
 ثانيا: مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي

 الدراسات العليااالسس العامة إلنشاء جملس 

مجلس الدراسات  –(: تتحدد السلطات فً الدراسات العلٌا بـ) مجلس الجامعة 61مادة )
 مجالس الكلٌات ( –العلٌا 

 ما ٌلً :ٌكون للدراسات العلٌا رئٌس متفرغ إلدارتها وٌشترط فً ترشٌحه (: 61مادة )

 ان ٌكون ٌمنً الجنسٌة.  -1

 ان ٌكون حاصالً على درجه الدكتوراه وان ال ٌقل مرتبة عن استاذ مشارك .  -2

 ان ٌكون قد شغل عضو هٌئة تدرٌس بإحدى مإسسات التعلٌم العالً . -3

 اال ٌجمع بٌن رئاسة  الجامعة ورئاسة الدراسات العلٌا . -4

 والجودة . ان ٌكون لدٌة خبرة فً البحث العلمً والتخطٌط -5

 

 الجامعة كالتالً: العلٌا والبحث العلمً  فًٌشكل مجلس الدراسات (: 61المادة )

 ساً ٌئر         نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً  -1

  أعضاء                 و من ٌفوضون من نوابهمأعمداء الكلٌات  -2

 اعضاء                     ثالثة من اعضاء هٌئة التدرٌس           -3

 مدٌر مركز البحث العلمً                                      عضوا -4

 مدٌر وحدة الترجمة والنشر                                    عضوا -5

 مدٌر الدراسات العلٌا                                   عضوا ومقررا -6

 ٌلً: ما تشمل العلٌا الدراسات مجلس صالحٌات(: 61) المادة

 اوالَ: مسائل التخطٌط والتنسٌق والتنظٌم والمتابعة:      

دراسة واعداد السٌاسة العامة للدراسات والبحث العلمً  فً الجامعة ، والتنسٌق  .1

 بٌنها فً كلٌات الجامعة.

المتماثلة بٌنها رسم السٌاسة الكفٌلة بتحقٌق التعاون والتنسٌق بٌن االقسام والمواد  .2

 فً كلٌات الجامعة فٌما ٌخص الدراسات العلٌا والبحث العلمً  فً الجامعة.

 وضع سٌاسة إلٌفاد اعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة فً مهمات علمٌة . .3

وضع خطة لعقد مإتمرات وندوات علمٌة وحلقات دراسٌة فً الجامعة وللمشاركة  .4

 بالد وخارجها.فٌما ٌعقد منها خارج الجامعة فً داخل ال

ابداء الراي فً وضع الالئحة التنفٌذٌة للجامعة فٌما ٌخص شإون الدراسات العلٌا  .5

 والبحث العلمً .

 تنظٌم قبول طالب الدراسات العلٌا والبحث العمً فً الجامعة. .6

 اعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة. .7



إتمرات العلمٌة فٌها وتقارٌر الدوائر العلمٌة مناقشة تقارٌر الكلٌات وتوصٌات الم .8

فً الجامعة والتقرٌر السنوي لنائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحث 

العلمً، وتقٌٌم نظم الدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة ومراجعتها بما ٌكفل 

 النهوض بها.

 لجامعة.متابعة تنفٌذ خطة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  فً ا .9

حصر وتحلٌل جمٌع البٌانات واالحصاءات الخاصة بهٌئة التدرٌس والمدرسٌن  .11

المساعدٌن والمعٌدٌن والدراسات العلٌا والبحث العلمً  واالجهزة النادرة فً 

 الجامعة.

اعداد مشروع موازنة البحث العلمً فً الجامعة ، ووضع نظام التصرف فً  .66

 بنود موازنته

 

 ذية :ثانيا: المسائل التنفي

 ادارة صندوق البحث العلمً فً الجامعة. .1

 تنفٌذ الخطة االستراتٌجٌة للجامعة فٌما ٌخص الدراسات العلٌا والبحث العلمً. .2

اعتماد لجان االشراف والمناقشة للرسائل العلمٌة ومواصفاتها وشروط منح  .3

 الدرجات العلمٌة وخطط البحث العلمً. 

العلمٌة والفنٌة المختلفة وتوزٌعها على كلٌات تلقى المشكالت العلمٌة من الهٌئات  .4

 الجامعة المختصة.

 تحدٌد التقوٌم الجامعً  ومواعٌد امتحانات الدراسات العلٌا فً كلٌات الجامعة. .5

ترشٌح اعضاء هٌئة التدرٌس فً مهمات علمٌة ولحضور المإتمرات والندوات  .6

 العلمٌة والحلقات الدراسٌة.

 فرغ العلمً.التوصٌة لألساتذة بإجازات الت .7

جمع البحوث العلمٌة وتشجٌع نشرها وتوزٌعها على اعضاء هٌئة التدرٌس فً  .8

 العلماء والهٌئات العلمٌة فً داخل البالد وخارجها .مع  الجامعة وتبادلها

 االشراف على المجالت العلمٌة بالجامعة . .9

 االشراف على الترجمة والنشر والتؤلٌف . .61

 

 ثالثا: مسائل متفرقة :

 التً ٌحٌلها الٌه مجلس الجامعة. المسائل .1

 المسائل االخرى التً ٌختص بها وفقا للقانون. .2

 رفع تقرٌر لمجلس الجامعة فصلٌا . .3

 

 م المتعلقة بالدراسات العلٌا تشمل ما ٌلً:اقسلس االاصالحٌات مج(: 01المادة )

 .على أمور الدراسات العلٌا فً القسم اإلشراف -1 

 .لطلبة الدراسات العلٌا فً القسم األكادٌمًاإلرشاد  -2 



 :لمجلس تقدٌم المقترحات المتعلقة بما ٌلً ورفعها  -3 

 .إنشاء برامج دراسات علٌا جدٌدة - أ

 .مشارٌع الخطط الدراسٌة - ب

 .أعداد الطلبة المقبولٌن سنوٌا - ت

 .تعٌٌن المشرفٌن والمشرفٌن المشاركٌن - ث

 األطروحات.إقرار مشارٌع الرسائل أو  - ج

 .قشةتشكٌل لجان المنا - ح

 .تحدٌد مواعٌد المناقشة - خ

تنظٌم شإون االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة  - د

 .المعرفٌة

تشكٌل لجان االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة  - ذ

 المعرفٌة.

 .إعداد قوائم بالطلبة المرشحٌن للمنح الدراسٌة - ر

 (: 06المادة )

 المتعلقة بالدراسات العلٌا، تشمل ما ٌلً: اتلس الكلٌاصالحٌات مج         

 .على أمور الدراسات العلٌا فً الكلٌة اإلشراف -1

 المتعلقة بما ٌلً: األقسام مجالس  دراسة اقتراحات -2

 .إنشاء برامج دراسات علٌا جدٌدة - أ

 .مشارٌع الخطط الدراسٌة - ب

 .أعداد الطلبة المقبولٌن سنوٌا - ت

 .نتعٌٌن المشرفٌن والمشرفٌن المشاركٌ - ث

 األطروحات.إقرار مشارٌع الرسائل أو  - ج

 .تشكٌل لجان المناقشة - ح

 .تحدٌد مواعٌد المناقشة - خ

تنظٌم شإون االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة  - د

 .المعرفٌة

تشكٌل لجان االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة  - ذ

 .المعرفٌة 

 .إعداد قوائم بالطلبة المرشحٌن للمنح الدراسٌة - ر

 


