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 كلية الدراسات العليا

 :كلية الدراسات العليا نبذة عن

برنةةاجمني حاليةةًا ، وتقةةدم الكليةةة 2119أنشةةئت كليةةة الدراسةةات العليةةا أواخةةر عةةام  

وهنةاك بةرامج اخةرى جديةدة     د النفسةي والرتبةوي،   اللغة العربية وآدابهةا، واإلرشةا  :  دراسيني هما

 .متناغمة مع التخصصات العلمية يف مرحلة البكالوريوس قيد االعتماد

حترص كلية الدراسات العليا على االلتةزام التةام بتطبيةق النظةام األكةادميي اخلةاص       

اللغةةة وأجنةةزت الكليةةة خطةةة دراسةةية لربنةةامج ماجسةةتري    . بةةالقبول والتسةةجيل للدراسةةات العليةةا   

العربيةةةة وآدابهةةةا ، وخطةةةة لربنةةةامج اإلرشةةةاد النفسةةةي والرتبةةةوي تنافسةةةان اخلطةةةط الدراسةةةية يف  

وبدأ التدريس يف الربناجمني يف . اجلامعات الوتنية والعربية من حي  مشولية املقررات الدراسية 

 2116 \ 2119العام الدراسي 

 :رؤيةال

عيةةة تتصةةف بةةالعمق واإلبةةداع العلمةةي التميةز والريةةادة يف تقةةديم بةةرامج دراسةةات عليةةا نو 

 .والبحثي ويف إيصال املعرفة وإبتكارها ىليًا واقليميًا
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 :الرسالة
بنةةاء كةةوادر حبثيةةة مميةةزة قةةادرة علةةى االبتكةةار املعةةريف وتوظيةةف طرجاتةةه مبةةا يلةةيب   

 دراسةةات عليةةامةةن خةةالل تقةةديم بةةرامج احتياجةةات اجملتمةةع ومتطلبةةات املنافسةةة ىليةةًا واقليميةةًا،  

احملفةزة للبحة  العلمةي    وتعزيز البيئة الداخليةة للكليةة   تتصف بالعمق واإلبداع العلمي والبحثي، 

يف إتةار مةن التفاعةل اجملتمعةي والتعةاون والشةراكة       والداعمة للتميز واالبتكار وإيصال املعرفةة  

 ". زتراف املعنية كافة وفق أحدث معايري اجلودة والتميوتبادل اخلربات مع األ

 :األهداف
رفةةد اجملتمةةع بكةةوادر حبثيةةة مميةةزة قةةادرة علةةى االبتكةةاراملعريف وتوظيةةف طرجاتةةه مبةةا يلةةيب        .1

 .احتياجات اجملتمع ومتطلبات املنافسة ىليًا واقليميًا

 .متميزة تتصف بالعمق واإلبداع العلمي والبحثي دراسات علياتقديم برامج  .2

 .داعمة للتميز واالبتكار وإيصال املعرفةاحملفزة للبح  العلمي والتعزيز البيئة الداخلية للكلية  .3

التفاعل اجملتمعي والتعاون والشةراكة وتبةادل اخلةربات مةع كافةة      تكثيف اجلهود لرفع مستوى  .4

لتطوير البيئة التعليمية التطبيقية لطلبة كلية الدراسات العليا واملساهمة الفاعلة  اإلتراف املعنية

اد احللةةول الناجعةةة للمشةةكالت الةةيت تواجههةةا     يف التنميةةة الشةةاملة للمجتمةةع الفلسةةطيمت وإجيةة    

 .قطاعاته املختلفة

تنميةة البعةد القيمةي وترسةيخه لةدى تلبةة الدراسةات العليةا مةن خةالل التقيةد بأخالقيةات البحة                .9

 .العلمي واإللتزام مببدأ األمانة العلمية يف البح  والتأليف والنشر

 :الدرجات الممنوحة
واجلداول اآلتية تبني  .يف كافة الربامج لديها املاجستريدرجة  الدراسات العليامتنح كلية 

 :جتوةيع الساعات املعتمدة على الربام
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