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 ( : تعريف الربانمج املشرتك1املادة رقم )

ابلربانمج املشرتك، برانمج دراسات عليا خيدم جمال معني تتطلب طبيعته تعدد يف التخصصات ويشرتك يف تقدميه قسمان أو يقصد 

أكثر من كلية واحدة أو أكثر، وجياز هذا النوع من الربامج مبوافقة جملس اجلامعة وتوصية كل من جمالس األقسام والكليات املعنية 

 .وجملس عمادة الدراسات العليا

  تتوىل عمادة الدراسات العليا تنسيق نشاطات الربانمج مع جمالس الكليات ذات العالقة.

 املشرتكة الربانمج( : إنشاء 2املادة )

من املهتمني ابلدراسات العليا البينية  عن مخسةأ ـ يقرتح الربانمج املشرتك من طرف جلنة أتسيسية ال يقل عدد أعضائها 

 األقسام املشاركة.يتم اختيارهم من 

 ب ـ يتم اختيار رئيس اللجنة من طرف األعضاء املؤسسني.

 ج ـ يقدم رئيس اللجنة طلب املوافقة املبدئية لعميد الدراسات العليا.

 د ـ يرفع مشروع الربانمج املشرتك لعمادة الدراسات العليا للتوصية ابملوافقة عليه من جملس اجلامعة.

 تبعية الربامج املشرتكة ( :3املادة )

أ ـ يكون للربانمج املشرتك بني األقسام التابعة لكلية واحدة جملس له صالحيات جملس القسم، يقرتح أعضاؤه من األقسام 

 املشاركة يف الربانمج ويتبع إدارايً وأكادميياً للكلية املعنية.

ثر جملس مشرتك، له صالحيات جملس القسم، ويرتبط ب ـ يكون للربانمج املشرتك بني قسمني أو أكثر من كليتني أو أك

 إدارايً وأكادميياً بعمادة الدراسات العليا.
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 ( : العضوية يف اجمللس املشرتك4املادة رقم )

على يتم تعيني أعضاء جملس الربانمج املشرتك املقدم من قسمني أو أكثر يف كلية واحدة بقرار من جملس الكلية املعنية بناًء  -1

 توصية جمالس األقسام املشاركة يف ختصصات الربانمج.

يتم تعيني أعضاء اجمللس املشرتك املقدم من قسمني أو أكثر من كليتني أو أكثر بقرار من جملس عمادة الدراسات العليا بناًء  -2

 على توصية جمالس األقسام املشرتكة يف الربانمج. 

 الربانمج أثنني على األقل من أعضاء هيئة التدريس.يرشح جملس كل قسم من األقسام املشاركة يف  -3

 ال يقل عدد أعضاء اجمللس عن مخسة من املختصني يف جمال الربانمج. -4

 مدة العضوية سنتني قابلة للتجديد. -5

 يعني رئيس جملس الربانمج املشرتك بني كليتني وأكثر من األساتذة أو األساتذة املشاركني بقرار من وكيل اجلامعة للدراسات -6

العليا والبحث العلمي بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا واقرتاح جملس الربانمج املشرتك، ملدة سنتني على أن 

 يتوىل الرئيس واألعضاء املنتهية واليتهم تصريف أعمال اجمللس حىت تعيني جملس جديد. 

ن األساتذة أو األساتذة املشركني بقرار من وكيل يعني رئيس جملس الربانمج املشرتك بني قسمني وأكثر يف كلية واحدة م -7

اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا واقرتاح جملس الكلية بناء على 

لس حىت ترشيح جملس الربانمج املشرتك، ملدة سنتني على أن يكلف الرئيس واألعضاء املنتهية واليتهم تصريف أعمال اجمل

 تعيني جملس جديد.

 فيما عدا ما نص عليه أعاله، خيضع الربانمج املشرتك للوائح برامج الدراسات العليا يف اجلامعة. -8

يعامل رئيس جملس الربانمج املشرتك معاملة رئيس القسم األكادميي فيما يتعلق ابجلوانب املالية واألعباء التدريسية، كما  -9

 لياً كمعاملة أعضاء األقسام األكادميية فيما يتعلق مبكافآت حضور اجللسات. يعامل أعضاء اجمللس املشرتك ما

جيوز للمعاهد األكادميية التابعة للجامعة االشرتاك مع كلية أو أكثر يف تقدمي برامج للدراسات العليا وفق القواعد احملددة  -10

  أعاله.
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