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  018أكاديمية جديدة_وحدات تأسيس السياسة األكاديمية_
 

 :المحتويات
 الهدف / الغرض •
 المصدر / السلطة •
 الفئات المعنية بمعرفة هذه السياسة •
 توصيف السياسة  •
 التعريفات •
 بنود السياسة •
 اإلجراءات •

 

 2: رقم اإلصدار

 2014مايو  13: تاريخ السريان

 2014مايو  13: راجعتها لجنة اإلدارة التنفيذية في

 2014مايو  13: اعتمدها رئيس الجامعة في

 2018مايو  28اعتماد اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء الجامعة: 

 

 الهدف / الغرض
يتمثل الغرض من وضع سياسة تأسيس الوحدات األكاديمية الجديدة في تحديد المعايير الخاصة بتأسيس وحدات أكاديمية جدي�دة 

 . ليات أو األقسام أو البرامج أو المراكز أو المعاهد أو الوحداتبما في ذلك الك
 

 السلطة/ المصدر 
 . أعد هذه السياسة مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية وصدق عليها رئيس الجامعة

ت المص�احبة له�ا يتولى مكتب نائب رئيس الجامع�ة للش�ؤون األكاديمي�ة مس�ؤولية اإلش�راف عل�ى تنفي�ذ ه�ذه السياس�ة واإلج�راءا
 . ومراقبتها

 

 هذه السياسةالفئات المعنية بمعرفة 
 رئيس الجامعة 

 رئيس الجامعة نواب 

 المستشار القانوني 

  اءدالعم 

 رئيس القسم/  اءرالمد 

 أعضاء هيئة التدريس 

  المالية/ موظفو الحسابات 

 الطالب 

 الموظفون كافة  
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 ف السياسةيوصت
األكاديمية الجديدة بما في ذلك كليات وأقسام وبرامج ومراكز ومعاهد ووحدات لضمان  الوحداتر فكرة تأسيس تدعم جامعة قط

فعالية تنظيم وإدارة البرامج األكاديمية الُمقدمة، ولمشاركة المجتمع وخدمته على نحو أفضل، ولدعم إجراء األبح�اث وتعزيزه�ا 
 . الخاصة بالتخطيط االستراتيجي باالتساق مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها

على  وال تنطبق هذه الخطوات. ةجديد ةأكاديمي وحدةوتحدد هذه السياسة الخطوات الرئيسية وتسلسل الموافقة المطلوبة لتأسيس 
سياس�ة وإذا كان اإلجراء الُمقترح يتعلق بتأس�يس برن�امج أك�اديمي، يج�ب حينه�ا االمتث�ال ل. البرامج األكاديمية الخاصة بالدراسة

وإذا ك�ان اإلج�راء الُمقت�رح يتعل�ق بتع�ديل برن�امج أك�اديمي موج�ود، يج�ب حينه�ا . الجامعة الخاصة ببدء برنامج أك�اديمي جدي�د
 . االمتثال لسياسة الجامعة الخاصة بتحسين المناهج الدراسية

ص�ول عل�ى درج�ات أكاديمي�ة أو يتعلق ب�اإلجراءات األخ�رى، مث�ل وض�ع ب�رامج جدي�دة للح ةاألكاديمي الوحدةوإذا كان تأسيس 
وم�ع ذل�ك، ي�تم مراجع�ة االقت�راح واعتم�اده وفًق�ا لجمي�ع السياس�ات ذات . إعادة هيكلة برنامج موجود، يجوز تقديم اقتراح واح�د

 .الصلة

 

 التعريفات
 ةاألكاديمي الوحدة
األكاديمي��ة، بخ��الف المراك��ز  تللوح��داويج��وز . األكاديمي��ة الكلي��ات واألقس��ام والب��رامج والمراك��ز والوح��دات الوح��داتتش��مل 

 .درجة اكاديمية، تقديم برامج أكاديمية أو مهنية التي تؤدي إلى الحصول على ووحدات البحثوالمعاهد 
 

 الكلية
وي�رأس . أكاديمي�ة درج�ةُتعد الكلية كياًنا أكاديمًيا يتكون في العادة من قس�م واح�د أو أكث�ر م�ن قس�م يق�دم ب�رامج للحص�ول عل�ى 

ويمك�ن أن تش�تمل الكلي�ة عل�ى ب�رامج ومراك�ز . ن األكاديمي�ةلعمداء ويتبع مكتبه مكتب نائ�ب رئ�يس الجامع�ة للش�ؤوالكلية أحد ا
 . ومعاهد

 
 القسم

حصول على درجات للالذي يقدم في العادة برامج  إلى الكيان األكاديمي" القسم"ألغراض تتعلق بهذه السياسة، ُيشير مصطلح 
ويمكن أن يشتمل . ويرأس القسم رئيس القسم ويقع مكتبه عادًة داخل الكلية. ب الدراسات العلياأكاديمية للطالب الجامعيين وطال

 .القسم على برامج ومراكز ومعاهد
  

 البرنامج
امج التي نالكيان األكاديمي الذي يقدم برنامًجا واحًدا أو أكثر من بر إلى" برنامج"ألغراض تتعلق بهذه السياسة، ُيشير مصطلح 

مدير أو منسق برنامج ويجوز أن يقع  ويرأس البرنامج. أو عدم الحصول عليها اكاديميةإلى الحصول على درجة قد تؤدي 
 . مكتبه داخل القسم أو الكلية أو بمكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

 
 المركز أو المعهد

وعل�ى ال�رغم . التدريبات أو أنشطة الخدم�ة المجتمعي�ة وبرامجه�ا ُيعد المركز أو المعهد كياًنا أكاديمًيا ُيقدم األبحاث أو التعليم أو
من أن المراكز والمعاهد ليس لديها سلطة على المنهج األكاديمي وقد ال تقدم برامج تؤدي إل�ى الحص�ول عل�ى درج�ات جامعي�ة 

مرك��ز أو المعه�د التع��اون م��ع ويج�وز لل. رس�مية، فم��ن الممك�ن أن تق��دم التعل�يم وال��دورات والب�رامج التدريبي��ة والمس�اعدة الفني��ة
أو هيئات أو منظمات أخرى، مثل الكليات والجامعات والمدارس والمستشفيات والصناعة والمؤسس�ات  كيانات تابعة لمؤسسات

وي�رأس المرك�ز أو المعه�د م�دير ويج�وز أن يق�ع مكتب�ه ف�ي . والهيئات الحكومية األخرى، للقي�ام بأنش�طة أو مش�روعات ُمح�ددة
 .  لقسم أو الكلية أو بأي من مكاتب نائب رئيس الجامعة أو مكتب رئيس الجامعةالبرنامج أو ا

 
 الوحدة

إل��ى الكي�ان األك��اديمي ال��ذي يق��دم ف��ي الع��ادة أبح��اث وتعل��يم ودورات " الوح��دة"ألغ�راض تتعل��ق به��ذه السياس��ة، ُيش��ير مص��طلح 
برامج تؤدي إلى الحصول عل�ى ال�درجات الجامعي�ة وعلى الرغم من أن الوحدات ال تقدم . تدريبية وخدمات أو أنشطة مجتمعية

وي�رأس الوح�دة م�دير الوح�دة ويج�وز أن . الرسمية، فمن الممكن أن تقدم التعليم والدورات والبرامج التدريبي�ة والمس�اعدة الفني�ة
 . أو بمكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية يقع مكتبه داخل البرنامج أو القسم أو الكلية

 

 لسياسةا بنود
 :السلطة
يتطلب تأسيس كيان أكاديمي يقدم برامج دراسية تؤدي إلى الحصول على الدرجات الجامعية الرسمية موافقة مجل�س  -1

 .األمناء يليها موافقة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
فق�ة رئ�يس الجامع�ة ونائ�ب رئ�يس تتطلب عملية تأس�يس كلي�ة جدي�دة الحص�ول عل�ى موافق�ة مجل�س األمن�اء يليه�ا موا -2

 .الجامعة للشؤون األكاديمية
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تتطل�ب عملي��ة تأس��يس قس��م جدي��د الحص��ول عل��ى موافق��ة مجل�س األمن��اء يليه��ا موافق��ة رئ��يس الجامع��ة ونائ��ب رئ��يس  -3
 .ورئيس الكيانات األكاديمية التي يوجد القسم بداخلها الجامعة للشؤون األكاديمية

تتطلب عملية تأسيس برنامج جديد الحصول على موافق�ة مجل�س األمن�اء يليه�ا موافق�ة رئ�يس الجامع�ة ونائ�ب رئ�يس  -4
 .ورؤساء جميع الكيانات األكاديمية التي يوجد البرنامج بداخلها الجامعة للشؤون األكاديمية

األمن�اء يليه�ا موافق�ة رئ�يس تتطلب عملية تأسيس مركز أو معهد على مستوى الجامعة الحصول على موافقة مجل�س  -5
ورؤس�اء جمي�ع الكيان�ات األكاديمي�ة الت�ي يوج�د المرك�ز أو المعه�د  الجامعة ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمي�ة

 .بداخلها
يتطلب تأسيس مركز أو معهد جديد داخل أي من مكاتب نائ�ب رئ�يس الجامع�ة أو داخ�ل الكلي�ة أو القس�م أو البرن�امج  -6

 :سيتين بمستويات مختلفة من الموافقات على النحو المبين أدناهإجراء خطوتين رئي
a.  تتطلب الخطوة األولى، وهي فك�رة تأس�يس المرك�ز أو المعه�د، موافق�ة رئ�يس الجامع�ة يليه�ا موافق�ة نائ�ب

. ورؤساء جميع الكيانات األكاديمية التي يوجد المركز أو المعهد بداخلها رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
سال إخطار رسمي بموافقة رئيس الجامعة على تأسيس المركز أو المعهد إلى مجل�س األمن�اء خ�الل يتم إر

 .مدة أقصاها عامين من موافقة رئيس الجامعة
b.  تتطلب الخطوة الثانية، وهي تأس�يس المرك�ز أو المعه�د، موافق�ة مجل�س األمن�اء خ�الل م�دة أقص�اها ث�الث

 . سنوات من بدء المركز أو المعهد
أسيس المركز أو المعهد أو الوحدة الجديدة التي تتمثل رسالتها األولى في إجراء األبحاث الموافقة المش�تركة يتطلب ت -7

 . من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
 ون األكاديمي�ةتتطلب عملية تأسيس وحدة جديدة الحص�ول عل�ى موافق�ة رئ�يس الجامع�ة ونائ�ب رئ�يس الجامع�ة للش�ؤ -8

 .ورؤساء جميع الكيانات األكاديمية التي توجد الوحدة بداخلها
 

 :السياسة العامة بنود
يتطلب تأسيس كيان أكاديمي جديد توافر قدر كبير من الموارد وبالتالي يخضع للمراجعة الداخلية الش�املة م�ن جان�ب  -1

ج األك��اديمي ولجن��ة تحس��ين المن��اهج الدراس��ية الوح��دات واللج��ان المختص��ة بالجامع��ة بم��ا ف��ي ذل��ك مراجع��ة البرن��ام
يجب أن تخضع المقترحات الخاصة بالمراكز أو المعاهد أو الوحدات الت�ي . ومجلس أمناء الكلية والمجلس األكاديمي

 .تتمثل رسالتها األولى في إجراء األبحاث لمراجعة داخلية إضافية من جانب مجلس األبحاث
لشؤون األكاديمية مسؤولية تنسيق عملية الموافقة الخاص�ة بتأس�يس كي�ان أك�اديمي يتولى مكتب نائب رئيس الجامعة ل -2

 .جديد واإلشراف على مراجعتها
 . لتأسيس كيان أكاديمي جديد) شامل مقترح أولي ومقترح(يلزم توافر مستويين من المقترحات  -3
 .ت الخارجيةيمكن إعداد مقترحات لتأسيس كيان أكاديمي جديد بالتعاون مع الجهات والمنظما -4
 .الشامل بل المضي قدًما في تطوير المقترحاألولي ق موافقة رئيس الجامعة على المقترحيلزم  -5
 األولي الخاص بتأسيس كيان أكاديمي جديد بعد موافقة نائب رئيس الجامع�ة للش�ؤون األكاديمي�ةالمقترح ينبغي إعداد  -6

 .خطة عمل واضحةاألولي والذي سيشتمل على دراسة جدوى والمقترح على نموذج 
 الشامل الخاص بتأسيس كيان أكاديمي جديد بعد موافقة نائب رئيس الجامعة للش�ؤون األكاديمي�ةالمقترح ينبغي إعداد  -7

 : الشامل والذي ينبغي أن يشتمل على األقل على أي من المعلومات الواردة أدناهالمقترح على نموذج 
 .رسالة الكيان الُمقترح تأسيسه وأهدافه وغاياته −
الهدف من تأسيس الكيان الجديد بما في ذلك وصف البرامج أو الدورات أو الخدمات أو المشروعات أو األبحاث  −

 . التي سيقدمها الكيان
االتفاق مع الرسالة الجامعية والخطة االستراتيجية، بما في ذلك تأثير الكيان الجديد الُمقترح تأسيسه على الكيانات  −

 .األكاديمية القائمة
لتأثير المرجو والتأثيرات المتوقعة ومميزات الكيان الُمقترح تأسيسه على البرامج التعليمية والبحثية وصف ا −

 .والخدمة المجتمعية التي تقدمها الجامعة
إثبات يفيد أن الكيان الُمقترح تأسيسه سيلبي في الوقت الحالي االحتياجات التي ال تلبيها الكيانات األخرى  −

 .ةالموجودة داخل الجامع
 .تحديد المقاييس الكمية للنجاح بما في ذلك الجدول الزمني الخاص بالتقييم األولي والدوري −
الدوائر الداخلية والخارجية الُمقرر خدمتها والشراكات المتوقعة وسبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات  −

 .األخرى
لمخطط التنظيمي الذي يبين كل من عالقة وصف الهيكل اإلداري والتنظيمي للكيان الُمقترح تأسيسه بما في ذلك ا −

 . الكيان الُمقترح تأسيسه بالكيانات القائمة والتنظيم الداخلي للكيان الُمقترح تأسيسه
إذا اقتضت الحاجة توافر تمويل، تقديرات الموازنة عن العام األول من التشغيل، ومخططات األربعة أعوام  −

 .التالية والموارد المتوقعة للتمويل
 .احتياجات الموارد البشرية بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس واإلدارات والموظفين تقييم −
 .بيان باالحتياجات الرأسمالية مثل المرافق والمعدات والموارد المكتبية −
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 .وصف االحتياجات الحالية لمساحة الكيان ومخططات االحتياجات المستقبلية للمساحة −
 

 :نيالسياسة المتعلقة بالجدول الزم بنود
يجب تقديم المقترحات الشاملة الخاصة بتأسيس كيان أكاديمي جديد بعد مدة أقصاها عامين من موافقة رئيس الجامعة  -1

 .األولي الخاص بتأسيس كيان أكاديمي جديدالمقترح على 

  .راح الشاملال يجب تنفيذ أي كيانات أكاديمية جديدة وبدء العمل بعد مدة أقصاها عامين من تاريخ الموافقة على االقت -2


