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 لجنة الدراسات العليا بالجامعة 

لجامعة برئاسة وكيل  جنة الدراسات الُعليا بالجامعة وهي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس ا ل

الشؤون العلمية بالجامعة وعضوية رؤساء لجان الدراسات العليا بالكليات التي بها دراسات عليا 

ويكون مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة عضوا فيها ومقررا لها. وتجتمع اللجنة مرة كل شهر 

 ملناقشة كافة املوضوعات املتعلقة بالتالي: 

 الدراسة والقبول  .1

 العلمية  األقسامالنظر في الشكاوى املقدمة من قبل  .2

مقترحاتها للجهات املختصة    وأحالهعرض مقترحات محاضر لجان الدراسات العليا بالكليات   .3

 بإصدار القرارات للتنفيذ 

والبرامج    علىاإلشراف   .4 الخطط  ووضع  لها  والتنسيق  ومتابعتها  بالجامعة  العليا  الدراسات 

 والعمل على تطويرها، ورصد املوارد املالية لها. 

 لجنة الدراسات العليا بالكلية

وعضوية    تتشكل  بالكلية  العليا  الدراسات  مكتب  مدير  برئاسة  بالكلية  العليا  الدراسات  لجنة 

 ومن مهمتها: م العلمية التي بها دراسات عليامنسقي الدراسات العليا باألقسا

 تنظيم واإلشراف على الدراسات العليا بالكلية  .1

 تنظيم التسجيل والقبول واالنتقال بالكلية.  .2

 تنظيم الدراسة واالمتحانات بالكلية.  .3

 إجراء املعادالت وتحديد التقديرات بالتنسيق مع األقسام العلمية املختصة. .4



العلمية  تكليف األساتذة املشرفين   .5 بالتنسيق مع األقسام  العلمية  الرسائل واألطروحات  على 

 املختصة. 

 لجنة الدراسات العليا بالقسم 

العلمي   بالقسم  العليا  الدراسات  منسق  برئاسة  وتتكون  بالقسم  العليا  الدراسات  لجنة  تسمى 

 وعضوية أثنين من أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي ومن مهمتها: 

 ى الدراسات العليا بالقسم العلمي  تنظيم واإلشراف عل .1

طلبات   .2 بالقسم دراسة  العليا  للدراسة  القبول  املتقدمين  امتحان  على  واإلشراف   وأجراء، 

 املقابالت الشخصية للمتقدمين، وتقديم املقترحات بشأنها ملجلس بالقسم العلمي. 

 دراسة طلبات االنتقال للقسم وإجراء املعادالت. .3

 الدراسات العليا واألشراف على االمتحانات بالقسم العلمي. متابعة سير  .4

 اقتراح القدرة االستيعابية للقسم العلمي.  .5

 اقتراح البرامج وتطويرها ووضع البرامج املنفذة لها بالقسم العلمي.  .6

يقترحها   .7 التي  الخاصة  املوضوعات  مقررات  مفردات  مقترحات  التدريس    أعضاءدراسة  هيئة 

 القسم العلمي.  قبل اعتمادها من مجلس 

 دراسة وتقييم الخطط البحثية وتقديمها ملجلس القسم لالعتماد.  .8

مع   .9 بالتنسيق  القسم  ملجلس  بشأنها  دورية  تقارير  وتقديم  البحثية  الخطط  تنفيذ  متابعة 

 املشرفين.  

 اقتراح لجان املناقشة للرسائل واألطروحات. .10


