ةالطلب ال يمنع تعليق البرنامج أو إلغائه (9

 المسجلين فيه أن يتخرجوا. ةبللفترة محدودة حتى يتسنى للط لغي ولكنه يبقى مطروحاً ملق أو معبرنامج 
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