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 برنامج دراسات عليا مشرتك إجراءات تعديل 
 أكثركليتني أو  أكثر أوبني قسمني أو 

 
)إذا كان الربانمج مشرتك بني األقسام يف جملس الكلية  إىل جملس الربانمج املشرتكيتقدم  .1

ذات الكلية( أو إىل جملس عمادة الدراسات العليا مباشرة )إذا كان الربانمج مشرتك بني 
 –مبشروع تفصيلي عن تعديل برانمج )دبلوم عايل قسمني أو أكثر من كليتني أو أكثر( 

 .دكتوراه( -ماجستري
الربانمج املعدل يف بني األقسام يف ذات الكلية(  )إذا كان الربانمج مشرتكيرفع جملس الكلية  .2

أو يرفع جملس الربانمج املشرتك الربانمج  إىل عمادة الدراسات العليا، حالة التوصية عليه
)إذا كان الربانمج مشرتك مباشرة إىل عمادة الدراسات العليا  يف حالة التوصية عليهاملعدل 

 استيفاء املتطلبات التالية: بعد بني قسمني أو أكثر من كليتني أو أكثر(
تقدددددا إفددددادة معتمدددددة مددددن رملدددديس جملددددس الددددربانمج املشددددرتك ت كددددد اسددددتقرار  ي ددددة  •

التددددددريس جلدددددربانمج علدددددخل مددددددة السدددددروات افمدددددس املا دددددية، واسدددددتمرارية تدددددوفر 
العدددددد الكددددايف مددددن أعددددداء  ي ددددة التدددددريس يف جمددددال الددددربانمج ومسدددداراته الفرعيددددة 

 داء من األساتذة واألساتذة املشاركني.حبيث ال يقل العدد عن ستة أع
)إذا   الدددددربانمجتعدددددديل والكليدددددة جملوافقدددددة علدددددخل  الدددددربانمج املشدددددرتكتوصدددددية جملدددددس  •

، أو جملدددددددس الدددددددربانمج كدددددددان الدددددددربانمج مشدددددددرتك بدددددددني األقسدددددددام يف ذات الكليدددددددة(
)إذا كدددددان الدددددربانمج مشدددددرتك بدددددني قسدددددمني أو أكثدددددر مدددددن كليتدددددني املشدددددرتك فقددددد  

 .أو أكثر(
 عريب وإجنليزي.مشرتك برانمج دراسات عليا  لتعديلر العام تعب ة اإلطا •
 تعب ة جدول املقارنة بني الربانمج القدا والربانمج املعدل. •
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 تقوميية للربانمج القدا حبيث تتدمن التايل:إجراء دراسة  •
 آراء أعداء  ي ة التدريس يف الربانمج. -
 آراء الطالب احلاليني يف الربانمج. -
 الربانمج.آراء خرجيي  -
آراء جهدددددددددددات سدددددددددددورب العمدددددددددددل املعريدددددددددددة مب دددددددددددال الدددددددددددربانمج، واحتياجدددددددددددا    -

 التطويرية يف الربانمج.
يفةت ةةةةةةةةو ةةملحوظةةةةةةةةانة بنةةةةةةةةوات اةيئةةةةةةةةةتللةقوميق اة تماةةةةةةةةاة  و ئمةةةةةةةةاة لو ةةةةةةةةو ةق ب وةةةةةةةةةتمي

 .  ربانمج
 تعب ة منوذج اجلامعات املرجعية العاملية. •
 إرفارب السرية الذاتية ألعداء  ي ة التدريس. •
 .أعداء  ي ة التدريسقاملمة تعب ة  •
الترسيق )بصيغة رمسية( مع األقسام األخرة يف اجلامعة اليت سيستعان مبقررات  •

اتبعة هلا أو أبعداء  ي ة تدريس من مرسوبيها مع مراعاة موافقة جملس القس  
املختص علخل ذلك ، وبيان رق  اجللسة، واترخيها )إرفارب نسخة من موافقات 

 . جمالس األقسام(
 التأكد من سالمة إخراج الربانمج من حيث: •

  دقة ترسيق الربانمج وجداول افطة الدراسية ووصف املقررات. -
 مراعاة تطابق الرسختني العربية واإلجنليزية للربانمج. -
افلددددددددو مددددددددن األخطدددددددداء الر ويددددددددة، واللغويددددددددة، واإلمالمليددددددددة واملطبعيددددددددة )عددددددددريب  -

وإجنليدددددددزي(، حبيدددددددث يدددددددت  تقددددددددا إفدددددددادة مدددددددن مددددددددقق لغدددددددوي للغتدددددددني العربيدددددددة 
 واإلجنليزية  مبراجعة الربانمج.
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التأكددددددد مددددددن أن أرقدددددددام ورمددددددوس مقددددددررات افطدددددددة الدراسددددددية املسددددددت د ة  دددددددري  -
دراسدددددية مقدددددررات خطددددد  وال تتعدددددارأ مدددددع أرقدددددام ورمدددددوس  امسدددددتخدمة حالي ددددد

 .جلترسيق مع عمادة القبول والتس يل مدخلة يف الرظام األكادميي
يف حالددددددة اسددددددتخدام بعددددددة مقددددددررات خطددددددة دراسددددددية سددددددابقة جيدددددد  التأكددددددد  -

مدددددددن أن أرقدددددددام ورمدددددددوس ومسددددددددميات مقدددددددررات افطدددددددة الدراسدددددددية املسددددددددت د ة 
أرقددددددددام ورمددددددددوس ومسددددددددميات مقددددددددررات افطددددددددة الدراسددددددددية  مددددددددع اتتطددددددددابق  ام دددددددد

 ا.ودة مسبق  املوج
(، 5فيما خيص الدبلوم العايل تكون أرقام املقررات أربعة أرقام تبدأ برق  ) -

 الرمز ... و كذا. 5113الرمز،  5112الرمز،  5111مثال تو ي ي: 
يُرفددددددددع الددددددددربانمج املشددددددددرتك املعدددددددددل مكتمددددددددل املتطلبددددددددات املشددددددددار إليهددددددددا أعدددددددداله إىل عمددددددددادة  .1

تطلبددددددات املشددددددار إليهددددددا أعدددددداله مددددددع الدراسددددددات العليددددددا يف ملددددددف ورقددددددي مصددددددرف حسدددددد  امل
، وترسدددددددل للعمدددددددادة عدددددددرب Wordتددددددددمني نسدددددددخة إلكرتونيدددددددة مدددددددن كافدددددددة املتطلبدددددددات بصددددددديغة 

 نظام ديوان وتسل  ببيان تسلي  ورقي.
تتدددددوىل العمدددددادة اسدددددتكمال اإلجدددددراءات الرظاميدددددة افاصدددددة بتعددددددبل بدددددرانمج الدراسدددددات العليدددددا  .2

 املشرتك.
  واةةةةيف اةيفة  ةةةةربانمجةتةةةةوةمةةةةتة ئةةةةوجة ئةةةةتةتاةةةةيف اةيفة ةةةةيفمية  و ةةةةيف اة  ويف   ةةةةماةةملحوظةةةةاةن

 لةةةةةةةربانمجةوقةتاةةةةةةةيف اةم ةةةةةةةةتة  يف  ةةةةةةةاة  الةمةةةةةةةاةوقةمو ل ةةةةةةةتاة   ةةةةةةةو ة لةةةةةةةتة  يف  ةةةةةةةاة
 (.ة%50  الةماةوقةكتنة  وحيف ثةيفةم ر  اة  ربانمجةمبتة وجتقزة)


