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  تطوير ومراجعة البرامج األكاديمية سياسة -010 

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

احدة     ) ..........................................(كلية و                                   

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

كالوريوس         طالب الدراسات جميع الطالب        طالب البالطالب :                                           

 العليا 

جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                        

 :       األسس و األهداف -1

ى تهدف عملية المراجعة إلية التقييم والتخطيط األكاديمي ، حيث تعتبر مراجعة البرامج جزءا مهما في عمل

كاديمية ألجودة البرامج الصالح زمة الللبرنامج وبالتالي عمل التطويرات اتحديد جوانب القوة والضعف في ا

 و كما تهدف إلى تقديم فرصة مناسبة للهيئة األكاديمية لمراجعة الممارسات التعليميةالتي تطرحها الكليات ، 

وخالل عملية مراجعة البرامج األكاديمية ستوى الكلية والمجتمع بشكل أوسع ، دور البرامج األكاديمية على م

يقوم فريق أكاديمي خارجي بمناقشة الخطط المستقبلية لألقسام ويتضمن ذلك أهداف واستراتيجيات األقسام 

 لتحقيق األهداف المرجوة .

لبرامج ومراجعتها ، كما أنها تحدد العمليات التي يجب تبنيها لضمان توفر هذه السياسة إطار عمل لتطوير ا

 من اكتساب الكفاءة التي ترتبط الطالب تمكنأن البرامج المطروحة تحقق االحتياجات ، باإلضافة إلى أنها 

 .بمجال دراستهم 

 

 :      التعريفات -2

 إال في حال التصريح بغير ذلك : ،ألغراض هذه السياسية تنطبق هذه التعريفات
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النظر في  عن ةالمسؤولوهي المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية  تتبع دائرة:  البرامج األكاديمية دائرة

 كليات .مختلف الجوانب اإلدارية واألكاديمية للبرامج األكاديمية في ال

 1000طرح المقرر ، مثل المستوى يشير ذلك إلى المستوى الذي سيتم من خالله :  مستوى المقرر

 إلخ .(  2255) اللغة اإلنجليزية   2000المستوى  ،(  1400االقتصاد )

تها ، مة بالمواضيع التي ستتم دراسيحتوي على توصيف المقرر و النتائج التعليمية و قائ:  فهرس المقرر 

في طرح  تشاركي تال هيئة التدريسيةنطاق التقييم وبعض التفاصيل عن الباإلضافة إلى 

 .المقرر 

 .حساب كمي للزمن المخصص لدراسة المقرر :  الساعة األكاديمية

 : توليفة مشفرة من الحروف واألرقام التي تستخدم لوصف مقرر . رمز المقرر

 مجموعة من المواد التي تضمن حصول الطالب على الدرجة األكاديمية في حالة نجاحه خطة التخصص : 

 ( مثل أنظمة الشبكات و األمن . 2014 ،اسة الرئيسي للطالب ) قاموس أكسفورد مجال الدر:  التخصص

 يازه قبل التسجيل في مقرر متقدم .المقرر الذي يجب على الطالب اجت:  سابقالمتطلب ال

ليها في كليات العلوم التطبيقية ،  وزارة تي يسعى الطالب للحصول عال ةاألكاديمي الدرجة :  البرنامج

 عمان . سلطنة العالي ،التعليم 

م تعيينه من قبل معالي الوزيرة ، وزارة ويت عن البرنامج التي تقدمه الكليات ،المسؤول  :  مدير البرنامج 

 من قبل المدير العام لكليات العلوم التطبيقية . بناء على توجيهاتوذلك  التعليم العالي ،

الضيافة وإدارة  مثل السياحة ، ،(  2014 ،أكسفورد التركيز على مجال معين ) قاموس  :  التخصص 

 األعمال الدولية .

 التسجيل فيها كل فصل لتخصص معين .مجموعة من المواد التي يجب على الطالب :  الخطة الدراسية

ابعة ويعتبر مسؤوال عن مت تم تعيينه من قبل مدير البرنامج ، عضو في الهيئة األكاديمية ي :  منسق النظام

 .بطرح البرنامج في الكليات كل ما يتعلق 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 .للتغييرات الرئيسية والفرعية على المقررات والبرامج  المتبعة  توضح اإلرشادات التالية المنهجية

 يتضمن نطاق مراجعة البرامج كال المراجعات الرئيسية والفرعية كما هو محدد في الملحق ...  : 3.1

 الكليات طرق مختلفة للموافقة على المراجعات الرئيسية والفرعية للبرامج ) الملحق ( .تتبنى  :  3.2

على الفترات التي تنص عليها اللوائح في الكليات ، كما قد تتم تتم مراجعة البرامج بشكل منتظم  :  3.3

 لمعتمدة التيمراجعة برنامج خارج نطاق الجدول التي تم إعداده ، وذلك عند توفر األدلة الكافية وا

 تشير إلى أن البرنامج لن يحقق األهداف المرجوة .
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يقوم مدراء البرامج والهيئة التدريسية باإلشراف على المواضيع التي تتعلق بمناهج المقررات في   : 3.4

كل المطالبات لطرح أو مراجعة مراجعة الكليات التي يعملوا بها ، حيث يجب على مدير البرنامج 

لطالب البكالوريوس ، وذلك لضمان أن جميع الفرص تحقق التوقعات األكاديمية في  أو إلغاء مقرر

 الكليات .

تم ي من الناحية األكاديمية وبعد الموافقة عليه رسميا ،اديمي سليما بعدما يتم اعتبار المقرر األك :  3.5

عاون مع ، ويتم ذلك بالتالمعنية من أجل التخطيط والتطبيق والمتابعة األكاديمية  قساماألتمريره إلى 

 .مدير البرنامج 

ه في حينها، حيث أنالتغييرات التي تطرأ على البرامج في  جميع على االطالعيحق لجميع الطالب   :3.6

إعطاء الطالب خيار إكمال درجتهم األكاديمية إما عن طريق المقرر  حال التغييرات الرئيسية يجب

 وضعه.األساسي أو المقرر الجديد الذي تم 

 

التشريعات الموائمة :  -4  

    2007/  76الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني  -   

   األكاديمية   ئحةالال  -

 

 :راجع الم -5

 

 كتيب اللوائح األكاديمية . -

 2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني  -

 سلطنة عماننموذج طرح برنامج أو تخصص جديد ، وزارة التعليم العالي ،  -

 

 

     : المالحق -6

 

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية    :جهة االعتماد -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة: -8

 

 ..................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 .................. تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 ..................     العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخبدأ 

 ..................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ
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 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   الجهة الداعمة لهذه السياسة: -9

 

 لكليات العلوم التطبيقية  ةالعامية المدير   :جهة االتصال -10


