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 المديرية مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي

يل لجنة  متابعة وتنفيذ كل األعمال التي تتعلق بأمور طالب الدراسات العليا: شطب والغاء قيد, تسجيل رسالة دكتوراه, تسجيل رسالة ماجستير, تشك

كل األعمال المتعلقة  الحكم على رسالة الدكتوراه, تسجيل لجنة الحكم على رسالة الماجستير, منج درجة الدكتوراه, منح درجة الماجستير. ومتابعة 

 .نجاز بحث علمي إتسجيل بحث علمي، تمديد فترة التسجيل،  ، بالبحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية والفنية

تعريف  

 بالمديرية 

 .   دائرة الدراسات العليا  1-

 دائرة البحث العلمي 2-
 اقسامها  

 .  الدراسات العليا ودراسة التأهيل والتخصصعالن السنوي لقبول طالب المشاركة في تهيئة اإل -1

 للتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة اإلعالن ، شراف على استالم الطلبات المقدمة نتيجة اإل  -2

 .دكتوراه( فيما يخص قرارات التسجيل وتشكيل اللجان والمنح -األوراق الثبوتية لطالب الدراسات العليا )ماجستير   تدقيق    -3

 .رات مجلس الجامعة لمنح رسائل الماجستير والدكتوراه وارسالها إلى الجهات المعنيةتجهيز قرا   -4

مختلفة لطالب الدراسات العليا للحصول على  الطلبات ال خدمات عامة لطالب الدراسات واإلجابة على تساؤالتهم. وإعداد  -5

 .موافقة رئيس الجامعة

 . سائل العلمية للماجستير والدكتوراه والدبلومالخاصة بتسجيل الر النظم والتعليماتالعمل على تطبيق  -6

 .رسال قرارات منح درجة الماجستير والدكتوراه ودبلوم التأهيل التربوي إلى الجهات المعنيةإ -7

 إدلب .حفظ الجداول الخاصة بدوام طالب الدراسات العليا في كليات جامعة     -8

 سواء   إدلب ، عضاء الهيئة التدريسية والفنية في كليات جامعة علمية ألالبحاث األنجاز إتدقيق األوراق الخاصة بتسجيل و   -9

 .كانت أبحاثا  مسجلة أو غير مسجلة

عداد الكتب الخاصة باعتماد األبحاث العلمية غير المسجلة ألعضاء الهيئة التدريسية والفنية لالستفادة منها ضمن المؤسسة إ -10

 .الجامعية

وأسماء فرق البحث في السجالت الخاصة بها وكذلك موضوعات رسائل ، ة االشراف على تسجيل عناوين البحوث العلمي  -11

 الماجستير والدكتوراه 

 المشاركة في دراسة مستلزمات البحث العلمي المطلوبة من الكليات وبيان الرأي فيها -12

 المشاركة في االشراف على إعداد الخطط الالزمة لتوزع واردات ونفقات البحث العلمي    -13

 .كليات الجامعة لموافاتنا بقرارات مجالسها العتماد الخطة البحثية لكل عاممراسلة  -14

 العلمية . تنفيذ القوانين والقرارات وتعليمات مجلس الجامعة فيما يتعلق بشؤون الدراسات العليا  والبحوث  -15

 . والبحث العلمي علميةشؤون الالجلس اتخاذ اجراءات اعتماد قررات م -16

                                                                                       . الكاملة عن الدراسات العلياعداد البرامج إ -17

مهام   

 المديرية


