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السياسات واإلجراءات
 

متطلبات أساس على كمؤسسة، خاللها من الجامعة تعمل والتي العين، جامعة في واإلجراءات" "السياسات تتكون
في والتعليم التربية وزارة - (CAA) األكاديمي االعتماد لجنة - "2019 البرامج واعتماد المؤسسي الترخيص "معايير

دولة اإلمارات العربية المتحدة (MoE) وتم تجميعها وفقًا لهذه المعايير.

هذه فإن ذلك، ومع آخر. شخص أي أو طالب أو موظف وأي العين جامعة بين عقدًا واإلجراءات" "السياسات تمثل ال
في حاليًا بها المعمول واإلجراءات واللوائح القواعد تحدد التي الكتيبات، وجميع الجامعة دليل مع تتوافق السياسات،

جامعة العين.

quality@aau.ac.ae لمزيد من المعلومات حول سياسات وإجراءات جامعة العين، يرجى التواصل:

 

CAA سياسات وإجراءات جامعة العينمعايير
تطوير رسالة الجامعة والموافقة عليها ومراجعتها1. الحوكمة واإلدارة

المنظمة
اختصاصات اللجان الدائمة

قوانين لهيئة الحاكمة
التعيينات في مجلس األمناء ومدة المنصب واالستبدال

تطوير السياسات ومراقبة الوثائق والمراجعة والنشر
التخطيط المؤسسي وخطط محددة للمشاركة المجتمعية

والبحث والنشاط العلمي واالستدامة
إدارة المخاطر

سياسة التعليم المختلط
ضمان الجودة / الفعالية المؤسسية2. الجودة

تخطيط وتطوير البرامج3. برامج تعليمية
مواصفات البرنامج

متطلبات إتمام المرحلة الجامعية
متطلبات إتمام التخرج
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تبديل المساق
برامج الدرجات المشتركة

التعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني
درجة إضافية من نفس المؤسسة

األطروحة / اإلشراف واالمتحان
التقدم العلمي

الدرجات والتقييم
االمتحانات

الموافقة على المناهج ومراجعتها
تدريب عملي

منهجيات التدريس والتعلم
الخطة الدراسية

ملف المساق
طرق مكثفة لتقديم المساق

سوء السلوك األكاديمي
المراجعة الدورية للبرنامج األكاديمي

اللوائح األكاديمية
دعم البحوث4. األنشطة البحثية والعلمية

البحث األخالقي
مشاركة الطالب في البحث

تسويق مخرجات البحث
دور أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين5. الهيئة األكاديمية والهيئة اإلدارية

التوظيف
التعويضات والحوافز

إجازة الغياب
سجالت أعضاء هيئة التدريس / الموظفين

التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين
عبء عمل الكلية

المتطلبات المهنية للتدريس
تقييم أعضاء هيئة التدريس / الموظفين

المحسوبية / توظيف األقارب
انضباط أعضاء هيئة التدريس / الموظفين
استئناف أعضاء هيئة التدريس والموظفين
تظلمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين

مساعدي الخريجين
القبول الجامعي6. الطلبة

قبول الخريجين
قبول التحويل
مكانة متقدمة



االعتراف بالتعلم المسبق
سجالت الطالب
إصدار المعلومات
تدقيق الدرجات

قبول الدرجة والتغيير
الخدمات المهنية
الحياة السكنية
تمويل الطالب
انضباط الطالب
حضور الطالب

الفصل بين الجنسين
األنشطة الطالبية

مجلس الطلبة
منشورات الطالب ووسائل اإلعالم

حقوق ومسؤوليات الطالب
اإلرشاد الطالبي
خدمات صحية

اإلرشاد األكاديمي
النزاهة األكاديمية للطالب

مناشدات الطالب
تظلمات الطالب
عالقات الخريجين

عمل الطالب
الصحة والسالمة7. الصحة والسالمة والبيئة

استبدال المعدات والبرامج
أمن البيانات

االستخدام المناسب لموارد التكنولوجيا
الدعم الفني للمعدات والبرامج

سياسة وإجراءات ولوائح مركز مصادر التعلُّم / المكتبة8. مركز مصادر التعلم
تحديث الكتب

التدقيق الداخلي9. مركز مصادر التعلم
المراجعة الخارجية

الميزانية
األمور المالية

مراقبة المشتريات والمخزون
إدارة النقود

إدارة المخاطر المالية
الشركات المساعدة
التصرف في األصول



تضارب المصالح10. االمتثال القانوني واإلفصاح العام
مكافحة الفساد والرشوة

حقوق النشر والملكية الفكرية
التعليم

المنشورات
العالقات المؤسسية

االتفاقيات التعاونية والعالقات الثنائية
الموقع اإللكتروني

 المشاركة المجتمعية 11. المشاركة المجتمعية
المجالس االستشارية

التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة

 

 

 

 

عرض الصفحة
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