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 دليل سياسات الدراسات العليا السياسةرقم  01-د.ع

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 كلية الدراسات العليا بالجامعة

ر الجامعة للدراسات العليا نائب مديالمكتب المسئول:  صفحات هذه السياسةعدد  1من  1
 والبحث العلمي

 

 اجلامعةيف  الدراسات العليا كلية. 1

 نظرة عامة
 .الجامعةفي الدراسات العليا إدارة كلية الخاصة بها اإلطار الذي يحكم  واإلجراءاتهذه السياسة  تحدد

  مجال التطبيق 
 .الجامعةفي  وجميع برامج الدراسات العلياالدراسات العليا  كليةتُطبق هذه السياسة على 

 الهدف
بتحقيق أعلى المستويات األكاديمية واإلداريّة في إدارة برامج الدراسات العليا. هذه السياسات واإلجراءات  الجامعة تلتزم

الهيكل اإلداري المطلوب إلدارة وتسيير جميع برامج الدراسات العليا لضمان تحقيق المعايير  توضحذات الصلة 
 المرجّوة. والمواصفات

 السياسة

 .للدراسات العليا كلية الجامعةتنشأ في  )1

 بما يلي: الجامعةالدراسات العليا ب كليةتلتزم  )2
 .والمجاالت المهنيّة مرحلتي الماجستير والدكتوراهمجاالت الدراسات العليا بتطوير ونشر المعارف الجديدة في  -أ 
 .في سعيهم الكتساب المعرفة الطلبةمساعدة  -ب 
 .أنفسهم كأفرادفي التعّرف على بيئاتهم الثقافية والماّديّة وعلى  الطلبةمساعدة  -ج 
ووعيهم وخبراتهم بما يسمح لهم بتأدية أدوار منتجة ومؤثرة وشغل مناصب قياديّة في  الطلبةتعزيز مهارات  -د 

 مجتمعهم.
 المهني تطويرال، والدراسات العليا طلبةأعضاء هيئة تدريس مؤهلين لإلشراف على  استقطابالتشجيع على  -ه 

 .الجددألعضاء هيئة التدريس  والتوجيه
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 اجلامعةيف  الدراسات العليا كلية - )1السياسة رقم ( إجراءات

1®  W�U�—WOK� UOKF�«  U�«—b�« 
 :الدراسات العليا إلى كليةتسعى 

 .دعم برامج الدراسات العليا والبحث العلمي داخل الجامعة وخارجها -أ 

مجلس كليّات الدراسات "تطوير سياسات وإجراءات الدراسات العليا بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي أقّرها  -ب 
وغيره من المنظمات ذات المكانة والسمعة العالميّة وذلك لضمان أعلى معدالت الجودة في التعليم في  "العليا

 الدراسات العليا بالجامعة.

 ة والبحثيّة ذات الطبيعة البينية في الدراسات العليا.تعزيز وتيسير األنشطة التعليمي -ج 

خلق بيئة فكريّة ومهنيّة تعلي من قيمة البحث العلمي األكاديمي والتفكير اإلبداعي الخّالق، وضمان المحافظة على  -د 
 هذه البيئة.

 تلبية احتياجات الدولة من الخريجين ممن حسن تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم. -ه 

قادرين على التنافس والحصول على وظائف مرموقة في المجاالت الحكوميّة  ايكونو بحيث الطلبةتأهيل  -و 
 واألكاديمية وفي القطاع الخاص.

لى مد الجسور بين مختلف الحقول المعرفيّة وتطوير ونشر أفضل االستجابة لالحتياجات المتنامية للدولة والحاجة إ -ز 
 الممارسات في كل المجاالت المهنيّة.

 

2®  qJO�WOK� UOKF�«  U�«—b�« 
 .نائب المديرتمثل وحدة إدارية بمكتب  كلية الدراسات العليا -أ 
 .يرأس كلية الدراسات العليا عميد هو المسؤول األكاديمي واإلداري عن الكلية -ب 

 

3®  UOKF�«  U�«—b�« fK� 

عميد كلية  تهّضم في عضوييو، نائب المديرويرأسه  كلية الدراسات العليالمجلس الدراسات العليا هو الجهة التشريعيّة 
 :، كما يضمالدراسات العليا نائباً للرئيس

 في كل كليّة من كليات الجامعة. مساعد العميد -أ 
نائب  يختارهم، أستاذ مشارك على األقل رتبةبذوي الخبرة  من أعضاء هيئة التدريس من ما ال يزيد عن ثالثة -ب 

 .على توصية من عميد كلية الدراسات العليا بناءً  المدير
 

4® WM' Á«—u��b�«  U�«—œ  
نائب  برئاسةجنة الل شكلتُ و .على برنامج الدكتوراه تقوم باإلشرافالتي  الجهة يه دراسات الدكتوراه لجنة -أ 

أعضاء من مجلس الدراسات العليا وكذلك ثالثة  ةوعضوية ثالث، نائباً للرئيس عميد كلية الدراسات العلياو، المدير
يقوم ، المختلفة من كليات الجامعة اتخبرال يذو من أستاذ مشارك على األقل برتبة هيئة تدريس أعضاء

 .بناًء على توصية من عميد كلية الدراسات العليا نائب المديرباختيارهم 

المنح بخصوص  اقدم توصياتهت، كما ببرنامج الدكتوراهفيما يتعلق بالقبول  اتوصياته دراسات الدكتوراه لجنةدم قت -ب 
 .يرإلى عميد كلية الدراسات العليا ونائب المد للدكتوراهالدراسية 
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5® UOKF�«  U�«—b�« Z�«d� � W�—UALK� f�—b��« W�O� ¡UC�√ —UO��« ��UF�  
 اإلشراففي عضوية لجان  مساقات الدراسات العليا أودريس من المشاركة في تدريس تكي يتمكن أعضاء هيئة ال -أ 

الماجستير والدكتوراه، يجب أن يتم  طلبةن على يعلى رسائل الماجستير والدكتوراه أو العمل كمشرفين رئيسي
 على أساسلدراسات العليا. ويتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اتأهلهم لذلك من خالل مجلس 

 لإلشرافوالقيام باألبحاث العلمية المميزة والقدرة والكفاءة  اإلبداعيالعمل  وإمكاناتوالخبرة  يمياألكادب يالتدر
والتوجيه لطلبة الدراسات العليا في سعيهم للحصول على معارف ومعلومات متقدمة. ويتم مراجعة هذا التأهل كل 

 ثالث سنوات.

ل رئيس الوحدة األكاديمية وعميد الكلية التابع لها. وتتم أعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا من قبيتم ترشيح  -ب 
 ويكون عضو هيئة التدريس المقبول مخوالً  لدراسات العليا.االمراجعة النهائية وقبول هذا الترشيح من قبل مجلس 

وتتلخص هذه األنشطة والمؤهالت  لقيام بأنشطة محددة مرتبطة بالدراسات العليا في وحدة أكاديمية محددة.با
 .)1( ي البنود التالية وفي جدول رقمالمطلوبة لذلك ف

 

 : تدريس مساقات دراسات عليا1مستوى 
 بالتطورات المعاصرة في التخصص أو الحقل المهني. أنشطة مهنية تؤكد اإللمامالقيام ب وجود ما يثبت المؤهالت:

القيام  تقديم ما يثبتو ،التخصصويتوقع وجود رصيد قوي من المشاركة الفعالة في البحث العلمي في مجال 
 دريس الفعال.تعتد بالتقييم العام للتدريس كدليل على الأن يُ  يجوزوكفاءة في الطرح المهني. الفعال والتدريس بال

 وفي حالة المعينين الجدد يمكن االعتداد بقوة الدليل الممثلة بالقدرة بدال من الخبرة.
أستاذ مساعد (باستثناء البرامج المهنية التي تتطلب من عضو هيئة التدريس أن  :مطلوبةكاديمية أأدنى درجة 

 يكون لديه خبرة مهنية كبيرة كممارس في مجال التخصص).

 

 مسار المساقات (بدون أطروحة) ة: توجيه طلب2مستوى 
صص أو الحقل بالتطورات المعاصرة في التخ وجود ما يثبت أنشطة مهنية أو بحثية تؤكد اإللمام المؤهالت:

مسار المساقات (بدون  وإرشاد طلبةعلى  اإلشرافوإلعادة التعيين، يجب تقديم ما يدل على الكفاءة في  المهني.
  وفي حالة المعينين الجدد يمكن االعتداد بقوة الدليل الممثلة بالقدرة بدال من الخبرة. أطروحة).

أستاذ مساعد (باستثناء البرامج المهنية التي تتطلب من عضو هيئة التدريس أن  كاديمية مطلوبة:أأدنى درجة 
 يكون لديه خبرة مهنية كبيرة كممارس في مجال التخصص).

 

 : عضوية لجان طلبة الدراسات العليا 3مستوى 
بحثية وجود ما يثبت أنشطة مهنية أو ، والحصول على درجة دكتوراه تناسب مستوى درجة الطالب المؤهالت:

وإلعادة التعيين، يجب تقديم ما يدل على  بالتطورات المعاصرة في التخصص أو الحقل المهني. تؤكد اإللمام
وفي  الدراسات العليا. ةشراف على أبحاث طلبإلاوالدراسات العليا،  ةالكفاءة في االرشاد، المشاركة في لجان طلب

 الدراسات العليا لتكون بديالً طلبة  وإرشاددرة على توجيه حالة المعينين الجدد، يمكن تقديم معلومات تعكس المق
  عن متطلب المشاركة في لجان سابقة.

أستاذ مساعد (باستثناء الحاالت التي يكون فيها المشرف المساعد أو عضو لجنة  كاديمية مطلوبة:أأدنى درجة 
قبول المؤهالت من  إلىمن خارج الجامعة حيث يتطلب ذلك الحصول على درجة الدكتوراه باإلضافة  اإلشراف

 قبل عميد كلية الدراسات العليا).

 

 : االشراف على رسالة الماجستير4مستوى 
وجود ما يثبت أنشطة مهنية في التخصص أو و ،الحصول على درجة دكتوراه مرتبطة بمجال الرسالة المؤهالت:

وجود ، ووجود رصيد قوي من المشاركة الفعالة في البحث العلمي في مجال التخصص ويتوقع الحقل المهني.
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إلعادة التعيين، يجب تقديم مايدل و في العمل بلجان الدراسات العليا. ويفضل وجود ما يثبت الكفاءة .مايثبت الخبرة
وفي حالة المعينين  الدراسات العليا واالشراف على رسائل الماجستير. إرشاد طلبةعلى المشاركة الناجحة في 

 الجدد، يطلب تقديم ما يدل على المشاركة في االشراف على رسائل الماجستير.
 : أستاذ مساعد.كاديمية مطلوبةأأدنى درجة 

 

 : االشراف على رسالة الدكتوراه5مستوى 
وجود ما يثبت أنشطة مهنية في التخصص أو ، والدراسةالحصول على درجة دكتوراه مرتبطة بمجال المؤهالت:  -أ 

وجود ، ووجود رصيد قوي من المشاركة الفعالة في البحث العلمي في مجال التخصص ويتوقع الحقل المهني.
ب وجود مايثبت مشاركة ويتطل في العمل بلجان الدراسات العليا. مايثبت الخبرة ويفضل وجود ما يثبت الكفاءة

الماجستير والعمل في لجان أطروحات الدكتوراه. وإلعادة التعيين، يجب  ةناجحة في االشراف على أبحاث طلب
 الدكتوراه. ت العليا واالشراف على أبحاث طلبةالدراسا ةتقديم مايدل على المشاركة الناجحة في ارشاد طلب

وعلى أن يكون أحد أعضاء لجنة االشراف على األقل بدرجة أستاذ  ،أستاذ مساعد كاديمية مطلوبة:أأدنى درجة 
لدرجة الدكتوراه  ويستثنى من ذلك عضو اللجنة من خارج الجامعة حيث يتوقع أن يكون حامالً  .مشارك أو أعلى

 باإلضافة الى ضرورة قبول مؤهالته من قبل عميد كلية الدراسات العليا.

تخفيض أو  لغاءتعيين عضو هيئة التدريس للدراسات العليا في عملية إويتم تطبيق نفس االجراءات الخاصة ب -ب 
التدريسي والبحثي بشكل كبير. وقبل تفعيل  أدائهالتدريس في حالة تغير  الدراسات العليا لعضو هيئة ؤولياتمس

خطاب يس الوحدة األكاديمية توجيه الدراسات العليا لعضو هيئة التدريس يطلب من رئؤوليات مس تخفيض إجراء
عضو هذه االجراءات عفى من ويُ  قراره بصدد تغيير المسئوليات.إإلعالمه بما سيتم  لعضو هيئة التدريس المعني

هيئة التدريس المعين لفترة أو مهمة محددة أو العضو في مرحلة المعاش أو العضو المتوفي أو المنتقل لجهة 
 .األعضاء الذين لم تثبت فاعليتهماخرى أو 

 

 ية النهائيةالدرجة العلم
يتوقع من عضو هيئة التدريس المنوط به تدريس مساقات دراسات عليا واالشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه في 

 -ستثناءاتاال تشملو .في التخصص (مثل الدكتوراه) على درجة علمية نهائية برامج دراسات عليا أن يكون حاصالً 
 :اآلتي -الكليةالتي يجب أن تبررها 

 لديه على األقل أيا من:حيث يكون عضو هيئة التدريس  ،التطبيقيةالمجاالت  -أ 
خبرة كبيرة متقدمة في المجال ذو صلة، مع درجة الماجستير في مجال التدريس أو درجة الدكتوراه في مجال  -1

 .التطبيقي (مثل اإلدارة التجارية أو المحاسبة)
بورد الطبي أو دولية مرموقة (مثل شهادة الخبرة في المجال التطبيقي مدعومة باعتماد من جمعيات مهنية  -2

 محاسب عام معتمد).

 لتعليم والتدريب والخبرة المهنية.من ناحية ا إجماالً  اتبريرهالحاالت التي يمكن  -ب 

 .جامعةئة التدريس في الأعضاء هي إجمالي% من 10أال تتجاوز نسبة االستثناءات  -ج 

للحصول على الموافقة قبل بداية الفصل الدراسي المتوقع أن خطار لجنة االعتماد األكاديمي باالستثناءات إيتم  -د 
اإلخطارات الموجهة للجنة االعتماد األكاديمي على  تحتويويجب أن  يقوم فيه عضو هيئة التدريس بالتدريس.

المؤسسة العلمية المانحة لهذه وأعلي درجة علميه حاصل عليها، و اسم عضو هيئة التدريس المطلوب استثنائه
 مبررات االستثناء، وقائمة بالمساقات المخصصة للتدريس.ومجال التخصص، و الدرجة،
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 مختلفةالدراسات العليا ال المؤهالت المطلوبة ألنشطة )1( جدول

 المؤهالت النشاط
 أكاديميةدرجة  أدنى

مطلوبة للبرامج 
 األكاديمية المنتظمة

 أكاديميةدنى درجة أ
 مطلوبة للبرامج المهنية

مساقات دراسات تدريس 
 عليا

 يتوقع وجود رصيد قوي من −
المشاركة الفعالة في البحث 
 العلمي في مجال التخصص.

 تدريس فعال. تقديم ما يثبت −

أستاذ مساعد (راجع  أستاذ مساعد
 االستثناء المذكور أعاله)

مسار المساقات  ةارشاد طلب
 (بدون أطروحة)

وجود ما يثبت أنشطة مهنية أو  −
بالتطورات  اإللمامبحثية تؤكد 

المعاصرة في التخصص أو 
 الحقل المهني.

أستاذ مساعد (راجع  أستاذ مساعد
 االستثناء المذكور أعاله)

الدراسات  ةالعمل بلجان طلب
 العليا

وجود ما يثبت أنشطة مهنية أو  −
بالتطورات  بحثية تؤكد اإللمام

المعاصرة في التخصص أو 
 الحقل المهني.

اعد (راجع أستاذ مس أستاذ مساعد
 االستثناء المذكور أعاله)

االشراف على أطروحة 
 الماجستير

وجود رصيد قوي من  يتوقع −
المشاركة الفعالة في البحث 
  العلمي في مجال التخصص.

وجود ما يثبت الخبرة ويفضل  −
في العمل بلجان  ما يثبت الكفاءة

 الدراسات العليا.
إلعادة التعيين، يجب تقديم ما  −

يدل على المشاركة الناجحة في 
الدراسات العليا  إرشاد طلبة

 طلبةواالشراف على أبحاث 
 الماجستير.

 أستاذ مساعد أستاذ مساعد

االشراف على أطروحة 
 الدكتوراه

وجود رصيد قوي من  يتوقع −
المشاركة الفعالة في البحث 
 العلمي في مجال التخصص.

يتطلب وجود ما يثبت مشاركة  −
على  اإلشرافناجحة في 

الماجستير والعمل  طلبةأبحاث 
 في لجان أطروحات الدكتوراه.

إلعادة التعيين، يجب تقديم ما  −
يدل على المشاركة الناجحة في 

الدراسات العليا  إرشاد طلبة
 طلبةعلى أبحاث  واإلشراف
 الدكتوراه.

على  ،أستاذ مساعد
أن يكون أحد 
أعضاء لجنة 

على األقل  اإلشراف
 بدرجة أستاذ مشارك

أستاذ مساعد (راجع 
 االستثناء المذكور أعاله)

 
  




