
 

 

 

 .لجنة الدراسات العليا والبحوثثالثا: 
 -:الدراسات العليا - 1.3

 -أهداف اللجنة:
 قياس وتقييم أداء طالب الدراسات العليا. -1 
 تحسين الخدمات المقدمة للطالب. -2
 مراجعة وتقييم توصيف البرامج وتوصيف المقررات المتعلقة بها وتقارير المقررات. -3
 الستقطاب الدارسين في الدول األخرى.وضع استراتيجية  -4

 -مهام اللجنة:
   القيااام مل ااا ة الااة لل ناااهق الااال رقاادمها الماا امق الاللي يااة ال رالاااة ل  الااة الد الااا  اللليااا

 -ةكاو ا( مالكلية كا علل ادي لاحديد: –ماجساي    –ةملوم  
والتدريب العملي لتحقيق مدي مالئمة نسب المقررات الخاصة بالتخصص ، واللغة والحاسب اآللي  -

 أهداف هذه البرامج.
 عدد ونسب المقررات اإللكترونية . -
مدي مالئمة المهارات التي يكتسبها طالب الدراسات العليا إثناء درا ستة بالبرامج التعليمية المختلفة  -

هات عملهم دكتوراه( بالكلية لما تتطلبة وظائفهم المهنية بج -ماجستير -لمرحلة الدراسات العليا) دبلوم
 من مهارات.

 متابعة إعداد مواصفات المقرر طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة. -
 التأكد من موافقة مجالس األقسام علي مواصفات المقررات التي تدرس بالبرامج المختلفة. -
قومية لضمان متابعة إعداد مواصفات برامج الدراسات العليا المختلفة بالكلية طبقا لمتطلبات الهيئة ال -

 الجودة.
 التأكد من موافقة مجالس األقسام المختلفة علي المواصفات برامج الدراسات العليا التي تدرس بها. -

 :القيام مدو  إ شاةي والاشا ي مغ ض- 
التأكد من أن كل برنامج تعليمي يقوم بتعريف وتطبيق المعايير األكاديمية التي يتبعها بما يتماشى مع  -1

 رسالة الكلية.
التأكد من عمل مقارنة دقيقة بين المعايير األكاديمية التي يتبعها كل برنامج وبين المعايير األكاديمية  -2

 المرجعية التي يختارها كل برنامج ) معايير برنامج مماثل في جامعة يفضل أن تكون جامعة عالمية(.



 

 

 

  دة.متابعة إعداد تقرير المقررات طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجو 
  التأكد من أنه في نهاية كل فصل دراسي ، يجب أن يقوم محاضر / منسق كل مقرر بتقديم تقرير

 المقرر الي رئيس القسم.
 :القيام مدو  إ شاةي والاشا ي مغ ض- 
التأكد من أن كل برنامج تعليمي ) قسم علمي( يحتفظ بملف لكل مقرر" ملف المقرر" بحيث يحتوي  -1

 -علي:
 مواصفات المقرر. -
 نماذج من أوراق امتحانات سابقة. -
 نتائج التقويم الطالبي للمقرر. -
 النسب المئوية للطالب المنقطعين عن المقرر وكذلك الناجحين والراسبين فيه. -
 أي معلومات أخري ذات صله. -
التأكد من وجود نسختين من ملف المقرر ، أحداهما للمحاضر الذي يقوم بتدريس المقرر واألخرى  -2

 و منسق البرنامج فهذا يساعد في متابعة األداء.لرئيس القسم أ
 

 -البحوث العلمية واألنشطة األخرى: -1.3
 -أهداف اللجنة:

 التحسين النوعي لألبحاث بالكلية. -1
 فتح مجاالت جديدة للبحوث واألنشطة المجتمعية. -2
 حصر األبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المحلية والعالمية. -3
 منبثقة من الخطط البحثية للكلية. وضع خطط بحثية لكل قسم -4
 التكامل بين األقسام في إعداد الخطط البحثية للكلية. -5
 وضع استراتيجية لتسويق األبحاث. -6
 وضع استراتيجية لتنظيم المؤتمرات العلمية. -7

 -مهام اللجنة:
معوقيات عمل دراسات عليي الوضيع الحيالي للبحيث العلميي بيالبرامج التعليميية المختلفية بالكليية لتحدييد ال -

 واالحتياجات.



 

 

 

القيام بدور استشاري لوضع خطط بحثية علمية للبرامج التعليميية المختلفية عليي الميدي القصيير والبعييد  -
وبحيث تكون مرتبطة برسالة الكلية والجامعة وتساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للبرامج التعليمية 

 المختلفة.
ي المييدى القصييير والبعيييد وبحيييث تكييون مرتبطيية برسييالة صيييا ة خطيية بحثييية علمييية شيياملة للكلييية عليي -

 الكلية والجامعة وتساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للكلية.
وضييع سياسيية و لييية لتشييجيع التعيياون المشييترك فييي البحييث العلمييي بييين األقسييام العلمييية المختلفيية داخييل  -

ت األخييييرى ومراكيييي  األبحيييياث المحلييييية الكلييييية وكييييذلك بييييين األقسييييام العلمييييية المختلفيييية بالكلييييية والجامعييييا
 واإلقليمية والعالمية.

 –وضع سياسة و لية للوصول بالبحث العلمي إلي مرحلة التمويل الذاتي ) التعاون مع القطاع الخياص  -
تشجيع كتابية المشيروعات البحثيية  وصيندوق تنميية األبحياث العلميية  –السوق التجاري لنتائج األبحاث 

 .االستغالل األمثال لموارد الكلية...الخ( FP7, TEMPUS   FTDF, RDIالبالجامعة الممولة مثل 
 
 
 
 


