
 شعبة الدراسات العلٌا

، حٌث تم فتح الدراسات العلٌا  2113-2112: تأسست شعبة الدراسات العلٌا فً عام  نبذة عن الشعبة -1

تم فتح  2112-2112فً قسم اللغة العربٌة اختصاص ماجستٌر لغة عربٌة / أدب ، وفً العام الدراسً 

-2112الدراسً اختصاص ماجستٌر لغة عربٌة / لغة ، ثم فتحت الدكتوراه / أدب فً القسم نفسه للعام 

، ومن ثم تم فتح الدراسات العلٌا فً اختصاص الفقه وأصوله فً قسم علوم القرآن والتربٌة  2112

 . 2112-2112اإلسالمٌة فً العام الدراسً 

الهٌكلٌة اإلدارٌة : تضم اللجنة العلمٌة فً قسم اللغة العربٌة والمؤلفة من رئٌس اللجنة ومقرر اللجنة  -2

نة العلمٌة فً قسم علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة فتضم رئٌس ومعهم أربعة من األعضاء ، أما اللج

 ومقرر اللجنة ، وبالنسبة للشعبة اإلدارٌة فٌتألف من مدٌر الشعبة مع أثنٌن من الموظفٌن .

 :  مهام الشعبة -3

 الدراسات العلٌا وتدقٌقها من قبل اللجنة المختصة فً شعبة الدراسات . إلىاستالم ملفات المتقدمٌن  - أ

 الخاصة بالطلبة المقبولٌن فً الدراسات العلٌا . اإلدارٌةاألوامر  رإصدا - ب

 تنظٌم الفاٌالت للطلبة المقبولٌن كل حسب قسمه واختصاصه . - ت

عناوٌن بحوث الطلبة بعد صدور األمر  وإقراربتعٌٌن المرشدٌن والمشرفٌن   اإلدارٌة األوامر إصدار - ث

 الجامعً الخاص بهم من قبل رئاسة الجامعة .

 االمتحان  وإجراءعة شؤون االمتحانات بمواعٌدها من قبل اللجنة المختصة لكل قسم حسب الجداول متاب - ج

الجامعً وبوابة  اإلحصائًالعمل بإحصائٌة الطلبة المقبولٌن والمتخرجٌن من خالل برنامج النظام  - ح

  .المنظومة اإلحصائٌة لوزارة التعلٌم العالً 

متابعة الشؤون الخاصة بالطلبة من خالل العمل باألوامر اإلدارٌة الخاصة بالتمدٌد بعد انتهاء مدة  - خ

 الدراسة لهم لٌتسنى لهم إكمال مشارٌع البحوث الخاصة بهم .

 ب النفقة الخاصة  .العمل بقطع وصوالت المباشرة للطلبة المقبولٌن وأصحا - د

عند إتمام الطالب مشروع البحث الخاص ٌه ٌقوم الموظف المختص فً شعبة الدراسات باستالم الرسالة  - ذ

ثم مخاطبة رئٌس القسم ورئٌس لجنة الدراسات العلٌا من خالل عمل مذكرات وإصدار الكتب الخاصة 

لخاص بالكلٌة واالستالل االلكترونً بذلك وإرسالها مع الرسالة إلى الخبٌر الفكري ثم كشف االستالل ا

 لتحدٌد نسبة االستالل .

 إرسال الرسالة للخبٌر العلمً . - ر

 إصدار األمر اإلداري الخاص بالمناقشة  ثم متابعة إجراء التصحٌحات  . - ز

 بمنح الطالب الشهادة .مخاطبة رئاسة الجامعة إلصدار أمر جامعً  - س

 عبد الرحمنفراس برهان الدٌن                                                                                

 مسؤول شعبة الدراسات العلٌا                                                                               


