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 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 :لعمادةا  نبذة عن

عزززام  نزززذ  حزززة م قزززدس املفتو عزززة ال مزززي يف جام حزززث العل مزززادة الب شزززئت ع حتزززت 2002أن مب 

سزززمي تزززتالءم وامل مززززي ل حزززث العل نزززامج الب سزززّمى بر عززززام م لزززع  مزززع مط حلزززنيب و لززززن ا يزززة يف ذ ات اإلدار

يفزز2013 لزذي  طززور ا تزاج الت مززي رأ مب ومواكبزة لن مززادة البحزث العل عززقدِّل امسقهزا إىل ع علزى اجلامعزة 

عززام والدراسزات العل يزة  مززي 2016يززاب ويف نها حززث العل عززن عمزادة الب سززات العليزا  مب مّت فصزل الدرا

تزوىل تنظزيم شزؤون ا بزذاتهاب ولت هززا لبحزث العلمزي يف اجلامعزةب لتصزبح وحزدة مسزتقلة  تزم ُأعيزد دجُم

 العليا والبحث العلمي. ساتب تسمى عمادة الدرام2018يف العام 

سززري مززي م حززث العل يززا والب سززات العل بززة لعمزادة الدرا هززا خن سززهم في مززن اإلجنززا ات أ لززة  ٌة حاف

فزة. تززه كا سززرية البحزث العلمزي يف جماال تزراء م لززى إ لزذين عملزوا ع يزززين ا ظززى  مزن األسزاتذة املتم و 

هززاب ب لززس أمنائ عززة وجم سزززة اجلام مززن رئا كززبريين  عززم  مززام ود مززي باهت حززث العل صززفالب هزززم و حززد أ ه أ

قززد جع مززعب و عززة واجملت قززي باجلام لززيت ترت سززية ا طززوير الركزائز األسا حززة ت قززدس املفتو عززة ال لززت جام

شززر  هززاب ون تززدريس في ئززة ال ضززاء هي طززوير أع يززة ت سززرتاتيجيتهاب بغ سززية يف ا يززة أسا مززي غا حززث العل الب

فزززز صزززززاتقا يززززة واالقت يززززة االجتماع لزززززي يف التنم سززززهام الفع مززززعب واإل مزززززي يف اجملت حززززث العل يف  ديةة الب

حزززث الع لزززس الب خزززالل جم مزززن  مزززادة  مزززل الع بزززيب وتع عزززا  العر سزززطني وال ئزززة فل ئزززة البي لزززى تهي مزززي ع ل

تزززدريس  ئزززة ال ضزززاء هي مززة ألع سزززهيالت الال  فزززة الت قزززديم كا يززق ت عزززن يفر مزززيب  حزززث العل سززبة للب املنا

عززرب والبزاحثنيب إلجزرا ء الدراسزات العلميزة داخزل اجلامعزة وخارجهزا. وتقسزهم عمزادة البحزث العلمزيب 
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فزةراكم هززا املختل صززةب ومشزاريعهاب ومبادرات يززةب ووحزداتها املتخّص حززث زهزا البحث طززوير الب ب يف ت

 العلمي يف اجلامعةب ودعمه ماديا  ومعنويا . 

بزززة  فيو بزززول الطل لزززى ق مزززادة ع شزززرف الع يزززا ت سزززات العل مزززجبر فيجمزززال الدرا سزززتري  ا املاج

يززززز غزززززة العرب بزززززويب والل سزززززي والرت شزززززاد النف صزززززي اإلر مزززززدة يف ختّص تزززززابع أداءة واملعت هزززززاب وت  همآداب

 ذات الصزلة بقضزايا لعلميتوضزوعات البحزث ا دةلعماحتى خترجهم. وتعنزى ا لبحثياألكادميي وا

اسزات العليزا الويفنيزة للمجتمزع الفلسزطيوب وتسزعى إلشزراك يفلبزة الدر التنميزةاجملتمزع واحتياجزات 

سززززائ مزززن ر اززززاث  سزززتالل األ شززززرتكةب وا يزززة امل يززززة الدول شزززاريع البحث شززززرها يف  لهميف امل يزززة ون العلم

 يا .اجملالت العلمية احملّكمة  ليا  وعربيا  ودول

لزززى تززززب ا لنشرصززززعيد ا وع شزززر الك لززززى ن مزززادة ع شززززرف الع مزززي ت مززززة  لعلميةالعل  مناملقد

مززن خارج مززن داخزل اجلامعزة و مخززس البزاحثني والكتّزابب  لززى إصزدار  قزوم باإلشزراف ع مززا ت هزاب ك

لزززربام يزززة ا طزززي غالب مزززة تغ يزززة  ّك يزززز ج اجمززالت علم عزززةب وتتم صزززات يف اجلام يزززة والتخّص ألكادمي

هززا مل جملزززالت بتطبيق صزززدرب هززذ  ا تززوع امل شزززر مف ظززام الن هزززا لن يززةب وتطبيق مزززي العامل شززر العل عزززايري الن

 وارتبايفها بقواعد بيانات  لية وعربية وعاملية عدة.

 

 رؤية:ال

بزززد بززالعمق واإل صزززف  يززة تت يزززا نوع سززات عل بزززرامج درا قززديم  يزززادة يف ت يززز والر مزززي اع التم العل

 والبحثي ويف إيصال املعرفة وإبتكارها  ليا  واقليميا .

 

 :لرسالةا
لزززيب  تززا ي تزززه  يززف كرجا عزززريف وتوظ كززار امل لزززى االبت قززادرة ع يززززة  يززة مم كزززوادر اث نززاء  ب

سززة  بزززات املناف مزززع ومتطل جززات اجملت يزززا ب احتيا يزززا  واقليم بززرامج  ل قزززديم  خزززالل ت يزززامززن  سزززات عل  درا

بززداع ال بزالعمق واإل ثززيب علمزتتصزف  يززة للكليزة ي والبح ئزة الداخل مززي وتعزيزز البي فزززة للبحزث العل احمل

فززة و صززال املعر كززار وإي يززز واالبت شززراكة الداعمزة للتم عززاون وال عززي والت عززل اجملتم مززن التفا يفزار  يف إ

 ". زية كافة وفق أحدث معايري اجلودة والتمييفراف املعنوتبادل اخلربات مع األ
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 :األهداف 
كزززوادر  .1 مزززع ب فزززد اجملت لزززيب اثر تزززا ي تزززه  يزززف كرجا كزززاراملعريف وتوظ لزززى االبت قزززادرة ع يززززة  يزززة مم

 اجات اجملتمع ومتطلبات املنافسة  ليا  واقليميا .احتي

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

 وإيصال املعرفة.ار احملفزة للبحث العلمي والداعمة للتميز واالبتكتعزيز البيئة الداخلية للكلية  .3

فززع مسزتوى  .4 عززل اجملتمعزي والتعزاتكثيزف اجلهزود لر فززة التفا خلززربات مزع كا شززراكة وتبزادل ا ون وال

يززة بززة  اإليفزراف املعن يززة لطل ئززة التعليميزة التطبيق سززات العليزا والبلتطزوير البي مززيعمزادة الدرا  حززث العل

سززطيو وإجيززاد ا مزززع الفل شززاملة للمجت يزززة ال لززة يف التنم سززاهمة الفاع لزززوامل شزززكالت حل عززة للم ول الناج

 اليت تواجهها قطاعاته املختلفة.

عززد  .5 يززة الب حزززث تنم يززات الب يززد بأخالق خزززالل التق مززن  يززا  سزززات العل بززة الدرا لززدى يفل سزززيخه  مززي وتر القي

 ث والتأليف والنشر.العلمي واإللتزام تبدأ األمانة العلمية يف البح

 الدرجات الممنوحة:
اليت الربامج كافة  يف املاجستريدرجة  يعلمعمادة الدراسات العليا والبحث الننح 

واجلداول اآلتية تبني  .اجلودة يف و ارة التعليم العالي والبحث العلمياعتمدت من هيئة االعتماد و

  جتو يع الساعات املعتمدة على الربام
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