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 األكادميية للدراسات العليا الربامج. إدارة 7

 نظرة عامة

 تعلق بما يلي:فيما ي هاكيفية تطبيق شرحتتوصيفاً إلدارة البرامج األكاديمية للدراسات العليا في الجامعة و سياسةال هقدم هذت

 .محتوياتها تحديد أو برامج أكاديمية جديدةإنشاء  (1

 .محتوياتها تحديد الموجودة أو تعديل البرامج األكاديمية (2

 للبرامج األكاديمية.الخارجية و الداخلية الدورية المراجعة (3

 مجال التطبيق

 لم يذكر خالف ذلك. ما جميع برامج الدراسات العلياعلى  ةسياسهذه التُطبق 

 هدفلا

 سياساتال وءضفي تحت إشراف كلية الدراسات العليا جامعة الوتدار من قبل كليات  للدراسات العليا البرامج األكاديمية طرحت

الة مما يؤدي إلى تحقيق رس لدراسات العليابشكل يضمن توفر معايير عالية لهذه البرامج  إدارة وتتمة، يلجامعا جراءاتواإل

 .الجامعة

 

 السياسة

راسات دعن ضمان تحقيق المعايير العالية في البرامج األكاديمية لمرحلة ال مسؤولً  عميد كلية الدراسات العلياعتبر يُ  (1

لتزام ال مسؤولً عن ضمان أيضاً كما يُعد  .لة تساعد على تحقيق ذلكاراءات فعجإو اتوعن رسم وتنفيذ سياس العليا

لما كواإلجراءات السياسات ب عن حالت عدم اللتزام مدير الجامعةوعن رفع تقارير إلى نائب واإلجراءات السياسات ب

 .دعت الحاجة

ويمكن أن تشمل هذه التدابير إنشاء  . مع المعنيين تتخذ الكليات جميع التدابير المناسبة لمراجعة برامجها للدراسات العليا (2

هذه المجالس  وأنشطة رسالة وعضوية ومهام تحديديتم  على أن مجلس استشاري أكاديمي لبرامج الدراسات العليا

 لها في كلية الدراسات العليا.يالمضيفة وتسجالستشارية من قبل الكلية 

موقع الجامعة اإللكتروني، في هذا الدليل و فيسياسات الدراسات العليا واإلجراءات الخاصة بها بعد اعتمادها  نشرت (3

ن خالل من قبل أي من مستخدميها وذلك م تعديل(إضافة أو حذف أو هذه السياسات )اقتراحات تحديث ويجوز تقديم 

 .القنوات الرسمية لتغييرها

مجلس ولموافقة مجلس الكلية،  لدراسات العلياإنشاء أو تعديل برامج ا مقترحاتتخضع بناء على طبيعة المقترح،   (4

 .لتوقيعاطبقا لصالحيات ومجلس الجامعة ، األكاديميةمجلس الشئون وولجنة البرامج والخطط الدراسية، ، دراسات العلياال

 

 


