
 م2018( لسنة 30تابع: قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم )

 السياسةرقم  09-د.ع
 بدء العمل بالسياسةتاريخ  12/08/2018  دليل سياسات الدراسات العليا

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 لدراسات العلياوقف برامج ا

 عميد الدراسات العلياالمكتب المسئول:  رقم الصفحة 1من   1
 

 لدراسات العلياابرامج  وقف. 9

 عامةنظرة 

  برامج الدراسات العليا. بوقفلإلجراءات الخاصة  إطاراً ضامناً للجودة ومنظماً  واإلجراءات الخاصة بها تُحدد هذه السياسة

 التطبيق مجال

 .الجامعةبرامج الدراسات العليا بجميع تُطبق هذه السياسة على 

 الهدف

قد وأحد برامج الدراسات العليا ألسباب إما تشغيلية أو أكاديمية.   وقفقد تؤدي الظروف المتغيرة إلى أن تطلب إحدى الكليات 

 تمثل هذه ، حيثالملتحقين بالبرنامج أن يتأثر الطلبة دونالعناصر األساسية التي تضمن تنفيذ هذا اإلجراء حددت الجامعة 

أحد البرامج والخطوات الضرورية للموافقة على بوقف العناصر إطاراً لضمان الجودة بتحديد متطلبات المقترحات الخاصة 

 .ذلك

 السياسة

 عليا دراسات جبرام نشاءإل فقط ليس سياساتللجامعة  تكون أنالطلبة  مصالحو المجتمع احتياجات في التغييراتتتطلب  (1

 ذههتضمن و. ةالطلب ومصالح المجتمع حتياجاتال ستجابةالا على قادرة تعد لم برامج طرح لوقف أيضا ولكن جديدة

 . الجامعة لموارداإلدارة الرشيدة والحكيمة  السياسات

 الصدد ذاه وفي. جارية عليا دراسات برامج طرح لوقف التنسيق عن الرئيسية المسؤولية العليا الدراسات كليةتتحمل  (2

 .المعنيين بالبرنامج التدريس هيئة وأعضاء للطلبة كافية مهلة إعطاء الجامعة على يجب
 

 



 م2018( لسنة   76تابع: قرار مدير الجامعة رقم ) 
 رقم السياسة المرتبطة 09-د.ع

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 12/08/2018  دليل إجراءات الدراسات العليا

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 لدراسات العلياوقف برامج ا

 عميد الدراسات العلياالمكتب المسئول:  رقم الصفحة 1من  1 
 

 برامج الدراسات العليا وقف - (9السياسة رقم ) إجراءات

توصية الوعمداء الكليات المسؤولية الرئيسية عن تنسيق ومراجعة  معباالشتراك العليا  عميد كلية الدراساتيتحمل  -أ

 .الجارية الدراسات العليابرامج  وقفمقترحات ب

 .ء برامج الدراسات العلياإنها( 2)، برامج الدراسات العليا تعليق (1) يحدث بطريقتين: برامج الدراسات العليا وقف -ب

 الدراسات العليا برامج تعليق (1

 اييرالمع من وأي. الجامعة داخل اإلدارية المستويات من أي في دراسات عليا برنامج تعليق طلب في الشروع يجوز -أ

 :البرنامج لتعليق األساس تشكل قد التالية

 عدم قدرة البرنامج على المساهمة في تحقيق رسالة القسم أو الكلية أو الجامعة. -1

 .سنوات عدة خالل بالبرنامج الطلبة التحاق في ملحوظ تناقص -2

 .سنوات ثالث فترة خالل سنويا   ثالثة طلبة تخريجفي  رنامجالب إخفاق -3

 .األكاديمي االعتماد فقدانه أو لبرنامجكما يظهر من مراجعة ا األكاديمية الجودة انخفاض -4

 .البرنامج لدعم المالية أو البشرية الموارد في نقص -5

يجب موافقة ف، ة رئيس القسم وعميد الكلية المعنيةبموافق تعليق برنامج الدراسات العليافي  شرع القسم العلمي إذا -ب

طر  ي  عندما و .بالتشاور مع مجلس الدراسات العليا ونائب مدير الجامعة عميد كلية الدراسات العليا على هذا الطلب

رصة كافية إعطاء ف، فيجب المديرعميد كلية الدراسات العليا أو نائب أو البرنامج من قبل عميد الكلية المعنية تعليق 

في بعض الحاالت، يمكن النظر في إمكانية نقل و للبرنامج أو القسم العلمي لشر  ضرورة استمرار طر  البرنامج.

 البرنامج داخل الجامعة أو دمجه مع برامج أخرى.

ولهم على صحفي البرنامج الستكمال متطلبات  يسمح للطلبة لكي برنامج للدراسات العليا يتطلب مهلة كافية تعليق -ج

وبعد المراجعة المناسبة، يقوم  هذا البرنامج. فيطر  البرنامج ال يجوز قبول أي طالب جديد  تعليقخالل والدرجة. 

لموافقة لمدير الجامعة لامج نبرال تعليقب الخاصة همتوصيات عميد كلية الدراسات العليا ونائب مدير الجامعة برفع

ثم يقوم مدير الجامعة بإخطار الرئيس األعلى ومن ثم مجلس  ،األكاديميةالشئون النهائية بعد عرضها على مجلس 

 .عليقتالتي أدت إلى هذا الالبرنامج مرة أخرى في حالة غياب الظروف  رفع التعليق عن يجوزكما  .لإلحاطةالجامعة 

 

 إنهاء برامج الدراسات العليا (2

 نم أي في ذلك يحدثو الجامعة أو والكلية المعني القسم قبل من العليا الدراسات برامج إنهاء في الشروع يجوز -أ

 :التاليتين الحالتين

 .تعليقه تم الذي البرنامج إنهاء على والجامعة والكلية المعني العلمي القسم قبل من موافقة هناك كان إذا -1

لمدة خمس سنوات على األقل ولم يتم اتخاذ أي إجراء إلعادة طر  هذا  علقظل برنامج الدراسات العليا م إذا -2

 البرنامج.

بعد التشاور مع مجلس الدراسات العليا ونائب مدير الجامعة بإنهاء العليا  عميد كلية الدراساتيتم رفع توصية  -ب

 الرئيس األعلى ومجلس ، ومن ثم ت رفع إلىاألكاديميةبعد عرضها على مجلس الشئون  الجامعة مديرالبرنامج إلى 

 الجامعة للموافقة.
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