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 مقدمة
ى خالصة اإلجراءات المعتمدة من أجل القيد في الدراسات العليا، وتشكيل لجان الحكم عليتضمن هذا الدليل 
منح والدفاع عنها و  الدكتوراه، وإجراءات المناقشة العلنية للرسائل واألطروحاتأطروحات رسائل الماجستير و 

 الدرجات العلمية.

وفي قرارات مجلس التعليم  ،ئحة الداخليةيهدف هذا الدليل إلى تلخيص ماورد في قانون تنظيم الجامعات والال
 وإلى وضع أسس موحدة لضبط موضوع تقييم رسائل الدراسات العليا. ،العالي المتعلقة بالدراسات العليا
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  المراحل الزمنية لبحث الدراسات العليا
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 عامة تعاريف
 المحاور البحثية

قسم ال هم  المحاور البحثية التي ت اعتماد األقسام العلمية في الكليات )والمعاهد العليا(يتوجب على  •
. تصدر هذه المحاور دمشقفي جامعة  ُتقامالتي البحث العلمي  اتمع نتائج وتوصيات ورشوتنسجم 
 وفقسنويًا أو كل ثالث سنوات  وُتحدَّثفي مطلع كل عام دراسي،  مجلس القسم من ربقراالبحثية 

 ربط الجامعة بالمجتمع.، بما يخدم هدف الحاجات والتطورات

 هاشكلب، ويعتمدها ولكافة األقسام العلميةالمحاور  هذهفي الكليات والمعاهد العليا الكلية  مجلسناقش ي •
رسل نسخة من قرار مجلس الكلية إلى مجلس ي، و عليهاأعضاء المجلس أغلبية بعد موافقة نهائي ال

 والدراسات العليا.البحث العلمي 

طلع مأو المعهد في  في لوحات اإلعالنات في القسم وعلى الموقع االلكتروني للكليةالمحاور  هذه ُتعلن •
  .كل عام دراسي

 االختصاص المراد وفق لطالب الماجستير والدكتوراه  ع المحاور البحثية المعتمدة على الطالبتوزَّ  •
 أيضاا. من قبل مجلس القسم رسالة الطالبتحديد المشرف على يجري ه، و ضمنالعمل 

 المقترح البحثي

يجب  حول الموضوع الذي يرغب البحث فيه.طالب الدراسات العليا  يقدمه )مخطط البحث(عبارة عن مستند 
  :ما يليبحثي ، وأن يتضمن المقترح الالمحاور البحثية المعتمدة في الكليةضمن أحد الموضوع  أن يقع

 باللغتين العربية واألجنبيةعنوان البحث  •
 مقدمة عامة  •
 التي ساهمت في تحديد موضوع وهدف البحث لدى الطالب. جزء من الدراسة المرجعية •
 العلمية للبحث اإلشكالية •
 تساؤالت البحث  •
 أهمية البحث •
 مسوغات البحث •
 فرضيات البحث •
 هدف البحث •
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 حدود البحث •
 أدوات ومنهجية البحث •
 المبدئية للفصول ...()التقسيمات  هيكلية البحث •
 الرسالة/ األطروحةالبحث وكتابة البرنامج الزمني لتنفيذ  •
 قائمة المراجع األولية )العربية واألجنبية(. •
 استمارة البحث )وفق النموذج المعتمد لدى مديرية البحث العلمي والدراسات العليا( •

 
 تعاريف عامة للبحث 

 العلمية للبحث اإلشكالية •
ه، صياغة مباشرة عن الموضوع البحث الذي لم تقم الدراسات المرجعية ذات الصلة التصدي له ومعالجته وتحليل

يمكن صياغة إشكالية البحث إما بطريقة مباشرة تقريرية أو عن طريق تحديد مجموعة من التساؤالت بصلب 
 الموضوع )ليست عامة وال سطحية(. 

 تساؤالت البحث  •
 التساؤالت المتسلسلة التي توضح فهم الباحث لإلشكالية البحثية من جهة كما توضح فهم الباحثمجموعة من 

 لحلها من جهة أخرى.
 أهمية البحث •

القيمة العلمية والتطبيقية لموضوع البحث، كما من الممكن توضيح مدى مساهمة البحث في إغناء المعارف 
من الممكن االستفادة منه من قبل الجهات التي يرى على المستوى المحلي أو العالمي في مجاله، وكيف 

 الباحث أنها صاحبة مصلحة فيه.
 مسوغات البحث •

 دوافع البحث، أسباب اختيار الموضوع والحالة الدراسية.
 فرضيات البحث •

 إدعاء بحقيقة علمية ُيصاغ بأسلوب يبين ما يحاول الباحث تأكيد صحته أو عدمه.
 هدف البحث •

 صلة.تحقيقه وتنفيذه، واإلضافة العلمية لرسالته مقارنًة مع الدراسات المرجعية ذات الهو ما يسعى الباحث ل
 حدود البحث •
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ما و األطر الزمانية والمكانية التي سيقوم الباحث بالعمل ضمنها، من الممكن أن تكون أيضًا عينات الدراسة 
 .لتي سيستبعدها الباحث في دراستهسيقوم الباحث بدراسته بصورة دقيقة، كما من الممكن أن تكون األبعاد ا

 أدوات ومنهجية البحث •
هي األدوات والطرائق التي سيستخدمها الباحث في إنجاز البحث وتحقيق هدفه، مع بيان طرق جمع البيانات 

 ومعالجتها واألسس العلمية التي سيتبعها في بحثه.
  هيكلية البحث •

 األقسام المبدئية التي يتصورها الباحث لبينة الرسالة واألطروحة 
 البرنامج الزمني لتنفيذ الرسالة/ األطروحة •

ة جدول يعبر عن التصور المبدئي لتنفيذ خطوات البحث يوضح فيه كل مرحلة من أقسام البحث مع المدة الزمني
 المتوقعة إلنجازها مع النتائج المتوقعة لتلك المرحلة.

 
 
 دمشق. زيد من التفاصيل يمكن العودة إلى دليل كتابة رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه المعتمد من جامعةلم
 

 التي يتبعها الطالب خالل فترة دراسته جلسات العلمية )سيمنار(ال

 سيمنار التسجيل -1

بشكل علني أمام مجلس القسم  (PowerPoint)بصيغة عرض تقديمي  يتم فيه مناقشة المقترح البحثي
عتماد ا في نهاية هذا السيمنار إما أن يتم  .والحضور من أعضاء الهيئة التعليمية وباقي طالب الدراسات العليا

الت المقترح البحثي أو ُيطلب من الطالب والمشرف مجموعة من التعديالت، ويحدد موعد قريب لعرض التعدي
 طلب ذلك إعادة العرض ألكثر من مرة.ولو ت المطلوبة على المقترح البحثي

 إجراءات سيمنار التسجيل

المحاور  ومن ضمنيتقدم الطالب بمخطط بحثه بعد تحديد موضوع البحث الذي سيعمل عليه في القسم  -1
 العلمية المعتمدة وحسب االختصاص المراد العمل به، وتحديد المشرف على رسالة الطالب.

/ أيام  4لتسجيل مخططات أبحاث الطالب قبل فترة كافية على األقل / حدد مواعيد السيمناراتتُ  -2
أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وطالب الدراسات العليا المسجلين  معظمويحضر هذا السيمنار 
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يكون هذا السيمنار بإشراف العميد  .يريد الحضور من األقسام األخرى  لالستفادة، ومنوغير المسجلين 
 مي ورئيس القسم هو المعني بكافة الترتيبات ومسؤوليته.أو النائب العل

رضيات ف -إشكالية –أهمية  -مقدمة  -يعرض الطالب اإلطار العام للبحث متضمنًا: مخطط البحث  -3
 البحث.إقناع الموجودين بمخطط ...لغاية ميشرح عن الجانب العل -ات البحثخطو  -

ة لك وفق دليل كتابة األطروحوذ ،العلمية الصحيحةحسب المنهجية  المقترح البحثيكتابة على الطالب  -4
موجود على موقع مديرية البحث العلمي وخاصة بالنسبة للتوثيق وذكر المراجع العربية آلخر إصدار 

ويمكن أن يعاد  ،واألجنبية التي اعتمد عليها الطالب تحت إشراف المشرف في كتابة مخطط البحث
عن شهر وعلى  تزيد مدة زمنية ال المتبعة خاللب األصول أكثر من مرة حتى يوافق عليه القسم حس

 مسؤولية القسم.

 ()المرحليةسيمنارات تقدم العمل  -5

يعرض فيه الطالب التقدم الذي قام به بموضوع البحث سواء من خالل مراجعة الدراسات المرجعية أو تطور 
ها مسيرة البحث والنتائج التي قد توصل لالدراسة النظرية أو تطور الجزء العلمي للبحث، بحيث يتم متابعة 

 .الطالب من قبل الحضور

المشرف –%( وبحضور )رئيس القسم 20مثال  )نسبة اإلنجاز، ويحدد ما أنجزه خالل السيمنارالطالب يعرض 
(، ويتم اإلعالن عنه وفق ...ألساتذة المهتمينا -طالب الدراسات العليا -االختصاصيين بعض األساتذة –

ر، كل ستة أشه برنامج مواعيد للسيمنارات محدد لكل طالب بدءًا من تاريخ تسجيله وتعلن وتجدد هذه المواعيد
 في الكلية. والنائب العملي ورئيس القسموعلى مسؤولية المشرف 

 المحتويات الرئيسية للسيمنار المرحلي         

 يتضمن السيمنار المرحلي ما يلي: •

 شريحة العنوان باللغتين العربية واألجنبية )إنكليزية / فرنسية..( •

 شرائح اإلطار العام من المقترح البحثي المعتمد. •

 شرائح توضح التقدم في البحث الذي قام به الطالب من آخر سيمنار مرحلي وحتى تاريخه. •

 شرائح عما سيقوم به الطالب خالل الفترة القادمة وفقًا لمخطط البحث. •
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من قبل مقرر جلسة السيمنار الذي  ورقيبشكل  )مع العرض التقديمي للطالب( مناريالس محضر يجري توثيق
ًا( )ورقيهذا المحضر يحفظ يقوم بتسجيل المالحظات التي تم توجيهها للطالب من قبل الحضور وإجاباته عليهم. 

 المرحلي المقاالت التي نشرها. في السيمنارعرض ويجب على الطالب أن ي .في إضبارة الطالب

 
 السيمنار النهائي   -6

ام كل ما قفيه  حالعلني، ويوضجلسة الدفاع  هاية كما لو أنهمن البداية وحتى الن بحثال يشمل هذا السيمنار
ي فللدفاع العلني أو متابعة العمل  ة الباحثمل من قبل الحاضرين وتحديد أهليتقييم الع تسنىلي الطالب به

 محور معين.

دكتوراه(، على أن  –يحدد موعد السيمنار النهائي بعد مضي المدة القانونية على تسجيل األبحاث )ماجستير 
ديد االنتهاء من كتابة بحثه الى المشرف وعلى المشرف رفع كتاب إلى رئيس القسم لتح يتقدم الطالب بما يشعر

 تمهيدا لتشكيل لجنة الحكم.  السيمنار موعد هذا

لس بوجود أعضاء مج ، وذلكالنتائج والتوصياتالمقدمة وصواًل إلى  كاماًل منالبحث  ُيعرض في هذا السيمنار
لمالحظات ويستمع ل، األقسام القسم واالختصاصين وطالب الدراسات العليا والمهتمين من األساتذة من باقي

 وتعديلها. التي تم اإلجماع عليهااألخذ بكافة المقترحات بالب والمقترحات وبعدها يقوم الط

 يتم في نهاية السيمنار التوقيع على محضر السيمنار من قبل جميع الحضور مع كتابة الجملة التالية:
رئيس القسم  أسماؤهم برئاسة الواردةالحضور  أغلبية بعد أن قام الطالب بالسيمنار اليوم بتاريخ .... اتفق

 وهو جاهز للدفاع العلني.  سجل بناء عليه( المعتمد)الذيعلى أن الطالب قد أنجز مخطط البحث 

 

 الماجستير درجةالقيد في السنة األولى بشروط : أولا 
 كليات الجامعاتأن يكون الطالب حاصاًل على درجة اإلجازة بتقدير جيد على األقل من إحدى  .1

وفق  أو ما يعادلها من كلية أخرى أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة، الحكومية السورية،
 مجلس التعليم العالي.يضعها القواعد التي 

 1أن يجتاز بنجاح امتحانات باللغة األجنبية .2

                                                           
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. /142الفقرة /ب/ من المادة / 1
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لطالب إلى مفاضلة تتم بينهم على أساس المعدل واألسس التي تضعها الكلية حسب يخضع جميع ا .3
كل  ويتم قبول الطالب وفق األعداد المقترح قبولها لكل عام في فيها،نظام الدراسات العليا المعتمد 

 كلية.

 الماجستير ثانياا: تسجيل بحث
 مراحل تسجيل بحث الماجستير -أ         

تحديد يجري ه، و ضمناالختصاص المراد العمل  وفقع المحاور البحثية المعتمدة على الطالب توزَّ  -1
في نصف العام الدراسي التي مدة دراسة المقررات  من قبل مجلس القسم رسالة الطالبالمشرف على 

 ان.ونصف العام الدراسي للسنة الثانية بالنسبة للكليات التي مدة دراسة المقررات سنتسنة واحدة، 

تين األولى يتم تسجيل بحث الماجستير بعد نجاح الطالب في كافة المقررات في السنة األولى )والسن -2
 ليات التي مدة دراسة المقررات سنتان(.والثانية بالنسبة للك

نسبة يصدر مجلس الكلية قرارًا بنجاح الطالب في مقررات السنة األولى )والسنتين األولى والثانية بال -3
 التي مدة دراسة المقررات سنتان(.للكليات 

 ال تعد المدة الواقعة بين تاريخ نجاح الطالب في جميع المقررات وحتى تاريخ تسجيل الطالب موضوع -4
 .لى الماجستيرالبحث من المدة المحددة للحصول ع

يتقدم الطالب الناجح في جميع المقررات بطلب لتسجيل رسالة الماجستير إلى رئيس القسم المختص  -5
لقيد اقسم الدراسات العليا في الكلية المعنية مرفقًا بكافة الوثائق التي تشعر بتوافر شروط  طريق عن

 قرار مجلس الكلية الذي ينص على نجاح الطالب في جميع المقررات(. –)النجاح بامتحان اللغة األجنبية 

شاور يقوم رئيس القسم بالتمرفقة بالطلب والتأكد من صحتها وكفايتها بعد تدقيق الوثائق المطلوبة وال -6
مع أعضاء مجلس القسم بتحديد األستاذ المشرف )والمشرف المشارك إن اقتضى األمر( الذي يقع 

 الذي يرغب الطالب القيد فيه. مجال البحث ناختصاصه ضم

من ضمن المحاور البحثية المعلنة بتوجيه من أستاذه المشرف  مخطط البحث الذي اختاره الطالب يعد -7
الذي تم تعيينه له ، ويناقش المخطط في جلسة سمينار يعلن عنها القسم المختص قبل أسبوع على 
األقل بعد عرض المخطط على لجنة مختصة تقدم تقريرًا بالموافقة على إجراء سيمينار أولي يحضره 

ختصاص، ومن طالب سم، وأعضاء الهيئة التدريسية من أصحاب االوأعضاء مجلس الق، رئيس القسم
الطالب التعديالت المطلوبة على مخطط البحث الذي يعرض بعد ذلك على  يجري  ثمالدراسات العليا، 
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لنائب عميد الكلية  ييقدم المقترح البحث ،مجلس القسم ، بعد أن يعتمد مجلس القسم مخطط البحث 
 عليه.للشؤون العلمية للمصادقة 

حث بدراسة المخطط واستمارة الب مع لجنة البحث العلمي في الكلية شؤون العلميةليقوم نائب العميد ل -8
 إلى مجلس القسم مع المالحظات. تعادإلى مجلس الكلية وإال  ُتحال تمت الموافقةالعلمي وإذا 

الكلية أن يعيد  لمجلسيعرض مخطط البحث العلمي واستمارة البحث العلمي على مجلس الكلية، يمكن  -9
مجلس الكلية  يرفع قرارلس القسم أو أن يوافق على تسجيل البحث. في حال الموافقة، جالموضوع لم

 يلي: مع اقتراح الموافقة على ماالعليا إلى مجلس البحث العلمي والدراسات 

  البحثموضوع. 

 )تسمية المشرف العلمي )والمشرف المشارك عند االقتضاء. 

 مخطط البحث. 

 .استمارة البحث العلمي 

يعرض مخطط البحث العلمي واستمارة البحث العلمي على مجلس البحث العلمي والدراسات  -10
ي العليا. يمكن لمجلس البحث العلمي أن يعيد الموضوع إلى الكلية أو أن يوافق على تسجيل البحث، ف

 س الجامعة.حال الموافقة، يرفع قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إلى مجل

دة يعتبر تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التسجيل بدءاً الحتساب المدة الدنيا والقصوى المحد -11
 قانونيًا للقيد في الماجستير.

 األوراق المطلوبة لتسجيل رسالة الماجستير –ب 

 صورة مصدقة عن شهادة اإلجازة. 

  المقررات.قرار مجلس الكلية الذي ينص على نجاح الطالب في جميع 

 وثيقة نجاح الطالب بامتحان اللغة األجنبية الخاصة بطالب الماجستير. 

 موثقًا من الطالب واألستاذ المشرف )والمشرف المشارك إن وجد( المقترح البحثي. 

  لوبة المطكافة المعلومات ب هابعد ملئ )الخاصة بمديرية البحث العلمي( المعتمدة العلمياستمارة البحث
 من رئيس القسم المختص وعميد الكلية.الطالب والمشرف و من وموقعة 

 :لمدة الدنيا والقصوى للحصول على درجة الماجستيرا –ج 
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 2.مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على األقل .1

 ثالث سنوات إلنجاز الرسالة وأالمدة القصوى للدراسة في الماجستير هي سنتان للنجاح في المواد،  .2
 .ومناقشتها

 شروط حصول الطالب على درجة الماجستير ثالثاا:
أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات  .1

 يه.العليا في الكلية خالل مدة ال تقل عن المدة الدنيا وال تزيد على المدة القصوى المحددة ف
حمل مقررين على األكثر أن يدخل ييسمح للطالب في السنة األخيرة من سنوات المقرر الذي و 

 التقويم الجامعي. فيامتحانًا تكميليًا يحدد موعده 

أن يعد بحثًا بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الجامعة بناًء على اقتراح  .2
 .القسم المختص وموافقة مجلس الكلية

تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع يجب أال  .3
 البحث.

ال يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثالث  .4
بقاء على القيد لمدة ، ويمكن لمجلس الجامعة اإلسنوات وإال ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه

تاريخ  125رقم قبل صدور المرسوم  في مرحلة الرسالة لطالب المسجللسنة رابعة 
في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناء على تقرير األستاذ المشرف  ،28/05/2020

 .وموافقة مجلس الكلية
عمل تقدم ( تبين )مرحليةسيمنارات  ثالثيتوجب على طالب الدراسات العليا )ماجستير( إجراء  .5

 لطالب)على األقل(  وحضور أربعة سيمنارات التحضير للرسالةخالل سنة على األقل  الطالب
 آخرين كل سنة.

ال تشكل لجنة الحكم على الرسالة ما لم ترفق محاضر السيمنارات )التسجيل والمرحلي والنهائي(  .6
 في الملحق( (1)االستمارة رقم ، مع إرفاق ملخص السيرة البحثية للطالب )مع قرارات التشكيل

 وعلى مسؤولية المشرف ورئيس القسم والنائب العلمي.

                                                           
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 166المادة  2
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للطالب الذي لم يحقق عدد السيمنارات المطلوبة وتقع على مسؤولية  اً يوجه رئيس القسم إنذار  .7
 متابعة موضوع السيمنارات مع الطالب.ورئيس القسم المشرف 

المشرف على البحث بتقديم تقرير وفق النموذج المقترح )مع إمكانية اإلضافة عليه وفق  يقوم .8
 ما يراه مناسبًا( قبل كل سيمنار مرحلي للطالب.

على الطالب تقديم تقرير موسع لمديرية البحث العلمي والدراسات العليا عند تقديم أي طلب   .9
 (في الملحق (2(م ستمارة رقاالالمرفق في الملحق ) ، وفق النموذجشراء

 

 درجة الدكتوراه رابعاا: القيد في
 شروط القيد في درجة الدكتوراه -أ

على درجة الماجستير في فرع االختصاص  أن يكون الطالب حاصالً  لقيد في درجة الدكتوراه لشترط يُ 
و بتقدير جيد على األقل من إحدى الكليات في الجامعات الحكومية السورية أو ما يعادلها من كلية أ

 معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة.

 تسجيل بحث الدكتوراهوشروط مراحل  -ب

رئيس القسم المختص عن طريق قسم الدراسات  إلىيتقدم الطالب الحاصل على درجة الماجستير بطلب  .1
بتوافر  تشعر فة الوثائق التيالعليا في الكلية المعنية متضمنًا الموضوع الذي يرغب بدراسته ومرفقًا بكا

هادة الماجستير لة شعادقرار بمأو  –صدقة الماجستير م –شروط القيد )النجاح بامتحان اللغة األجنبية 
 .للشهادات غير السورية(

شاور عد تدقيق الوثائق المطلوبة والمرفقة بالطلب والتأكد من صحتها وكفايتها يقوم رئيس القسم بالتب .2
مع أعضاء مجلس القسم بتحديد األستاذ المشرف )والمشرف المشارك عند االقتضاء( الذي يقع 

 اختصاصه ضمن مجال البحث الذي يرغب الطالب القيد فيه.

والكلية في القسم   من ضمن التوجهات والمحاور البحثية المعتمدةمفصالً  مقترحًا بحثياً يعد الطالب  .3
في جلسة سيمنار علنية يعلن  المقترح البحثي يناقشثم  مع أستاذه المشرف، دمشق، وبتوجيه وجامعة

عنها في القسم المختص قبل أسبوع على األقل من موعد السيمنار، يحضرها رئيس القسم وأعضاء 
يجري الطالب التعديالت المطلوبة ثم  التدريسية من أصحاب االختصاص، يئةمجلس القسم وأعضاء اله
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مخطط مجلس القسم في لك على مجلس القسم. بعد أن يعتمد ذالذي يعرض بعد  المقترح البحثيى عل
 يقدم المقترح البحث لنائب عميد الكلية للشؤون العلمية للمصادقة عليه. البحث،

يهما العلمية بدراسة مخطط البحث واستمارة البحث العلمي وإذا وافق عليقوم نائب عميد الكلية للشؤون  -1
 أحالهما إلى مجلس الكلية وإال فإنه يعيدهما إلى القسم مع المالحظات.

يعرض مخطط البحث العلمي واستمارة البحث العلمي على مجلس الكلية. يمكن لمجلس الكلية أن يعيد  -2
س البحث يل البحث. في حال الموافقة يرفع القرار إلى مجلالموضوع إلى القسم أو أن يوافق على تسج

 يلي: الموافقة على ما مع اقتراح العلمي والدراسات العليا

  البحثموضوع. 

 .)تسمية المشرف العلمي )والمشرف المشارك عند االقتضاء 

 .مخطط البحث 

 المعتمدة استمارة البحث العلمي. 

العلمي على مجلس البحث العلمي والدراسات العليا. يعرض مخطط البحث العلمي واستمارة البحث  -3
 يمكن لمجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن يعيد الموضوع إلى الكلية أو أن يوافق على تسجيل

 البحث، في حال الموافقة يرفع قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إلى مجلس الجامعة.

نونيًا لى التسجيل بدءًا الحتساب المدة الدنيا والقصوى المحددة قايعتبر تاريخ موافقة مجلس الجامعة ع -4
 للقيد في الدكتوراه.

  ألوراق المطلوبة للقيد في درجة الدكتوراها -ج

 صورة مصدقة عن شهادة اإلجازة 

 .صورة مصدقة عن شهادة الماجستير أو قرار معادلة شهادة الماجستير للشهادات غير السورية 

  العلنية لمخطط البحث موقعًا من النائب العلمي ورئيس القسم المختص والمشرفين محضر المناقشة
 وأعضاء مجلس القسم.

  وثيقة نجاح المتحان اللغة األجنبية الخاصة بطالب الدكتوراه 

   )مخطط البحث موثقًا من الطالب واألستاذ المشرف والمشرف المشارك )إن وجد 
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  يد ئ كافة المعلومات فيها وموقعة من رئيس القسم المختص وعمبعد مل العلمي المعتمدةاستمارة البحث
 الكلية.

 الدكتوراه المدة الدنيا والقصوى للحصول على درجة –د 

. يجري احتساب هذه المدة أربع سنواتوأن ال تجاوز سنتين عن ه تقل مدة بحث الدكتورا  أاليجب  -
 الدكتوراه.تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد بدرجة بدءًا من 

لمجلس الكلية اإلبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناًء  -
 على تقرير األستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم.

على األقل  عمل الطالبتقدم تبين  (مرحلية)سيمنارات  ثالثيتوجب على طالب الدكتوراه إجراء  -
 لطالب آخرين كل سنة. )على األقل( وحضور أربعة سيمنارات أثناء التحضير للرسالةكل سنة 

 بعد التسجيل وقبل جلسة المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه إجراءات ما خامساا:
أشهر(  أربعةيحدد القسم لكل طالب دراسات عليا مواعيد لجلسات سيمنار دورية )بمعدل سيمنار كل  -1

يعرض فيها النتائج التي توصل إليها بحضور رئيس القسم وأعضاء مجلس القسم وأعضاء الهيئة 
ويقدم المشرف )والمشرف المشارك في  العليا،وطالب الدراسات  التدريسية من أصحاب االختصاص،

ي راحات التحال وجوده( تقريرًا لمجلس القسم يضمنه رأيه عن سير الطالب في البحث ومواظبته، واالقت
 يرتئيها مناسبة لضمان حسن سير البحث ويرفع القسم اقتراحاته لمجلس الكلية.

 الطالعه أشهريقدم المشرف تقريرًا إلى مجلس القسم في حال انقطاع الطالب عن مراجعته لمدة ثالث  -2
تقدم على عمله والتعرف على توجيهاته، يقوم القسم بتوجيه تنبيه للطالب وفي حال عدم التزام الطالب ي

األستاذ المشرف )والمشرف المشارك إن وجد( إلى مجلس القسم باقتراح فصل الطالب ويرفع ذلك إلى 
 المجالس الجامعة المختصة.

إلى  االنتهاء من إعداد الرسالة تقريرًا مفصالً  يقدم األستاذ المشرف )والمشرف المشارك إن وجد( بعد -3
 صالحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم.مجلس القسم يبين فيه 

يعرض الطالب الرسالة في مناقشة على شكل سيمنار في القسم يحضره رئيس القسم والمشرفين وأعضاء  -4
ة على االستفسارات الطالب بعرض البحث واإلجاب العليا، ويقومالدراسات  القسم وطالبمجلس 

 وإجراءات التعديل الالزمة.
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ار، بعد قيام الطالب بالتعديالت المقترحة في هذا السيمنعند الوصول إلى مرحلة السيمنار النهائي، و  -5
كان هناك ضرورة إلعادة  المشارك وإذاوالمشرف  األطروحة موقعه من المشرفنسخة من  الطالب قدمي

 بالمالحظات.النهائي يحدد موعد ويعيد الطالب عرض البحث بعد األخذ  السيمنار

يعرض رئيس القسم موضوع تشكيل لحنة الحكم للطالب على المجلس ويتخذ القرار بتشكيل لجنة الحكم  -6
 ورفعه إلى مجلس الكلية

 
 تشكيل لجان الحكم –سادساا 

 أحكام عامة –أ 

وراه ثالثة أعضاء أحدهم المشرف وعلى أطروحة الدكتتتألف لجنة الحكم على رسالة الماجستير من  -1
ل القسم خلجنة من ذوي االختصاص سواء من داعلى أن تكون ال ،من خمسة أعضاء أحدهم المشرف

 أو من قسم آخر من الكلية أو من كلية أخرى.

 يمكن أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الماجستير من جامعات أخرى محلية أو خارجية. -2

يجب أن تضم لجنة الحكم على أطروحة الدكتوراه عضوًا واحدًا على األقل من خارج الجامعة وُيفضل  -3
 .خارجي أكثر من عضوأن تضم 

)أحدهما السيمنار سيمنارين مرحليين على األقل  أن يكون المحكم الداخلي قد حضر مسبقاً  ُيفضل -4
 لبحث الطالب الذي سيحكمهالنهائي( 

 الحكممراحل تشكيل لجنة  –ب 

تير رسالة الماجسوبعد استالم تقرير من األستاذ المشرف يفيد بأن  ،بناًء على محضر السيمنار النهائي -1
 يصدر مجلس القسم قرارًا باقتراحها، أصبحت جاهزة للتحكيم واستالم نسخة من أو أطروحة الدكتوراه 
 تشكيل لجنة الحكم.

بكافة األوراق المراد رفعها للمجالس األعلى يدقق لكامال على النائب العلمي الطالب يعرض ملف  -2
تأكد من التزام يو  وحضوره لباقي السيمنارات التي أجريت في القسم، وخاصة السيمنارات المرحلية

الطالب بمخطط البحث الذي سجل عليه وقيام الطالب بكافة المالحظات التي اقترحت بجلسة السيمنار 
 مسؤوليته.على مجلس الكلية وعلى  النهائي ويوقع عليها بأنها جاهزة للعرض
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يعرض قرار مجلس القسم على مجلس الكلية بتشكيل لجنة الحكم، ويمكن لمجلس الكلية الموافقة على  -3
 قرار مجلس القسم أو تعديله أو إعادته للقسم.

يرسل قرار مجلس الكلية الذي يتضمن مقترح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة )والذي يجب أن يتضمن  -4
في لجنة الحكم على  وثالثة أعضاء ردفاءالماجستير رسالة في لجنة الحكم على عضوين رديفين 

وموثقة من  هاتحكيمأو األطروحة التي سيجري  رسالةال النهائيةنسخة من الأطروحة الدكتوراه( مع 
 ، وتعادراسات العليادإلى مجلس البحث العلمي وال ،المشرف ورئيس القسم والنائب العلمي في الكلية

 كل رسالة ناقصة وغير موثقة.

يعرض قرار مجلس الكلية على مجلس البحث العلمي والدراسات العليا. يمكن لمجلس البحث العلمي  -5
 يعدل في والدراسات العليا أن يعيد الموضوع إلى الكلية أو أن يوافق على تشكيل لجنة الحكم أو أن

لحكم البحث العلمي والدراسات العليا قرارًا بتشكيل لجنة ا سفقة، يصدر مجلاو لجنة الحكم. في حال الم
 ويرسله إلى الكلية.

 الماجستير وأطروحة الدكتوراه رسالةتقييم سابعاا: 
و بعد صدور قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا القاضي بتشكيل لجنة الحكم على رسالة الماجستير أ

 التالية:أطروحة الدكتوراه تتخذ اإلجراءات 

تها وتقديمها إلى أعضاء لجنة الحكم لبيان الرأي في صالحي أو األطروحة يقوم الطالب بطباعة الرسالة -1
 بعد تدقيقها لغويًا. مطلوبللحصول على المؤهل العلمي ال

بحث ُيعد كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً مفصالً ومستقالً يتضمن رأيه الصريح فيما إذا كان ال -2
 دكتوراه( وال -رقى إلى سوية البحوث التي تؤهل للحصول على الشهادة المطلوبة )ماجستير المقدم ي

ب أعضائها السماح للطال بكامليجوز اإلعالن عن جلسة المناقشة ما لم تكن اللجنة قد قررت مبدئيًا 
  بالترشيح للدفاع عن الرسالة.

 

 تقسم تقارير المحكمين إلى قسمين هما: -3

 ويتضمن ما يلي: ،ولياأل تقرير ال-أ

  وفق الدليل المعتمدطروحة األرسالة أو اللشروط الفنية لكتابة لاستيفاء الطالب 
 جامعة دمشق.من الكلية و 
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 طاء قواعدية، صياغات غير مفهومة وغير ذلك( التصليحات اللغوية )أخ
 (. والتنسيقية )ترقيم، فواصل وغير ذلك

  طروحة األرسالة أو الالتزام الطالب بمخطط البحث المعتمد لدى تسجيله وتوافق
 مع مخطط البحث.

  للنقاش العلني من الناحية العلمية والبحثية.طروحة األرسالة أو الأهلية 

  .مالحظات أخرى يرغب المحكم بتوجيهها للطالب 

عن  للطالب العلمي ومنهف العلمي بذلك للمشرف للنائب العلمي في الكلية بعد إبالغ المشر  ُيسلم هذا التقرير
بعد أن يتدارك الطالب مالحظات المحكم المذكورة في التقرير  طريق رئاسة القسم وفق محضر مجلس قسم.

حة طرو األرسالة أو الُيقدم الطالب النسخة المعدلة من  قي الشروط المذكورة أعاله،األولي وفي حال تحقق با
 إلى المحكم ثانيًة عن طريق رئاسة القسم. بعد توقيع المشرف عليها

 
 ويتضمن ما يلي: تقرير نهائي -ب 

 .التأكد من استيفاء جميع النقاط في التقرير األولي 

  دليل المرفق.التقريرًا علميًا مفصاًل وفق 

  على درجة وتوزيع العالمات  45العالمة النهائية للرسالة )أو لألطروحة( من
 النحو التالي:

 ( درجة15) االبتكار والجديد في البحث وأصالته –اإلضافة العلمية 

توافق عنوان األطروحة مع محتوياتها والتزام الطالب بمخطط 
 عليه الذي سجل بناءً  البحث

 ( درجات.5)

سالمة اللغة والمعلومات جودة الرسالة المطبوعة من حيث 
 .والطباعة

 ( درجات5)

 االلتزام بدليل كتابة الرسائل المعتمد والموجود على موقع مديرية
توحيد  –لتهميش ا -الترقيم –البحث العلمي ) الجوانب الشكلية 

 (غير ذلك المصطلحات

 ( درجات.5)
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األسئلة –البحث  إشكالية) إتباع الطالب المنهجية العلمية الصحيحة
عملي وتنوع ألسلوب العلمي المتبع بالجانب الا -والفرضيات

الفصول ( وارتباط الفصول النظرية مع األدوات واألساليب غير ذلك
 مع النتائج والتوصيات.و العملية 

 ( درجات.5)

 التوثيق العلمي: األمانة العلمية للطالب 

 التطابق ما بين قائمة المراجع المكتوبة في الفهرس وجميع المراجع
ة ما بين المراجع العربيالمستخدمة ، مع التأكيد على تنوع المراجع 

واألجنبية )بأي لغة أجنبية( ، هل المراجع كافية وتتعلق بالبحث 
 ،هل  المراجع حديثة وذات مستوى جيد.

 ( درجات.5)

الجديد منها وبيان إمكانية استخدامها  النتائج والتوصيات :
بيقها على القطاعين العام والخاص على الصعيدين العلمي وتط

 واالقتصادي.

 درجات (5)

 ه العالمات مع التقرير المقدم من المحكم ذوترفق ه

 سمالنائب العلمي وبدوره يسلمها إلى رئيس القترسل التقارير التي يعدها أعضاء لجنة الحكم إلى  -
 وتحفظ في القسم.

 درجة من أصل العالمة الكلية لتقييم األطروحة المكتوبة. 45تخصص  -

ة أعضاء لجنة الحكم تقديره للعالمة التي تستحقها الرسال قبل بدء جلسة الدفاع يسلم كل عضو من -
 ع.ضمن ظرف مختوم إلى عميد الكلية أو نائبه للشؤون العلمية ويعتبر شرطًا أساسيًا لجلسة الدفا

الطالب  يعتمدفي حال عدم اتباع الطالب لمالحظات المحكم المقدمة في التقرير األولي، أو لم  -
رسالته )أو كان البحث ضعيفاً على عدة مستويات علمية وبحثية(، يجب منهجية بحثية علمية في 

ب على المحكم حجب العالمة وعدم إعطاء موافقة لتحديد موعد النقاش العلني إال بعد إجراء الطال
 لتعديالت في بحثه تحقق األهلية العلمية البحثية.

محضر  ه النهائي إلى رئيس القسم وفقأما في حال استيفاء بنود التقرير األولي، ُيسلم المحكم تقرير  -
في حال حصول الرسالة أو األطروحة  مجلس قسم، ليصار بعدها لتحديد موعد للنقاش العلني

 الزمنية المعتمدة في جامعة دمشق وفق المدد على موافقة أغلبية أعضاء لجنة الحكم
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ئية للرسالة )أو يجب على كل من: لجنة الحكم، المشرف والطالب التوقيع على النسخة النها -
 لألطروحة( المقدمة للقسم بعد جلسة الدفاع العلني وإجراء كافة التعديالت )إن وجدت(.

 التقرير العلمي  -ج

 يجب أن يتضمن التقرير العلمي للمحكم ما يلي: -

 –عدد الصفحات  –ملخصًا عن األطروحة ُيذكر فيه عنوان األطروحة  •
 أسطر 3ملخص عن كل فصل بما ال يتجاوز  –عناوين الفصول 

ة اإليجابيات والسلبيات من حيث المنهجية البحثية العلمية و/أو األدوات المتبع •
 من قبل الطالب.

هل استطاع الطالب إبراز رأيه وتحليله العلمي الموضوعي في المواضع  •
 النظرية.

ارنتها مع هل قام الطالب بالتعليق على النتائج في العلوم التطبيقية ومق •
 الدراسات المرجعية.

مدى توافق المنشورات التي قام بها الطالب في مجالت محلية أو خارجية مع  •
موضوع بحثه المقدم للتحكيم )يجب أن يتوافق بشكل كامل وان تكون 

 المنشورات من ضمن رسالته(.

لكتابة تقرير و  رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه ييمتقالمرفقة في الملحق ل (3)رقم  الستمارة تعتمد
 .يرفق بها جدول توزيع العالماتو المحكم قبل الدفاع 

 النقاط األساسية لتقييم الرسالة فنياا 

ب ضمن مستند كما ذكر سابقًا ُيقدم المحكم تقريرًا يقيم فيه الناحية الفنية للرسالة )أو األطروحة( إما بشكل مكتو 
 على األطروحة مباشرًة. يتضمن هذا التقرير متابعة النقاط التالية:مستقل أو 

 .والجامعة الكلية التأكد من كتابة الرسالة وفق الدليل المعتمد في -1

 توازن توزيع الفصول من حيث عدد الصفحات. -2

 وضوح األشكال والصور والمنحنيات. -3

 المعادالت، الصور، المراجع غير ذلكاول، سالمة ترقيم كل من: الفصول، الفقرات، األشكال، الجد -4
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 حداثة المراجع ومدى ارتباطها بالبحث. -5

وضع وضوح توصيف التجهيزات والمواد واألدوات المستخدمة في إنجاز البحث )بالنسبة للعلوم التطبيقية(. و  -6
 صور فعلية للتجهيزات المستخدمة.

 ( من خالل الصور.اعمة غير ذلكمخابر الكلية، مخابر جهات دوضوح مكان إجراء البحث أو أجزائه ) -7

للجهات )من خارج الجامعة(  Acknowledgementمن األعراف واللباقة األكاديمية المتبعة وضع شكر -8
 التي ساعدت في إجراء بعض التجارب أو القياسات في مخابرها.

 

 

 العلنية لرسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه جلسة المناقشةل ثامناا: التحضير
ى عمادة غالبية التقارير المقدمة إيجابية، يقترح مجلس القسم موعد للمناقشة ويرفع المقترح إل إذا كانت -1

 الكلية.

لى عتحدد عمادة الكلية جلسة المناقشة العلنية خالل فترة ثالثة أسابيع كحد أدنى وفترة ثالثة أشهر  -2
كيل لجنة الحكم على أال القاضي بتش األكثر من تاريخ قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا

 تتجاوز الفترة الكلية المسموحة في قانون تنظيم الجامعات.

ناًء إذا تعذر عقد جلسة المناقشة العلنية بسبب من الطالب غير مبرر )يعود تقدير ذلك لمجلس الكلية ب -3
 على اقتراح مجلس القسم( خالل تلك المدة يسقط حقه في المناقشة.

دكتوراه وعلى نفقته الخاصة اإلعالن عن موعد المناقشة في الصحف الماجستير واليجوز لطالب  -4
 الرسمية المحلية شريطة ـخذ موافقة عميد الكلية على صيغة اإلعالن. 

 

 العلنية إجراءات جلسة المناقشة تاسعاا:

 تجرى المناقشة العلنية في القاعة المجهزة والمخصصة لهذا الغرض. -1

جلسة المناقشة اللباس الخاص بأعضاء الهيئة التدريسية، ويتوجب يرتدي أعضاء لجنة الحكم أثناء  -2
ة، على الطالب ارتداء اللباس الخاص بطالب الدراسات العليا في الكلية الذي تحدده األنظمة الجامعي

 وعلى إدارة الكلية تأمين األلبسة الالزمة لذلك.
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 أقدم ب ثم يعطي إدارة الجلسة إلىيفتتح عميد الكلية جلسة المناقشة ويعرف بأعضاء اللجنة وبالطال -3
 العميدفي حال تعذر حضور العميد ينوب عنه نائب أو األعلى مرتبًة إدارية،  أعضاء اللجنة مرتبةً 

 للشؤون العلمية أو رئيس القسم المختص.

يه يقوم رئيس اللجنة بتوجيدعو رئيس اللجنة الطالب وأعضاء لجنة الحكم إلى البدء بإجراءات النقاش  -4
ية بحثه للعلوم النظرية والتطبيقالطالب لبدء دفاعه.  يجب على الطالب استخدام عرضًا تقديميًا عن 

 وفق المدد الزمنية التالية:

  دقيقة. 30دقيقة، الحد األعلى  20رسالة الماجستير الحد األدنى 

  دقيقة.  40دقيقة، الحد األعلى  30أطروحة الدكتوراه الحد األدنى 

بعد انتهاء الطالب من عرض بحثه يترك رئيس اللجنة المجال ألعضاء لجنة الحكم لمناقشة الطالب  -5
ى في رسالته ويعود إليه تقدير ترتيب المتحدثين من أعضاء اللجنة، ويفضل أن يعطى الحديث أواًل إل

 أقصاها، وإعطاء مدة اقي األعضاء وفق المرتبة العلميةأعضاء اللجنة من خارج الجامعة ثم إلى ب
 دقيقة لكل محكم. (20)

ستماع ُيفضل أن ُيتاح للطالب تسجيل مالحظات المحكم األول واإلجابة عليها دفعة واحدة ثم االنتقال لال -6
  اإلجابة على كافة مالحظات أعضاء لجنة الحكم مرة واحدة(. )وليسلمالحظات المحكم الثاني وهكذا، 

 للمداولة.الجلسة  والدفاع يقوم رئيس اللجنة برفعبعد االنتهاء من المناقشة  -7

ث تجتمع لجنة الحكم على انفراد لتقدير نتيجة الطالب وبعد المداولة تقوم اللجنة بوضع العالمة حي -8
يضع كل عضو في اللجنة عالمته، ويقوم رئيس الجلسة بجمع العالمات وتحديد الوسطي لها دون 

درجة لمجريات الدفاع آخذين بعين  45يستحقها الطالب. تخصص التدخل في تعديل العالمة التي 
 االعتبار النقاط التالية:

 أهمية نتائج البحث من حيث أصالتها وحداثتها وارتباطها بمشاكل المجتمع 

 .طريقة تقديم الطالب للبحث بما فيه تقيده بالوقت المخصص له في الجلسة 

  على توضيح األفكار.جودة العرض وإتقانه من حيث األشكال وقدرتها 

 قدرة الطالب على استيعاب الموضوع. 

 تنوع الطرائق التي اتبعها الطالب. 
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 تها.إجابة الطالب على األسئلة ومناقش 

 يطباعخراج الاللغة والمعلومات واإل يثجودة الرسالة المطبوعة من ح. 

 .حداثة المراجع وتنوعها وعددها وتطابقها مع العرض ضمن الرسالة 

 الت محلية أو عالمية معتمدة ومعترف بها ومحكمة وضمن االختصاصالنشر في مج 

 :(4االستمارة رقم ) وفق توزيع العالمات التالي

أهمية نتائج البحث من حيث أصالتها وحداثتها والجديد الذي توصل إليه الباحث 
 .ومدى ارتباطها بمشاكل المجتمع

 ( درجة15)

 ( درجات.10) .تقديم الطالب للبحث بما فيها تقيده بالوقت المخصصطريقة 

جودة العرض وإتقانه من حيث األشكال وقدرتها على توضيح األفكار وتنوع 
 الطرائق التي اتبعها.

 ( درجات5)

 ( درجات.5) .حداثة المراجع وتنوعها وعددها وتطابقها مع العرض

 ( درجات.5) .إجابة الطالب على األسئلة ومناقشتها

 ( درجات.5) .النتائج العامة والتوصيات

 عرض البوستر رقمياا أثناء المناقشة العلنيةي

المنشورة ومكان نشرها وفق ما  األبحاثعدد وتوزع وفق  المتميزة،( درجات لألعمال 10تخصص ) -9
 :يلي

النشر في مجالت عالمية أو محلية معتمدة ومحكمة وتتعلق باالختصاص وبموضوع  -
  البحث ويكون توزيع العالمات وفق اآلتي:

o  ُباللغة األجنبية في مجالت معتمدةبحث منشور الدرجات عن  4منح الطالب ي 
 journal quartileوفق ما يعرف بـ  Q1ذات تصنيف ومحكمة عالمية  خارجية

o  باللغة األجنبية في مجالت معتمدة درجات عن البحث منشور  3ُيمنح الطالب
 journal quartileوفق ما يعرف بـ    Q2ذات تصنيف ومحكمة عالمية خارجية 
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o  باللغة األجنبية في مجالت معتمدة درجات عن البحث منشور  2ُيمنح الطالب
 journalوفق ما يعرف بـ  Q4أو  Q3ذات تصنيف أو ومحكمة عالمية خارجية 

quartile درجات عن البحث الذي حصل فيه على براءة  2. أو ُيمنح الطالب
 ية. اختراع وفق القوانين واألنظمة المعتمدة لنظام براءات االختراع المحلية والعالم

o  دمشق.في مجلة جامعة  بحث واحد فقط عن درجة 2ُيمنح الطالب 

o غير منشور في مجلة محلية محكمة واحد فقط درجة عن بحث  1 ُيمنح الطالب
 .مجلة جامعة دمشق

  درجات 10يزيد عدد الدرجات عن  أاليجب  -

في نهاية جلسة المداولة تعد لجنة الحكم قرارها بشأن نتيجة الطالب يتضمن هذا القرار بعد  -10
 يلي: اإلشارة إلى مستند تأليف اللجنة ما

 أهلية المرشح أو عدم أهليته للدرجة العلمية. 

  العلمية التي تقرر أهليته لنيلها.التقدير العام والعالمة والدرجة 

يوقع قرار لجنة الحكم من قبل أعضاء اللجنة ويتلى على الحضور وقوفًا من قبل رئيس اللجنة  -11
 ، بكامل اللباس الرسمي للتحكيم.أمام الحضور تنتهي جلسة المناقشةوبإعالن نتيجة الطالب 

تم ارسال نسخة رقمية عن يجب تصوير الجلسة كاملًة من البداية وحتى إعالن النتيجة وي -12
 العليا.البحث العلمي والدراسات  ألمانة مجلسالتصوير 

 المحتويات الرئيسية التي يجب توفرها في العرض التقديمي للطالب في جلسة الدفاع العلني -13

 

 شريحة واحدة عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية .1

 شريحة 2-1 هدف البحث  –مشكلة البحث  .2

 شريحة 3-2 البحث المعتمد والذي سجل الطالب على أساسه.مخطط  .3

 شريحة 30-25 ومكونات وفصول البحث مفردات .4

 شريحة 2-1 صور لمخبر البحث والتجهيزات واألدوات )للعلوم التطبيقية( .5
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 شريحة 2-3 النتائج العامة .6

 شريحة 2-1 التوصيات  .7

  قام بنشرها الطالب، حيث يتم عرض األبحاث التي .8

 عنوان البحث في المجلة .8.1
 شريحة 1-2

 مكان النشر وتاريخ اإليداع والقبول. .8.2

اآلفاق المستقبلية للبحث وفق وجهة نظر الطالب والجهات  .9
 شريحة 2-1 التي يمكن لها االستفادة من البحث وتطوريه الحقًا.

 
 توجيهات على محتوى النقاش في الجلسة العلنية

  الجلسة العلنية.تجنب المظاهر االحتفالية في 

  تجنب ظاهرة التعريف الموسع للطالب ومآثره العلمية والحياتية وما يرافق ذلك من مديح أو
 قديرات مسبقة لمؤهالته وكفاءاته خصوصًا من المشرف.أوصاف تقويمية وت

 االبتعاد عن سرد التجارب الذاتية للمحكم حرصًا على وقت الجلسة العلنية الكلي. إذ يجب أال 
 دقيقة. 20من نقاش كل محكم مع الطالب عن يزيد ز 

 نقاش وأسئلة المحكمين على النقاط العلمية في بحث الطالب وعلى اإلضافات التي ال تركيز
يتعلق بالتصويبات اللغوية  قام بها مقارنًة مع ما استعرضه في الدراسة المرجعية. أما ما

بًة على النسخة الورقية مكتو  والتنسيقية للرسالة )أو لألطروحة( فتقدم بشكل مستقل إما
 لألطروحة، قبل الدفاع.

  يجب على األسئلة أن تتضمن ما يوضح وجهة نظر الطالب حول آفاق استكمال بحثه وتطويره
مستقباًل )في العلوم التطبيقية( وحدود البحث )في العلوم النظرية( بحيث يظهر بشكل واضح 

 ومال لم يتم دراسته وأسباب ذلك.للجنة تمكن الطالب من الموضوع وما تم دراسته 
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 مالحظات عامة

إذا حدث في يوم المناقشة حادث طارئ حال دون حضور أحد أعضاء لجنة الحكم لجلسة المناقشة  -1
 المناقشة بعد أخذ موافقة رئيس الجامعة، وفي هذه الحالة يسمى أحد أعضاء الهيئة العلنية، تؤجل

ديل ويحدد موعد ثان للمناقشة بعد أسبوع على األقل من تع  حصرًا(الردفاء  )منالتدريسية في القسم 
 ليتسنى للمحكم تقديم تقريره حسب األصول المتبعة. الحكم،لجنة 

ن يمكن لمجلس الكلية بناًء على اقتراح من لجنة الحكم على الرسالة وموافقة رئيس القسم المختص أ -2
كمال الماجستير في إعادة تقييم الرسالة مرة واحدة بعد استيرخص للطالب الذي لم تقرر أهليته لدرجة 

 1أوجه النقص.

لمية يمكن للجنة الحكم على الرغم من موافقتها المبدئية المسبقة على أهلية الطالب لنيل الدرجة الع -3
لة أن تحجب عنه ذلك إذا تبين لها أن هنالك من المبررات المستجدة )إذا ما اكتشفت مثاًل أن الرسا

 أو جزءًا مأخوذة من غيرها( ما يدعوها لذلك. كالً 

نة لقرار لج السابقةعلى إدارة الكلية أن تستبعد كل مظاهر التهنئة بالورود والالفتات أو غير ذلك  -4
 الحكم بتقدير نتيجة الطالب.

ف، ينبغي على لجنة الحكم أن تتذكر أنها تقيم عماًل علميًا أنجزه الطالب بتوجيه من أستاذه المشر  -5
جلسة الحكم ليست مناسبة لتبادل المجامالت أو فرصة لتصفية الحسابات، وعلى أعضاء لجنة  وأن

رح الحكم تجنب توجيه االنتقادات الشخصية إلى الطالب وعبارات اللوم والتأنيب، أو االسترسال في ش
خطاء فكرة أو وجهة نظر مخالفة لما تضمنته الرسالة، أو التركيز على الجوانب الشكلية )مثل األ

الترقيم...( دون مناقشة مضمون الرسالة، وغيرها من الظواهر السلبية التي تنافي الهدف  –الطباعية 
 من جلسة الحكم.
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 جلسة المناقشة العلنيةبعد  إجراءات ما :عاشراا 
رحتها ال يجوز اتخاذ قرارات المجالس بمنح الدرجة العلمية إال بعد القيام بكافة التعديالت التي اقت -1

 اللجنة خالل مدة أقصاها ستة أشهر حسب حجم التعديالت الالزمة.

 بعد القيام بالتصليحات الالزمة يتم عرض الموضوع على المجالس المختصة بمنح الدرجة. -2

 :3يحسب المعدل العام لدرجة الماجستير وفق مايلي -3

a. للرسالة40% للمقررات و 60: الكليات التطبيقية % 

b.  :للرسالة60% للمقررات و 40للكليات النظرية % 

c.  :للرسالة30% للمقررات و 70كلية الطب البشري % 

مل النهائية المعدلة وموثقة من كافة أعضاء لجنة الحكم مرفق به التسجيل الكا المنح النسخةيرفق مع قرار 
ب بحاث التي نشرها الطالارتباط كامل لأل تفصيلي علىلجلسة المناقشة العلنية والبوستر رقميًا مع تقرير 

  بإعدادها، وتقارير المحكمين قبل وبعد الدفاع مع توضيح العالمة.بالرسالة التي قام 

 

 تحدد المرتبة في درجة الماجستير والدكتوراه وفق الجدول التالي: -4

 المعدل العام المرتبة

 % فأكثر95 شرف

 %95إلى مادون % 85 االمتياز

 %85إلى مادون  %75 جيد جداً 

 %75إلى مادون  %65 جيد

 %65إلى مادون  %60 مقبول

 

 تاريخ .....يعمل بهذا القرار اعتبارًا من  – دي عشرحا

                                                           
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات/166المادة / ا



28 
 

 
 
 
 
 

 ملحق الستمارات
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 (1الستمارة رقم )

 ملخص السيرة البحثية لطالب الدراسات العليا
وأطروحة الدكتوراه( رباقي األوراق املطلوبة لتشكيل لجنة الحكم على رسالة املاجستي)ترفق هذه االستمارة مع   

 الكلية  والقسم
 

 

 االسم الثالثي
 

 

 عنوان الرسالة
 

 

اسم املشرف واملشرف 

 املشارك

 

 

 

رقم قرار وتاريخ 

 التسجيل 

 

 

التغيرات التي أجريت 

 على املخطط

)إن وجدت ويتم ارفاق 

املتعلقة املستندات 

بشكل منفصل عن هذه 

 االستمارة(

 تعديل العنوان 

  تغيير املشرف 

 إضافة مشرف مشارك 

 إيقاف التسجيل 

 تمديد فترة البحث 

 غير ذلك 

تواريخ الجلسات 

 العلمية منذ التسجيل
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 األبحاث العلمية املنشورة

 العنوان مكان النشر تاريخ النشر

   

   

   

   

   

   

 

 

 اسم وتوقيع املشرف واملشرف املشارك        اسم وتوقيع الطالب

 

 

 

 مصادقة عميد الكلية     النائب العلمي             رئيس القسم    
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  (2) لستمارة رقما  

 بعنوان دكتوراه  – ماجستيرلرسالة ال تقدم عملتقرير 

 "..................................................................................................
................................................................................................. " 

 ................................الدراسات العليا  طالبل   

 :رقم التقرير 
 :التاريخ 
 :ملخص أعمال طالب الدراسات العليا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عنوان البحث، مكان النشر، تاريخ اإليداع وتاريخ النشرشرها طالب أثناء التحضير لرسالته )األبحاث التي ن
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 (3) الستمارة رقم
 نموذج تقرير المحكم قبل الدفاع

 الدرجة: اسم الطالب:

 باللغتين:عنوان البحث 

 

 

 تقرير عضو لجنة الحكم

 :القسم المرتبة العلمية:  اسم المحكم :الدكتور

 الكلية: 

 االختصاص الدقيق ومجال الخبرة: االختصاص العام:

 

، صفحة قام طالب الدراسات العليا.......... بتأليف أطروحة أو رسالة بحثه العلمي حيث بلغت ........
عرض فيها الطالب بشكل متسلسل النقاط الرئيسية لبحثه  فصول الرسالة على أربعاحتوت هذه األطروحة أو 

الستكمال  العامة التوصيات العملية التي حصل عليها من خالل البحث، كما قام بوضع بعض والنتائج
 .الفائدة من البحث مستقبالً 

 

 تلخيص فصول الرسالة
قام الباحث في هذا الفصل استعراض     - ..................الدراسة المرجعية الفصل األول:

 األبحاث ..............................

 

 
 تم في هذا الفصل استعراض ......................................  -طرق ...........الفصل الثاني: 

 
 ....................................تم في هذا الفصل .............. –.........تصميم  الفصل الثالث:
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 تم في هذا الفصل ................................................. –اإلجراء .......... الفصل الرابع: 

 

 اإليجابيات:      

 ............................. 

 .............. 

  

 السلبيات:       

 ............................. 

 .............. 

  

 األبحاث التي نشرها طالب أثناء التحضير لرسالته:

عنوان البحث، مكان النشر، تاريخ اإليداع وتاريخ النشر )تتوفر جميع هذه المعلومات في موافقة النشر 
 المقدمة من إدارة المجلة(.

  :غير مطابق:   مطابق: مدى تطابق النشر مع موضوع الرسالة  

 النتيجة:

البحث المقدم من قبل طالب الدراسات العليا يرقى لمنحه درجة الماجستير أو الدكتوراه إن 
 في ................................

 درجة  /45 /( من  : (:عالمة الرسالةبناء على ما سبق فإن 

 م:تفقيط العالمة:                                                           توقيع المحك
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 األستاذ الدكتور عميد كلية ....................

بناًء على قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا رقم .... المتخذ بالجلسة رقم..... تاريخ ... القاضي 
إشراف و .........إعداد طالب الدراسات العليا"" ............بتسميتي عضوا لتقييم رسالة الماجستير 

 في قسم ....... كلية ........ جامعة دمشق ...........الدكتور 

 .ة الدكتوراه لتحكيم رسالة الماجستير أو أطروح أرفق لكم تقرير التقييم العلمي
 عضو لجنة الحكم  

 األستاذ الدكتور ........
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 (4رقم ) ستمارةال

 توزيع عالمات الدفاع العلني 

  
 الكلية:

 

 القسم:

 

 اسم المشرف المشارك:     اسم المشرف:      اسم الطالب:

 الجهة التي يعمل فيها:             

 عنوان الرسالة:
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 تاريخ الدفاع العلني:

 توقيع أعضاء لجنة الحكم:

 

 

 المعيار األول اسم المحكم
 درجة( 15)

 المعيار الثاني
 درجات( 10)

 الثالثالمعيار 
 درجات( 5)

 المعيار الرابع
 درجات( 5)

 المعيار الخامس
 درجات( 5)

 المعيار السادس
 المجموع درجات( 5)
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 المعايير المعتمدة للتقييم:

 المعيار األول
وحداثتها والجديد الذي توصل إليه الباحث ومدى ارتباطها أهمية نتائج البحث من حيث أصالتها 

 بمشاكل المجتمع.
 ( درجة15)

 ( درجات10) طريقة تقديم الطالب للبحث بما فيها تقيده بالوقت المخصص. المعيار الثاني

 ( درجات5) اتبعها.جودة العرض وإتقانه من حيث األشكال وقدرتها على توضيح األفكار وتنوع الطرائق التي  المعيار الثالث

 ( درجات5) حداثة المراجع وتنوعها وعددها وتطابقها مع العرض. المعيار الرابع

 ( درجات5) إجابة الطالب على األسئلة ومناقشتها. المعيار الخامس

 ( درجات5) النتائج العامة والتوصيات. المعيار السادس
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