الجمهورية العربية السورية
جاعة امش

إ راءات القيد في الدراسجت العليج
ومشيي لججا اللشك
ا راءات الممجامة العلمية
للرسجئي االطر حجت الدف جع عمهج
امح الدر جت العلمية

كانون األول 2009

مقدمة
يتضمن ىذا الدليل خالصة اإلجراءات ادلعتمدة من أجل ا لقيد يف الدراسات العليا  ،وتشكيل
جلان احلكم على رسائل ادلاجستري والدكتوراه  ،واجراءات ادلناقشة العلنية للرسائل واالطروحات ،
والدفاع عنها ،ومنح الدرجات العلمية.
يهدف ىذا الدليل إىل تلخيص ما ورد يف قانون تنظيم اجلامعات والالئحة التفيذية  ،ويف قرارات
رللس التعلمي العايل ادلتعلقة بالدراسات العليا  ،وإىل وضع أسس موحدة ل ضبط موضوع تقييم
رسائل الدراسات العليا.
ووًال -القيد في السنة األولى بدرجة الماجستير

 -1أن يكون الطالب حاصالً على درجة اإلجازة بتقدير جيد على األقل من إحدى كليات
اجلامعات احلكومية السورية أو ما يعادلو ا من كلية أخرى أو معهد ٍ
عال معًتف بو م ا من
رللس اجلامعة ،وفق القواعد اليت يضعها رللس التعليم العايل  ،وتكون اإلجازة مناسبة لدرجة
ادلاجستري.
 -2أن جيتاز بنجاح امتحاناً باللغة األجنبية .
 -3خيضع مجيع الطالب إ ىل مفاضلة تتم بينهم على أساس ادلعدل واألسس اليت تضع ىا الكلية
ويتم قبول الطالب وفق األعداد ادلقًتح قبوذلا لكل عام يف كل كلية.
انياًال -تسجيل بحث الماجستير

 -مراحل تسجيل بحث الماجستير

 -1يتم تسجيل حبث ادلاجستري بعد جناح الطالب يف كافة مقررات السنة األوىل
األوىل والثانية بالنسبة للكليات اليت مدة دراسة ادلقررات فيها سنتان).
الفقرة  /ب  /من ادلادة (  ) 142من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات
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(والسنتني

 -2يصدر رللس الكلية قرارا بنجاح الطالب يف مقررات السنة األوىل (والسنتني األوىل والثانية
بالنسبة للكليات اليت مدة دراسة ادلقررات فيها سنتان).
 -3ال تعد ادلدة الواقعة بني تاريخ جناح الطالب يف مجيع ادلقررات وحىت تاريخ تسجيل الطالب
موضوع البحث من ادلدة احملددة للحصول على ادلاجستري على أال تزيد عن سنة.
 -4يتقدم الطالب الناجح يف مجيع املقررات بطلب لتسجيل رسالة ادلاجستري إىل رئيس القسم
ادلختص عن طريق قسم الدراسات العليا يف الكلية ادلعنية مرفقاً بكافة الوثائق اليت تشعر

بتوافر شروط القيد ( النجاح بامتحا ن اللغة األجنبية – قرار رللس الكلية الذي ينص على
جناح الطالب يف مجيع املقررات ).
 -5بعد تدقيق الوثائق ادلطلوبة وادلرفقة بالطلب والتأكد من صحتها وكفايتها  ,يقوم رئيس القسم
بالتشاور مع أعضاء رللس القسم بتحديد األستاذ ادلشرف (وادلشرف ادلشارك عند االقتضاء
) الذي يقع اختصاصو ضمن رلال البحث الذي يرغب الطالب القيد فيو.
 -6يعد الطالب سلطط حبث مفصل بتوجيو من أستاذه ادلشرف  ,ويناقش ادلخطط يف جلسة
سيمنار يعلن عنها يف القسم ادلختص قبل أسبوع على األقل حيضرىا رئيس القسم وأعضاء
رللس القسم وأعضاء اذليئة التدريس ية من أصحاب االختصاص ،مث جيري الطالب
ادلطلوبعلى سلطط البحث الذي يعرض بعد ذلك على رللس القسم  .بعد أن
ة
التعديالت
يعتمد رللس القسم سلطط البحث يرفعو إىل رللس الكلية مع اقًتاح ادلوافقة على مايلي:
س لة.
 موضوع الر ا تسمية ادلشرف العلمي (وادلشرف ادلشارك عند االقتضاء). سلطط البحث. استمارة البحث العلمي -7يقوم نائب العميد للشؤون العلمية بدراسة سلطط البحث واستمارة البحث العلمي ،وإذا وافق
عليهما أحاذلما إىل رللس الكلية ،وإال فإنو يعيدمها إىل القسم مع ادلالحظات.
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 -8يعرض سلطط البحث العلمي واستمارة البحث العلمي عل ى رللس الكلية  .ديكن جمللس
الكلية أن يعيد ادلوضوع إىل القسم أو أن يوافق على تسجيل البحث  .يف حال ادلوافقة ،
يرفع قرار رللس الكلية إىل رللس البحث العلمي والدراسات العليا.
 -9يعرض سلطط البحث العلمي واستمارة البحث العلمي على رللس البحث العلمي
والدراسات العليا  .ميكن جمللس البحث العلمي والدراسات العليا أن يعيد ادلوضوع إىل
الكلية أو أن يوافق على تسجيل البحث  .يف حال ادلوافقة ،يرفع قرار رللس البحث العلمي
والدراسات العليا إىل رللس اجلامعة.
 -10يعترب تاريخ موافقة رللس اجلامعة على التسجيل بدء اً ً الحتساب ادلدة الدنيا والق صوى
احملددة قانونياً للقيد يف ادلاجستري .
ب -األوراق المطلوبة لتسجيل رسالة الماجستير

 صورة مصدقة عن شهادة اإلجازة. قرار رللس الكلية الذي ينص على جناح الطالب يف مجيع املقررات . وثيقة جناح الطالب بامتحان اللغة األجنبية اخلاصة بطالب ادلاجستري.موث من الطالب واألستاذ ادلشرف (وادلشرف ادلشارك إن وجد).
 سلطط البحث قا استمارة البحث العلمي بعد ملء كافة ادلعلومات فيها وموقعة من رئيس القسمادلختص وعميد الكلية .

ج -المدة الدنيا والقصوى للحصول على درجة الماجستير

 -1مدة الدراسة لنيل درجة ادلاجستري سنتان على االقل .
 -2ادلدة القصوى للدراسة يف ادلاجستري ىي سنتان للنجاح يف ادلواد  ،وثالث سنوات
إلجناز الرسالة ومناقشتها ،وجيوز بقرار من رللس اجلامعة دتديد مدة الرسالة سنة رابعة.

ادلادة  166من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات
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اللاًال -شروط حصول الطالب على درجة الماجستير

 -أن يتابع الدراسة وينجح يف مجيع امتحانات ادلقررات اليت

حيددىا النظام اخلاص

بالدراسات العليا يف الكلية خالل مدة ال تقل عن ادلدة الدنيا وال تزيد على ادلدة
القصوى احملددة فيو.
 أن يعد حبثاً بعد جناحو يف مجيع ادلقررات يف موضوع يقره رللس اجلامعة بناءً علىاقًتاح القسم ادلختص وموافقة رللس الكلية.
 جيب أن أال تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة رلل س اجلامعة علىتسجيل موضوع البحث.
 ال جيوز ان تزيد ادلدة القصوى اليت يقيد فيها الطالب لتقدمي ر سالة ادلاجستري علىثالث سنوات وإ ال أُألغي قيده وشطب تسجيل حبثو  ،وجمللس اجلامعة االبقاء على
القيد دلدة سنة اخرى يف بعض الظرو ف اليت يقدرىا ادلجلس بناءً على تقرير األستاذ
ادلشرف وموافقة رللسي القسم والكلية.
رابباًال -القيد في درجة الدكتوراه

 شروط القيد في درجة الدكتوراهيشًتط للقيد يف درجة الدكتوراه أن يكون الطالب حاصالً على درجة ادلاجستري يف فرع
االختصاص بتقدير جيد على األقل من إحدى الكليات يف اجلامعات احلكومية السورية أو
ما يعادذلا من كلية أخرى أو معهد ٍ
عال معًتف بوم ا من رللس اجلامعة .

ب -مراحل تسجيل بحث الدكتوراه
 -1يتقدم الطالب احلاصل على درجة ادلاجستري بطلب إىل رئيس القسم ادلختص عن طريق قسم
الدراسات العليا يف الكلية ادلعين ة متضمنا ادلوضوع الذي يرغب بدراستو  ,ومرفقاً بكافة
الوثائق اليت تشعر بتوافر شروط القيد (النجاح بامتحان اللغة األجنبية – مصدقة ادلاجستري ـ
أو قرار مبعادلة شهادة ادلاجستري للشهادات غري السورية).
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 -2بعد تدقيق الوثائق ادلطلوبة وادلرفقة بالطلب والتأكد من صحتو ا وكفايتها  ,يقوم رئيس القسم
األستاذ ادلشر ف (وادلشرف ادلشارك عند
بالتشاور مع أعضاء رللس القسم بتحديد
االقتضاء) الذي يقع اختصاصو ضمن رلال البحث الذي يرغب الطالب القيد فيو.
 -3يعد الطالب سلطط حبث مفصل بتوجيو من أستاذه ادلشرف  ,ويناقش ادلخطط يف جلسة
سيمنار علينة يعلن عنها يف القسم ادلختص قبل أسبوع على األقل من موعد السمينار،
وأعضاء اذليئة التدريسية من أصحاب
حيضرىا رئيس القسم وأعضاء رللس القسم
االختصاص ،مث جيري الطالب التعديالت ادلطلوبة على سلطط البحث الذي يعرض بعد
ذلك على رللس القسم .بعد أن يعتمد رللس القسم سلطط البحث يرفعو إىل رللس الكلية
مع اقًتاح ادلوافقة على مايلي:
 موضوع الرسالة. تسمية ادلشرف العلمي (وادلشرف ادلشارك عند االقتضاء). سلطط البحث. استمارة البحث العلمي -4يقوم نائب العميد للشؤون العلمية بدراسة سلطط البحث واستمارة البحث العلمي  ،وإذا وافق
عليهما أحاذلما إىل رللس الكلية ،وإال فإنو يعيدمها إىل القسم مع ادلالحظات.
 -5يعرض سلطط البحث العلمي واستمارة البحث العلمي على رللس الكلية  .ديكن جمللس
الكلية أن يعيد ادلوضوع إىل القسم أو أن يوافق على تسجيل البحث  .يف حال ادلوافقة ،
يرفع قرار رللس الكلية إىل مجلس البحث العلمي والدراسات العليا .
 -6يعرض سلطط البحث العلمي واستمارة البحث العلمي على رللس البحث العلمي
والدراسات العليا  .ديكن جمللس البحث العلمي والدراسات العليا أن يعيد ادلوضوع إىل
الكلية أو أن يوافق على تسجيل البحث  .يف حال ادلوافقة ،يرفع قرار رللس البحث العلمي
والدراسات العليا إىل رللس اجلامعة.
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 -7يعترب تاريخ موافقة رللس اجلامعة على التسجيل بدءاً ً الحتساب ادلدة الدنيا والقصوى
ادلحددة قانونياً للقيد يف الدكتوراه .
ج -األوراق المطلوبة للقيد في درجة الدكتوراة

 صورة مصدقة عن شهادة االجازة صورة مصدقة عن شهادة ادلاجستري أو قرار معادلة شهادة ادلاجستري للشهادات غريالسورية.
 زلضر ادلناقشة العلنية دلخطط البحث موقعاً منادلختص وادلشرفني وأعضاء رللس القسم .

النائب العلمي ورئيس القسم

 وثيقة جناح الطالب بامتحان اللغة األجنبية اخلاصة بطالب الدكتوراه. سلطط البحث موثقا من الطالب واألستاذ ادلشرف (وادلشرف ادلشارك إن وجد) استمارة البحث العلمي بعد ملء كافة ادلعلومات فيها وموقعة من رئيس القسمادلختص وعميد الكلية .
د -المدة الدنيا والقصوى للحصول على درجة الدكتوراه

 جيب على الطالب أن يعد حبثاً يف موضوع يقره رللس اجلامعة بناءً على اقًتاحالقسم وموافقة رللس الكلية ادلختص دلدة سنتني على االقل من تاريخ موافقة رللس
اجلامعة على القيد لدرجة الدكتوراه
 ال جيوز أن تزيد ادلدة اليت يقيد فيها الطالب لتقدمي رسالة الدكتوراه على أربعسنوات واال الغي قيده وشطب تسجيل حبثو
 جمللس الكلية االبقاء على ا لقيد دلدة سنة خامسة يف بعض الظروف اليت يقدرىااجمللس بناءً على تقرير األستاذ ادلشرف وموافقة رللس القسم .

خامساًال  -إجراءات ما ببد التسجيل وقبل جلسة المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه
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- 1حيدد القسم لكل طالب دراسات عليا مواعيد جلسات سيمنار دورية (مبعدل سيمنا ر كل
ستة أشهر ) يعرض فيو ا النتائج اليت توصل اليها حبضور رئيس القسم واعضاء رللس
القسم وأعضاء اذليئة التدريسية من أصحاب االختصاص ،ويقدم ادلشرف (وادلشرف
ادلشا رك يف حال وجوده ) تقريراً إىل رللس القسم يضمنو رأيو عن سري الطالب يف البحث
ومواظبتو  ،واالقًتاحات اليت يرتئيها مناسبة لضمان حسن سري البحث  ،ويرفع القسم
اقًتاحاتو إىل رللس الكلية.
- 2يقدم ادلشر ف تقريراً اىل رللس القسم يف حال انقطاع الطالب عن مراجعتو دلدة ثالثة
أشهر إلطالعه على عملو والتعرف على توجيهاتو  ،يقوم القسم بتوجيو تنبيو للطالب  ،ويف
حال عدم التزام الطالب يتقدم األستاذ ادلشرف (وادلشرف ادلشارك ان وجد ) اىل رللس
القسم باقًتاح فصل الطالب ورفع ذلك اىل اجملالس اجلامعية ادلختصة.
- 3يقدم األستاذ ادلشرف (وادلشرف ادلشارك ان وجد ) بعد االنتهاء من اعداد الرسالة تقريراً
مفصالً اىل رللس القسم يبني فيو صالحها للعرض على جلنة احلكم .
- 4يعرض الطالب الرسالة يف مناقشة على شكل سيمنار يف القسم حيضره رئيس القسم
وادلشرفون وأعضاء رللس القسم ويقوم الطالب بعرض البحث واالجابة على االستفسارات
وإجراء التعديالت الالزمة.
سادساًال  -تشكيل لجان الحكم
 حكام عامة- 1تتألف جلنة احلكم على رسالة ادلاجستري من ثالثة أعضاء أحده م ادلشرف وعلى أطروحة
الدكتوراه من مخسة أعضاء أحدىم ادلشرف على أن تكون اللجنة من ذوي االختصاص
سواء من داخل القسم أو من قسم آخر يف الكلية أو من كلية أخرى.
- 2ديكن أن يكون أ حد أعضاء جلنة احلكم على ادلاجستري من جامعات أخرى زللية أ و
خارجية
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- 3جيب أن تضم جلنة احلكم على الدكتوراة عضواً واحداً
ويُأفضل أكثر من عضو.

على األقل من خارج اجلامعة ،

ب -مراحل تشكيل لجان الحكم
 - 1بناءً على زلضر السيمنار النهائي ،وبعد استالم تقرير من األسناذ ادلشرف يفيد بأن
األطروحة أصبحت جاىزة للتحكيم واستالم نسخة من األطروحة ،يصدر رللس القسم
قراراً باقًتاح تشكيل جلنة احلكم.
 - 2يُأعرض قرار رللس القسم على رللس الكلية  ،وديكن جمللس الكلية ادلوافقة على قرار رللس

القسم أو تعديلو أو إعادتو إىل القسم.
 - 3يُأرسل قرار رللس الكلية الذي يتضمن مقًتح تشكيل جلنة احلكم على الرسالة (والذي
يجب أن يتضمن عضواً رديفاً واحداً يف جلنة احلكم على ادلاجستري وعضوين رديفني يف

جلنة احلكم على الدكتوراه ) مع نسخة من الرسالة إىل رللس البحث العلمي و الدراسات
العليا.
 .ديكن جمللس
 - 4يعرض قرار رللس الكلية على رللس البحث العلمي والدراسات العليا
البحث العلمي والدراسا ت العليا أن يعيد ادلوضوع إىل الكلية أو أن يوافق على تشكيل
جلنة احلكم أو أن يعدل يف جلنة احلكم  .يف حال ادلوافقة  ،يصدر رللس البحث العلمي
والدراسات العليا قراراً بتشكيل جلنة احلكم ويرسلو إىل الكلية.
سابباًال  -تقييم الرسالة
- 1بعد إجناز الرسالة وادلوافقة عليها م ن األستاذ ادلشرف (وادلشرف ادلشارك ان وجد ) ومن
رللس القسم يقوم الطالب بطباعة الرسالة وتقدديها إىل أعضاء جلنة احلكم لبيان الرأي يف
صالحيتها للحصول على ادلؤىل العلمي ادلطلوب
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- 2يُأعد كل عضو من أعضاء جلنة احلكم تقريراً مفصالً ومستقالً يتضمن رأيو الصريح فيما إذا
ك ان البحث ادلقدم يرقى إىل سوية البحوث اليت تؤىل للحصول على الشهادة ادلطلوبة
(ماجستري –دكتوراه ) ،وال جيوز اإل عالن عن جلسة ادلناقشة ما مل تكن جلنة احلكم قد
قررت مبدئياً بأغلبية أعضائها السماح للطالب بالًتشيح للدفاع عن الرسالة.
- 3تُأرسل التقارير اليت يعدىا أعضاء جلنة احلكم اىل الكلية وحتفظ يف القسم.
- 4ختصص  45درجة من أصل العالمة الكلية لتقييم األطروحة ادلكتوبة
- 5قبل بدء جلسة الدفاع يسلم كل عضو من أعضاء جلنة احلكم تقديره للعالمة اليت
تستحقها الرسالو ضمن ظرف سلتوم إىل عميد الكلية أو نائبو للشؤون العلمية  ,ويعترب
ىذا شرطا أساسيا جللسة الدفاع.
امناًال – التحضير لجلسة المناقشة

- 1إذا كانت غالبية التقارير ادلقدمة إجيابية  ,يقًتح رللس القسم موعد ادلناقشة  ،ويرفع ادلقًتح
إىل عمادة الكلية.
- 2حتدد عمادة الكلية جلسة ادلناقشة العلنية خالل فًتة ثالثة أسابيع كحد أدىن وفًتة ثالثة
اشهر على األكثر من تاريخ قرار رللس البحث العلمي والدراسات العليا القاضي بتشكيل
جلنة احلكم على أال تتجاوز الفًتة الكلية ادلسموحة يف قانون تنظيم اجلامعات.
- 3إذا تعذر عقد جلسة املناقشة بسبب من الطالب غري مربر (يعود تقدير ذلك إىل رللس
الكلية بناءً على اقًتاح رللس القسم) خالل تلك ادلدة يسقط حقو يف ادلناقشة.
- 4جيوز لطالب ادلاجستري والدكتوراه  ،وعلى نفقتو اخلاصة  ،اإلعالن عن موعد ادلناقشة يف
اف عميد الكلية على صيغة اإلعالن .
الصحف الرمسية احمللية شريطة أخذ مو قة
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تاسباًال  -إجراءات جلسة المناقشة

- 1يرتدي أعضاء جلنة احلكم اثناء جلسة ادلناقشة اللباس اخلاص بأعضاء اذليئة التد ريسية ،
ويتوجب على الطالب ارتداء اللباس اخلاص بطالب الدرا سات العليا يف الكلية الذي
حتدده األنظمة اجلامعية ،وعلى إدارة الكلية تأمني االلبسة الالزمة لذلك.
- 2يفتتح عميد الكلية جلسة ادلناقشة ويعرف بأعضاء اللجنة وبالطالب مث يعطي إدارة اجللسة
إىل أقدم أعضاء اللجنة مرتبة  .ويف حال تعذر حضور عميد الكلية ينوب عنو نائب
العميد للشؤون العلمية أو رئيس القسم ادلختص.
- 3يدعو رئيس اجللسة الطالب وأعضاء جلنة احلكم اىل البدء بإجراءات النقاش  ،ويعطى
الطالب فرصة لتقدمي رسالتو وعرض نتائج حبثو  ،وحيدد لو الوقت ادلناسب حبيث ال يتجاوز
 /30/دقيقة لعرض ادلاجستري و  /45/دقيقة لعرض نتائج الدكتوراه مع التنبيو بأن جتاوز
الوقت ادلخصص يؤثر سلباً على تقومي درجة الطالب.
- 4بعد انتهاء الطالب من عرض حبثو يًتك رئيس اللجنة اجملال ألعضاء جلنة احلكم دلناقشة
الطالب يف رسالتو  ،ويعود إليو تقدير ترتيب ادلتحدثني من أعضاء اللجنة  ،ويفضل أن
يعطى احلديث أوالً إىل أعضاء اللجنة من خارج اجلامعة  ،مث إىل باقي األعضاء وفق ادلرتبة
العلمية.
- 5يًتك بعد ذلك للطالب وفت كاف (حبدود 30دقيقة ) لإلجابة على استفسارات أعضاء
اللجنة.
- 6بعد االنتهاء من ادلناقشة والدفاع يقوم رئيس اجللسة برفعها للمداولة.
- 7جتتمع جل نة احلكم على انفراد لتقدير نتيجة الطالب  .وبعد املد اولة تقوم اللجنة بوضع
العالمة حيث يضع كل عضو يف اللجنة عالمتو  ,ويقوم رئيس اجللسة بجمع العالمات
التخل يف تعديل العالمة اليت يستحقها الطالب .ختصص 45
وحتديد الوسطي ذلا دون د
درجة جملريات الدفاع آخذين بعني االعتبار النقاط التالية:
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تطها مبشاكل
 أمهية نتائج البحث من حيث أصالتها وحداثتها وار با
اجملتمع

 طريقة تقدمي الطالب للبح ث مبا فيها تقيده بالوقت ادلخصص
 جودة العرض وإتقانو من حيث االشكال وقدرهتا على توضيح
كار
االف

 قدرة الطالب على استيعاب ادلوضوع
 تنوع الطرائق اليت اتبعها الطالب
 إجابة الطالب على األسئلة ومناقشتها
 جودة الرسالة ادلطبوعة من حيث اللغة وادلعلومات والطباعة
 حداثة ادلراجع وتنوعها وعددىا وتطابقها مع العرض ضمن الرسالة
 النشر يف رلالت عادلية أو زللي

ة معًتف هبا وزلكمة وتت علق

باالختصاص
ديكن لكل كلية توزيع نسب العالمات وفق االسس السابقة.
- 8ختصص نسبة  10درجات لألعمال ادلتميزة ،وتوزع كما يلي :
 تضاف  5درجات يف حال نشر حبث إضايف يف رللة علمية زلكمة
زللية،

 تضاف  5درجات يف وجود براءة اخًتاع أو

نشر يف رللة عل مية

زلكمة خارجية.
- 9يف هناية جلسة ادلداولة تعد جلنة احلكم قرارىا بشأن نتيجة الطالب  .يتضمن ىذا القرار
بعد اإلشارة إىل مستند تأليف اللجنة:
 أىلية ادلرشح أو عدم أىليتو للدرجة العلمية

 التقدير العام والعالمة والدرجة العدلية اليت تقررت أىليتو لنيلها
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- 10يوقع قرار جلنة احلكم من قبل أعضاء اللجنة ويتلى على احلضور وقوفاً من قبل رئيس
اجللسة ،وبإعالن نتيجة الطالب أمام احلضور تنتهي جلسة ادلناقشة.
مالحظات عامة

- 1إذا حدث يف يوم ادلناقشة حادث طارئ حال دون حضور أحد أعضاء جلنة احلكم جلسة
ادلناقشة العلنية ،ديكن عقد جلسة ادلناقشة بعد أخذ موافقة رئيس اجلامعة  ,ويف ىذه احلالة
يفوض رئيس اجلامعة رئيس القسم ادلختص أو أحد أعضاء اذليئة التدريسية يف القسم

ليحل زلل العضو الغائب.
- 2ديكن جمللس الكلية بناءً على اقًتاح جلنة احلكم على الرسالة وموافقة القسم ادلختص إن
يرخص للطالب الذي مل تتقرر أىليتو لدرجة ادلاجستري يف إعادة تقدمي رسالتو مرة واحدة
بعد استكمال أوجو النقص فيها .
- 3ديكن للجنة احلكم على الرغم من موافقتها ادلبدئية ادلسبقة على أىلية الطالب لنيل الدرجة
( إذا ما
العلمية أن حتجب عنو ذلك إذا تبني ذلا أن ىناك من ادلربرات ادلستجدة
اكتشفت ،مثالً ،أن الرسالة كالً أو جزءاً مأخوذة من غريىا ) ما يدعوىا إىل ذلك .
- 4ينبغي جتنب ظاىرة التعريف بالطالب واحلديث عن مآثره العلمية واحلياتية وما يرافق ذلك
من مديح وأوصاف تقوديية وتقديرات مسبقة دلؤىالتو وكفاءاتو الن مثل ىذه الظاىرة
فضالً عن كوهنا منافية للتقاليد واالع راف االكادديية  ،فإهنا ختل بأصول ومتطلبات ادلناقشة

ادلوضوعية للرسالة.
- 5على إدارة الكلية أن تستبعد كل مظاىر التهنئة بالورود والالفتات أو غري ذلك ادلسبقة
لقرار جلنة احلكم بتقدير نتيجة الطالب.
ي عمالً علمياً أجنزه الطالب بتوجيو من أستاذه
- 6ينبغي على جلنة احلكم أن تتذكر أهنا تق مّي

ادلشرف  ،وأن جلسة احلكم ليست مناسبة لتبادل اجملامالت أو فرصة لتصفية احلسابات ،

ادلادة  /166/من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات
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وعلى أعضاء جلنة احلكم جتنب توجيو اال نتقادات الشخصية إىل الطالب وعبارات اللوم
والتأنيب ،أو اإلسًتسال يف شرح فكرة أو وجهة نظر سلالفة دلا تضمنتو الرسالة  ،أو الًتكيز
على اجلوانب الشكلية (مثل األخطاء الطباعية ) دون مناقشة مضمون الرسالة  ،وغريىا من
الظواىر السلبية اليت تنايف اذلدف من جلسة احلكم.
عاشراًال  -إجراءات ما ببد التحكيم

- 1ال جيوز اختاذ قرارت اجملالس مبنح الدرجة العلمية إال بعد القيام بكافة التعديالت اليت
اقًتح هتا اللجنة خالل مدة اقصاىا ستة أشهر حسب حجم التعديالت الالزمة .
- 2بعد القيام بالتصحيحات الالزمة يتم عرض ادلوضوع على اجملالس ادلختصة مبنحو الدرجة
العلمية
- 3يُأحسب ادلعدل العام لدرجة ادلاجستري وفق مايلي :

 الكليات التطبيقية  %60 :للمقررات  ،و  %40للرسالة
 الكليات النظرية  %40 :للمقررات  ،و  %60للرسالة
 كلية الطب البشري  %70 :للمقررات  ،و  %30للرسالة

ُ - 4أحتدد ادلرتبة يف درجة ادلاجستري والدكتوراة وفق اجلدول التايل:
المرتبة

المبدل البام

الشرف

 95فأكثر

االمتياز

 85إىل مادون 95

جدا
جيد ً

 75إىل مادون 85

جيد

مقبول

 65إىل مادون 75
 60إىل مادون 65

قرار رللس التعليم العايل رقم  /68/تاريخ .2006/11/16
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