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السياسات األكاديمية
قبول املقررات وسحبها

مقدمة
تبين هذه السياسة اإلجراءات املتبعة لقبول إدخال مقررات جديدة وسحبها من قائمة املقررات املطروحة في املعهد.

بيان السياسة
عملية قبول مقررجديد
ُي َّ
دون اقتراح إدخال مقرر جديد على استمارة وصف مقرر في املعهد ،ويتضمن هذا االقتراح العناصر التالية من دون أن
يقتصر عليها:
• األسباب الجوهرية املبررة للمقرر املقترح وتوصيفه (محتواه ،ومستواه األكاديمي ،وهل هو اختيار ٌي أم أساس ٌي
وإلزامي ...إلخ).
• أهداف املقرر ،والنتائج التي يتوقع الطالب تحصيلها ،وصلته ببرنامج الدرجة العلمية وأهدافه.
• األساليب املستخدمة في تدريس املقرر املقترح ،واملصادر التعليمية الالزمة.
• أعضاء هيئة التدريس ،القائمين أو الجدد ،القادرين على تدريس املقرر املقترح.
• طرق التقييم املتبعة في املقرر املقترح.
• مرافق وموارد مادية أخرى يمكن أن يتطلبها املقرر املقترح.
يعرض مدير البرنامج املعني االقتراح في التوقيت املالئم ألقرب اجتماع مدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون األكاديمية
في الكلية املعنية .ثم يرفع رئيس اللجنة ً
تقريرا عن قرارها إلى مدير البرنامج في أقرب وقت ممكن بعد االجتماع .وقد توافق
اللجنة على االقتراح مع طلب إجراء تغييرات أو تقبله كما هو ،أو ترفضه مع ذكر األسباب.
عملية سحب مقرر قائم
يمكن طرح مقررات اختيارية أو سحبها ،في أي فصل دراس ي معتمد ،بما يتماش ى مع ترتيبات التعليم املطبقة في البرنامج
ذي الصلة ،دون املساس باحتياجات تعلم الطالب.
لكن ،ال بد ً
دائما من طرح املقررات األساسية أو اإللزامية التي ال يمكن إسقاطها سواء بصورة موقتة أو دائمة من دون
مراعاة العناصر التالية:
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• مبررات سحب املقرر.
• تقديم األدلة الداعمة لقرار سحب املقرر.
• تأثير االنسحاب في برنامج الدرجة العلمية واملقررات األخرى ،إن وجد.
• تأثير االنسحاب في أعضاء هيئة التدريس للمقرر.
• املقررات التي ستحل ،ضمن برنامج الدراسة ،محل تلك األساسية اإللزامية املسحوبة.

تتطابق عملية سحب مقرر أساس ي إلزامي مع عملية اقتراح إدخال مقرر جديد ،كما ورد أعاله.
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