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الدراسات  حتديث برامج أواستحداث 

 .الدكتوراه( املاجستري ،، الدبلومالعليا )

 ) املاجستري ، الدكتوراه

الربانمج إال بعد  حتديث: )ال يتم البدء يف خطوات استحداث أو هامة مالحظة 
  احلصول على املوافقة املبدئية من جملس عمادة الدراسات العليا(

 

مصددددددددددداد ة مدي  ا امعة على  بعد موافقة جملس العمادة على الربانمج وصددددددددددددور   ار  
يتم ارسددال خطام من العمادة لليلية بضدد ورة ارسددال   دد ت  ، جملس العمادة  حمضدد   

حيتوي كل  cd) ) و  ددددد ت ور ية من الربانمج أحدمها ) مغلفة واألخ ى غري مغلفة (، 
للن دددل الور ية   العمادة يتم ارسدددالل( pdf وword بصددديغة )  الربانمج  منهما على  

       .ا امعة على جملس إىل أما ة جملس ا امعة استعدادا لع ضها
 

 

اسدتحداث   املوافقة على  لنموذج طلب  الق دميتم تعبئة    
ويع ض على جمل ددددق الق ددددم واليلية    الربانمج أو حتديث

ي سددددددددددددل خطددام من اليليددة للعمددادة بق ار    وبعددد املوافقددة
طلدب املوافقدة املبددئيدة على  و   ق الق دددددددددددم واليليدةجمل ددددددددددد 

   .الربانمج  أو حتديث  استحداث
 
 

  الدراسات العليابرنامج يف  حتديثأو استحداث  آلية

 

ابملوافقة     ار اجمللسصدور ع ض املوضوع على جملس العمادة و بعد  
واتباع منوذج الدليل  تبدأ اليلية إبعداد الربانمج املبدئية على الربانمج 

 . الربامجاالسرتشادي لبناء 
  

 

1 

2 

يتم    ( مند %90ويف أثنداء البددء يف إعدداد اليليدة للربانمج وإ)دا  )
وافقة جمل دددق الق دددم واليلية  مبمن اليلية للعمادة  إرسدددال خطام 

مع إرفدا  ال دددددددددددرية اخلداريي   من احمليم     ثالثدةعددد  أمسداء  على  
ويدول يوضددا اسددم احمليم والت صدد  ويهة   الذاتية ليل حميم  

 .لع ض  على جملس العمادةالعمل 
 

3 

ليل  ( 2احمليم  يتم اختيار عدد )  أمساء بعد موافقة جملس العمادة على 
 .للمحيم  لتحييم وهنا ميين لليلية إرسال الربانمج  ب انمج

 

4 

جمل دددددددددق الق دددددددددم  ق ار ي سدددددددددل خطام من اليلية للعمادة ب  بعد التحييم
 من الربانمج   ددددددددد ة  ويتم إرسدددددددددال ابملوافقة على اعتماد الربانمجواليلية  
يدول يوضددددددددا   (1مايلق :  إدراج أمهيةبعد التحييم مع  pdf  اليرتو ية

مع االشدددارة   بل وبعد التحييم   مالحظات وتقاري  احمليم اسدددتيفاء كامل 
من ودراسددت    ع ض الربانمجليتم  إىل أر ام الصددفحات المت ف فيها التعديل  

  . بل  نة الربامج
 مل   للربانمج )ابللغة الع بية وابللغة اإل)ليزية(.( 2
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 الربنامج  يعرض    
   جملس العمادة  على 

نسخة ورقية أحدهما  (2عدد )
 مغلفة واألخرى غري مغلفة 

بعد صدور قرار جملس اجلامعة باملوافقة على  

من إلكرتونية  الربنامج يتم تزويد الكلية بنسخة

 اجلامعةالربنامج خمتومة من أمانة جملس 
 
 

 وافقة املأو عدم 
 يعاد للكلية الستكمال املالحظات 

 وافقة امل
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مالحظة : ف حتديد فرتة  منية ال تتجاو  ستة فصول دراسية من صدور   ار  
جملس العمادة ابملوافقة املبدئية على استحداث ب انمج حل  إ شاؤه، أما يف  
 .حال طلب حتديث ب انمج فيجب أن ال تتجاو  الفرتة أربعة فصول دراسية


