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 سياسة منح الدرجات العلمية  -027

 

_____________________________________________________________ 

 سياسة جديدة              الحالة :            

   سياسة تمت مراجعتها                                   

 تكملة لسياسية قائمة                                             

 كليات العلوم التطبيقيةجميع            النطاق :             

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

 كلية واحدة     ) ..........................................(                                  

                               نغير األكاديميي                األكاديميون    جميع الموظفين                 ن:والموظف           الجهة المستهدفة : 

 طالب الدراسات العليا               البكالوريوس طالب      جميع الطالب          الطالب :        

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

 

 :     األهداف و األسس .1

نح ن مملية موذلك أل ،لمنح الدرجات العلمية  التطبيقية بوضع وتطوير نظام فعال تلتزم كليات العلوم

ذلك كلها تأثير بعيد المدى ملى نزاهة مؤسسة التعليم العالي وو  مملية حساسة للغايةالدرجات العلمية تعتبر 

 ملى سمعة الخريجين.

 يف لعلمية والدبلوم والشهاداتمنح الدرجات ا نظمتهدف هذه السياسة إلى تحديد المبادئ والقوانين التي ت

ظمة في واألنلوائح الكمال كافة المتطلبات التي تحددها ستا كما تهدف إلى ضمان ،التطبيقية كليات العلوم

 .الدرجات العلمية قبل الكليات

 

 :      التعريفات .2

 

 المجلس األكاديمي لكليات العلوم التطبيقية . المجلس األكاديمي : 



2 
 

 .ج األكاديمي منحها للبرنامالدرجة العلمية التي يتم   الدرجة العلمية : 

 الكليات .في  العلوم التطبيقية , ويعتبر أملى سلطة مجلس أمناء كليات  س األمناء : لمج

التي يحتاجها الطالب لدراسة المقرر و يتم حسابها بجمع المحددة المدة الزمنية    السامة المعتمدة :

 السامات الدراسية لكل أسبوع ملى مدى فصل دراسي كامل .

 المعدل التراكمي للطالب .   المعدل :

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة .3
 

 كليات العلوم التطبيقية بالمبادئ التالية :سياسة منح الدرجات العلمية في تلتزم 

 

 كليات العلوم التطبيقية الدرجات العلمية التالية : تمنح  .1.3

 

 بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات . .1

 في التصميم .بكالوريوس العلوم  .2

 بكالوريوس العلوم في دراسات اإلتصال . .3

 بكالوريوس العلوم في إدارة األممال الدولية . .4

 بكالوريوس العلوم في التقنية الحيوية التطبيقية . .5

 بكالوريوس الهندسة . .6

 بكالوريوس التربية . .7

 دبلوم العلوم التطبيقية . .8

 

 علوم التطبيقية وذلك بالتوافق معفي كليات ال يتم وضع الدرجة العلمية من قبل مجلس األمناء . 2.3

 في المؤسسة .السارية  التشريعات والالئحة التنفيذية واألنظمة 

يتم منح الدرجة العلمية للطالب بعد إكماله بنجاح المتطلبات العلمية العامة و كذلك متطلبات برنامج  . 3.3

كاديمية أو أ  توجيه ينظم تخر  التخصص وغيرها من المتطلبات التي تنص مليها األنظمة اال

 الطالب ) الملحق أ ( .

 

يتم منح الدرجة العلمية بعد إكمال الطالب الحد األدنى من الفصول الدراسية والسامات المعتمدة  . 4.3 

الب يشترط أن يكون الطفي فترة الدراسة في الكليات و و ذلك التي يتطلبها برنامج التخصص 

 .التي سيمنح فيها الدرجة في السنة األخيرة مسجال 
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سنة إال في حال وجود ظروف  كل مرة تخر  يُعقد ملى األقلتم منح الدرجة العلمية ضمن حفل ي . 5.3

 تمنع من إقامة الحفل . –يتم تحديدها من قبل المجلس األكاديمي  –استثنائية

 

  توصل إلى قنامة بأنإذا الدرجة العلمية  سحبيحق لمجلس األمناء في كليات العلوم التطبيقية  .6.3

 .يهاحتيال والخداع للحصول ملالاستخدم أسلوب اكان قد الطالب 

 

 :التشريعات الموائمة   . 4

 . 2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم  -

 يات العلوم التطبيقية .لاألكاديمية لك لوائحال -

 

 :قالمالح -5

 

 األكاديمية اللوائحالملحق أ : 

 

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة: -6

 

 س أمناء كليات العلوم التطبيقية مجل    :جهة االعتماد -7

 

 

 :ةتواريخ الموافقة على السياس -8

 

 .............................   تاريخ بتمت الموافقة ملى هذه السياسة 

 .............................  تاريخبتمت الموافقة ملى هذه النسخة من السياسة 

 .............................   تاريخببدأ العمل بهذه النسخة من السياسة 

  .............................    .تاريخبسيتم مراجعة هذه السياسة 

 

 

  العام لكليات العلوم التطبيقية المدير    الجهة الداعمة: -9

 

 

 لكليات العلوم التطبيقية  المديرية العامة    التواصل: جهة -10


