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 اجلامعةيف  الدراسات العليا كلية. 1

 نظرة عامة

ر والتي تتبع نائب مدي الجامعةفي الدراسات العليا إدارة كلية الخاصة بها اإلطار الذي يحكم  واإلجراءاتهذه السياسة  تحدد

 الجامعة للشؤون األكاديمية.

 مجال التطبيق 

 .الجامعةفي  وجميع برامج الدراسات العلياالدراسات العليا  كليةتُطبق هذه السياسة على 

 الهدف

األكاديمية واإلداريّة في إدارة برامج الدراسات العليا. هذه السياسات واإلجراءات ذات  المستوياتبتحقيق أعلى  الجامعة تلتزم

 اصفاتوالموالهيكل اإلداري المطلوب إلدارة وتسيير جميع برامج الدراسات العليا لضمان تحقيق المعايير  توضحالصلة 

 المرجّوة.

 السياسة

 بما يلي: الجامعةالدراسات العليا ب كليةتلتزم 

 .والمجاالت المهنيّة مرحلتي الماجستير والدكتوراهمجاالت الدراسات العليا بتطوير ونشر المعارف الجديدة في  (1

 .في سعيهم الكتساب المعرفة الطلبةمساعدة  (2

 .كأفرادأنفسهم في التعّرف على بيئاتهم الثقافية والماّديّة وعلى  الطلبةمساعدة  (3

 ووعيهم وخبراتهم بما يسمح لهم بتأدية أدوار منتجة ومؤثرة وشغل مناصب قياديّة في مجتمعهم. الطلبةتعزيز مهارات  (4

 .الدراسات العليا طلبةأعضاء هيئة تدريس مؤهلين لإلشراف على  استقطابعلى  العمل (5
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 اجلامعةيف  الدراسات العليا كلية - (1السياسة رقم ) إجراءات

 الدراسات العليا كليةرسالة  (1
 :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.

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

يمي والتفكير اإلبداعي الخّّلق، وضمان المحافظة على خلق بيئة فكريّة ومهنيّة تعلي من قيمة البحث العلمي األكاد -د

 هذه البيئة.

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

قادرين على التنافس والحصول على وظائف مرموقة في المجاالت الحكوميّة واألكاديمية  ابحيث يكونو الطلبةتأهيل  -و

 وفي القطاع الخاص.

لى مد الجسور بين مختلف الحقول المعرفيّة وتطوير ونشر أفضل االستجابة لّلحتياجات المتنامية للدولة والحاجة إ -ز

 الممارسات في كل المجاالت المهنيّة.

 

 كلية الدراسات العلياهيكل  (2
 .الجامعةمديرنائب تمثل وحدة إدارية بمكتب  كلية الدراسات العليا -أ

 .عميد هو المسؤول األكاديمي واإلداري عن الكلية يرأس كلية الدراسات العليا -ب

 

 مجلس الدراسات العليا  (3

عميد يرأسه وويصدر بتشكيله قرار من مدير الجامعة،  لكلية الدراسات العليامجلس الدراسات العليا هو الجهة التشريعيّة 

 :تهّضم في عضوييو، كلية الدراسات العليا

 وكيل كلية الدراسات العليا -أ

 في كل كليّة من كليات الجامعة.للبحث العلمي والدراسات العليا  العميدمساعد  -ب

 مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة. -ج

 ممثل عن عمادة القبول والتسجيل. -د

 مديرب نائ يقترحهمذوي الخبرة برتبة أستاذ مشارك على األقل،  من أعضاء هيئة التدريس من ما ال يزيد عن ثّلثة -ه

 لمدة سنتين.ويتم تعيينهم ، على توصية من عميد كلية الدراسات العليا بناء   الجامعة

نائب مدير الجامعة بناء  على توصية من عميد كلية الدراسات العليا ويعين  يقترحهطالب من طلبة الدراسات العليا،  -و

 سنتين. ةلمد

 

  معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في برامج الدراسات العليا (4

جة الدريجب أن يكون لديهم س مساقات الدراسات العليا، يكي يتمكن أعضاء هيئة التدريس من المشاركة في تدر -أ

في تخصص التدريس، كما يجب أن يكون لديهم سجل قوي من البحوث والنشاط العلمي أو خبرة مهنية كبيرة  العلمية النهائية

 .كممارس في تخصص التطبيق
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ئة عضو هي لدى يكون أن يجب الدكتوراه، أو الماجستير مستوى على ما لطالب رئيسي كمشرف المشاركة أجل من -ب

 قوي ا سجّل  كما يجب أن يكون لديه  البحوث، إجراء فيه يتم الذي التخصص فيالدرجة العلمية النهائية  التدريس

 إلشرافيةا الخبرة تشمل قد الماجستير، طلبة على لإلشراف. المسبقة اإلشرافية والخبرة العلمي، والنشاط لألبحاث

 لإلشرافو. مكتملة ماجستير أطروحةالمشاركة في اإلشراف على  أو مكتمل فني مشروع على اإلشراف المسبقة

كة في المشار أو مكتملة ماجستير أطروحة على اإلشراف المسبقة اإلشرافية الخبرة تشمل قد الدكتوراه، طلبة على

 لىع اإلشراف أستاذ أو مشارك أستاذ برتبة التدريس هيئة ألعضاء يجوزو. مكتملة دكتوراه أطروحةاإلشراف على 

 .المسبقة اإلشرافية الخبرة غياب في حتى الدكتوراه طلبة

القسم  رئيس قبل من اإلشرافسواء في التدريس أو  العليا الدراسات في المشاركين التدريس هيئة أعضاء ترشيح يتم -ج

 الدراسات كلية عميد قبل من والموافقة النهائية المراجعة تكون الدكتوراه، طلبة على لإلشراف. الكلية وعميد العلمي

 .العليا

 

 الدرجة العلمية النهائية

ه ماجستير ودكتورا أطروحاتيتوقع من عضو هيئة التدريس المنوط به تدريس مساقات دراسات عليا واالشراف على 

 -ناءاتستثاال تشملوفي التخصص. )مثل الدكتوراه(  علمية نهائيةعلى درجة  في برامج دراسات عليا أن يكون حاصّل  

 :اآلتي -الكليةالتي يجب أن تبررها 

 لديه على األقل أيا من:حيث يكون عضو هيئة التدريس  ،المجاالت التطبيقية -أ

ال المجخبرة كبيرة متقدمة في ذو صلة، مع درجة الماجستير في مجال التدريس أو درجة الدكتوراه في مجال  -1

 .التطبيقي )مثل اإلدارة التجارية أو المحاسبة(

بورد الطبي أو خبرة في المجال التطبيقي مدعومة باعتماد من جمعيات مهنية دولية مرموقة )مثل شهادة ال -2

 محاسب عام معتمد(.

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

 .جامعةئة التدريس في الأعضاء هي عدد إجماليمن  %10ة االستثناءات أال تتجاوز نسب -ج
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