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 Introduction             م ق د  م ة

وإجراءات  يتضمممممن الا الدليل  اللممممة القيد في الدراسممممات العليان وتشممممكيل لجان الحكم على رسممممائل الماجسممممتير والدكتوراه     
المناقشة العلنية للرسائل واألطروحات والدفاع عنهان ومنح الدرجات العلمية. كما يتضمن تعليمات كتابة  طة البحث وتوثيق  

ويسمممممتند الا    ناالقتباس والمراجع العلمية بمصمممممادراا المتنوعة والقواعد الناكمة ل تابة رسمممممائل الماجسمممممتير وأطروحات الدكتوراه 
التعليم العالي ذات الصممممممممملة    مجلسوالئحته التنفيليةن وعلى قرارات    2019لعام    /27رقم /  ظيم الجامعاتالدليل على قانون تن

باإلضافة   نرسائل الدراسات العليان كما يعتمد على تجارب الجامعات السورية  تقويم بهدف وضع أسس موحدة لضبط موضوع  
 إلى تجارب الجامعات العربية والعالمية.

 منح الدرجات العلمية  -الدراسات العلياالقيد في       أوال : 
 القيد في الماجستير  .1

 شروط القيد في السنة األولى في درجة الماجستير: . 1.1

على درجة اإلجازة في فرع اال تصاص اللي يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في ال لية من                  أن يكون حالال   -1
التعليم العالي.    مجلس معترف بهما من                                                                       إحدى الجامعات السوريةن أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عال  

 . مجلسضعها اليوفق القواعد التي  

التعليم العالين ويتم قبول   مجلسضعها  يعلى أساس المعدل واألسس التي يخضع جميع الطالب لمفاضلة تتم بينهم   -2
  ستة                                                                                                الطالب وفق األعداد المقترح قبولها في كل ا تصاص من كل كليةن شريطة أال يتجاوز عدد المقبولين سنويا  

الحاللين على اإلجازة    جامعات النظام   ن وال يحق لخريجيأمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الا اال تصاص
ن ويسمح لخريجي                                           دراسات العليا إال بعد معادلة شهادته ألوال  وما بعد التقدم إلى مفاضلة ال 2016الجامعية من عام  

                                                                            الجامعات الخالة بالتقدم لمفاضلة الماجستير وفق نظام التعليم الموازي حصر ا.  

 بشرط عدم توفر اله األقسام في كليتهم األم. هم  يجوز تسجيل طالب الدراسات في األقسام القريبة من ا تصال -3

 أربعفي حال قبول الطالب با تصممممممممممماص خير مطابق ال تصمممممممممممالمممممممممممه في المرحلة الجامعية يجب تحميل الطالب   -4
 .بقرار من مجلس القسم المختص  مقررات على األقل من المرحلة الجامعية األولى

المرحلة الجامعية األولى فيشترط اجتياز اله المقررات قبل تسجيل نقطة  في حال تحميل الطالب مقررات ترميمية من   -5
 البحث. 

 نظام الدراسة في السنة األولى من ماجستير الدراسات العليا: . 1.1.1

 . السنوي نظام الدراسة في السنة األولى )سنة المقررات( من الماجستير او النظام    -1

ن  الل  التقدم لثالث دورات امتحانية فقطن ويسمح للطالب  على األقل  مدة الدراسة في سنة المقررات عام دراسي واحد -2
 . مدة ال تزيد عن السنتين )وال يحق للطالب إيقاف التسجيل أو االنقطاع( 

 . % حتى يتمكن من التقدم لالمتحانات العملية والنظرية75على الطالب أن يحقق نسبة دوام ال تقل عن  -3

 على األكثر.  مقررينا في                         الت ميلية إذا كان راسب  يحق للطالب أن يتقدم للدورة   -4



 

 دليل الدراسات العليا يف جامعة إدلب 4

من العالمة النهائيةن وال يحق  %    60في المقرر    والحد األدنى للنجاح  نالدرجة العظمى ل ل مقرر اي مائة درجة -5
 % من درجة العملي. 40للطالب التقدم لالمتحان النظري )ال تابي( إال إذا حصل على 

  ( أعمال السنة )عالمة العملي للمقرر الراسب به ويعفى من الدوام فيه في العام التالييحق للطالب االحتفاظ بدرجة   -6
ن ويطالب بالدوام  ويحق للطالب إعادة درجة أعمال السنة للمقرر الراسب به بعد التقدم بطلب  طي إلى عمادة ال لية 

 .                                    مجدد ا ويسقط حقه في العالمة السابقة

المقررات  وت ون اله  تحدداا الخطة الدرسية المعتمدة في كل كلية    مقررات   8- 6في السنة التمهيدية  مقررات  ال  عدد  -7
 تتضمن: ويجب أن لجميع طالب الماجستير  إلزامية

  وأدواته وطرائقه  مقرر منهجية البحث العلمي التي توفر للطالب معلومات عن منهجيات البحث العلمي وآلياته -أ
أولية أمام لجنة مختصة              م د ارس ةبحث من  الل التوالل مع مشرفهن ويقدم الطالب     طةإعداد  ويقوم الطالب ب

وتثبت الدرجة التي تقرراا اللجنة كعالمة للطالب ضمن كشف عالماته لمقرر    أو ال ليةن  يحدداا مجلس القسم 
 . منهجية البحث العلمي

تعميق قدرة الطالب على البحث باللغات األجنبية  اللغة اإلن ليزية التخصصية: اللي يهدف إلى  بمقرر  تدريس  -ب
 . ضمن ا تصاله والتعرف على المصطلحات العلمية المرتبطة با تصاله العام وببحثه الخاص

    .المطبقة على طالب المرحلة الجامعية األولى ةالمتعلقة بالعقوبات االنضباطي األحكام تطبق على الطالب  -9

 ل في السنة األولى ماجستير: األوراق المطلوبة للتسجي. 1.1.2

 : المبينة في الجدول التالي يتقدم الطالب المقبولون بنتائج المفاضلة باألوراق الثبوتية  

 لورة مصدقة عن وثيقة التخرج.  -

 لورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.  -

 . 4لورة شخصية عدد   -

 بطاقة المفاضلة التي قبل الطالب بموجبها.  -

 الدراسات العليا المركزية(.   مديريةاستمارة  الة للقيد في الماجستير )من  -

 تصريح  طي يوقعه الطالب بأنه خير مقبول أو مسجل في أي برنامج دراسات عليا آ ر.  -

 التعليم العالي.  مجلسوثيقة ال مانع من التسجيل في الماجستير في حال كان عامال في أي مؤسسة بما فيها  -

 . بالستيكيمصنف  -

دوالر    800ودوالر للتسجيل العامن    400إيصال بتسديد رسوم تسجيل السنة األولى في ماجستير الدراسات العليا ) -
 للتسجيل الموازي(. 

من تاريخ لدور نتائج    أسبوعينب المفاضلة است مال إجراءات تسجيليهم  الل فترة  على الطالب المقبولين بموج  -
                                  المفاضلة وإال يعتبر قبولهم الخيا . 

المقررات   - الراسبون في سنة  المستجد بمجرد د ولهم في    السنويةالرسوم    % من75يدفع الطالب  للطالب  المقررة 
 امتحانات الفصل. 
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 من خارج جامعة إدلب وماجسرتير التأهيل والتخصرص  شرروط اعتماد سرنة مقررات الماجسرتير ودبلوم الدراسرات العليا  .  1.2
 :)التسجيل مباشرة في السنة الثانية ماجستير في جامعة إدلب(

والطالب حملة   وماجستير التأايل والتخصصيقبل الطالب المتمين السنة المقررات األولى من ماجستير الدراسات العليا    
 الدراسات العليان في السنة الثانية ماجستير دراسات عليا مباشرة وفق الشروط التالية:  دبلوم
المعنية  ئتتم مكاف -1 القسم وال لية  ا تلف ة مقرراتهم في  يتم تحميلهم عدد من    تواعتماداا وفي حال  بعض مقرراتهم 

مع   الحاللين على دبلوم الدراسات العليا فيتم تحميلهم منهجية البحث العلمين أما  المقررات بحسب  طة ال لية
   .مكافئة مقرراتهم

   .ث )السنة الثانية ماجستير( تقدم جميع المواد التي يتم تحمليها للطالب الملكورين بالتوازي مع تسجيلهم لخطة البح -2

والدورة الت ميلية كحد أقصى وفي حال لم يتمكنوا من إنجاح    الدورة األساسية يحقق لهم تقديم امتحانات المقررات في  -3
 . ويلغى قيدام في الماجستير  مستنفدينموادام يعتبروا 

من    /%75//  مسون دوالر عن كل مقرر يتقدم به األول مرةن وثم  50يدفع الطالب رسم المواد المحملة مبلغ وقدره /  -4
وال تحتسب اله الرسوم من رسوم تسجيل السنوات    نعن كل مقرر يتقدم به للمرات الالحقةقيمة رسم المادة الراسبة  

 الدراسية المعتمدة في ماجستير الدراسات العليا. 

في ماجستير الدراسات العليا بعد تحقيق    يقبل  ريجي ماجستير التأايل والتخصص   :تير التأهيل والتخصصماجس -5
 الشروط التالية: 

 )وتعادل/ت افئ المقررات التي درسها مقررات سنة أولى تحضيرية(. أن يكون متخرج وفق نظام السنتين  . أ

 الهيئة التدريسية ة ل ل كلية. % من إمكانية اإلشراف لدى 20أال تزيد نسبة قبولهم عن  . ب

 يتم القبول من  الل المجالس العلمية المختصة بشرط توفر المشرف العلمي.  . ج

 % كحد أدنى. 75أن يكون معدل الطالب في ماجستير التأايل والتخصص   . د

 يتم القبول من  الل مفاضلة  الة بماجستير التأايل والتخصص يحدداا مجلس التعليم العالي.  . ه

   ن وال يحق للطالب مناقشة الرسالة إال بعد النجاح بها.جية البحث العلمي متطلب إجباري تعتبر مادة منه .و

 الكليات الطبية:  .  1.3

بتسممجيل    أو البورد السمموري   لحالمملين على شممهادة اال تصمماص الصممادرة عن وزارة الصممحة                        ي سمممح لبطباء البشممريين ا . أ
 .قبل مناقشة الرسالة  مقرر منهجية البحث العلمي النجاح في  بشرطنقطة البحث في الماجستير  

في   البورد السمموري   شممهادة   نن والحالمملين علىالتأايل والتخصممص في طب األسممنا                            ي سمممح للحالمملين على ماجسممتير   . ب
الصممميدلة تسمممجيل بحث الماجسمممتير بعد الحصمممول على كتاب من ال لية بحاجتها لال تصممماص المطلوبن وتحميلهم  

 .  ن بشرط النجاح بهله المواد قبل مناقشة الرسالةمجلس ال لية المختص/ مقررات من قبل 3-5/

 تسجيل البحث في درجة الماجستير: .  1.4

على اقتراح مجالس األقسام )وبعد االطالع على مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية في كل قسم(                           يحدد مجلس ال لية بناء  
ن  في مطلع كل عام دراسي محاور المواضيع األبحاث التي يمكن للطالب التسجيل عليهان وتعلن محاور األبحاث على الطالب

 . تاذ المشرف بعد موافقة مجلس القسم وال ليةويمكن للطالب ا تيار عنوان من  ارج اله المحاور بالتنسيق مع األس 
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 مراحل تسجيل البحث في درجة الماجستير: . 1.5

 .                                                           يصدر مجلس ال لية قرارا  بنجاح الطالب في مقررات السنة األولى -1

 . بحث من  الل التوالل مع أستاذه المشرف  طةيقوم الطالب بإعداد  -2

 . بمرتبة جيد على األقل   مقررات السنة األولىجميع يتم تسجيل بحث في درجة الماجستير بعد نجاح الطالب في   -3

 . %/ 50شرط لتسجيل نقطة البحث ويكون الحد األدنى للنجاح /اللغة اإلن ليزية مقدرة  امتحان  يعتبر   -4

بشكل    نتائج امتحانات المقرراتلدور  من تاريخ إعالن    ستة شهور  اللي أنهى السنة التمهيدية مدة يمنح الطالب   -5
بعد انتهاء ن وستة شهور إضافية  دون أن يترتب عليه أي رسوم جامعية  البحث  لتسجيل نقطةحد أقصى  ك  رسمي

وفي حال لم يسجل  ن  من الرسوم عن مدة الستة شهور األولى%  20بنسبة    مع دفع رسوم انقطاعالستة شهور األولى  
ن ويمكنه الحصول على كشف        حكم ا يرقن قيده                                            / شهر ا من تاريخ انتهاء المرحلة التمهيدية ف 12البحث  الل /الطالب 

 . %/ من الرسوم عن عام دراسي كامل30عالمات فقط في حال سدد رسوم انقطاع بنسبة /

أو  عميد ال لية  اا  يحضر  قبل أسبوع على األقليعلن عنها في القسم المختص              م د ارس ةفي جلسة    طة البحثناقش    ت   -6
للشؤون العلمية ورئيس القسم وأعضاء مجلس القسم وأعضاء الهيئة التدريسية من ألحاب اال تصاصن ثم  نائبه  

 . البحث اللي يعرض بعد ذلك على مجلس القسم  طةيجري الطالب التعديالت المطلوبة على  

لمشرف على  إلى مجلس ال لية يتضمن عنوان البحث ويسمى ا  ه البحث يرفع قرار    طةبعد أن يعتمد مجلس القسم   -7
ن ويجوز  ويرفق بالقرار جميع الوثائق المطلوبة المعتمدة من مجلس الجامعة  ن( )إن وجدالبحث والمشرف المشارك  

 .                                                                                            تعيين مشرف ا رئيس ا على الماجستير من  ارج ال لية إذا لم يتوفر دكتور ا مشرف ا من ذات ال لية

عميد   -8 العلمييقوم  نائبه  أو  وتدقيق    ال لية  والوثائقالب    طةبدراسة  العلمي  البحث  مشروع  واستمارة  األ رى    حث 
 إلى مجلس ال ليةن وإال فإنه يعيداا إلى القسم مع المالحظات.  يحيلهاالمطلوبةن وإذا وافق عليها 

ال لية    طةعرض  ت -9 العلمي على مجلس  البحث  واستمارة مشروع  العلمي  لمجلس  ن  البحث  يعيد  ويمكن  أن  ال لية 
مجلس ال لية إلى مجلس البحث    الموضوع إلى القسم أو أن يوافق على تسجيل البحث. في حال الموافقة يرفع قرار

 العلمي والدراسات العليا. 

مكن لمجلس  وي  نلعلمي والدراسات العلياعلى مجلس البحث ا البحث العلمي واستمارة البحث العلمي     طةعرض     ت   -10
)وفي حال إلرار مجلس ال لية على قراره يعرض    أن يعيد الموضوع إلى ال ليةالبحث العلمي والدراسات العليا  

وفي حال الموافقة يرفع    نالبحث   أو أن يوافق على تسجيل  رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه( 
 جلس البحث العلمي والدراسات العليا إلى مجلس الجامعة.قرار م

المحدد   -11 والقصوى  الدنيا  المدة  بدءا  الحتساب  التسجيل  على  الجامعة  مجلس  موافقة  تاريخ  في       ا  قانوني                                                                                      يعتبر  للقيد 
 . الماجستير 
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   األوراق المطلوبة لتسجيل رسالة الماجستير: .  1.5

 : / 1رقم /الثبوتيات المبينة في الجدول يجب أن يتضمن ملف تسجيل رسالة الماجستير  

 /: الثبوتيات الالزمة لتسجيل رسالة الماجستير 1الجدول /
 الثبوتيات الالزمة   الرقم
                                                                                    الطلب الخطي المقدم من الطالب من أجل البدء بإجراءات تسجيل البحث مسجال  بديوان ال لية 1
                                    ( تسجيل البحث مسجال  بديوان ال لية  Seminar)           م د ارس ة إعالن  2
 تدقيق عنوان الرسالة باللغة العربية واإلن ليزيةكتاب يفيد ب 3
  طة بحث مقدم للتسجيل في درجة الماجستير موقعة من الطالب والمشرف ورئيس القسم وعميد ال لية 4
 ( تسجيل البحثSeminar)           م د ارس ةمحضر  5
                                                             لورة عن كشف عالمات السنة التمهيدية مصدق ألوال  من عميد ال لية  6
 )شرط للتسجيل( وثيقة نجاح في امتحان اللغة األجنبية للقيد في درجة الماجستير 7
 )شرط للمناقشة( ICDLشهادة الر صة الدولية لقيادة الحاسوب  8
 لورة مصدقة عن اإلجازة الجامعية 9
 الخالة بتسجيل الماجستير مملوءة بكافة  اناتها االستمارة  10
 لورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر 11
ا للتسجيل            دوالر سنوي   800دوالر سنويا للتسجيل العامن و 400)  إيصال بتسديد رسوم التسجيل في ماجستير الدراسات العليا 12

 الموازي(
تعهد باإلشمممممراف مع كتاب من القسمممممم/ال لية يبين عدد الرسمممممائل المشمممممرف عليها المشمممممرف األسممممماسمممممي والمشمممممارك موقع من  13

 المشرفين ورئيس القسم/عميد ال لية 
السميرة اللاتية للمشمرف األسماسمي أو المشمارك إذا كان من  ارج الجامعة ب كتاب تعهد باإلشمراف على الطالب )مصمدق من  14

 ال لية(عميد 
 قرار مجلس القسم 15
 قرار مجلس ال لية 16
 قرار مجلس الشؤون العلمية والبحث العلمي 17
 الجامعةقرار مجلس  18
 المدة الدنيا والقصوى للحصول على درجة الماجستير: .  1.6

   .)سنة تمهيدية ب سنة بحث(   مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على األقل -

                                                                                                        تحتسب مدة التسجيل لدفع الرسوم السنوية الم ستحقةن بدء ا من تاريخ قرار مجلس الجامعة بتسجيل البحث للطالبن   -
 . ولغاية تقرير لجنة الحكم بصالحية األطروحة للمناقشةن مع مراعاة عدم الدفاع قبل مضي المدة األدنى للتسجيل 

الدراسة لنيل درجة الماجستير في التخصصات ما قبي:  بالنسبة لكلية الطب البشر  - السريرية بثالث    لتحدد مدة 
الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على األقلن   سنوات على األقلن ومدة 

 اص بالدراسات العليا  أن يجتاز قبل مناقشته رسالة الماجستير امتحان التقويم والقياس )كوليكوم(  وعلى الطالب  
 يحدد شروطه مجلس التعليم العالي.

للنجاح في الموادن وثالث سنوات إلنجاز الرسالة ومناقشتهان    ثالث دورات المدة القصوى للدراسة في الماجستير اي   -
نهاء البحث  إل  Seminar           م د ارس ة  ويحق للطالب إجراء  ةن  ويجوز بقرار من مجلس الجامعة اإلبقاء على القيد سنة رابع
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ي الجدول  الموضحة فويتضمن الموافقة إبقاء القيد الثبوتيات  قبل شهرين من نهاية السنة األولى لتسجيل البحثن  
 . /2رقم /

ن ويدفع رسممممممم إيقاف تسممممممجيل  إيقاف التسممممممجيل في مرحلة البحث  دكتوراه(-الدراسممممممات العليا )ماجسممممممتير  يحق لطالب -
                                         % من الرسوم المقررة على الطالب سنوي ا.30بنسبة  

 /: الثبوتيات الالزمة إلبقاء القيد في درجة الماجستير/ الدكتوراه2الجدول رقم /
 الثبوتيات الالزمة   الرقم
                                                                     الطلب الخطي المقدم من الطالب من أجل إبقاء القيد مسجال  بديوان ال لية  1
                                  إبقاء القيد مسجال  بديوان ال لية  ( Seminar)           م د ارس ة إعالن  2
 تقرير المشرف العلمي األساسي والمشارك )إن وجد(  3
 ( 1محضر السيمينار )الحضور: النصف ب 4
 الجامعة بالتسجيل للمطابقة مع الدكتور المشرف والمدةقرار مجلس  5
 قرار مجلس القسم 6
 قرار مجلس ال لية 7
 قرار مجلس البحث العلمي ب قرار مجلس الجامعة 8

 

 شروط حصول الطالب على درجة الماجستير: . 1.7

بتقدير  أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحدداا النظام الخاص بالدراسات العليا في ال لية   -
   الل مدة ال تقل عن المدة الدنيا وال تزيد على المدة القصوى المحددة فيه. جيد على األقل 

على اقتراح القسم المختص وموافقة               امعة بناء  ا بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الج            أن يعد بحث   -
   مجلس ال لية. 

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

ال يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لمناقشة رسالة الماجستير على ثالث سنوات وإال ألغي قيده   -
 جيل بحثه. وشطب تس 

لمجلس الجامعة اإلبقاء على القيد لمدة سنة أ رى في بعض الظروف التي يقدراا المجلس بناء على تقرير األستاذ   -
 المشرف وموافقة مجالس القسم وال لية والبحث العلمي والدراسات العليا. 

في القسم لمتابعة تقدم البحوث المسجلة من قبل طالب الدراسات    شهور  ستةكل    ة علمي  Seminar            م د ارس ةعقد  ت -
 العليا. 

على أن يلغى    ى أ ر             م د ارس ةعلى األكثر لعقد    شهوريجوز لمجلس القسم في حال تعثر الطالب منحه مهلة أربعة   -
 قيده إن لم يحقق نتائج مرضية. 

 فيها مناقشة علنية.  وأن يؤديتقبلها لجنة الحكم أن يقدم بنتائج بحثه رسالة   -
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 الدكتوراه درجة القيد في  .2
 شروط القيد في درجة الدكتوراه: . 2.1

في اال تصاص    بمرتبة جيد على األقل  على درجة الماجستير                                                     يشترط للقيد في درجة الدكتوراه أن يكون الطالب حالال   -
أو ما يعادلها من كلية    ن اللي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بال لية من إحدى ال ليات في الجامعات السورية

 التعليم العالي.   مجلسمعترف بهما من               أو معهد عال  

القبول    مجلسحدد  ي - قواعد  العالي  المقبولين للالتعليم  عدد  يتجاوز  أال  شريطة  الدكتوراه  لدرجة  كل    ا      سنوي    قيد  في 
 ا تصاص في قسم معين ضعفي عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الا القسم. 

 %/ كحد أدنى. 60وبدرجة /                                         أن يجتاز بنجاح امتحانا  باللغة األجنبية  -

 مراحل تسجيل بحث الدكتوراه: . 2.3

على اقتراح مجالس األقسام )وبعد االطالع على مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية في كل                           يحدد مجلس ال لية بناء   -1
قسم( في مطلع كل عام دراسي محاور المواضيع األبحاث التي يمكن للطالب التسجيل عليهان وتعلن محاور األبحاث  

تاذ المشرف بعد موافقة مجلس  ن ويمكن للطالب ا تيار عنوان من  ارج اله المحاور بالتنسيق مع األسعلى الطالب 
 . القسم وال لية

الموضوع اللي                                    الدراسات العليا المركزية متضمنا     مديريةيتقدم الطالب الحالل على درجة الماجستير بطلب إلى   -2
أو قرار معادلة شهادة الماجستير للشهادات    -بكافة الوثائق المطلوبة )مصدقة الماجستير    ا      مرفق    يرخب في دراسته

   خير السورية(.

 %/. 60يعتبر امتحان مقدرة اللغة اإلن ليزية شرط لتسجيل نقطة البحث ويكون الحد األدنى للنجاح / -3

تحال جميع    الدراسات العليان  مديريةفي    بعد تدقيق الوثائق المطلوبة والمرفقة بالطلب والتأكد من لحتها وكفايتها -4
أعضاء مجلس القسم باقتراح    األوراق إلى ال لية المعنية ومنها إلى رئيس القسم المعنين حيث يقوم األ ير بالتشاور

( اللي يقع ا تصاله ضمن مجال البحث اللي يرخب الطالب القيد فيه  )إن لزم   األستاذ المشرف والمشرف المشارك
 لمشرف بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد. على أن يكون ا 

علنية يعلن عنها              م د ارس ة في جلسة    الخطة يعد الطالب  طة بحث مفصلة بتوجيه من األستاذ المشرفن ويناقش   -5
للشؤون العلمية ورئيس القسم  ونائبه  ن يحضراا عميد ال لية            م د ارس ةالالقسم المختص قبل أسبوع على األقل من موعد  

البحث     طةالمختص وأعضاء مجلس القسم وأعضاء الهيئة التدريسيةن حيث يجري الطالب التعديالت المطلوبة على  
   اللي يعرض بعد ذلك على مجلس القسم.

ق بين  ال يوجد تطابق في اال تصاص الدقي)  في الدكتوراه   تغيير ا تصالهم الراخبين    الماجستيريحق لحملة شهادة   -6
أن ت ون درجة اإلجازة متطابقة مع كل من شهادة  بشرط    ( ا تصاص شهادة الماجستير وا تصاص شهادة الدكتوراه 

                                                          مقررات وفقا  لما يقرره مجلس ال لية المختصن على أال تقل عن    يتم تحميلهم أن    على  الماجستير وشهادة الدكتوراه 
 اللي يرخب الطالب بتسجيله.  ن وأن يحضر الطالب كتاب من ال لية بحاجتها لال تصاص الجديدأربع مقررات 

ا يتضمن عنوان البحث وتسمية المشرف العلمي                                   البحث يرفعه إلى مجلس ال لية قرار     طةبعد أن يعتمد مجلس القسم   -7
  الدكتوراه                   مشرف ا رئيس ا على  تسميةويجوز ن ا بجميع الوثائق المطلوبة للقيد في درجة الدكتوراه                      المشرف المشارك مرفق  و 

   .                                                         من  ارج ال لية إذا لم يتوفر دكتور ا مشرف ا من ذات ال لية
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 . من نائبه للشؤون العلمية منه أو يقوم عميد ال لية بإحالة القرار إلى مجلس ال لية بعد تدقيقه  -8

ويمكن لمجلس ال لية أن يعيد الموضوع إلى القسم    نالبحث واالستمارة الخالة به على مجلس ال لية   طةعرض     ت   -9
إلى مجلس البحث العلمي والدراسات    أو أن يوافق على تسجيل البحث. وفي حال الموافقة يرفع قرار مجلس ال لية

 العليا. 

العليا   طةعرض     ت   -10 والدراسات  العلمي  البحث  به على مجلس  الخالة  البحث  ويمكن    ن البحث واالستمارة  لمجلس 
وفي حال إلرار مجلس ال لية على قراره يعرض رئيس الجامعة العلمي والدراسات العليا أن يعيد الموضوع إلى ال لية  

وفي حال الموافقة يرفع قرار مجلس البحث    نأو أن يوافق على تسجيل البحث الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه(  
 العلمي والدراسات العليا إلى مجلس الجامعة. 

 في الدكتوراه. المدة الدنيا والقصوى المحددة للقيد الحتساب  ا                                                 يعتبر تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التسجيل بدء   -11

 األوراق المطلوبة للقيد في درجة الدكتوراه .  2.3

 : /3المبينة في الجدول رقم / الدكتوراه  أطروحةيجب أن يتضمن ملف تسجيل 
 الثبوتيات الالزمة لتسجيل أطروحة الدكتوراه/: 3الجدول /

 الثبوتيات الالزمة   الرقم
                                                  الطلب الخطي المقدم من الطالب مسجال  بديوان ال لية  1
                        ( مسجال  بديوان ال لية  Seminar)            م د ارس ةإعالن ال 2
 تدقيق عنوان الرسالة باللغة العربية واإلن ليزيةكتاب يفيد ب  3
 موقعة من الطالب والمشرف ورئيس القسم وعميد ال لية  الدكتوراه  طة بحث مقدم للتسجيل في درجة  4
 ( تسجيل البحث )توقيع رئيس القسم/عميد ال لية على كل لفحة( Seminar)            م د ارس ةمحضر  5
                                                    لورة مصدقة ألوال  عن وثيقة اإلجازة ب وثيقة الماجستير  6
 )شرط للتسجيل(   الدكتوراه وثيقة نجاح في امتحان اللغة األجنبية للقيد في درجة   7
 )شرط للمناقشة(  ICDLشهادة الر صة الدولية لقيادة الحاسوب  8
 االستمارة الخالة بتسجيل الدكتوراه مملوءة بكافة  اناتها  9

 لورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر  10
عليها المشممرف األسمماسممي والمشممارك موقع تعهد باإلشممراف مع كتاب من القسممم/ال لية يبين عدد الرسممائل المشممرف   11

 من المشرفين ورئيس القسم/عميد ال لية
 السيرة اللاتية للمشرف األساسي أو المشارك إذا كان من  ارج الجامعة مع كتابة ب تعهد باإلشراف على الطالب 12
 قرار مجلس القسم  13
 قرار مجلس ال لية 14
 قرار مجلس البحث العلمي 15
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 المدة الدنيا والقصوى للحصول على درجة الدكتوراه: .  2.4
 على األقل.  سنتان مدة الدراسة لنيل درجة الدكتوراه  -

اإلبقاء على القيد    المدة القصوى إلنجاز رسالة الدكتوراه ومناقشتها اي أربع سنواتن ويجوز بقرار من مجلس الجامعة -
 سنة  امسة. 

                                                                         السنوية الم ستحقة بدءا  من تاريخ قرار مجلس الجامعة بتسجيل البحث للطالبن  تحتسب مدة التسجيل لدفع الرسوم  -
 ولغاية تقرير لجنة الحكم بصالحية األطروحة للمناقشةن مع مراعاة عدم الدفاع قبل مضي المدة األدنى للتسجيل. 

 شروط حصول الطالب على درجة الدكتوراه: . 2.5
وموافقة مجلس    موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم   في  ا       مبت ر    ا      بحث        عد                       يجب على الطالب أن ي   -

 ال لية المختص. 

  على األقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث   سنتين يجب أال تقل مدة إعداد البحث عن  -
 . لتسجيل البحث الثانيةشهرين من نهاية السنة إلنهاء البحث قبل   Seminar                            ويحق للطالب إجراء م د ارس ة 

ألغي قيده وشطب   - الطالب لتحضير رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإال  يقيد فيها  ال يجوز أن تزيد المدة التي 
 تسجيل بحثه. 

تاذ  لمجلس الجامعة اإلبقاء على القيد لمدة سنة  امسة في بعض الظروف التي يقدراا المجلس بناء على تقرير األس -
 المشرف وموافقة مجالس القسم وال لية والبحث العلمي والدراسات العليا. 

 في القسم المتابعة  طوات تقدم بحثه.  شهور  ستةعلمي كل   سيمينار يعقد طالب الدكتوراه  -

يجوز لمجلس القسم في حال تعثر الطالب منحه مهلة أربعة أشهر على األكثر لعقد سيمينار آ ر على أن يلغى   -
 لم يحقق نتائج مرضية. قيده إن 

في مجلة علمية    (درجات  10بم   يأو  ارج  إجباريين بدون درجات  )دا ليين  بموضوع رسالتهبحثان يتعلقان  أن ينشر   -
إلنهاء البحث    Seminar           م د ارس ة    ن وال يحق للطالب إجراء يحصل على موافقة المجلة على نشراما  أو   متخصصة

 . الحصول على موافقة نشر البحثين  قبل

 أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية.  -

 إجراءات ما بعد التسجيل وقبل جلسة المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه .3

التي ولل   يعرض فيها المراحل شهور  ستةدورية كل            م د ارس ةيحدد القسم ل ل طالب دراسات عليا مواعيد جلسات   -1
ويقدم المشرف    ن إليها أو النتائج التي تولل إليها بحضور رئيس القسم وأعضاء مجلس القسم وأعضاء الهيئة التدريسية

)والمشرف المشارك في حال وجوده( تقريره إلى مجلس القسم يتضمن رأيه عن سير الطالب في البحث ومواكبتهن  
   البحثن ويرفع القسم اقتراحاته إلى مجلس ال لية. واالقتراحات التي يرااا مناسبة لضمان حسن سير 

 على  طالعهال  شهورفي حال انقطاع الطالب عن مراجعته مدة ثالثة    ال لية/                                   يقدم المشرف تقريرا  إلى مجلس القسم -2
بتوجيه تنبيه للطالبن وفي حال عدم التزام الطالب يتقدم األستاذ    ال لية/يقوم القسمو عمله والتعرف على توجيهاتهن  

القسم  مجلس  إلى  وجد(  إن  المشارك  )والمشرف  المجالس    ال لية/ المشرف  إلى  ذلك  ورفع  الطالب  فصل  باقتراح 
 المختصة. 
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  يبين ال لية  / إلى مجلس القسم          قريرا  بعد االنتهاء من إعداد الرسالة ت المشرف )والمشرف المشارك إن وجد(    يقدم األستاذ  -3
 للعرض على لجنة الحكم.  لالحيتهافيه 

القسم ويقوم  في القسم ويحضره رئيس القسم والمشرفون وأعضاء مجلس              م د ارس ةيعرض الطالب الرسالة في جلسة   -4
 الطالب بعرض البحث واإلجابة عن االستفسارات وإجراء التعديالت الالزمة.

 

 تشكيل لجنة الحكم .4

 أحكام عامة: . 4.1

من  مسة أعضاء  تتألف لجنة الحكم على رسالة الماجستير من ثالثة أعضاء أحدام المشرف وعلى أطروحة الدكتوراه   -1
المشرف توفر    أحدام  عدم  حال  في  أعضاء  ثالثة  ت ون  أن  ذوي    أعضاء(  5)يمكن  من  اللجنة  ت ون  أن  على 

   رى. اال تصاص سواء من دا ل القسم أو من قسم آ ر في ال لية أو من كلية أ  

   .يمكن أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الماجستير من جامعات أ رى محلية أو  ارجية -2

 من عضو.                                                                                       يجب أن تضم لجنة الحكم على الدكتوراه عضوا  واحدا  على األقل من  ارج الجامعة ويفضل أكثر -3

 مراحل تشكيل لجنة الحكم: . 4.2

بأن األطروحة    المدراسة                بناء  على محضر   -1 يفيد  المشرف  األستاذ  تقرير من  استالم  وبعد  ألبحت جاازة  النهائي 
   ا باقتراح تشكيل لجنة الحكم.                                                      للتحكيم واستالم نسخة من األطروحةن يصدر مجلس القسم قرار  

تعديله أو  و  ويمكن لمجلس ال لية الموافقة على قرار مجلس القسم أ  ن عرض قرار مجلس القسم على مجلس ال لية   ي   -2
 إعادته إلى القسم. 

        رديفا        ا  يتضمن عضو يرفع قرار مجلس ال لية اللي يتضمن مقترح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة )واللي يجب أن   -3
الرسالة إلى مجلس البحث العلمي والدراسات    ل ل عضو في لجنة الحكم على الماجستير وعلى الدكتوراه( مع نسخة من

  .العليا 

والدراسات  ويمكن لمجلس البحث العلمي    نال لية على مجلس البحث العلمي والدراسات العليا  عرض قرار مجلس   ي   -4
العليا أن يعيد الموضوع إلى ال لية أو أن يوافق على تشكيل لجنة الحكم أو أن يعدل في لجنة الحكم. في حال  

 ويرسله إلى ال لية.  ا بتشكيل لجنة الحكم                                                        الموافقة يصدر مجلس البحث العلمي والدراسات العليا قرار  

 أطروحة الدكتوراه: / الثبوتيات والوثائق المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم على رسالة الماجستير /  4/ رقم ويبين الجدول
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 أطروحة الدكتوراه/الثبوتيات الالزمة لتشكيل لجنة الحكم على رسالة الماجستير/: 4الجدول /
 الثبوتيات الالزمة  الرقم
                                   ( إنهاء البحث مسجال  بديوان ال ليةSeminar)            م د ارس ةالطلب الخطي المقدم من الطالب من أجل إجراء   1
تقرير من األسممممممتاذين المشممممممرفين )األسمممممماسممممممي والمشممممممارك( بجاازية األطروحة للمناقشممممممة والتوزيع مع توقيع رئيس   2

                                             القسم/عميد ال لية عليه ومسجال  بديوان ال لية
                                 إنهاء البحث مسجال  بديوان ال لية( Seminar)            م د ارس ةإعالن  3
 إنهاء البحث (  Seminar)            م د ارس ةمحضر  4
 وثيقة نجاح الطالب بالمقررات االستدراكية )إن وجدت(  5
)أو    قرار مجلس الجامعة بتسمممممممجيل البحث )للمطابقة مع الدكتور المشمممممممرف والمدة( على أال تقل عن سمممممممنة واحدة  6

) امس    مع جواز إبقاء القيد لعام رابع  )أو أربع سممممممنوات للدكتوراه(  وأال تزيد عن ثالث سممممممنوات  سممممممنتين للدكتوراه(
 في حال موافقة مجلس الجامعة على ذلك  للدكتوراه(

أو اإليقاف إن وجد ب إيقاف التسمجيل في   )أو  امس للدكتوراه(  قرار مجلس الجامعة باإلبقاء على القيد لعام رابع 7
 حال وجوده  

الصمميدلة )للشممهادات    -طب األسممنان  -وثيقة تبين اجتيازه للفحص النهائي )التقويم والقياس( ل ليات الطب البشممري  8
 المعدلة(

  ( أطروحته /                                                                       في إحدى المجالت الجامعية المحكمة والمعتمدة ألمممممممممموال  )يتعلقان بموضمممممممممموع رسممممممممممالته  نشممممممممممر بحثين 9
 (للدكتوراه   إجباري ا تياري للماجستير و )

 قرار مجلس القسم  10
 )وفق النموذج المرفق( يتضمن أعضاء اللجنة  قرار مجلس ال لية 11
                                                                                             نسمممممممممخة عن األطروحة مطبوعة ومجلدة ومتضممممممممممنة ملخص واف  باللغة األجنبية على أن يتم تطابق العنوان بين   12

 قرار مجلس الجامعة بالتسجيل واألطروحة المرفقة 
 قرار مجلس البحث العلمي  13

 تقويم الرسالة أو األطروحة  .5

ومن مجلس القسمن يقوم الطالب    )والمشرف المشارك إن وجد(بعد إنجاز الرسالة والموافقة عليها من األستاذ المشرف   -1
 بطباعة الرسالة وتقديمها إلى أعضاء لجنة الحكم لبيان الرأي في لالحيتها للحصول على المؤال العلمي المطلوب.

البحث المقدم يرقى                                                                                       يعد كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا  مفصال  ومستقال  يتضمن رأيه الصريح فيما إذا كان   -2
 (MS-1) دكتوراه( وذلك وفق االستمارة  - إلى سوية البحوث التي تؤال للحصول على الشهادة المطلوبة )ماجستير 

. وال يجوز اإلعالن  يوم من تاريخ استالم الرسالة/األطروحة  21ن وذلك  الل مدة أقصااا  المعدة لللك   (Ph.D-1)  أو
                                                                                لجنة الحكم قد قررت مبدئيا  بأخلبية أعضائها على ترشيح الطالب للدفاع عن الرسالةن    عن جلسة المناقشة ما لم ت ن 

 شرطا أساسيا لجلسة الدفاع.   ويعد الا

من ألل  رجة  د  40لجنة الحكم بتخصيص    في حال كون الرسالة أو األطروحة تؤال المرشح للمناقشة يقوم عضو -3
   .(Ph.D-2)  أو (MS-2) االستمارة العالمة ال لية لتقييم األطروحة المكتوبة وفق  
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)التي يعداا أعضاء لجنة الحكم(    (Ph.D-2)/ (MS-2)و  (Ph.D-1)/ (MS-1) وفق االستمارة   اتترسل االستمار  -4
 ال لية أو نائبه للشؤون العلمية وال تفتح إال بعد المناقشة العلنية. بظرف مختوم إلى ال لية وتحفظ لدى عميد 

 التحضير لجلسة المناقشة  .6

 ال لية. كانت خالبية التقارير المقدمة إيجابية يقترح مجلس القسم موعد المناقشة ويرفع المقترح إلى عمادة   إذا  -1

من تاريخ قرار  على األكثر    ثالثة شهورحد أدنى وفترة  ك   شهرتحدد عمادة ال لية جلسة المناقشة العلنية  الل فترة   -2
جنة الحكم على أال تتجاوز الفترة ال لية المحددة في قانون  مجلس البحث العلمي والدراسات العليا القاضي بتشكيل ل 

 تنظيم الجامعات. 

 . ينشر إعالن في ال لية والقسم وعلى موقع الجامعة اإلل تروني يتضمن تاريخ ومكان انعقاد جلسة المناقشة -3

القسم المختص أن ير ص للطالب اللي لم   مجلس                                                               لمجلس ال لية بناء  على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة -4
لمدة ال    تتقرر أاليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحمدة بعد است مال أوجمه النقص فيممها

م  التعديالت الالزمة وفق أعضاء لجنة الحكمن وتعاد مراسلة لجنة الحك إلجراء    تقل عن ستة أشهر وال تزيد على السنة
 للحصول على الرأي النهائي. 

بالرسالة وأسباب  في حال اعتلار أحد أعضاء لجنة الحكم عن التحكيم يجب تقديم تقرير  طي يتضمن رأيه الصريح  -5
 االعتلار. 

على اقتراح                                         )يعود تقدير ذلك إلى مجلس ال لية بناء     أو اللجنة  إذا تعلر عقد جلسة المناقشة لسبب مبرر من الطالب  -6
 . ثالثة شهور إضافية  المناقشةتمديد فترة    لمجلس ال لية اقتراحيحق  مجلس القسم(  

أو األطروحة للمناقشةن ولم يناقش  على تقرير لالحية الرسالة  في حال حصول الطالب على من قبل لجنة الحكم   -7
 .                                                                                     الل الفترة المحددة فعندئل  يتوجب عليه دفع رسوم نصف سنوية في حال د وله في سنة جديدة

نفقته الخالة  يجوز لطالب الماجستير والدكتوراه اإلعالن عن موعد المناقشة في الصحف الرسمية المحلية على   -8
 شريطة الحصول على موافقة عميد ال لية على ليغة اإلعالن. 

 إجراءات جلسة المناقشة  .7

الطالب ارتداء اللباس    التدريسيةن وعلىيرتدي أعضاء لجنة الحكم أثناء جلسة المناقشة اللباس الخاص بأعضاء الهيئة   -1
إدارة ال لية تأمين األلبسة الالزمة   الخاص بطالب الدراسات العليا في ال لية اللي تحدده األنظمة الجامعيةن وعلى 

 لللك. 

أعضاء اللجنة    يفتتح عميد ال لية جلسة المناقشة ويعرف بأعضاء اللجنة وبالطالب ثم يسلم إدارة الجلسة إلى أقدم  -2
 رئيس القسم المختص.  وفي حال تعلر حضور عميد ال لية ينوب عنه نائب العميد للشؤون العلمية أو  نتبةمر 

لتقديم رسالته    يدعو رئيس الجلسة الطالب وأعضاء لجنة الحكم إلى البدء بإجراءات النقاشن ويعطي الطالب فرلة -3
 اللة عن رسالة الماجستير    دقيقة لعرض  / 20ويحدد له الوقت المناسب بحيث ال يتجاوز /  ن وعرض نتائج بحثه

على                 ص يؤثر سلبا  أن تجاوز الوقت المخص  دقيقة لعرض  اللة عن أطروحة الدكتوراه مع اإلشارة إلى  /30و/
   تقويم درجة الطالب. 
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الطالب في    بعد انتهاء الطالب من عرض  اللة بحثه يترك رئيس اللجنة المجال ألعضاء لجنة الحكم لمناقشة -4
إلى أعضاء اللجنة من         أوال    ويفضل أن يعطى الحديث  نيعود إليه تقدير ترتيب المتحدثين من أعضاء اللجنةلتهن و ارس

    ارج الجامعة ثم إلى باقي األعضاء وفق المرتبة العلمية.

   لإلجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة.  ( دقيقة 30بحدود )يترك للطالب الوقت ال افي   -5

   بعد االنتهاء من المناقشة والدفاع يقوم رئيس الجلسة برفعها للمداولة.  -6

يضع كل عضو    وبعد المداولة تقوم اللجنة بوضع العالمة حيث   ن تجتمع لجنة الحكم على انفراد لتقدير نتيجة الطالب  -7
التد ل في تعديل العالمة التي    ويقوم رئيس الجلسة بجمع العالمات وتحديد الوسطي لها دون   ن في اللجنة عالمته
   : (Ph.D-3)/ (MS-3)  ات االستمار التالية ووفق    لمجريات الدفاع وفق النقاط  درجة  50تخصص  و   نيستحقها الطالب

   المجتمع.أامية نتائج البحث من حيث ألالتها وحداثتها وارتباطها بمشاكل  -

  طريقة تقديم الطالب للبحث بما فيها تقيده بالوقت المخصص.  -

   ودة العرض وإتقانه من حيث األشكال وقدرتها على توضيح المعلومة وإيصالها.ج -

   قدرة الطالب على استيعاب الموضوع. -

   تنوع الطرائق التي اتبعها الطالب. -

   إجابة الطالب عن األسئلة ومناقشتها. -

   :المتميزة وفق اآلتي  لبعمال درجات  10تخصص  -

o / ألطروحة    أو أكثر   ن أو نشر بحث إضافي                  يتم نشره دا لي ا   بحث  ل لدرجات لرسالة الماجستير    /5تضاف
   ؛أو  ن في مجلة دا لية ()عدا البحثين اإلجباريينالدكتوراه  

o / إضافي ألطروحة  ارجي  ن أو نشر بحث ارجي  درجات لرسالة الماجستير في حال نشر بحث /10تضاف  
 في مجلة علمية عالمية محكمة أو في حال وجود براءة ا تراع. )عدا البحثين اإلجباريين( الدكتوراه  

لى مستند  إ   يتضمن الا القرار بعد اإلشارة و   نعد لجنة الحكم قراراا بشأن نتيجة الطالب                          في نهاية جلسة المداولة ت   -8
   : تأليف اللجنة

   .عدم أاليته للدرجة العلمية  أالية المرشح أو •

 التقدير العام والعالمة والدرجة العلمية التي تقررت لنيلها.  •
وبإعالن نتيجة    من قبل رئيس الجلسةن                                                                   يوقع قرار لجنة الحكم من قبل أعضاء اللجنة ويتلی على الحضور وقوفا   -9

 الطالب أمام الحضور تنتهي جلسة المناقشة. 
  مالحظات عامة 

يتم تأجيل  العلنيةن    المناقشة حادث طارئ حال دون حضور أحد أعضاء لجنة الحكم جلسة المناقشة  إذا حدث في يوم -1
   . يحدده عميد ال لية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة المناقشة لموعد آ ر

للطالب اللي لم    على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة القسم المختص أن ير ص                          يمكن لمجلس ال لية بناء   -2
عن    لال تقأوجه النقص فيه لمدة    تتقرر أاليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة الدفاع مرة واحدة بعد است مال

 ستة أشهر وال تزيد عن السنة. 
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تحجب عنه    يمكن للجنة الحكم على الرخم من موافقتها المبدئية المسبقة على أالية الطالب لنيل الدرجة العلمية أن  -3
  ( جزءا منها مستلبة من خيراا  إذا ما اكتشفت أن الرسالة كال أو )لها أن اناك من المبررات المستجدة  ذلك إذا تبين  

   إلى ما يدعواا إلى ذلك.

وأولاف تقويمية    العلمية والحياتية وما يرافق ذلك من مديح  مأثره ينبغي تجنب كاارة التعريف بالطالب والحديث عن   -4
للتقاليد واألعراف األكاديميةن تخل   عن كونها منافية                        ن مثل اله الظاارة فضال  وتقديرات مسبقة لمؤاالته وكفاءاته أل

 بألول المناقشة الموضوعية للرسالة ومتطلباتها. 

الحكم بتقدير نتيجة    لى إدارة ال لية أن تستبعد كل مظاار التهنئة بالورود والالفتات أو خير ذلك السابقة لقرار لجنةع -5
   الطالب.

الحكم ليست مناسبة    أستاذهن وأن جلسة  بإشرافأنجزه الطالب           علميا                                       لجنة الحكم أن تتلكر أنها تقوم عمال  ينبغي على   -6
توجيه االنتقادات الشخصية إلى    لتبادل المجامالت أو فرلة لتصفية الحساباتن وعلى أعضاء لجنة الحكم تجنب 

جهة نظر بعيدة عن مضمون الرسالةن أو التركيز  و   الطالب وعبارات اللوم والتأنيبن أو االسترسال في شرح ف رة أو
الظواار السلبية التي تنافي    وخيراا مندون مناقشة مضمون الرسالةن  الطباعية(    مثل األ طاء)على الجوانب الشكلية  

 الهدف من جلسة الحكم. 

عربية بما ال يتجاوز  وال عن البحث باللغتين اإلنجليزية                                                       ينبغي على الطالب إرفاق الرسالة أو األطروحة بملخص واف   -7
  مس لفحات. 

 ما بعد التحكيم . إجراءات8

اللجنة  الل    ال يجوز اتخاذ قرارات المجالس بمنح الدرجة العلمية إال بعد القيام بكافة التعديالت التي اقترحتها -1
   حسب حجم التعديالت الالزمة. شهورمدة أقصااا أربعة 

بمنحة    المختصة  وإقراراا من لجنة الحكمن يتم عرض الموضوع على المجالسبعد القيام بالتصحيحات الالزمة   -2
   الدرجة العلمية.

 % للرسالة. 50% للمقررات و50يحسب المعدل العام لدرجة الماجستير بنسبة  -3

 تحدد المرتبة في درجة الماجستير والدكتوراه بناء على المعدل العام وفقا للجدول التالي  -4

 

 

 

 

 

 

 العام المعدل   المرتبة 
 وأكثر % 95 الشرف 
 %  95% إلى ما دون  85 االمتياز 
 %85% إلى ما دون  75          جيد جدا  

 %  75% إلى ما دون  65 جيد
 %  65% إلى ما دون  60 مقبول
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 البشري  الطب ةنظام الدراسات العليا في كلي .9
 اآلتيةالطب الدرجات العلمية   ة                  بناء  على طلب كلي ةتمنح الجامع : 

 الماجستير )في التخصصات ما قبل السريرية(.  . أ
 شهادة الدراسات التخصصية العامة.  . ب

 . شهادة الدراسات التخصصية الفرعية  . ج
 الطبية. الدكتوراه في العلوم  . د

 لحاجات المجتمع واإلمكانات المتاحة       ا  يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجات العلمية وتفصمميالتها وتخصممصمماتها وفق
 ل ليات الطب.

 درجة الماجستيرفي  لقيد  شروط ا  : 

  ( في التخصصات ما قبممممل السريرية )يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين للقيد لدرجة الماجستير   (1
الشمممهادات   كل من                   مقبولين سمممنويا  فييتجاوز عدد ال  شمممريطة أالن  التخصمممصمممية العامة أو الفرعيةأو لشمممهادة الدراسمممات  

 .التابعة لقسم معين ستة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الا القسم 

تحدد مدة  ن و سممممنوات على األقل  السممممريرية بثالث لما قبتحدد مدة الدراسممممة لنيل درجة الماجسممممتيرن في التخصممممصممممات   (2
 .الفرعية بأربع سنوات على األقلالدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو  

التخصصية العامة أو  شهادات  الدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السمممممممممممريرية أو إلحدى  ل  لقيد الطالبيشترط   (3
من إحدى جامعات البالد أو على   على األقلبتقدير جيد    في الطب                                   أن يكون حالال  على درجة إجازة دكتور   الفرعية

                                                     ة أو من معهد عال  معترف بهما من مجلس التعليم العالي.درجمة معادلة لها من كلي

شممممهادات  اليشممممترط لحصممممول الطالب على درجة الماجسممممتير في أحد التخصممممصممممات ما قبل السممممريرية أو على إحدى    (4
 :التخصصية العامة أو الفرعية

ةن وأن ينجح في أن يتابع الدراسمممممممممة ويحقق المتطلبات التي يحدداا النظام الخاص بالدراسمممممممممات العليا في ال لي . أ
 المقررات التي تحدداا الخطة الدراسية في الا النظام بدرجة جيد على األقل.

                                                                         أن يجتاز بنجاح فحصا  باللغة األجنبية وفق الشروط التي يحدداا مجلس الجامعة. . ب

أن يجتاز الطالب قبل مناقشممة رسممالتهن امتحان تقويم والقياس )كول يوم(  اص بالدراسممات العليا يحدد شممروطه   . ج
لم يجتماز الطمالمب في االمتحمان النهمائي يسمممممممممممممممح لمه بمالتقمدم إلى املا االمتحمان في   وإذان  العماليمجلس التعليم  

دد مجلس التعليم العالي شمممممممممممممممممممروط التقدم إلى  دورتين امتحانيتين متتاليتين مباشممرة بعد االمتحان الملكور. ويح
 ااتين الدورتين.

 أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنيه تعقب نجاحه في االمتحان.  . د

درجة الماجستير بعد  في  الصحة يحق لهم التسجيل  للحاللين على شهادة اال تصاص الصادرة عن وزارة  بالنسبة   (5
 . ن وال يحق لهم المناقشة إال بعد النجاح بمقرر منهجية البحث العلميتقديم مقرر منهجية البحث العلمي
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  درجة الدكتوراه في العلوم الطبية: شروط القيد في 

التخصصية العامة                                                                                  أن يكون حالال  على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على الشهادات  .1
  أو الفرعيةن بمرتبة جيد على األقل في فرع اال تصاص اللي يحدده نظام الدراسات العليا من إحدى جامعات البالد 

                                                                                     أو معادلة لها من كلية أو معهد عال  أو مؤسسة علمية معترف بها من مجلمس التعليم العالي.

 . أدنى %/ كحد60بدرجة /                                     أن يجتاز بنجاح فحصا  باللغة األجنبية   .2

 دكتوراه في العلوم الطبية الحصول الطالب على درجة  شروط:   

                                                                                                         أن يعد  بحثا  مبت را  في موضممممموع يقره مجلس الجامعة بناء  على اقتراح مجلس القسمممممم وموافقة مجلس ال لية المختص   . أ
وال يجوز أن تزيمد الممدة التي    نلممدة سممممممممممممممنتين على األقمل من تماريخ موافقمة مجلس الجمامعمة على القيمد لمدرجمة المدكتوراه 

ال لية    بحثهن ولمجلسيقيد فيها الطالب لتقديم رسممممممممالة الدكتوراه على أربع سممممممممنوات وإال ألغي قيده وشممممممممطب تسممممممممجيل  
                                                                                                اإلبقاء على القيد لمدة سممممممممنة  امسممممممممة في بعض الظروف التي يقدراا المجلس بناء  على تقرير األسممممممممتاذ المشممممممممرف  

 القسم.وموافقة مجلس  

 نشراما. المجلة علىحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة أن ينشر ب . ب

 .أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكمن وأن يؤدي فيها مناقشة علنية . ج

 :أحكام خاصة 

التعاقد مع السمممممموريين ومن في حكمهم من طالب الدراسممممممات العليا المقبولين وفق نظام المفاضمممممملة العامة في  يمكن . أ
كليات الطب وطب األسممنان والصمميدلة وفق نظام العاملين الموحد وتعديالتهن بصممفة عمال مؤقتين ويتقاضممون أجر  

يتم تصممممممديق اله العقود بقرار من رئيس  ن  سممممممتهم بدء التعيين لإلجازة الجامعية الحالمممممملين عليها وذلك طيلة فترة درا
 .                                       الجامعة بناء  على اقتراح العميد المختص

لطالب الدراسمات العليا في ال ليات الملكورة أعاله اإلقامة والطعام وكسماء العمل أو بعضمها    الجامعة  تقدم يمكن أن   . ب
 .حسب ما يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بال لية

بالعمل في أي من     ا                                      يكون متفرخا  للدراسمة وأال يكون مكلف  أن  عليا في ال ليات الملكورة أعاله طالب الدراسمات العلى   . ج
أن يقوم بالواجبات التي يحدداا    وعليهالجامعة وزارات الدولة أو مؤسممممممسمممممماتها أو خير ذلك وأال يمارس المهنة  ارج  

 .                                            مجلس ال لية بناء  على اقتراحات مجالس األقسام 

  15يتمتع طالب الدراسات العليا في كليات الطب وطب األسنان والصيدلممممممممممة بالعطل الرسمية وبإجازة سنوية مدتها  . د
زات لمممحية ال يتعدى  كما يسمممتفيدون من إجا  ن                                                          يوما  ويكون ذلك وفمممممممممممممممممق البرنامج اللي يضمممعه مجلس القسمممم سمممنويا  

 .                             مجموعها ثالثين يوما  في السنة

ممدة    بهما زمالههن طواليحرم الطمالمب الملي تفرض بحقمه عقوبمة الفصمممممممممممممممل من األجور والميزات المماديمة التي يتمتع   . ه
% من 25على   دال تزيعقوبة حسمممممممم   المختص فرضالفصمممممممل. ويجوز لعميد ال لية بناء على اقتراح رئيس القسمممممممم  

الب لمدة ثالثة أشممممهر على األكثر إضممممافة إلى العقوبات في المخالفات التي له فرض العقوبات  األجر الشممممهري للط
 .القسم المختص                                                               بشأنهان ويتم ذلك بقمرار من عميد ال ليمة بناء  على اقتراح رئيس  
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 برنامج اإلكمال في الدراسات العليا . 10

يتمكنوا من المناقشة    البحثية في الماجستير أو الدكتوراه ولم   همالطالب اللين أنهوا جميع أعمال  (في جامعة إدلب )يكمل   -1
   : في جامعتهم األم 

   .بمرتبة جيد على األقل أنهوا المقررات النظرية بنجاح في الماجستير  -أ

 عمال البحثية في الماجستير أو الدكتوراه. األأنهوا   -ب

 . ا         أو جزئي                             أنهوا كتابة األطروحة كليا   -ت

   نشروا المقاالت الالزمة للحصول على الدرجة العلمية. -ث

   أنهوا الزمن المخصص للحصول على الدرجات العلمية.  -ج

   بكافة الوثائق الثبوتية.                                  الدراسات العليا المركزية مرفقا   مديريةيتقدم الطالب المكمل بطلب شخصي إلى  -2

أقرب   -3 في  رسائلهم  إكمال  الماجستير  لطالب  لهلا  يحق  العليا  الدراسات  برنامج  إحداث  بعد  مفتتح  ا تصاص 
 اال تصاص. 

نائب رئيس    الدراسات العليان تحال جميع األوراق من قبلمديرية  بعد تدقيق الوثائق المقدمة والتأكد من لحتها في   -4
األ ير بالتشاور مع أعضاء    لشؤون العلمية إلى ال لية المعنية ومنها إلى رئيس القسم المعنين حيث يقوم الجامعة ل 

ن ويجب توافر  مع بحث الطالب المنجز  باقتراح األستاذ المشرف مع مراعاة اال تصاص بما يتوافق مجلس القسم  
 الدكتوراه:  رسائل الماجستير/أطروحاتإلشراف على في الدكتور المشرف ل ي يحق له االشروط التالية 

وقام بالتدريس لمدة عام دراسي  ه مدة سنتين كحد أدنى  على حصوله على شهادة الدكتورا أن يكون قد مضى   . أ
 واحد كحد أدنى لإلشراف على رسائل الماجستير. 

أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدكتوراه مدة أربع سنوات كحد أدنى وقام بالتدريس لمدة ثالث   . ب
 سنوات كحد أدنى لإلشراف على أطروحات الدكتوراه. 

وما بعد إال    2015الخريجين من الجامعات السورية والحاللين على شهادة الدكتوراه من عام  ال يقبل إشراف   . ج
                     بعد الترفع ألوال . 

الطالب المتقدم ويقدم    بعد موافقة الدكتور المشرف على اإلشراف على طالب اإلكمالن يقوم بدراسة وافية عن وضع -5
   مناقشة الطالب لرسالته. د شهرن مع جدول زمني متوقع إلمكانيةلقسم المعنين  الل فترة ال تزي تقريره ل

قسمن كليةن  )        ألوال    مجالس المختصةاليتم اتخاذ القرارات الالزمة لمناقشة الطالب واعتماد المشرف عليه من قبل   -6
 . (شؤون علميةن جامعة

أشهر إضافية    الجامعةن قابلة للتمديد ستةيمنح الطالب مهلة ستة أشهر من تاريخ إقرار قبول مناقشته من قبل مجلس   -7
 أ يرة. 

   تشكل لجان دفاع مختصة ألوال بحسب ما او معمول به في جامعة إدلب. -8

عن السنة التمهيدية للماجستير    يقبل الطالب ببرنامج اإلكمال الدراسي في حال لم يستطع إحضار كشف عالمات -9
جامعته المنقول منهان وتعتمد العالمة الممنوحة لرسالة    بشرط أن يتقدم الطالب بما يثبت تسجيل نقطة البحث في

 لهلا الطالب.  الماجستير من قبل لجنة الحكم )عالمة المناقشة واألطروحة( كعالمة نهائية لدرجة الماجستير

بمبلغ -10 السورية  الحكومية  الجامعات  في  المسجلين  للطالب  العليا  الدراسات  في  اإلكمال  لرسوم          مساو    تحدد رسوم 
 : يل النظامية لطالب الدراسات العليا في جامعة إدلب لعام کامل عل النحو التاليالتسج 
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   دوالر إلكمال مناقشة الماجستير.  400 -أ

   دوالر إلكمال مناقشة الدكتوراه. 600 -ب

الجامعات الخالة أو خير السورية -11 المسجلين في  للطالب  العليا  الدراسات  اإلكمال في                بمبلغ مساو    تحدد رسوم 
السورية   الجامعات  طالب  على  المفروضة  الرسوم  تصبح  )لضعف  دوالر    1200لماجستيرن  ل  دوالر  800بحيث 

   .( دكتوراه لل

   نفقات طباعة األطروحة وتوزيعها على لجان الحكم ت ون على عاتق الطالب.جميع  10

   شروط اإلشراف على طالب الدراسات العليا .11

 درجة الماجستير: . 1.11

   قبل بدء إشرافه.   سنتين على الدكتوراه منل أكثر من                                                   لإلشراف على درجة الماجستير أن يكون المشرف حالال  يشترط   -1

   . طالب /6/اللين يشرف عليهم عضو الهيئة التدريسية عن   )مع طالب الدكتوراه( يزيد عدد طالب الماجستير  أال -2

استمرار عمله    لنظر عنا أن يتعهد المشرف بإتمام اإلشراف على رسائل الماجستير حتى مناقشتها واعتماداا بغض   -3
 . في الجامعة

المراحل            متضمنا    سير البحث العلمي  عن التزام طالب الماجستير وعن تقدم   شهور  ستةا كل                     يقدم المشرف تقرير  أن   -4
   المتوقعة إلنهاء العمل. والمعوقات التي تعترضه إن وجدت والفترة الزمنية ن التي ولل إليها البحث

والمعينين أو المتعاقدين  لبطباء الحاللين على شهادة اال تصاص من وزارة الصحة    يحق ل ليات الطبيةبالنسبة ل -5
مقرر  في    نجاحهم )أي األطباء(بشرط  الماجستير  مرحلة  الطب في  اإلشراف على طالب  مع كلية الطب البشري  
 منهجية البحث العلمي. 

 درجة الدكتوراه . 2.11

سنوات  أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدكتوراه مدة أربع سنوات كحد أدنى وقام بالتدريس لمدة ثالث   -1
   . كحد أدنى لإلشراف على أطروحات الدكتوراه 

 . طالب 6)مع طالب الماجستير( عن يزيد عدد طالب الدكتوراه اللين يشرف عليهم عضو الهيئة التدريسية   أال -2

استمرار عمله    أن يتعهد المشرف بإتمام اإلشراف على رسائل الدكتوراه حتى مناقشتها واعتماداان بغض النظر عن -3
   في الجامعة.

المراحل التي            متضمنا    عن التزام طالب الدكتوراه وعن تقدم سير البحث العلمي  شهور   ستة كل                           أن يقدم المشرف تقريرا   -4
  المتوقعة إلنهاء العمل.   ولل إليها البحث والمعوقات التي تعترضه إن وجدت والفترة الزمنية

الدكتوراه .  3.11 الحاصلين    درجة  البشريين  العاليلألطباء  التعليم  وزارة  عن  الصادرة  االختصاص  شهادة  ووزارة    على 
 الصحة:  
في حال توفر إحدى  يحق لهم التسجيل    للحاللين على شهادة اال تصاص الصادرة عن وزارة التعليم العاليبالنسبة  .  1.3.11

 الحاالت اآلتية: 
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مرتبة    أوما يعادلهان من  Ph.Dوجود مشرف دا لين عضو ايئة تدريسية في جامعة إدلبن يحمل شهادة   •
 األستاذ المساعد في اال تصاص المطلوب. 

شهادة   • يحمل  مشرف  ارجين  اال تصاص    Ph. Dوجود  في  المساعد  األستاذ  مرتبة  من  يعادلهان  ما  أو 
في العلوم    Ph. Dفي جامعة إدلب يحمل درجة    المطلوبن مع وجود مشرف دا لين عضو ايئة تدريسية

 . الطبية األساسية 

المطلوبن مع وجود مشرف    Ph. Dوجود مشرف  ارجين يحمل شهادة    • أو ما يعادلهان في اال تصاص 
 . في العلوم الطبية األساسيةدا لي يحمل درجة األستاذ المساعدن عضو ايئة تدريسية في جامعة إدلب 

أو ما يعادلهان    Ph. Dئة تدريسية في اال تصاص المطلوبن وال يحمل شهادة  وجود مشرف  ارجين عضو اي •
ول ن لديه  برة تدريسية كعضو ايئة تدريسية في الجامعات لمدة ال تقل عن  مس سنواتن ومشرف على  

 .في العلوم الطبية األساسية أبحاث سابقةن مع وجود مشرف دا لي من مرتبة األستاذ المساعد في جامعة إدلب  

في حال توفر إحدى  يحق لهم التسجيل  الصحة  للحاللين على شهادة اال تصاص الصادرة عن وزارة  بالنسبة  .  2.3.11
 : باإلضافة إلى  1.3.11الملكورة في الفقرة الحاالت 

 تقديم مقرر منهجية البحث العلمي. •

 منهجية البحث العلمي. تسجيل نقطة بحث لرسالة الماجستيرن وال يحق له المناقشة قبل اجتياز مقرر  •

ن  ICDLالطالب من شرطي اللغة و  اؤالء  يعفى)و   ت ون درجة الماجستير اي الدرجة الممنوحة للرسالة فقط. •
 . ن ويطالبوا بها عند التسجيل للدكتوراه(للحصول على درجة الماجستير فقط

 دكتوراه(-)ماجستير الدراسات العلياوالترقين الحكمي للقيد في   إيقاف التسجيل شروط  .11

 : إيقاف التسجيل -     أوال  
 :إيقاف التسجيل في ماجستير التأهيل والتخصص.  1

o   يكون إيقاف    أاليحق للطالب في ماجسمممتير تأايل وتخصمممص إيقاف تسمممجيله بعد تقديم طلب في أول شمممهرين شمممريطة
 .التسجيل في سنة القيد

o   واحدة فقطيحق للطالب إيقاف التسجيل سنة واحدة فقط ولمرة. 

 إيقاف التسجيل في ماجستير الدراسات العليا: .  2
رخبته في إيقاف التسمجيل    يحق للطالب إيقاف التسمجيل سمنة شمريطة أن يتقدم إلى عمادة ال لية بطلب  طي يوضمح ◄

الجامعة بدء التسممممجيل او تاريخ موافقة مجلس    حيث يعد   الل مدة شممممهرين من بداية العام اللي يلي عام تسممممجيلهن
 على تسجيل موضوع رسالة الماجستير.

 ال يجوز إيقاف التسجيل في درجة الماجستير  الل السنوات المخصصة لدراسة المقررات التمهيدية. ◄
 .ال يجوز إيقاف التسجيل في درجة الماجستير بعد انتهاء المدة األللية المحددة للدفاع عن الرسالة ◄
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 الدكتوراه: . إيقاف التسجيل في مرحلة 3
على األكثر بعد مضمممممي سمممممنة    يحق للطالب إيقاف التسمممممجيل في مرحلة الدكتوراه مدة سمممممنتين متصممممملتين/ منفصممممملتين ▪

 ميالدية على تاريخ قيده في درجة الدكتوراه.

 تقل عن سنة. أاليجوز أن ت ون مدة اإليقاف متصلة أو منفصلة على   ▪

التالية لسممنة قيده في درجة الدكتوراه ويعتبر بدء التسممجيل او تاريخ يتقدم بطلب  طي  الل شممهرين من بداية السممنة   ▪
 موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع الرسالة.

   .ال يجوز أن يقدم طلب إيقاف التسجيل بعد انتهاء المدة األللية المحددة للدفاع عن شهادة الدكتوراه  ▪

 . أحكام عامة:4
  إيقاف التسممممممممممجيل عن سممممممممممنة دراسممممممممممية في مرحلة ماجسممممممممممتير التأايل    ال يجوز ألي سممممممممممبب كان أن يزيد مجموع مدة

 أو سنتين ميالديتين في مرحلة الدكتوراه.  نوالتخصص وماجستير الدراسات العليا

 .ال يجوز لطالب الدراسات العليا استرداد اإليقاف 

 .يجوز قطع إيقاف التسجيل وتحتسب مدة اإليقاف حتى تاريخ القطع من مدة اإليقاف 

  يجوز استرداد الرسوم واألقساط بأي حال من األحوالن وال يجوز تدويراا للعام التاليال. 

                                                                                                     ي رق ن حكم ا قيد طالب الدراسات العليا المسجل لعنوان أطروحته ألوال  في درجة الماجستير والدكتوراه بناء    ترقين القيد:  -       ثاني ا
ن التقييم فيهما سلبي أو ضعيف لمستوى تقدم الطالب في بحثه  تقريرين متتالين من مشرفه )كل ستة شهور تقرير(ن يكو على 

                                      بعد ترقين قيد الطالب الملكور آنف ا.                                                                      ومدى التزامه الدراسين ويمكن أن  ي حول العنوان المسجل ألوال  لطالب آ ر  

 مكافآت اإلشراف والتحكيم على رسائل الدكتوراه والماجستير   .12

الرسالة واعتماداان    والتحكيم على رسائل الدكتوراه والماجستير في جامعة إدلبن وتمنح بعد مناقشة  اإلشراف  مكافأة تحدد  
   : لما يأتي       وفقا  

 : التسجيل النظامي  -أ
   دوالر.  400اإلشراف على رسالة الماجستير  -1

 دوالر.  800اإلشراف على رسالة الدكتوراه   -2
 : (ويخص الرسائل المنجزة في جامعات غير جامعة إدلب والجاهزة للمناقشة)برنامج اإلكمال   -ب

ويعامل معاملة  ن  )إذا كانت نسبة اإلنجاز في البحث أكثر من الثلث دوالر  150اإلشراف على رسالة الماجستير   -1
أقل من   البحث  نسبة اإلنجاز في  إذا كانت  البحث في جامعة إدلب أو  النظامي عند تسجيل نقطة  التسجيل 

   . (الثلث 
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)إذا كانت نسبة اإلنجاز في البحث أكثر من الثلثن ويعامل معاملة دوالر    300اإلشراف على رسالة الدكتوراه   -2
البحث في جا النظامي عند تسجيل نقطة  أقل من  التسجيل  البحث  نسبة اإلنجاز في  إذا كانت  معة إدلب أو 

 . الثلث(
 التحكيم  لجنة  -ج

   . (ل ل عضو عدا المشرف )دوالر   75رسالة الماجستير  -1

 . ( ل ل عضو عدا المشرف) دوالر  100رسالة الدكتوراه  -2
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 ماجستير( -)دبلوم  دراسات التأهيل والتخصص        ثاني ا: 
االقتصمممممممممممممادية واالجتماعية والتقنية واإلمكانات المتاحة بقرار من رئيس    الحاجات                                     يتم افتتاح اله الدرجات تدريجيا  حسمممممممممممممب     

)عدا كليات الطب وطب األسممممممممممممنان                          بناء  على طلب ال ليات                                                           مجلس التعليم العالي بناء  على اقتراح مجلس الجامعة المختص
ولنيل ماجسمتير التأايل والتخصمص عامان    التأايل والتخصمص عام دراسمي واحدنمدة الدراسمة لنيل دبلوم  ن وت ون والصميدلة(
 .دراسيان

  :  (أو ماجستيردبلوم  )  دراسات التأهيل والتخصصشروط القيد في        أوال 

  بهاتين الدرجتين                                                               حالمممممممممممممال  على درجة اإلجازة في فرع اال تصممممممممممممماص اللي يحدده النظام الخاص  الطالب  أن يكون  (1
                                                                                              بممال ليمماتن من إحممدى جممامعممات البالد أو على درجممة معممادلممة لهمما من كليممة أو معهممد عممال  معترف بهممما من مجلس 

 .التعليم العالي

نسممممبة لدبلوم أو ماجسممممتير التأايل في )بال  يعوق الطالب في ت وينه الشممممخصممممي عائق عن ممارسممممة مهنة التدريسأال   (2
 التدريس(.

                                                                                                يتم القبول حسب قواعد المفاضلة بين المتقدمين وفق ا لتسلسل معدالت التخرج في اإلجازة الجامعية األولى. (3

المطلوبة بعد لممممممدور قرار    األوراقن يتم اسممممممت مال  أا على              مفاضمممممملة شممممممرطي  ليسمممممممح لطالب سممممممنوات التخرج التقدم ل (4
 .التخرج

 .دراسات التأايل والتخصصب  لمقابلة التي ستجرى للمتقدمين على طلبات االلتحاقان يجتاز المتقدم  أ (5

 .                                                     ثاني ا: األوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل في المفاضلة
 طلب تسجيل.-1
        ألمموال    رئاسممة الجامعة( أو إشممعار تخرج مصممدقلممورة مصممدقة عن وثيقة التخرج )تصممدق من لجنة تدقيق الوثائق في  -2

                                                                             يتضمن المعدلن ويبقى تسجيل الطالب شرطيا  حتى يحضر لورة مصدقة عن وثيقة التخرج.
 لورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.-3
 .تيرالماجس/                                                                   $/ تحتسب سلفة من رسم التسجيلن وت سترد في حال عدم القبول في الدبلوم 50إيصال بتسديد مبلغ /-4

 وراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل  األ          ثالث ا:  

اسممممممممممت مال مراحل تسممممممممممجيلهم وأوراقهم الثبوتية  الل   دراسممممممممممات التأايل والتخصممممممممممص                                 ي طلب من جميع الطالب المقبولين في 
 وفق التالي: نتائج المفاضلة بشكل رسميأسبوعين من تاريخ إعالن  

 . لية(ال)من شعبة شؤون طالب   ماجستير التأايل والتخصص/التربوي ايل  أاستمارة  الة للقيد في دبلوم الت -1

 الشخصية أو جواز السفر أو ما ينوب عنهما.لورة عن الهوية   -2

 .4لورة شخصية عدد   -3

 .بالستيكي أو سحابمصنف   -4

 وتحتسب السلفة من ضمن المبلغ أو ترد للطالب خير المقبول.  التسجيل السنويةإيصال بتسديد رسوم   -5

 أحكام عامة:         رابع ا:  

 نظام الدراسة المعتمد او نظام الدراسة الفصلي المعدل. -1
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 ويحق للطالب الرسوب لسنة دراسية واحدة.  وفي الماجستير سنتينن                       عام ا دراسي ا واحد ا يمدة الدراسة في الدبلوم ا -2

 الطالب من الحسومات المطبقة على الطالب في المرحلة الجامعية األولى.يستفيد   -3

 % حتى يمكن من التقدم لالمتحانات العملية والنظرية.60على الطالب أن يحقق نسبة دوام ال تقل عن  -4

ايل  لماجسممممممتير التأ  %60للدبلوم و  %50الدرجة العظمى ل ل مقرر اي مائة درجة وعالمة النجاح في المقرر اي  -5
 .كحد أدنىوالتخصص  

                                                                              يحق للطالب أن يتقدم للدورة الت ميلية إذا كان راسبا  في أربع مقررات على األكثر. -6

يحق للطالب الرسمممموب لسممممنة دراسممممية واحدة فقط كما يحق له االحتفاظ بدرجة أعمال السممممنة )عالمة العملي( للمقرر   -7
ما يحق له إعادة درجة أعمال السمممممنة للمقرر الراسمممممب به بعد التقدم  الراسمممممب بهن ويعفى من الدوام فيه في العام التالين ك

 .                                   مجدد ا ويسقط حقه في العالمة السابقةن ويطالب بالدوام  بطلب  طي إلى عمادة ال لية

 تطبق على الطالب األحكام المتعلقة بالعقوبات االمتحانية المطبقة على طالب المرحلة الجامعية األولى. -8
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 خطة البحث  وإعداد كتابة  دليلدليل :        ثالث ا 

طالب الدراسات    م  طة البحث قبل الشروع في البحث الخاص بإكمال متطلبات درجة الماجستير أو الدكتوراهن إذ يبدأ     قد     ت    
مرحلتي الماجستير  المطلوبة للتسجيل في    العليا بإعداد  طة بحثه لتقديمها إلى القسم المختص في ال لية بعد أن يحقق الشروط

 والدكتوراه. 

الموضوع دراسة  متطلبات  وتحديد  للدراسة  موضوع  ال تيار  المشرف  األستاذ  مع  بالتعاون  الخطة  إعداد  النظرية    ويتم 
ي   أن  المالئمة. وبعد  المنهجية  المعرفة الالزمة وا تيار  الطالب الخطة                                                                            والتطبيقية وتحديد مصادر  ويوافق عليها األستاذ    عد 

ايئة التدريس وطالب الدراسات  )سيمينار( بحضور عدد من أعضاء              م د ارس ةمع الطالب في جلسة    ناقش الخطة           المشرفن ت  
   .                                   ترفع إلى مجلس القسم لتعتمد رسميا   طلب من الطالب إعادة النظر في بعض أجزاء الخطة قبل أن               العليان وقد ي  

 لماذا يعد الطالب خطة البحث؟ 
 :  طة البحث او أن يقنع الطالب المختصين بما يليالهدف الرئيس إلعداد 

 : إن البحث اللي سيعده -     أوال  

التي تشكيل    يتم التركيز في الدكتوراه على المساامة العلمية ) يقدم مساامة علمية أو عملية في مجال تخصصه   •
   .( ة إلى البحوث والدراسات السابقةإضافة أليل

   وجدال في مجال تخصصه.أو يحسم قضية دار حولها مناكرات  •

   بناء على معطيات علمية وتحديات معالرة.  تأسيسهأو يقوم أمرا ما أو يعيد بناء ما قد تم  •

جامعة إدلب حيث    أن يكون موضوع البحث قابل لال تبار التجريبي ومقنع على أنه مشروع بحث مقبول للتسجيل في  -       ثانيا  
 : أنه

   يمكن القيام به في الفترة المطلوبة للدراسة.                  يتناول موضوعا   •

   يمكن إعداده باإلمكانيات المتوافرة النظرية والعملية.  •

   الجامعة.صين في يمكن أن يشرف عليه أحد المتخص  •

 الزمة للقيام بالبحث. ديه إلمام بالمعارف والمهارات الإن الطالب ل   -       ثالثا  

على الموافقات   ط ليحصل إن لدى الطالب دراية باالعتبارات األ القية والقضايا المتصلة بالبحث العلمين وأنه قد  ط -       رابعا  
   الضرورية لها.

   يساعد على أن يبدأ العمل فور تسجيل الموضوع.        واضحا                                 إن الطالب قد حدد بحثه تحديدا   -       خامسا  

 ما تتكون خطة البحث؟م 

البحثن وأاداف    تت ون  طة البحث من مقدمة حول موضوع البحثن والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحثن ومشكلة
الزمنين والتصور العام لفصول الرسالةن   ومصطلحاته المفاايمية واإلجرائيةن والجدولالبحثن وفرضياتهن وأاميتهن ومنهجيتهن  

   . وقائمة بالمراجع. وفيما يلي تفصيل اله المكونات
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 Research Titleعنوان البحث  (1

حاجة إلى    حتى يتمكن القارئ من قراءته وفهمهن وأن يدرك مضمونه دون                                      من لفات عنوان البحث أن يكون واضحا  
البحثن وأن يعكس مشكلة   ن دون ذكر التفصيالت التي يمكن أن يورداا في متن       مفيدا                                      استفسار من الطالب وأن يكون موجزا  

   .( بوضوح ال يعتمد العنوان من قبل القسم قبل تحديد مشكلة البحث الرئيسية )البحث  

  Introductionة المقدم (2

 الل بيان  سته من  درا   في المقدمة يعرض الطالب  اللة عن الدراسات السابقة في مجال بحثه ويركز على مشكلة
   . (الدراسات السابقة أي اإلضافة العلمية أو العملية التي تقدمها الدراسة على)للتها بالدراسات السابقة وا تالفها عنها 

  Literature Reviewالدارسة المرجعية  (3

الدراسة   وتقتضي  ن لتحديد الموضوع بدقة ال بد أن يبدأ الطالب بعرض الدراسات السابقة في مجال البحث اللي يهتم به
للنظريات والنماذج         عرضا    كما تتطلب  نوبيان حاالت عدم االنسجام أو التناقض أو الجدل أو الخالف          نقديا                    المرجعية تحليال  

أو                                         أدلة تجريبية إضافية أو تتطلب تطويرا    أو تستدعي جمع  التجريبيالتي تم تطويراا وما إذا كانت قد  ضعت لال تبار  
   .          أو تبديال          تعديال  

الباحث  يحتاج    لما كتبه اآل رون. وعند كتابتها         نقديا           وتحليال                                                         يجب أن ت ون الدراسة المرجعية التي يكتبها الباحث ولفا  
الدراسة المرجعية أن تظهر   ومن األ طاء الشائعة في  ن إلى التركيز على أسئلة البحث وأادافهن وربطها بالدراسات السابقة

السابقة للدراسات  نقدية  خير  اله  ن  كقائمة  حداثة  وتراعى  األحدث  إلى  األقدم  من  السابقة  الدراسات  بعرض  الطالب  ويقوم 
   : وتعرض الدراسات السابقة بحيث تتضمن نيل البحث زمن تسج  الدراسات بما يتناسب مع

 عنوان الدراسة وكنية المؤلف وعام النشر.  -1

   مشكلة الدراسة.  -2

   الفرضيات أو النموذج. -3

 المنهجية المتبعة.  -4

   نتائج الدراسة.  -5

 تحليل نتائج الدراسة وبيان رأي الطالب فيها.  -6
   مشكلة البحثResearch Problem  

الدراسات السابقة   ألالتها من حيث ا تالفها عن                                                 للدراسات السابقة يحدد الطالب مشكلة البحث مبينا  بعد التحليل النقدي  
معينة ف رية أو تربوية أو تعليمية أو    عرض قضية ) (Statement)يان  بفي المجالن ويعبر عنها بسؤال أو بجملة  برية أو ب 

   .( علمية . . . .

األسئلة الفرعية    بداية عند تحديد مشكلة البحث أن نبدأ بسؤال عام ينبثق عن ف رة البحث ثم االنتقال إلى  كنقطةمن المفيد  
والا يطرح السؤال حول   نجديدة  ل اللي ال بد من تجنبه او طرح أسئلة بحثية ال تولد رهياوالخل  ن                       أو األسئلة األكثر تفصيال  

في البحث العلمي تجاال الدراسات السابقةن وعدم                وليس مقبوال    ن بالموضوع رجوع الباحث للدراسات السابقة ذات الصلة    ىمد
 الميدان العلمي اللي يعمل فيه الباحث.   بيان محل أو مكانة مشروع البحث ضمن الدراسات في
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  أهمية البحثResearch Important  

فأامية البحث    نفي بعض بحوث طالب الدراسات العليا عدم التفريق بين أامية البحث وأاداف البحث   المت ررالخطأ  
ما )   وإنجازهتحقيق أاداف البحث    تعني أن يركز الطالب على المساامة العلمية أو العملية المتوقعة في مجال تخصصه بعد

   .( او الجديد اللي تقدمه الدراسة؟ 

  أهداف البحثResearch Objectives  

 على سبيل المثال:  تصاغ أسئلة البحث على شكل أاداف يسعى الطالب إلى تحقيقها من  الل البحث اللي يقوم به

  سؤال البحث: لماذا تلجأ المنظمات إلى استخدام فرق العمل؟ •

  ادف البحث: تحديد أاداف المنظمة من تشكيل فرق العمل.  •
  فرضيات البحثResearch Hypotheses 

وحين    ن يمكن الحكم عليها بالصدق أو ال لب  ( مفاايم )حول كواار قابلة للمالحظة    Propositionsيتم بناء القضايا  
الفرضية عبارة عن   وبما أن   .Hypothesisفرضية    ىتدع  Empirical Testingتصاغ القضية بقصد اال تبار التجريبي  

   أكثر فهي ذات طبيعة مؤقتة وتخمينية. قضية لريحة حول عالقة بين متغيرين أو 

الا المجال    وتعرف الحالة في   .Casesص من  اللها المتغيرات على حاالت  ا قضايا تخصتولف الفرضيات كللك بأنه
ينسب للحالة. ويمكن أن ت ون  بأنها كيان أو شيء تتحدث عنه الفرضية. والمتغير او  الية أو سمة أو ميزة في الفرضية

   . (ارتباطية أو سببية )  عالئقيةفية أو الفرضيات ول

 الفرضيات الوصفية  . أ

الولفية   الفرضيات  ما  Descriptive Hypothesesتحدد  متغير  توزع  أو  أو شكل  حجم  أو  يلجأ           وعادة    نوجود 
  (حاالت)  المساامين  عن الفرضية الولفيةن على سبيل المثال: يفضل معظم                                             الباحثون إلى استخدام األسئلة البحثية بديال  

النقدية   األرباح  توزيعات  في  يفضل معظم  (رضية ولفية)ف  .( متغير)الزيادة  األرباح   ال  توزيعات  في  الزيادة  المساامين 
   . (سؤال بحثي )النقدية؟  

 الفرضيات العالئقية  . ب

قضايا    ال يكفي استخدام السؤال البحثين ألنها تمثل   Relational Hypothesesعند استخدام الفرضيات العالئقية  
 :  ا يخص حالة ما. على سبيل المثالتصف عالقة بين متغيرين أو أكثر فيم

ارتباطية أو    يةويمكن أن ت ون الفرضيات العالئق   نيقبل المستخدمون الت نولوجيا بسبب إدراكهم لسهولة استخدامها
بطريقة ما دون تضمين أن         معا    على أن المتغيرين يحدثان  Correlational Hypothesesتنص الفرضيات االرتباطية    ؛بيةسب

المدركة منها". واله الفرضية االرتباطية ال    على سبيل المثال: "يرتبط استخدام الت نولوجيا بالمنفعةف  نأحداما يسبب اآل ر
 القة سببية. تقبل ادعاء بوجود ع

ضمني بأن    فهناك تصريح   Explanatory (Causal) Hypotheses  ( السببية) أما عند استخدام الفرضيات التفسيرية  
المتغير المسبب بالمتغير المستقل    ويدعی  ن د أو تغير المتغير الثانيوجود متغير ما أو حدوث تغير فيه يؤدي أو يقود إلى وجو 
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يساعد على الحدوث أو التغيير"ن لللك ال داعي أن يكون   فسر بالمتغير التابع. وكلمة "يسبب" انا تعني                   ويدعى المتغير الم  
 : ومن األمثلة على الفرضيات التفسيرية نالمتغير التابع  المستقل السبب الوحيد لوجود أو لتغير  المتغير

  ( متغير تابعر )إلى زيادة في نسبة االد ا ( متغير مستقل)  د ل العائلةتقود الزيادة في.   
  ( تابع متغير)إلى زيادة بيع المنتجات ذات العالمات التجارية   (متغير مستقل )يؤدي والء الزبائن للعالمة التجارية.   

 : ويمكن بناء الفرضيات باستخدام إحدى المقاربات التالية أو أكثر من مقاربة

   المقاربة االستنباطية. -

   المقاربة االستقرائية. -

   النماذج واألطر المفاايمية. -

  المنهجيةResearch Methodology  

أاداف    الطالب للطريقة التي يتبنااا على ضوء  ا تيار تبين اله الفقرة كيف سيتم إنجاز أاداف البحثن وسوف تسوغ  
البحث يعرض الطالب    بتصميم  الجزء الخاصفي  ف  ن ويمكن تقسيم اله الفقرة إلى جزأين: تصميم البحث وجمع البيانات  نالبحث 

اال تيار باإلضافة إلى موقع تنفيل البحث   اللي ا تاره وسبب (التجربةن المسحن دراسة الحالةن البحث اإلجرائي)نوع التصميم  
وانا يحتاج الباحث إلى تحديد المجتمع   نمنفردة أو عدة منظمات   الميدانن وسواء كان في منظمةسواء كان في المختبر أو في  

على سبيل المثال ال سيتم استخدام  فلطريقة جمع البياناتن                        الجزء يتضمن توضيحا    والا  ناإلحصائي وأساليب ا تيار العينة
 الجزء الخاصيقدم    ة أم سيتم الدمج بين عدة أساليب لجمع البيانات.المقابلة أم تحليل البيانات الثانوي  المالحظة أم االستبانة أم 

فيد ل بالتفاليل حول  صولية   للطريقة وسبب ا تياراان أما الجزء الخاص بجمع البيانات                              بتصميم البحث عرضا إجماليا  
وحجم العينةن وال بد   إلحصائياأن يحدد المجتمع   فإذا كان الطالب على سبيل المثال يتبع منهج المسح فال بد  نجمع البيانات 

وإذا كان الباحث يستخدم المقابالت ال بد أن يفسر كيفية تنفيل    ن البيانات  كيفية توزيع أداة المسح وكيف سيتم تحليل   تحديد من  
 وكيف سيتم تسجيلها وكيف سيتم تحليلها.  المقابالتن ومدة المقابلة المتوقعة

  الجدول الزمني 

البحثن    يساعد الجدول الزمني في تقييم مدى إمكانية إنجاز البحث ضمن المدة المحددة من قبل الجهة المشرفة على
   ي تقسيم  طة البحث إلى مراحل زمنية.ويساعد ف

 فصول الدراسة 

                                                         يقدم الطالب انا تصورا عاما  عن فصول الرسالة أو األطروحة. 

 المراجع 

عرض   من األامية بمكان تزويد مخطط البحث بقائمة من المراجع التي استند إليها الباحث في بناء ف رة البحث وفي
 المراجع.    بد من إتباع الطريقة المعتمدة من الجامعة في توثيقالدراسات السابقة وإنشاء أسئلة البحث. وال

  تحديد المصطلحات والمفاهيم 

 : من المعاني بثالثة أنواع                                                                                في تحديد مصطلحات ومفاايم البحث من المستحسن أن يحدد الطالب معني المصطلحات ملما  
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 المعنى المعجمي: المعنى الوارد في المعجم.  -

   المعروف للمصطلح لدى متخصصين في مجال عملي محدد. ىااللطالحي: المعنالمعنى  -

 Operational  تعريف إجرائييحتاج المفهوم في البحث العلمي إلى  و   ن المعنى اإلجرائي: المعنى الخاص بالبحث -

Definition   مع البيانات  اإلجرائي يساعد في ج  فالمفهوم تجريد ذاني والتعريف   نمن أجل إمكانية ا تباره أو قياسه
الحواس. يمكن مثال تحويل مفهوم "مستوى الطالب لعلمي" إلى تعريف إجرائي من  الل اإلجراء  ا   عنه باستخدام 

   مقبول. 60-  50جيد ومن  70 – 60         جيد جدا   80 – 70 امتيازن من 100 –  80  التالي: من

  إرشادات عامة في كتابة خطة البحث 
   . سم 2 مع مراعاة الهوامش  A4تتم الطباعة على ورق  -

باستخدام األرقام    يكتب رقم الصفحة في أسفل ووسط الصفحة على الهامش السفلي دون أية معترضة أو عالمة ترقيم •
      Roman  Times New 13  وبخط( 20/ 2)  العربية

 Times New  Romanولل تابة باللغة األجنبية  Simplified Arabicتخدم لل تابة بالعربية  ط يس •

أجنبي عريض   و ط  18يكتب عنوان الفقرة الرئيسة على يمين الصفحة دون مسافة بادئة بخط عربي عريض قياس  •
   .16قياس 

   .14أجنبي عريض  و ط 16يكتب عنوان الفقرة الفرعية على يمين الصفحة دون مسافة بادئة بخط عربي عريض  •

وباستخدام  مضبوطة من الجانبين(    – وذلك باستخدام )محاذاة    13وبخط أجنبي    14  بخط عربي  يكتب نص الفقرة •
   . (مفرد )تباعد بين األسطر  

  نقاط  6يعطى تباعد بين الفقرات  •

   سم عن بقية جسم النص.  1يبدأ السطر األول ألية فقرة بمسافة بادئة  •

ن وترقم العناوين األساسية  (. . . . . 3ن  2ن  1)اإلن ليزية  و في النص المكتوب باللغة العربية    العربيةتعتمد األرقام   •
 (  . . . .   2-1ن 1-1)الفرعية بأرقام فرعية   والعناوين (2ن 1)بأرقام أساسية 

   وقد تم تضمين عدة نماذج في الملحق تساعد على اإل راج الطباعي للخطةن واي

  الهوامش. نموذج يبين مسافات  -1

 نموذج يبين شكل الغالف.  -2

   نموذج يبين آليات إ راج شكل الغالف. -3
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 دكتوراه(  -دليل كتابة رسائل الدراسات العليا )ماجستير -       رابع ا

   :التنسيق والترتيب العام .  1

 :  الدكتوراه من األقسام التاليةأطروحات و الماجستير رسائل تت ون  -

  األطروحةرتيب أوراق الرسالة أو  ت -

 : يتم ترتيب األوراق على الشكل التالي -

o  الغالف الخارجي   

o  الغالف الداخلي   

o  جدول المحتويات   

o قائمة األشكال   

o قائمة الجداول   

o قائمة المختصرات   

o  (ن مع ال لمات المفتاحية بالعربية الملخص باللغة العربية) األطروحة الرسالة/ملخص   

o  الكلمات المفتاحية 

o المقدمة   

o  البحث وأهدافهأهمية   

o الدراسة المرجعية   

o  والطرائقالمواد   

o  النتائج 

o المناقشة   

o  االستنتاجات   

o  المقترحات والتوصيات 

o  (ن مع ال لمات المفتاحية باإلن ليزية اإلن ليزيةالملخص باللغة ) األطروحة الرسالة/ملخص   

o المالحق   

o  قائمة المصطلحات   

o قائمة المراجع   

o  اإلنكليزية( )باللغة   الغالف الداخلي 

o  باللغة اإلنكليزية(  الغالف الخارجي( 
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 )الماجستير والدكتوراه (مواصفات وأبعاد طباعة رسائل الدراسات العليا. 2

 A4 قياس الصفحة  •
 Simplified Arabic لغة العربية لنوع الخط با  •
 Time New Roman نوع الخط باللغة اإلن ليزية  •

 حجم الخط  •

 إنكليزي  عربي  

o  18 العناوين الرئيسية B 17 B 
o  16 العناوين الفرعية B 15 B 
o  13 14 النص 

 الهوامش  •
o  سم 2.5 علوي وسفلي 

o  سم 2.5 أمين وأيسر 

 الحواشي  •
 إنكليزي  عربي  

 10 11 الحواشي )أسفل السطر(  •
   التباعد  •

 تباعد األسطر مفرد               نقطة    6بعد           نقطة  0قبل  الفقرة:  •
     ا . ضمن  مع الحواشي )أسفل السطر(    ا  سطر   24على أال يقل عدد األسطر في الصفحة الواحدة عن           

 : في كتابة الرسالة/األطروحة أساسية مالحظات  . 3

وينتهي الترقيم    نباألحرف الالتينيةالترقيم من المقدمةن أما بالنسبة لترقيم الصفحات األولى فيكون    أ: يبد ترقيم الصفحات  -
 مرة أ رى. ويكون الترقيم وفق سياق النص.  حرف الالتينيةباأل بانتهاء لفحة المراجع أو المالحق إن وجدتن ثم يرقم 

 : عنوان الرسالة -

o  قرار مجلس الجامعة باللغتين العربية واألجنبية.                                يجب أن يكون مطابقا  لما ورد في 
o لرسالة/األطروحةلواللغة اإلن ليزية على الوجه الخلفي  ة الرسالة/األطروحةبحيث ت ون اللغة العربية على واجه . 

 . اليمين بالواجهة اإلن ليزية  وإلىعلى الواجهة العربيةن  : في أعلى الغالف الخارجي إلى اليسارشعار الجامعة -

الثانية للرسالة(. جامعة إدلب   : )الغالف الجانبي بين الغالف الخارجي األول والغالف الخارجي من الجهةتكعيبة الرسالة -
 20/20 العام الدراسي ........ إعداد  (نإن أمكن) عنوان الرسالة             .........كلية  -

 : تجليد الرسالة  -

o  تجليد رسالة الماجستير باللون األبيض وال تابة باللون األسود. يتم 
o .ويتم تجليد رسالة الدكتوراه باللون ال حلي وال تابة باللون اللابي 
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 Times New Roman( 13) يكتب رقم الصفحة في ذيل الصفحة وفي المنتصف بخط   -

بادئة   - مسافة  دون  الصفحة  يمين  على  الرئيسية  الفقرة  عنوان   . Simplified Arabic (18)بخط عربي عريض يكتب 
 Times New Roman (16)وعنوان الفقرة باللغة اإلن ليزية  

وعنوان    Arabic  Simplified(  16)  يكتب عنوان الفقرة الفرعية على يمين الصفحة دون مسافة بادئة بخط عربي عريض  -
 Times. New Roman(  14الفقرة باللغة اإلن ليزية )

 Simplified  (14)عريض    الفقرة الجزئية من الفقرة الفرعية على يمين الصفحة دون مسافة بادئة بخط عربييكتب عنوان   -

Arabic   ( 13)وعنوان الفقرة باللغة اإلن ليزيةTimes New Roman. 

 Times New Roman(  13)وبخط أجنبي  Simplified Arabic( 14) يكتب نص الفقرة بخط عربي  -

   . 1.15ن مع تباعد للخط بين األسطر (مضبوطة من الجانبين -  محاذاة )  Justifiedلفقرة مضبوطة ا -

 يقائمة تنسممممميق ف تباعد من -وذلك باسمممممتخدام فقرة  )نقطة   18يبعد عنوان الفقرة الرئيسمممممية عن الفقرة السمممممابقة بمسمممممافة   -
(Microsoft Word  ويبعد عنوان الفقرة الجزئية  نقطة    12كما يبعد عنوان الفقرة الفرعية عن الفقرة السممممممممابقة له بمقدار  ن

   نقاط. 6عن الفقرة السابقة بمقدار  

 عن بقية جسم النص.   سم عن بقية جسم 1بدأ السطر األول ألية فقرة بمسافة بادئة تتأ ر بمقدار ي -

   نقاط.  6يعطى تباعد بين الفقرات  -

العربية وذلك حين    د كلمة أو عبارة أجنبية أو ا تصار ضمن النص فترد مرة واحدة فقط مع ترجمتها إلىعند ورو و  -
 . ت ذلك في قائمة المصطلحا ىإل ويتم اإلشارة  نوروداا ألول مرة ويكتفي بعد ذلك بالترجمة العربية أو اال تصار

 : الخارجي  غالف الرسالة/األطروحة -
الجامعة واسم الطالب   يتضمن الغالف اسم الجامعة وال لية والقسم وشعار الجامعة واسم المشروع كما ورد في قرار مجلس

وباللغة اإلن ليزية على الجهة الخلفيةن   وأسماء المشرفين إضافة إلى العام الدراسين وذلك باللغة العربية على الجهة األماميةن
والنموذج   (1)النموذج رقم وذلك وفق    A4بأبعاد قياس  يستعمل ورق و   نم الدكتور المشرف ويكون دائما اسم الطالب قبل اس

 . (2رقم )
   الغالف الداخلي  -

 .       تماما    واو عبارة عن ورقة بيضاء يكتب عليها ما كتب على الغالف الخارجي
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 غالف الرسالة أو األطروحة باللغة العربية  :(1) نموذجال

 ”Simplified Arabic 18 Bold“      إدلبجامررررعة 

             ”Simplified Arabic 18 Bold“    .......كلية

           ”Simplified Arabic 18 Bold“ .........قسم

 

 

 

 ”Simplified Arabic 18 bold“ باللغة العربية عنوان األطروحة أو الرسالة
 ”Simplified Arabic 16“..........( الدكتوراه في  /رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير )

 ”Simplified Arabic 16“  إعداد طالب الماجستير/الدكتوراه 
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 : في الرسالة/األطروحة ترتيب الصفحات األولى 

 .                                                                          قرار لجنة الحكم والمناقشة موقع من أعضاء اللجنة ومصدق ألوال  من عميد ال لية:  األولىصفحة  ال  -1

موقع من                                                                                  كتاب من لجنة الحكم والمناقشممممممة يفيد بأن  الرسممممممالة/األطروحة اسممممممتوفت التعديالت المطلوبة    :الثانية  صررررفحةال  -2
 :(3رقم )  نموذجوفق ال                            مصدق ألوال  من عميد ال ليةأعضاء اللجنة و 

 

 

 ( 3النموذج رقم )
 ........ الدكتور عميد كلية  

المقمدممة من قبمل المرشممممممممممممممح لنيمل درجمة   أطروحمة المدكتوراه /المماجسممممممممممممممتيربعمد االطالع على األطروحمة المعمدلمة من رسمممممممممممممممالمة  
 بعنوان:  .........." طالب الدراسات العليا  ..........ا تصاص "  .......في   الدكتوراه /الماجستير

 " العنوان العربي"

 ”العنوان اإلنكليزي "
لجنة الحكم والمناقشمممة التي عقدت يوم   االتعديالت التي أشمممارت لهاألطروحة بشمممكلها الحالي قد اسمممتوفت  الرسمممالة/            نفيدكم بأن  

بهله الصمممممممممورة جاازة    األطروحة/                     ن ونعتبر أن  الرسمممممممممالةاألطروحة/لمناقشمممممممممة الرسمممممممممالة  م   202  -00-00الواقع بتاريخ    ......
 للطباعة بشكلها النهائي.  

 يرجى االطالع 
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

 
 رئيس اللجنة                            عضو                                    عضو                    

 د.............                       ..........           د.                                             .......د.  
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ويكون   (4رقم )  وفق النموذج  واإلن ليزيةباللغتين العربية  تصممريح من الطالب بأن البحث خير مطروق   الصررفحة الثالثة:  -3
 .(بنفس الترتيب طروحةاأل/في نهاية الرسالة ن ليزيةالصفحات العربية في بداية الرسالة/األطروحةن واإل: مالحظة)  بصفحة مستقلة

 ( 4النموذج رقم )
 ( بداية الرسالة  في مستقلة)على صفحة  تصريح 

ا                                                                                                         ألممممممممممرح بأن الا البحث بعنوان )....................( لم يسممممممممممبق أن قبل للحصممممممممممول على أية شممممممممممهادةن وال او مقدم حالي  
 للحصول على شهادة أ رى.

 المرشح 

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

Declaration  ( في نهاية الرسالة   )على صفحة مستقلة 

I hereby certify that this work has not been accepted for any degree or it is not submitted to any other 

degree. 

Candidate    

…………….... 

  ( 5باللغتين العربية واإلن ليزية وفق النموذج رقم ) شمهادة من المشمرف بأن البحث ألميل وخير مطروق   الصرفحة الرابعة:  -4
 .  وت ون على لفحة مستقلة

 ( 5النموذج رقم )
 ( في بداية الرسالة  )على صفحة مستقلةشهادة 

  .............. الدكتور  بإشراف   ........ المرشح  به  قام  نتيجة بحث علمي  الرسالة او  اله  في  المقدم  العمل  بأن  نشهد 
جامعة )المشرف    ............... كلية  من  قسم............  في   ............ العلمية(  الصفة  تلكر  )ثم  األستاذ  الرئيسي 

........... والدكتور ........ )المشرف المشارك ثم تلكر الصفة العلمية( ............ في قسم .............. من كلية 
راجع أ رى ذكرت في الا العمل موثقة في نص الرسالة وحسب وروداا في ........... جامعة .............. وإن أية م

 النص. 

المشرف الرئيس                             المشرف المشارك                                    المرشح   

 

 Testimony(  في نهاية الرسالة  )على صفحة مستقلة 
We witness that the described work in this treatise is the result of scientific search conducted 

by the candidate ...... under the supervision of doctor ........ (main superivisor) professor at the 

department of ....... Faculty of ...... University of …….... and doctor .............. (assistant 

supervisor ) ........... Professor at the department of ...... Faculty of ......... University of ............ 

Any other references mentioned in this work are documented in the text of | the treatise. 

 

candidate                            Assistant supervisor                            Main supervisor 
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 جدول المحتويات  -

 : ويكون وفق النموذج التالي

  قائمة األشكال 
  قائمة الجداول 

  ملخص األطروحة بالعربية 
 1 المقدمة 

 2 عنوان الفصل   األول:الفصل 

 3 األولى عنوان الفقرة   1-1

 × عنوان الفقرة الفرعية األولى 1-1-1
 × عنوان الفقرة الفرعية األولى 1-1-2

 × عنوان الفقرة الثانية  1-2

 × عنوان الفقرة الفرعية األولى 1-1-2

 × عنوان الفقرة الفرعية األولى 1-2-2

 × ويتم ترتيب بقية الفصول في الفهرست كما تم األمر بالنسبة للفصل األول 

 ×   المناقشة

 × االستنتاجات 
 × المقترحات والتوصيات 

 × المالحق 

 × قائمة المصطلحات 

 × المراجع المستخدمة

  Abstractصلخالم

المشروع يهمه أو    يعطي الملخص القارئ ف رة واضحة عن الموضوع المدروسن ويساعد على تحديد ما إذا كان مضمون   
الحاجة ألي شرح    بكالم آ ر او عبارة عن تقرير كامل مقتضب عن العمل واللي يعبر عن مضمون   نال المشروع دون 

 إضافي. 

   :يجب أن يتضمن الملخص 

  . (ماذا؟ أين؟ لماذا؟)نظريات الدراسة وتبرير إجرائها  /أاداف   -

  . (كيف؟)ألدوات واألساس والطرائق المستخدمة في المشروع  ا -

   األساسية المهمة واالستنتاجات البارزة التي يمكن االستفادة منها.النتائج   -
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 : يتضمن الملخص   أاليجب 

   مناقشة النتائج. -

   أسماء المرجع. -

   معطيات أو نتائج مجدولة. -

قوسين ن تب    أو أن يلكر االسم بال امل ثم بين(  DNA, PH, USA.....  ) أية ا تصارات خير واضحة بلاتها مثل   -
 اال تصار. 

   :يلي  يمكن تلخيص أام المالحظات حول كتابة الملخص كما

   . والفائدة منه ونتائجه ( الدراسة) يقدم الملخص نظرة شاملة عن البحث  -

   .(كلمة 300- 50)                 أن يكون مختصرا    -

   :من األقسام التالية                      يتألف الملخص عموما   -

   توضح سبب إجراء البحث. جملة   2 –  1 المشكلة التي تواجهها الدراسة: يت ون من  -1

من -2 يت ون  الدراسة:  من  الدراسات   2  –  1  الغرض  عن  تختلف  وبماذا  الدراسة  به  ستقوم  ماذا  تلكر    جملة 
   المشابهة. 

    جملة تلخص الطرائق الهامة المستخدمة لمواجهة المشكلة المدروسة.  2- 1  لطرائق: يت ون منا -3

   .( وليس كل النتائج)جملة تلخص النتائج المهمة   2 –  1 النتائج المهمة: يت ون من -4

   نتائج.لحث لجملة تلخص تفسيرات البا  2 – 1 لتفسيرات: يت ون منا -5

   المستقبلية.  الخاتمة: يت ون من جملة واحدة تلخص معني اله التفسيرات أي بماذا تفيدنا من حيث التطبيقات -6

   .على لفحتين منفصلتين وتتم كتابة الملخص باللغة العربية واللغة اإلن ليزية  -7

 :Keywordالكلمات المفتاحية 

. ويكفي  ( واحد   يمكن ترك فراغ بينهما بمقدار سطر ) توضع ال لمات المفتاحية عادة بعد الملخص مباشرة وفي الصفحة نفسها    
   مفصلية في البحث. واي عبارة عن كلمات إ بارية (10تزيد عن  أاليجب  ) كلمات مفتاحية  5-3عادة  

 : (ماذا؟) Introduction المقدمة

المقدمة للقارئ    ر   ه     ظ     ت  و   ن ت تب المقدمة بعد االنتهاء من األطروحة بخط من النوع نفسه وقياس الخط المستخدم في األطروحة  
العمل ويفهم األاداف    كما إنها تزود القارئ بمعلومات كافية تجعله  نقوة الحجة العلمية في إكهار أامية البحث  يستحسن 

   لفحات.  5 تتجاوز  الأوتتضمن المقدمة في نهايتها الهدف من المشروعن ويجب   نالمرجوة منه

 :يجب أن ت ون المقدمة

   إ بارية.  -

   . (المشكلة)تشرح منطقية المشروع وأادافه األساسية وطبيعة الموضوع   -

   ظهر بشكل واضح موضوع المشروع.ت -

 لكر الفرضية التي تواجهها أو المشكلة التي تحاول حلها.    ت   -
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   تزود القارئ بخلفية معلوماتية إ بارية عن موضوع البحث أو المشروع.  -

 يستخدم زمن الحاضر في كتابتها.  -

 : تتضمن المقدمةويمكن أن  

   .تهتنويه بالمراجع ومصادر البيانات التي اعتمد عليها الطالب في أطروح  •

   الصعوبات التي واجهت الطالب في التحضير والتنفيل. •

 : أهمية البحث وأهدافه

   :أن يتضمن أامية البحث وأادافه اإلجابة على التساهالت اآلتيةيجب    

   أامية الموضوع وسبب ا تيار الطالب له؟ لماذا تم إجراء اله الدراسة؟ مااي  •

   ما او الهدف من الدراسة وما اي الفرضية أو النظرية أو المشكلة التي تواجهها اله الدراسة؟  •

   األاداف والنتائج المتوقعة أو المنتظرة من الدراسة؟ والجهة المستهدفة من المشروع؟ ما  •

 : Literature reviewالدراسة المرجعية 

تمت أو أجريت    لدراسات وال تابات المختلفة التي الل الدراسة المرجعية إجراء مراجعة شاملة ألام األبحاث واألعمال وايتم    
من  الل المقاالت العلمية المنشورة    أو نشرت حول الا الموضوع  الل العشر سنوات األ يرةن وذلك عبر إجراء بحث مرجعي

العلمية المحكمةن وعبر رسا الماجستير والدكتوراه ذاتفي المجاالت  بالموضوع وأيضا  من    ئل  ال تب العلمية                           الصلة   الل 
المخصصة للمجالت العلمية أو    اإلنترنت البحث من  الل مواقع    المحكمة ذات الصلة واالستعانة باإلنترنت إلجراء عملية 

وخيراان مع ضرورة توثيق كل    PubMed و   ScienceDirectأبحاث متخصصة مثل    لدور النشر التي تنشراا أو لمحركات
   ذكر أسماء المراجع التي أ لت منها اله المعلومات. فقرة من  الل 

 البحث.  ذلك حسب موضوعمكن أن تتضمن الدراسة المرجعية أكثر من عنوان فرعي إذا اقتضت الضرورةن و ي

 : (وكيف؟أين؟ Materials and Methods (والطرائق  المواد 

الدراسة؟ ويجب    ما اي الطريقة التي اتبعها الطالب في تناول موضوعه؟ وما او مخطط التجربة اللي تم اعتماده في •
   :أن تتضمن اله الفقرة ذكر األمور التالية

عفنن فطر . . .   ن نباتنجراثيم) العينات التي تم دراستها مع ذكر االسم العلمي الالتيني إن وجد للمادة المستخدمة  -
   ن ومصدراا.( .

 تقسيم طرائق التحليل بشكل منطقي وفق أاداف البحث: كيفية أ ل العينات؟ كيفية إجراء القياسات؟ -

اسم الموديلن اسم  )   وكتابة اسم كل جهاز مستخدم   (وكول العملبروت)  ة    د                                        شرح مفصل لطريقة إجراء كل تجربة على ح   -
   .( الشركة المصنعةن اسم بلد المنشأ  اسم)وكللك اسم كل مادة كيميائية استخدمت   ( الشركة المصنعةن اسم بلد المنشأ

ي سؤال أو  الحاجة أل  كما يجب شرح كيفية إجراء التجربة بطريقة تمكن القارئ من إعادة إجرائها مرة ثانية من دون  -
المشروعن وما او تعداد المكرراتن وما    وذكر الشوااد إن وجدت وكللك مااي المتغيرات التي درست في  نتوضيح

   والفرضيات التي استخدمت. وما اي القوانين ناو الفالل الزمني أل ل العينات
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لدراسة اإلحصائية  ا  كيفية إجراءأن تشمل اله الفقرة على شرح لمخطط التجارب وأيضا تفاليل عن             أيضا  يجب   -
   لنتائج.ل

   ال شف عنه. لعنصر اللي يتمالة إذا أعطت النتائج عدم وجود ل جب ذکر حدود کشف الطريقة التي اتبعت و ي -

 جب ذكر الطرق اإلحصائية المستخدمة في تقييم النتائج ومناقشتها. ي -

 مالحظات 

   المخططات التي تشرح أو تلخص طرائق العمل.عند الضرورة يمكن االستعانة ببعض الصور أو  

   بلكر اسم الطريقة    ويكتفيإذا استخدمت طريقة معروفة في الوسط العلمي فيمكنك في اله الحالة عدم شرح الطريقة
على الطريقة المرجعية يجب ذكر   يروإذا ما تم إجراء أي تغي  نل كاملمع اإلشارة إلى اسم المرجع اللي يصفها بشك

   التي أجريت. رات التغيي اله  

  .ت تب اله الفقرة في الزمن الماضي بصيغة المبني للمجهول 

 :(ماذا وجدت؟) Resultsالنتائج

ذلك يمكن   لخص المعطيات التي حصل عليها في الا البحث من أجل          يجب أن ت  و   نيعد الا الجزء األام في األطروحة  
 : إجراء ما يلي

 واستخدام التقسيمات نفسها التي وضعت في فقرة المواد والطرائق. تقديم النتائج بطريقة منطقية ومرتبة  ◄

   جعل اله الفقرة کاملة ل ن مختصرة. ◄

نفسها    وال تستخدم كال الطريقتين للتعبير عن النتائج   ن التعبير عن النتائج على شكل جداول أو منحنيات بيانية ◄
   .( النتائج قليلة ي حال كانت )فاول النص فال داعي لوضعها في جد وعندما يمكن كتابة النتائج ضمن متن

   عطاء أام النتائج الهامة وليس المعطيات الخام التي تم الحصول عليها  الل البحث. إ  ◄

 لمجهول. في السرد الزمن الماضي المبني ل يستعمل ◄

   :ومن األمور التي يتوجب تجنبها في الا القسم اي

 (  لن . . . . كجدولن ش)إعطاء النتائج نفسها بأكثر من طريقة   -

 . (بمعنى أنها لن تخدم ف رة المشروع )إامال بعض المعطيات التي يعتقد أنها سلبية   -

 إعطاء المعطيات أو النتائج الخام األولية.  -

 . ( والخاتمة على التواليالا يجب أن يلكر في قسم المناقشة )مناقشة النتائج أو إعطاء استنتاجات  -

 ( ماذا تعني كل اله النتائج؟ ) sioniscusD المناقشة

 : من  الل الا القسم يجب أن يتم   

 ولماذا؟ ربط النتائج بالنظريات أو الفرضيات الموضوعة: ال النتائج تبران على لحة النظرية أم ال؟ كيف 

  المطروحة في المقدمة.مناقشة النتائج من  الل المشكلة أو الفرضية   

  ربط المعطيات بمسبباتها: أي لماذا المعطيات اي كما ت ون؟   
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 له: ال النتائج    ربط المعطيات بتلك التي حصل عليها باحثون آ رون عملوا على الموضوع نفسه أو موضوع مشابه
   جنب اإلسهاب والتعميم. يجب ت  تتفق معهم أم ال وما او السبب؟ يجب شرح األسباب وتجنب شرح النتائج بشكل واسع

 :Conclusionsاالستنتاجات 

 : تيةتجيب اله الفقرة على التساهالت اآل
 ما اي االستنتاجات التي تم استخاللها من النتائج؟ 
  أامية اله النتائج بالنظر إلى المشكلة التي يتم العمل على حلها؟ ما اي   

  دراسات مستقبلية؟ما اي أام استخدامات اله النتائج في تطبيقات عملية أو 
 :Suggestion Recommendations &المقترحات والتوصيات 

   للحصول على رهية أشمل لحل المشكلة المقترحة.                                                       يتم ذكر أام النقاط التي يجب است مال دراستها مستقبال  

 Referencesالمراجع 

 . اقتباس المراجع في متن النص  -

 توثيق اقتباس لمؤلف معروف وتاريخ معروف: 

وخيراا وعن كل   يجب ذکر مصادر جميع المعلومات التي ذكرت في متن النص عن الدراسات المنشورة لباحثين آ رين  
 وعندما ن مع عام النشر وذلك ضمن قوسين  ( ال نية فقط بدون االسم األول) حيث يوضع اسم الباحث  ن معلومة ليست للباحث

كان اناك مرجعين                                                     ع بحسب تسلسلها الزمني ابتداء  باألقدمن أما في حاليوجد عدة مراجع للمعلومة نفسها يتم كتابة اله المراج
أنجز من قبل باحثين اثنين فيتم عنداا   في حال كان المرجع قد و   ن من العام نفسه فيتم ذكرام بحسب تسلسل األحرف األبجدية

باحثين أو أكثر عنداا يتم كتابة اسم  من قبل ثالثة    كتابة اسم الباحث األول ثم الثاني بعدهن وفي حال كان المرجع قد أنجز
إن كان المرجع أجنبيا على أن يتم كتابتها بشكل مائل  )   "  al   etأو  (إن كان المرجع عربيا ) لباحث األول يليه كلمة "وآ رون"  ا

 بالتفصيل مع األمثلة: ونبين فيمايلي طريقة توثيق المراجع  .( الباحث باللغة الالتينية  وبعداا نقطةن وأيضا يجب كتابة اسم 

 العلمية:   الكلياتالرسائل في         أوال :  
 على النحو اآلتي:   APA                                                        يتم التوثيقن وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجية

 داخل البحث:  -1

   :                                                                                                    إذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلفن سنة النشرن الصفحة أو الصفحاتن ويتم ذلك بين قوسين اكلا ◄

 (Raup, 2003, p.52) (/12ن ص1990                                   كان المؤلف منفرد ا يكتب: )الخطيبن  إذا 
 /(Wilmore & Costil, 1994, p.22) (22ص  القدومين وعبد الحقن)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

 :مثال .كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األولن ويضاف إليها عبارة وآ رون  وإذا 
 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30ن ص1972)أنيس وآ رونن  

 . فيه ما سبق  يراعىفي مجلة علمية   ا                            إذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 :  ن فيكتب على النحو اآلتياإلنترنت                        أما إذا كان موقعا  على   ◄

 : اسم المؤلف )إن وجد(ن عنوان المقالةن السنة. الموقع. اكلا 
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 http://www.unep.org.bh(. وبيئية من استغالل الطاقة المتجددةجدوى اقتصادية . .2002 اليوسفي)
                                                                                                                 ت تب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع العربية ثم المراجع األجنبية.  -2

 
 . المراجع في نهاية البحثالمصادر و  -3

 جع األجنبية على النحو اآلتي: امر                                 جع العربية أوال ن ثم المصادر والراترد المصادر والم

                                       إذا كان المرجع كتابا  باللغة العربية:  (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرتهن يليها اسمه. سنة النشر. فراخان. عنوان ال تاب. ويوضع تحته  ط. الطبعة. فراخان.  
 : مثال الناشر. مكان النشر. 

 . الجامعي. الرياض. السعوديةدار ال تاب .  3ط. علم األرض (. 2002. ) التركين  الد  -
Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. Japan 

                                                        إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص ن تب كما يلي:  -
 .  ال نيةن االسمن االسم ال امل للمؤلف الثاني والثالثن....إلخ. ثم نتابع بالترتيب السابق 

 : توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي(  2

  بين عالمتي تنصيص. اسم المجلة: المجلدن العدد إن وجد.   ثاسم عائلة المؤلفن يليها اسمه. سنة النشر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م

في شمال الضفة الغربية".   91/92 ءالتهي حدثت في موسم شتااالنزالقات األرضية  .  2000))محمد.  أبو لفطن 
 .   47-9(:1) 9ة(: والهندسي األساسيةسلسلة العلوم )  اليرموك  أبحاثمجلة 

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for grave/rivers". Journal of Hydraulic 

Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية  (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

ن يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة. ال ليةن الجامعة. بلد النشر. ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي  ث اسم عائلة الباح
 مثال:  .تنصيص 

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض القلب ودرجة السمع عند عمال    جتأثير الضجي(.  2002. )م ك حنينين نا
 ن.نابلس"ن رسالة ماجستير خير منشورة. كلية الدراسات العليان جامعة النجاح الوطنيةن نابلسن فلسطي  المصانع في مدينة

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of phyto and mespzooplankton 

in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical Marine Ecology. 

University of 

Bremen. Germany. 
 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنت توثيق   (4

 ويوضع تحته  طن مثال: اسم عائلة المؤلف أو شهرتهن اسمهن سنة النشر. "عنوان المقالة"ن الموقعن 
 http://www.unep.org.bh. "دوى اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقة المتجددة (. ج 2005) .اليوسفين باسل
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 الشريعة:و  اآلداب اتكليالرسائل في         ثانيا : 
وروداا في وفق            متسلسلة    تامية                                       في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش      دو     ت  

 .المقال

 : Books الكتب -أ 

 عند توثيق ال تاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي:  (1)

  عنوان الكتاب ثم نقطتان ثم    ن دون ألقاب علمية(من  )ال نية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
ن  ن ثم دار النشرن يلي ذلك فاللة ت /يلي ذلك فاللةن التحقيق أو الترجمة إن وجد  كما ورد عند المؤلف نفسه  )بخط خامق( 

                         ثم الجزء اللي أ  لت  منه ن  ثم الطبعةن يلي ذلك فاللةن ثم تاريخ الطبعة أو النشرن  ثم مكان النشرن يلي ذلك فاللة
 توثيق بنقطة. المعلومةن ثم فاللةن ثم الصفحة أو الصفحاتن ويختتم ال 

 مثممممال: 

 توثيق المصدر ألول مرة: 

ن تحقيق عبد هللا القاضين دار ال تب العلميةن  الكامل في التاريخ  : ام(630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزرين ت  
 . 55/ 2أو  55ن ص  2جن م 1996ام /  1417ن 2بيروتن ط

 توثيق المرجع ألول مرة: 

 الكتاب .... وهكذا. االسم األول ثم الكنية ثم اسم  

ن  5منشمورات دار السالسلن ال ويتن ط   دراسة في األصول والنظريات،   ،العالقرات السياسية الدولية إسماعيل لبمري مقلد:  
 . 40-31ص ن م1989

  تب اآلتي:    ي  البحث من نفسها مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة نفسه لمصدر/المرجع ل إذا ت رر التوثيق  (2)
 . 110إن وجدن ص  2المصدر/المرجع نفسهن ج

         Ibid ,p110  . وباللغة اإلنجليزية ن تب:
 اإلشارة إليه كاآلتي:   متتالية يتم إذا ت رر المصدر/المرجع بصفة خير  (3)

 ص...  عنوان ال تابن ج... إن وجدن : اسم المؤلف األ ير 

 : مثرررال 
 . 87ن ص  1ابن األثير: ال املن ج

 93-85السياسة الدوليةن ص مقلد: 
 . السابقةوإذا ت رر تتبع الخطوات  ن                                        تم توثيقه في المرة األولى كما ورد آنفا  ي إذا كان للمؤلف كتاب آ ر  (4)
 السابق نفسه.                                                                                                  إذا كان ال تاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم بعد اسم ال تاب مباشرة ويتبع أسلوب التوثيق   (5)

 مثال للتحقيق: 

 ( اسحق ت ال ندي  بن  العظمى   :م( 866ام/252يعقوب  الصناعة  الشبابن  في  دار  أحمدن  السيد  تحقيق عزمي طه  ن 
 . 87-85من ص 1987 ن1ط قبرصن

 مثال للترجمة: 
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 . 20ن ص 1جن م1990ن 1ط اارولد السكي: االشتراكية في الميزانن ترجمة فوزي عطيةن مطبعة النورن دمشقن 

                                                                               إذا كان المرجع مقاال  لمؤلف في كتاب يحتوي على مقاالت لعدة باحثين فيوثق كالتالي:  (6)

                 متبوعا  بفاللةن    ""......ثم نقطتانن ثم عنوان المقال بين قوسن لغيرين مقلوبين    ال نيةناسم كاتب المقال األول ثم  
بعداا                                     تاب متبوعا  بفاللةن ثم دار النشر اسم ولقب محرر الثم                                  ثم عنوان ال تاب متبوعا  بفاللةن  inثم حرف في أو  

 بعداا نقطة.  الصفحة أو الصفحات  ن ثم سنة النشر  ثم ن بفاللةن                              فاللةن ثم مكان النشر متبوعا  

 مثرررال: 
 " نميري:  السودان سيد  الخرطوم  الصناعة في  دار جامعة  الحسنن  تحرير علي  السودانين  االقتصاد  في  مقدمة  في  "ن 

 . 101-76ص ن 1976من  للطباعة والنشرن الخرطو 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the Sudan Economy, edit, Ali AL 

Hassan, Khartoum University Press, Khartoum, 1976, p 76-101. 
 م.1900للمؤلفين اللين ولدوا قبل عام   –ويفضل أن يكون بالهجري والميالدي  الهجرين بالعام - يتم بيان تاريخ الوفاة  (7)

 : Journals الدوريات -ب

رقم المجلدن    المجلةنمكان    المجلةن : "عنوان المقالة بين قوسين لغيرين مقلوبين"ن اسم  ال نيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
 ثم رقم الصفحة أو الصفحات.  نسنة النشر   نرقم العدد 

 مثرررال: 

  نم1996  المنارةن المفرقن المجلد األولن العدد الثالثن محمد الطراونة: "الجودة الشاملة في الشركات الصناعية األردنية"ن  
 . 151-113ص 

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian Industrial Companies, Al-

Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-151. 

 كاآلتي:  متتالية ن تبإذا ت رر االستشهاد بصفة  (2)

  .Ibid, P 62                   .                                     62المرجع نفسهن ص  
 : كاآلتيتم التوثيق  يفي لفحة الحقة من الرسالة  نفسه  ات بصفه خير متتالية للمصدر / المرجع  هاداالستش  تإذا ت رر  (3)

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "ن ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

 حسب ما او معتمد في الموسوعات العلمية. بيجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية   (4)
 :  Official and International Institutions publication المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية  -ج 

اسم المصدرمصدر حكومي: يكتب اسم   ثم  الدولةن  ثم اسم  أوالن  المؤسسة  الدائرةن  الجدولن  ن  الوزارةن  السنةن  النشرن  دار 
 الصفحة. 

 (:  1مثال )
ن لفحة 10ن جدول  1975عمانن    ن المطبعة الوطنيةن1975  –  1973وزارة التخطيطن األردنن  طة التنمية االقتصادية:  

80 . 
 (:  2مثال )

ن  14ن جدول  1996األردنن النشرة اإلحصائية السنويةن مطبعة دائرة اإلحصاءات العامةن عمانن    دائرة اإلحصاءات العامةن
 . 50ص

 .  90ن لفحة 50ن جدول 1996: لندوق النقد الدولين النشرة المالية الدوليةن واشنطن ( 3مثال )
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IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 ,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلمية هرر 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:   -
من رسالة ماجستيرن  661م    610ام /    41عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في لدر اإلسالم من البعثة النبوية إلى  

 . 65من ص   2011ام /  1430 كلية اآلدابن جامعة عين شمسن القاارةن 
 (. عامل معاملة المرجع   ت                               )إذا ن شرت الرسائل العلمية

  Manuscripts : مخطوطاتال-و
 المصدر رقم التصنيفن رقم الورقن وينص بين قوسين أن  و   عنوان المخطوطن مكان المخطوط  ال نية: اسم المؤلف األول و 

 مخطوط.  
 مثال:  

م(: المقصد األرشد في ذكر ألحاب اإلمام   1400امم /  803إبراايم بن محمد بن عبدهللا بن مفلح الرميثي المقدسي )ت 
 . ن )مخطوط( 25 ةن ورق8630حمدن مكتبة المتحف العراقين بغداد رقم أ

 Newspapers الصحف:
 ة.  العددن التاريخن الصفح اسم الجريدةن مكان الصدورن 

 :  مثال
 العمود األول.   3من لفحة 1993ن حزيران 13 9268الدستورن عمانن ع 

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records:  قرارات المحاكم -طر 
ن وجد( ثم  إ)إن وجد( ثم العدد )  ه ( ثم مكان نشر 3/94سنته )  ورقم القرار في  نلكر اسم المحكمة التي ألدرت القرار ن

 السنة.  
 مثال في حالة النشر في مجلة نقابة المحامين: 

 .  1993ن المطبعة الوطنيةن عمانن 181ن ص 3 -1ن مجلة نقابة المحامين األردنيينن ع  91/ 383تمييز حقوق 
Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 163 1979. 

 
  Proceeding Conference المؤتمرات: وقائع  

نشر   المؤتمرن مكانانعقاد    المؤتمرن تاريخاسم الوقائعن رقم المجلد أو رقم العددن مكان انعقاد    العنواننوال نية:  اسم المؤلف  
 الوقائعن السنة. 

 :  مثال
  8-   6التعلم المفتوح والوطن العربين في محاضر ندوة التعلم عن بعدن تحرير بله عمان األردن    عثمان: نظام  عيسى علي  

 . 1986كانون األولن 
Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, Proceedings Of The Fourth 

international Conference On The History Of Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman 

Jordan 1989 Pp 17 -110. 
 : التربية الرسائل في كلية        ثالثا : 

                        أوال : المراجع العربية: 
 المتن: داخل  -1
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 مؤلف واحد: -أ
 ن نبدأ بكنية المؤلفن ثم الحرف األول من االسمن ثم العامن ثم رقم الصفحةن ثم نغلق بقوس االلي(.    ا  االلي    ا  نفتح قوس

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف، 
 : مؤلفان-ب

كنية المؤلف الثانين ثم الحرف  ن نبدأ بكنية المؤلف األولن ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األولن ثم     ا  االلي     ا  نفتح قوس
 األول من اسم المؤلف الثانين ثم العامن ثم رقم الصفحةن ثم نغلق بقوس االلي(. 

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف، والرفاعي، ن، 
 : أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج

ن ثم العامن ثم رقم  وآ رون ن نبدأ بكنية المؤلف األولن ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األولن ثم ن تب     ا  االلي     ا  نفتح قوس
 الصفحةن ثم نغلق بقوس االلي(. 

 . (57، 1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  
 قائمة المراجع العربية في نهاية البحث:  -2
ل يتلوه فاللةن ثم العام يتلوه نقطتان: ثم عنوان ال تاب يتلوه فاللةن  نبدأ بال نية يتلواا فاللةن ثم االسم األو   مؤلف واحد: -أ

 ثم رقم الطبعة يتلواا فاللةن ثم دار النشر يتلواا فاللةن ثم بلد النشر يتلوه نقطة. 
 مثال: 
 ن دار العلم للماليينن بيروت. 2: علم النفس التربوين ط1998عاقلن فا رن -
 مؤلفان اثنان: -ب

المؤلف األول يتلواا فاللةن ثم االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاللةن ثم كنية المؤلف الثانين ثم االسم األول نبدأ بكنية  
للمؤلف الثاني يتلوه فاللةن ثم العام يتلوه نقطتان: ثم عنوان ال تاب يتلوه فاللةن ثم رقم الطبعة يتلواا فاللةن ثم دار النشر 

 وه نقطة. يتلواا فاللةن ثم بلد النشر يتل 
 مثال: 
 ن دار العلم للماليينن بيروت. 2: علم النفس التربوين ط1998عاقلن فا رن والرفاعين نعيمن -
 : أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج

نبدأ بكنية المؤلف األول يتلواا فاللةن ثم االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاللةن ثم كنية المؤلف الثاني يتلوه فاللةن ثم  
ؤلف الثاني يتلوه فاللةن ثم كنية المؤلف الثالث يتلوه فاللةن ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاللةن  االسم األول للم

ثم العام يتلوه نقطتان: ثم عنوان ال تاب يتلوه فاللةن ثم رقم الطبعة يتلواا فاللةن ثم دار النشر يتلواا فاللةن ثم بلد النشر 
 يتلوه نقطة. 

 : مثال
 ن دار العلم للماليينن بيروت. 2: علم النفس التربوين ط1998والرفاعين نعيمن ومخول مالكن عاقلن فا رن -
 المرجع المترجم:  -3
 دا ل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  -أ

 ( 14ن  1984: )واطسونن جن مثال
 وفق ما يلي: في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم -ب

ل للمؤلفن عام التأليف: عنوان المرجعن اسم المترجم وكنيته بعد كتابة كلمة ترجمةن دار النشرن كنية المؤلفن االسم األو 
 بلد النشر. 
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 : مثال
 : النظرية السلوكيةن ترجمة عبد العزيز القولين مكتبة األنجلو المصريةن القاارة. 1984واطسونن جونن  -
 
 

                             الدورية  أو المجلة العلمية: -4
الباحثن االسم األول للمؤلف أو الباحثن العام: عنوان المقالة أو البحثن اسم المجلة أو الدوريةن رقم كنية المؤلف أو  

 المجلدن رقم العدد الخاص بالمجلدن نطاق لفحات البحث في المجلة أو الدورية. 

 : مثال
العام1998األعسرن لفاءن  - ةن مجلة البحوث النفسيةن  : دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية 

 . 452-434ن 4ن العدد  3المجلد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير:-5

  كنية الباحثن االسم األولن العام: عنوان الرسالةن نوعهان ال ليةن الجامعةن البلد. 
 :  مثال

األساسية عند معلم المدرسة االبتدائية في األردن في ضوء   األدائية : ال فايات التعليمية  1981مرعين توفيق أحمدن  -
 .النظم واقتراح برامج لتطويراان رسالة دكتوراه خير منشورةن جامعة عين شمسن القاارةن مصر

 أبحاث المؤتمرات: -6

مرن مكان ن تسلسل المؤتمر إن وجدن عنوان المؤت)بخط غامق(   عنوان البحث كنية الباحثن االسم األول للباحثن العام:  
 ن رقم المجلدن نطاق لفحات البحث في المجلد. )في الفترة من.... إلى(  انعقاد المؤتمر

 : مثال
التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة من الزوجات السعوديات في مكة : 2007الصبانن عبيرن  -

التنمية في كل الجودة الشاملةن مصرن المجلد األولن  ن المؤتمر السنوي الرابع عشرن اإلرشاد النفسي من أجل  المكرمة
119-154 . 

 : اإللكترونية الروابط -7
منها الباحث االقتباسن ويظهر الرابط في الشريط العلوي   يأ ل   في التوثيق وفق الصفحة التي   اإلل ترونية                 ت عتمد الروابط  -أ

 للموقع. 
                                                         احب المقال أو الباحث أو الناشر حالال  على درجة الدكتوراه.                                                    ت عتمد الروابط اإلل ترونية في التوثيق بشرط أن يكون ل-ب

                          ثانيا : المراجع األجنبية: 
 داخل المتن:  -1
 مؤلف واحد:  -أ

ن نبدأ بكنية المؤلف يتلواا فاللةن ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة متبوعة بفاللة.ن ثم العام يتلوه     ا  االلي     ا  نفتح قوس
 الصفحةن ثم نغلق بقوس االلي(. فاللةن ثم رقم 

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 : مؤلفان اثنان-ب
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ن نبدأ بكنية المؤلف يتلواا فاللةن ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة متبوعة بفاللة.ن ثم كنية المؤلف     ا  االلي     ا  نفتح قوس
يتلوه نقطة متبوعة بفاللة.ن ثم العام يتلوه فاللةن ثم رقم  الثاني يتلواا فاللةن ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني  

 الصفحةن ثم نغلق بقوس االلي(. 
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 
 
 : أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج 

ن نبدأ بكنية المؤلف األول يتلواا فاللةن ثم الحرف األول من اسم المؤلف األول يتلوه نقطة متبوعة بفاللةن     ا  االلي     ا  نفتح قوس
 يتلوه فاللةن ثم العام يتلوه فاللةن ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس االلي(.   et alثم اال تصار المعبر عن وآ رون 

 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 
 
 المراجع األجنبية في نهاية البحث: قائمة  -2

                                                  االقتصار على كنية المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز   مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
 الحرف األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلواا فاللة. 

 مثال:  مؤلف واحد: -أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New York, Rinehart and Winston. 

 مثال:  مؤلفان اثنان: -ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and future prospects, Washington, 

DC: American Psychological Association. 

 مثال: :أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج
Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: Treatment for sexually abused 

children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049. 
 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: -3

Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, Psychological Bulletin, 126, 

910-924. 
 أبحاث المؤتمرات: -4

Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children, 

Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San 

Diego, CA. 
 مالحظات هامة: 

 . اإلل ترونية                                                                تب المراجع العربية أوال ن يليها المراجع األجنبيةن يليها المواقع    ت   .1

                                                                                                   رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث المؤتمرات ألفبائيا .    ت   .2

                                                               لمجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث المؤتمرات ألفبائيا . رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاث ا   ت   .3

............" ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن  "  وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيص   ي   .4
 مباشرة. 
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دون  من  استخالص ف رة من نص؛ يتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة    تم   وأالقتباس وفق فهم الباحثن  إذا تم ا .5
 وضع عالمات تنصيص. 

يتم التوثيق في المرة األولى وفق التوثيق في  بصفة متتالية    مرات متتالية دا ل المتننفسه  تم االقتباس من المرجع    إذا .6
 . مثال:  ( سابق والصفحة فقطالمرجع  )ال                                المتنن وفي المرات التالية ي  تب 

 ( 57ن 1998في المرة األولى: )عاقلن فن والرفاعين نن  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابقن  

                                                                                                              كان المؤلف أو الباحث أجنبيا ن ي  تب ألول مرة باللغتين األجنبية والعربية مع العامن ثم ي  تفى بوروده بالعربية مع    إذا  .7
 : مثال  العام في المرات التالية.

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية: 

 أن األف ار الالعقالنية........الخ.  1990ويعتقد ألبرت اليس 

 .كله ...( في نطاق البحث 4-3-2-1                        ت ستخدم األرقام العربية ) .8

  لطريقة با                                                                                                       يبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائين ويستمر تسلسل ترقيم المراجع األجنبية   .9
 . [ ( ونتابع31( نوالل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم )30)إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم  ] .نفسها 

 الجداول واألشكال 

   األشكال -1

 : يمكن ا تيار الشكل المناسب وفق اآلتي 
   .المنحىاي أكثر فعالية في إكهار  Line graphsالمنحنيات البيانية  •

   . (القيم النسبية )أكثر فعالية إلكهار النسب النسبية   اي Bar chartsاألشكال العمودية  •

 اي أكثر فعالية إلكهار النسب من المجموع.  Pie chartsالخريطة المستديرة  •

 اي أكثر فعالية إلكهار االرتباطات.  Combined chartالخرائط المشتركة  •

 المخططات اإلحصائية المتعلقة بالدراسة اإلحصائية.  •

 استخدام األشكال: اعاة ما يلي عند يجب مر 

   . (وليس في أعاله)كتب عنوان الشكل دائما في أسفله  ي •

 تسمى المحاور األفقية والعمودية مع ذكر وحدة القياس بين قوسين.  •

   يجب شرح الرموز المستخدمة ضمن األشكال. •

 يجب اإلشارة إلى جميع أرقام األشكال من متن النص   •

 طريقة كتابة األشكال وترقيمها 

األللي فإذا    يتم ترقيم وشرح األشكال أسفل ووسط الشكل وبخط خامق وحجم ألغر بقياس اثنين من قياس النص
اعد لعنوان  التب  ن ويكون 12تستخدم لشرح األشكال وترقيمها قياس  ط    14استخدمت للنص األللي قياس  ط  

بدون كتابة كلمة "رقم"    مباشرة   (  ) الشكل "تلقائي" بعد العنوان. حيث توضع كلمة "الشكل" ثم فراغ ثم الرقم بين قوسين  
 : ثم العنوانن مثال ( :) ثم نقطتين رأسيتين 
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 . اإلنزيميأام تفاعالت االسمرار :  (1)الشكل  

 : وفق النموذج التالي     د ة                 ا ل ل فصل على ح                  قيم األشكال تبع  أو يمكن تر 

 . النموذجية لإلد ال واإل راج  IBMط دارة بطاقة مخط: (1-1)الشكل  

 . الشكل األول في الفصل األول   (1 –  2)يمثل الترقيم  

 الجداول  -2
 يهدف الجدول إلى تمركز كميات كبيرة من المعلومات وا تصار في النص وال تابة.  •

 يكون الجدول فائض عن النص.   أاليجب  •

   ا.                                                 تضمن المعلومة ضمن النص ول ن ال تستخدم االثنان مع  يستعمل الجدول أو  •

 الجدول.  يشار إلى الجدول ضمن النص بلكر أام األمور في الجدول دون الحديث عن كل ما يتضمنه •

 ال توضع معلومة في جدول إذا كان باإلمكان تضمينها بسهولة في النص.  •

   على فهم المعلومات في الجدول دون الرجوع إلى النص.                    يكون القارئ قادرا  أن  يجب  •

 .                                    يكتب عنوان الجدول فوق الجدول حكما   •

   تحدد واحدات القياس بالطريقة األكثر شيوعا في رأس العمود أو معرف الصف إن أمكن. •

 شكل: لى  عندما يتضمن الجدول نتائج على شكل متوسطات حسابية يجب عنداا كتابة النتائج ع •

 ( Mean+SD)متوسط حسابي ب االنحراف المعياري  

 يجب اإلشارة إلى جميع أرقام الجداول في متن النص.  •

 طريقة كتابة الجداول وترقيمها 

األللي فإذا    يتم ترقيم وشرح الجداول أعلى ووسط الجدول وبخط خامق وحجم ألغر بقياس اثنين من قياس النص 
للنص األللي   لعنوان    ن ويكون 12وترقيمها قياس  ط    الجداولتستخدم لشرح    14 ط    قياساستخدمت  التباعد 

مباشرة بدون كتابة كلمة "رقم"  )(  الجدول تلقائي قبل العنوان. حيث توضع كلمة "الجدول" ثم فراغ ثم الرقم بين قوسين  
 ثم العنوانن مثال: ( :) ثم نقطتين رأسيتين 

 اإلنزيمي وامل المثبطة لالسمرار  أهم الع:  ( 1) لجدول ا

   
   

   

 : وفق النموذج التالي       ح د ةأو يمكن ترقيم الجداول تبعا ل ل فصل على 

 . النموذجية لإلدخال واإلخراج  IBMمكونات دارة بطاقة  ( 2-3) الجدول 

   .الثاني في الفصل  األولالجدول  (  1-2)  الترقيم يمثل 

 التعداد الرقمي والنقطي 
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جسم    محاذاة أرقام أو أحرف التعداد أو عالمات الترقيم النقطي مع أو نقطي في الفقرة تتم    / عند ورود تعداد رقمي و  
 الفقرة من جهة اليمين. 

 ثال م

   نوان الفقرة الفرعيةع 1-1

مكتوب نص   نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص
تزيد بمقدار  )مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب   عن بقية جسم    سم  1مسافة بادئة 

 . (النص 

نص  مكتوب  النص  كتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص م  -1
 (  عن بقية جسم النص سم  0.5مسافة بادئة تزيد بمقدار )مكتوب نص مكتوب نص مكتوب 

نص مكتوب نص   نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب  -2
 مكتوب نص مكتوب. 

 ( جسم النص   سم عن بقية  1مسافة بادئة تزيد بمقدار  )نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب   -ت

 نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب.  -ث

 مكتوب نص مكتوب. نص مكتوب نص مكتوب نص  -ج

عن بقية جسم    سم  1.5مسافة بادئة تزيد بمقدار  )نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب   ▪
   . (النص 

 نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب.  ▪

 نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب.  ▪
 نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب نص مكتوب.  -3

 كتابة المعادالت وترقيمهاطريقة 

على أقصى    يراعى أن يتم توسيط المعادالت في الصفحة قدر اإلمكان مع وضع رقم العالقة الرياضية أو المعادلة
 اليمين وبطريقة تدل على رقم المعادلة أو العالقة والفصل الموجودة فيه. 

 : 1مثال 

 تعطي بالعالقة gs(t) إن معادلة اإلشارة 
 gs(t) = g(t) E=-o 8(t – Ts)    ( 2-3)المعادلة   -

 ( يتم انا شرح دالالت الرموز المستخدمة)اي  Tحيث: 
 المعادلة الثانية في الفصل الثالث.   (2-3)يمثل الترقيم  

 ترقيم المالحق 

 تسبق المالحق ورقة يكتب عليها المالحقن ويتم تعداد اله المالحقن مثال: 

 المالحق 
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 : عنوان الملحق (أ )الملحق 

 : عنوان الملحق ( ب) الملحق 

 : عنوان الملحق (ج )الملحق 

 :                                                                                       ترقم المالحق باألحرف األبجدية ويكتب رقم الملحق وعنوانه بخط مشابه لخط الفقرة الرئيسة مثال    

 . : توصيالت الدارات المتكاملة المستخدمة ( ب) الملحق 

الملحق الواحد    لورة أو خير ذلك. ويمكن أن يستهلكتلکر تفصيالت المالحق رسوما أو جداول أو نصا مكتوبا أو      
 لفحة واحدة أو عدة لفحات. 

 تنسيق قائمة المصطلحات 

 ترتب قائمة المصطلحات وفقا للترتيب األبجدي في اللغة اإلن ليزية وذلك في عمودين مثل: 

 قائمة المصطلحات 

 المصطلح    
 باإلن ليزية 

المصطلح   
 بالعربية 

Drain D  لرف  A  
   Amplitude 

Amplifier  
 مطال 
 مضخم

   Application   تطبيقات 
    B  
   Board   لوحة 
    C  
   Card  بطاقة 
  نهاية الصفحة    

 

 :                                                           وعند ورود ا تصار ضمن قائمة المصطلحات فال بد من تفصيله مثال  

 LAN- local area networkالشبكات المحلية:

العربية ضمن األطروحة   المستخدمة باللغة  (المفتاحية)لورود ال لمات الهامة    INDEX                األطروحة دليال  ويفضل أن تحتوي  
اإلن ليزية ضمن األطروحة حسب لفحات    المستخدمة باللغة  (المفتاحية)حسب لفحات الورود. ودليال لورود ال لمات الهامة  

 المصطلحات.  الورود ويرتب كل من الدليلين على عمودين كما في قائمة

 : Acknowledgementsالشكر 
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من  ارجها من   يمكن توجيه الشكر ل ل من ساعدنا ومد لنا يد العون إلنجاز الا العمل سواء كان من دا ل الجامعة أو
 الشركات أو المؤسسات أو األشخاص اللي قدموا للبحث أية مساعدات أو مساامات. 

 تذكرة بعالمات الترقيم 

 باستخدامها:   تأثير على فهم المعنى والسياق والترابط بين الجمل والعبارات وسنلكر فيما يلي  واي ضرورية لما لها من

   وكللك عند انتهاء ال الم. ىنوتوضع في نهاية الجملة تامة المعن :( .) النقطة   -1

 التالية:  وتوضع في األحوال  :( ،) الفاصلة  -2

   . أحضر ال تاب حسننيا   :مثل  المنادىلفظ  بعد   •

   ن ولم يطل فيمل. ودل ما قلواإلعراب مثل:  ير ال الم   ىالجملتين المرتبطتين بالمعن   بعد •

   : بين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب مثل •

   فما أنت في مصر.  الجارين إذا كنت في مصر ولم ت ن ساكنا على نيلها 
   : بالجملة في طولها مثلبين المفردات المعطوفة إذا تعلق ما يطيل بينها فيجعلها شبيهة  •

  معلميه.ن وال تلميل عمل بنصائح والديه و ما  اب تاجر لادق   
 التالية:  وتوضع في األحوال  :)؛( الفاصلة المنقوطة   -3

   مثل:بعد جملة ما بعداا سبب فيها   •

   محمد أفضل الطالب؛ ألنه أكثرام جدان وأفضلهم  لقا                                                . 
   اإلعراب مثلبين جملتين مرتبطتين في المعنی دون  •

 فخلوا به؛ وإذا رأيتم الشر فدعوه.  الخير  إذا رأيتم   
   : وتوضعان في األحوال التالية :):) النقطتان  -4

   بين القول والمقول مثل: •

 علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. ( ص)  قال رسول هللا :   
   بين الشيء وأقسامه مثل:  •

  لخ.إالعراق . . . . - مصر  –التالية: سوريا  يحتوي الوطن العربي على األقطار   
   قبل األمثلة مثل:  •

  اإلل ترونية    س الهندسةي يقوم الطالب بدراستها مثل: أسرات اال تصالية التواناك ال ثير من المقر
   والرياضيات والفيزياء وخيراا. 

   وتوضع بعد جملة االستفهام مثل: : (؟) عالمة االستفهام  -5

   کم عدد الطالب في لفك؟ 
التعجب    -6 عن  : (! )عالمة  فيها  يعبر  جملة  كل  بعد    -التأسف    -الحزن    -الفرح  -لتعجب  ا :  وتوضع 

   الدعاء.  - االستغاثة 
   :وتوضعان لفصل جملة أو كلمة معترضة فيتصل ما قبلها بما بعداا مثل: - ......  -  الشرطتان -7

  من کتاب  - بتصرف  – منقول  ...... 
 ا.           ا وبهتان                            التحقيق بما نسب إليه زور    -قبل كل شيء  -طلب 



 

 دليل الدراسات العليا يف جامعة إدلب 55

   : وتوضع بينهما العبارات المنقولة حرفيا مثل: " . . . . . . . . . ." الشولتان المزدوجان  -8

  ."السكوت عن الخطأ رذيلة"   
   :يوضع بينهما عبارات التفسير والدعاء مثل : (. . . . . . . ) القوسان  -9

 (  شجاعة) وإن كل الصبر في حرب ومرابطة 
 يوضع بينهما عبارات زيادة يد لها الباحث في جملة اقتبسها.   .:].. [ القوسان  - 10

 مالحظات مهمة 

   .األطروحةالرسالة أو  لفحات   كافةا في      حصر    (ن . . . . . 3ن 2ن  1)  العربيةتستخدم األرقام   -1

ا عليه كل        موضح    ا            ا ت نولوجي                                                      يتضمن دراسة لخط إنتاجين فيجب أن يتضمن المشروع مخطط    البحثفي حال كان   -2
   المعلومات الضرورية وعلى ورق تيراج.

نسخة   -3 بع   الرسالة/األطروحةيتم تصحيح  للمكتبة  وفق  المسلمة  التحكيم  جلسة  ال                     د  لمالحظات  النسخة ا  وتعتمد    لجنة 
اللمة من   بل رئيس القسم بعد تأشير الدكتور المشرف عليهان وذلك من أجل الحصول على براءة المصححة من ق 

 المكتبة. 
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 1الملحق 

 

 الثبوتيات والوثائق املطلوبة  
 درجة املاجستي لحصول على ل 

 منح( - حكم   تشكيل جلنة   -إنهاء  – إبقاء قيد   -)تسجيل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بــــامعة إدلـــــج
 البحث العلميمجلس 

 Idlib University 
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 رقم الوثيقة  الثبوتيات الالزمة لتسجيل رسالة الماجستير  الرقم
 /M1/                                          بإجراءات تسجيل البحث مسجال  بديوان الكليةالطلب الخطي المقدم من الطالب من أجل البدء  1
 /M2/                                  تسجيل البحث مسجال  بديوان الكلية  ( Seminar           م د ارس ة )إعالن  2
  تدقيق عنوان الرسالة باللغة العربية واإلنكليزيةكتاب يفيد ب  3
القسم وعميد  خطة بحث مقدم للتسجيل في درجة الماجستير موقعة من الطالب والمشرف ورئيس   4

 الكلية 
/M3/ 

 /M4/ تسجيل البحث (  Seminar           م د ارس ة )محضر  5
 /M5/                                                             صورة عن كشف عالمات السنة التمهيدية مصدق أصوال  من عميد الكلية  6
  ل( )شرط للتسجي وثيقة نجاح في امتحان اللغة األجنبية للقيد في درجة الماجستير 7
  )شرط للمناقشة(  ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  8
  صورة مصدقة عن اإلجازة الجامعية  9

 /M6/ االستمارة الخاصة بتسجيل الماجستير مملوءة بكافة خاناتها 10
  صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر  11
دوالر ساانويا للتسااجيل العام     400)  إيصاااب بتسااديد رسااوم التسااجيل في ماجسااتير الدراسااات العليا 12

 ا للتسجيل الموازي(           دوالر سنوي    800و
 

كتاب من القساام/الكلية يبين عدد الرسااائل المشاارف عليها المشاارف األساااسااي  تعهد باإلشااراف م   13
 والمشارك موق  من المشرفين ورئيس القسم/عميد الكلية  

/M7/ 

السايرة الااتية للمشارف األسااساي أو المشاارك إنا كان من خارا الجامعة ب كتاب تعهد باإلشاراف   14
 )مصدق من عميد الكلية(  على الطالب

/M8/ 

 /M9/ قرار مجلس القسم  15
 /M10/ قرار مجلس الكلية 16
  البحث العلميقرار مجلس  17
  الجامعةقرار مجلس  18
 
 
 
 
 



  بــــامعة إدلـــــج
 البحث العلميمجلس 
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 رقم الوثيقة  الماجستير رسالة  لتشكيل لجنة الحكم علىالثبوتيات الالزمة  الرقم
ة )الطلب الخطي المقدم من الطالب من أجل إجراء   1                    إنهاء البحث مسااااااااااجال   (  Seminar           م د ارساااااااااا 

 بديوان الكلية
/M11/ 

األساااتانين المشااارفين )األسااااساااي والمشاااارك( بجامزية األوروتة للمناقشاااة والتوزي  م  تقرير من  2
                      ومسجال  بديوان الكلية توقي  رئيس القسم/عميد الكلية عليه

/M12/ 

 /M13/                                 إنهاء البحث مسجال  بديوان الكلية( Seminar           م د ارس ة )إعالن  3
 /M14/ إنهاء البحث (  Seminar           م د ارس ة )محضر  4
  ( إن وجدت )وثيقة نجاح الطالب بالمقررات االستدراكية   5
قرار مجلس الجامعة بتسااااااااجيل البحث )للمطابقة م  الدكتور المشاااااااارف والمدة( على أال تقل عن   6

ساااااااااااانة واتدة وأال تزيد عن ثالو ساااااااااااانوات م  جواز إبقاء القيد لعام راب  في تاب موافقة مجلس  
 الجامعة على نلك

 

قرار مجلس الجامعة باإلبقاء على القيد لعام راب  أو اإليقاف إن وجد ب إيقاف التسااجيل في تاب   7
  وجوده  

  - وب األسااااااااااانان  -وثيقة تبين اجتيازه للفحص النهائي )التقويم والقياس( لكليات الطب البشاااااااااااري  8
 )للشهادات المعدلة(  الصيدلة

 

 /M15/ قرار مجلس القسم  9
 /M16/ )وفق النمونا المرفق( يتضمن أعضاء اللجنة  الكليةقرار مجلس   10
باللغة األجنبية على أن يتم تطابق                                                   نسخة عن األوروتة مطبوعة ومجلدة ومتضمنة ملخص واف   11

 العنوان بين قرار مجلس الجامعة بالتسجيل واألوروتة المرفقة 
 

  البحث العلميقرار مجلس   12
 
 
 
 
 
 
 



  بــــامعة إدلـــــج
 البحث العلميمجلس 

 Idlib University 

Council of Scientific Research 

 

 رقم الوثيقة  الماجستير  لمنح درجةالثبوتيات الالزمة  الرقم
 /M17/                                                                       الطلب الخطي المقدم من الطالب من أجل منح الماجستير مسجال  بديوان الكلية  1
اإلرسااااااااااالية الموجهة من عميد الكلية إلى أعضاااااااااااء لجنة الحكم ملرخة ومسااااااااااجلة بديوان الكليةب   2

 للمناقشةاستمارة تقرير عالمة تقييم ب استمارة تقرير صالتية الرسالة  
(MS-1) 
(MS-2) 

 (MS-3) عالمة المناقشة لكل عضو من أعضاء اللجنة بموجب كتاب واتد لكافة األعضاء وبتوقيعهم  3
 (MS-4)   الكلية  أعضاء اللجنة ومصدقة من عميد  جمي   استمارة تساب المعدب العام للماجستير موقعة من 4
اح ا فيه المعدب  تقرير لجنة الحكم والمناقشاة على رساالة   5                                                   الماجساتير موق  من أعضااء اللجنة مًو

 (MS-5) النهائية التي تصل عليها الطالب  العام للدرجة

ااح ا فيه    6                                                                                        محضاار الدفال لرسااالة الماجسااتير متضاامن ا النقار والحوار الاي جرا أثناء الدفال مًو
اساااااام الطالب واختصاااااااصااااااه وتاريا المناقشااااااة وعنوان الرسااااااالة والقساااااام والكلية ومعدب منح درجة  

 الماجستير وتاريا الدفال  
/M18/ 

القرارات في تاب وجودما )قرار مجلس  قرار مجلس الجامعة بتساااااااجيل الماجساااااااتير و رفاق بع    7
الجامعة المتضااااااااااااامن تعديل العنوان ب قرار مجلس الجامعة بإبقاء القيد ب إيقاف التساااااااااااااجيل( ب  

 وصوب دف  الرسوم 
 

  )أو جواز السفر( صورة مصدقة عن كشف العالمات للسنة التمهيدية ب صورة عن الهوية الشخصية  8
  )النسخة األصلية(   ةقبل أعضاء اللجنة ورئيس القسم/عميد الكليبيان إجراء التعديالت موق  من  9

  كتاب من المدقق اللغوي بإجراء التعديالت وصالتية الرسالة للطباعة )النسخة األصلية(  10
  قرار مجلس الشلون العلمية والبحث العلمي بتشكيل لجنة الحكم )وتعديله إن وجد( 11
وجودما على أن يكون تاريا النشاااااااااااار قبل تاريا الدفال )النسااااااااااااخة  وثيقة نشاااااااااااار البحث في تاب  12

  األصلية أو وبق األصل(
قرار مجلس الشلون العلمية والبحث العلمي باعتماد المجلة في تاب كانت مجلة محلية أو عربية   13

  أو أجنبية غير معتمدة 
 /M19/ قرار مجلس القسم   14
 /M20/   قرار مجلس الكلية 15
                                                                                  النسااااااااااخة المعدلة عن األوروتة مجلدة تجليد ا فني ا وموقعة من قبل أعضاااااااااااء اللجنة ومتضاااااااااامنة   16

ملخص واف بااللغاة األجنبياة على أن يتم تطاابق العنوان بين قرار مجلس الجاامعاة باالتسااااااااااااااجيال  
 واألوروتة المرفقة  

 

  البحث العلميقرار مجلس  17
  الجامعةقرار مجلس  18
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 رقم الوثيقة  الدكتوراه /الماجستير إلبقاء القيد في درجةالثبوتيات الالزمة   الرقم
                                                                      الطلب الخطي المقدم من الطالب من أجل إبقاء القيد مسجال  بديوان الكلية  1
                                   إبقاء القيد مسجال  بديوان الكلية  ( Seminar           م د ارس ة )إعالن  2
  ( إن وجد )تقرير المشرف العلمي األساسي والمشارك   3
  ( 1محضر السيمينار )الحضور  النصف ب 4
  قرار مجلس الجامعة بالتسجيل للمطابقة م  الدكتور المشرف والمدة  5
  قرار مجلس القسم  6
  قرار مجلس الكلية 7
  قرار مجلس البحث العلمي ب قرار مجلس الجامعة 8
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 ......... ة ــكلي

 
 

 

Idlib University 

Faculty of  ………….. 

 الرقم:                                      /M1الوثيقة /                                       
      /   /  التاريخ:                                                                                                  

                

 

 .............  عميد كلية  رالدكتو 
 

 .................... رمقدمه طالب الماجستي 
 .............................. :اختصاص   .................................: طالب في قسم

 بعنوان: لماجستيردرجة اأرجو التكرم بالموافقة على البدء بإجراءات التسجيل ل
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"
 بإشراف الدكتور: .......................................

 .من الماجستيراألولى )التمهيدية(                                   علم ا بأنني أنهيت مقررات الدراسية 
 

               جزاكم هللا خير ا 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 .......... طالب الماجستير 



                                                                        إدلبجـامعـــة   

  ........................ كـليـة  
                

 

 / M2الوثيقة /

 -(  Seminar           م د ارس ة )الن ـــــــــــإع-
  ................................. في لنيل درجة الماجستير بحث علمي  تسجيل ل          م د ارس ة عن إجراء  .............كلية  تعلن

 .................. ....  لطالب الماجستير" ................."  باختصاص
 بعنوان: 

 Simplified Arabic"العنوان العربي" 
 Time New Roman "العنوان اإلنكليزي"

 بإشراف  
                مشرف ا مشارك ا ......... والدكتور  ،              مشرف ا علمي ا......... الدكتور 

 . ............الساعة م  2020/   /   بتاريخالموافق  .... في يوم  ..........كلية وذلك في 
 ............   كلية دــــعمي                                                                                                                    

 الدكتور ...........                                                                                                                       



  بــــامعة إدلـــــج
   ...........ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of  .............. 

 / M3الوثيقة /

 4من  1الصفحة 
 

  للتسجيل في درجة الماجستير  ةبحث مقدم خطة
 

 
 Thesis Title )باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان 

 الغنوان الج د فو الين ، ل لنوا                                                                                    عنوان الرسااااااولال فو الذي  الين منه م تنى تلنوا الرسااااااولاَّ  أ غر  لخص ى كناااااا ر تذ   ت  م]
منضااا م تو ل    كال(  3؛ )كن تنه م تنى حد د ال وهاااوأ  كلغود ( 2؛ )                         كن ي ون تيصااالو  عم توهاااوعى(  1ل )اآلت امراعي األتور 

                     كن ي ون ترصو    لل ث ( 5؛ )                                                                    كن ي ون قصاا را  لردر اكت ون،  أ ون حيلو   لوألفرور الرس  ااا لصااور     ا(  4؛ )                داخال  في توهااوعى
 [َّو   ن  لو احنوج حلى حجراء تغدمل ف ى  ون  لك ت  

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

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

 
 إعداد طالب الماجستير/الدكتوراه 

 ( الثالثي سماال)
 ....................................................................... 

 
 
 
 

 المشرف الرئيس  مشارك                                                        المشرف ال
 .................................                                                    ................................. 

 
 
 
 

 الهجري العام  العام الميالدي/
 
 



  بــــامعة إدلـــــج
   ...........ةــكلي
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 / M3الوثيقة /

 4من  2الصفحة 
 

 

جدمر  لولدراساااا  قو ذا لذهلثَّ                                                  ئا  فم الرورئ   حلى كن فنوك توهاااوعو  ك  ت اااخلاهد  حلى تهت]:  Introduction  المقدمة .1
ت ااااودوب دراسااااا ال وهااااوأ، ت اااان ذا عذى  (  3،   )صنوسج لدراسااااوب سااااولرا(  2،   )                            ت ه دا  عوتو  عم تجول الهلث(  1)  تنضاااا م

 [َّتننهي ل ؤال عوم يغهر عم ال   ذا( 4  ) ،فيا الهلث األف  ا النظرأا  النطه ر ا ال نوقغا تم

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

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
  : Research  Problem  )Defining Research Topic((  مشـللة البحثتحديد موضـوع الرسـالة ) اختيار   •

ح ااااااااااااااام ] الااهاالاااااااث   خااراجاااااااى،   ن   كعاااااااداد  الااطااوأااااااال  الااطاارأاا   فااي  األ لااى  الاا ااطاااااااااااااااااااااااااااااااو   فااو  الاا ااوهاااااااااااااااوأ                                                                                  اخااناا اااااااور 

الاغا ااااااال   تالاور  فاو  الا  اااااااااااااا اذاااااااا  ك   الا اوهااااااااااااااوأ  فاياخانا اااااااور  يضاااااااااااااا   كن  الاهاااااااوحاااااااث  عاذاى  الاناااااااوجال،  أاجاااااااي   الاغاذا اي 

 في ساه ل اخن ور توف  ل وهاوأ الهلث،   اعنهور  كن فيا الهلث سا  ون تلاااااااااااااااور ص اووى  تلس تير ر  لوق  ل   لولرصا ر
( 2؛ )ال وهااااااااوعوب الغذ  ا ال غرد  الني تلنوج حلى ترن ا عول ا(  1)ل                                              ي  اااااااانل اااااااام لطولي الدراسااااااااوب الغذ و كن منيودا اآلتي

ال وهاااااااوعوب  ( 4؛ )ال وهاااااااوعوب الني يصاااااااغي الغاور عذى تودتو الغذ  ا(  3؛ )ال وهاااااااوعوب ال وتذا الني ال تهد  ت نغا
ساااااااااااااااااااااهااااااا ااااااال ال  الاااااااناااااااي  الااااااا اااااااوتضاااااااااااااااااااااا،  الااااااا اااااااوهاااااااااااااااااااااوعاااااااوب  جااااااادا ،   ااااااايا  جااااااادا ،  الضااااااااااااااااااااا اااااااراااااااا                                                                   الاااااااواساااااااااااااااااااااغاااااااا 

 ال ت اا ذا الهلث     كن  الحظا  ت  ت َّال وهااوعوب الني ي ااند حولهو ال ال ،  ال جد ا تم للاهو( 5؛ )حلى حر را األتر ف هو
تلدمدفو (  2ا(؛ )تررأرأ)ناا ودا تهوةاار   ( 1)ل                                                           تردتا كخرا،   ص و تغرض ال  اا ذا تهوةاار  َّ  لصاا ودنهو ورأرنون  عذى  تلنون 

 َّ[في ت و الب
 ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ......................................................................................

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

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ح راز لغض الجواصي ك   ناايهو ، تم خالل؛ موهاا  تل  في  اليرر  الر  ا الغذ  ا  الغ ذ ا ل وهااوأ الهلث]  :أهمية البحث •

تصااااااال ل لغض  ، ك   حل لغض ال  ااااااا الب الغذ  ا، ك  ساااااااد لغض الا راب في تو فو تنوفر تم ال غذوتوب و، ك ك  ةااااااارحه
 [َّحهوفا عذ  ا جدمد ، ك  تطوأر تنوق ، ك    ف الرنوأ عم لغض الني  راب ال طخ، ك  ال نوفج

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

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
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ــيا  • صطالق  افي تج وعا تلدد  تم اللروس  ال نطر ا د ر ال اهنا، ت اااان دم  نرطا  ]  :Hypothesis  البحث  فرضـ

عندتو ،  عهور  تنم نا ودنهو تم قهل الهوحث حول تو منوقغى تم صنوسج لذهلث الين فو لصادد (ك  في لذ الحظا  النجرأي  
اليرهاا ا الهدمذا  أنوجي  جود فرهاا ن مل    ،  تنم ع ذ ا ناا ودا اليرهاا ا ك  اليرهاا وب، تصااهل ع ذ ا اخنهورفو كسااوساا ا  فوتا

(Alternative Hypothesis )1H   الصيرأاك  اليره ا الغدت ا ك   الالفره ا (Null Hypothesis )0H]َّ 
 ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.......................................................................................

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

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
 َّ[                                            ي يضل كن تنض م األفدا  الغوتا ال نوقغا لذهلث]  :Objectives  هدف البحثأ •

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

َََّّّ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ
 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

ــدراســـــــــــــا    .2 ــةالــ ــة(    المرجعيــ الســـــــــــــابقــ ــدراســـــــــــــا   لااااااخسااااااااااااااذو  )]  :Literature Review)الــ م ؤخااااااي  لم                       ح ا 

عذى الهوحث االوالأ عذى الدراسوب ال ولرا في توهوأ الهلث،  دراسنهو دراسااا صرديا فوحصا،  (،  دتجهو ه م ال ردتا
لاااااهاااااااو،  تاااااراااااوأااااا اااااااو   قاااااااوسااااا اااااااا  نااااااااااااااااااايااااا اااااااا  الاااااهاااااااوحاااااااث  راااااااد  م  لاااااااولااااا اااااوهاااااااااااااااااااوأ،  أااااا  ناااااااااااااااااااذاااااناااااهاااااااو  تااااااادا                                                                        أاااااهااااا ااااام 

حيجاود  (  2؛ )تياودن النررار في الهلو (  1ل )ال طو  في الهلاث في كترأم ته  م تنجذى صناوسج في   ،                   ت نصاااااااااااااارا  ل لنوافو
أ ااااانط   الهوحث تم خالل الغرض لذدراساااااوب ال اااااولرا كن مهرز  ،   ال  اااااودوب ال رنغا لدراساااااا ال وهاااااوأ الين تم اخن ور  

 ا الدراساااااااااااوب ال اااااااااااولرا لصاااااااااااور  عذ  ا صوقد  داللا النضاااااااااااج الغذ ي في توهاااااااااااوأ الهلثَّ  ته  الغذ  ا، فرنو نهو  قدراتى

 َّ[فيل تلدمد توق  الهلث تنهو؛ لنروتل الهلو  الغذ  ا  اسنا ور الوق 
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                                                       منغرض ف ى الهوحث حلى ال نهج الين ساااااااااا  اااااااااان دتى،  الغ   نا،  ]:  Materials and methodsمواد وطرائق البحث  .  3
  ال ااويااا تم ال نهج   ااون تااو ساااااااااااااا ذن تااى لااى الهااوحااث ،   تغااولجنهااو،  األد اب الني ساااااااااااااا  اااااااااااااان اادتهااو  اله ااوصااوب ورق ج    

 [َّتم األس   الرواعد  اكجراءاب لذونول حلى صنوسج عذ  ا سذ  ا

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

.................................................................................................................... 
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عذى الهوحث كن يلرص عذى حصجوز للاى في الينر  ال لاادد  لى،  فيا منطذي تنى ]جدولة مراحل البحث )الخطة الزمنية(:   .5

ال ، الوق  ال طذو                                                                                            زتن و  لرل ترحذا تم تراحذى، مذن م ةاا صاا و  تني ي  كتوم ت اارفى، األتر الين يي د  في حت وتى في  كن يضاا  توق نو
لذنيااااااوناااااااااااااا اااااال    ال طااااااا  في  ك نااااااوء  نااااااولااااااا                           تجااااااول    في  يااااااختي  النيااااااوناااااااااااااا اااااال  فااااااي   تجااااااول  ح   الرا ر ؛  لااااااول غذوتااااااوب   زح هااااااو 

ياا يااناارض  ال  تاالاااااااو لاااااااا،  اا اااااااو  ك ل  تاام  ت اااااااااااااااانااراا ااذاااااااا  تاارااون  افاا اااااااا  كن  لااذاا ااطاااااااا  ماا نااوقاا   ال  الااهاالااو                                                                                         الاا ااوهااااااااااااااااوأَّ  فااي 
 [َّرالن    عذ هو  يطرك تو          فرا را   صهوس ا،ف هو كن ترون 

 اسم الطالب وتوقيعه 
 

 المشرف المشارك                                                   المشرف الرئيس               
 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع( 

 

 د الكلية عمي             رئيس القسم                                                                          

 )اسم وتوقيع(                                                                                    )اسم وتوقيع(  



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /M4الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  1الصفحة 

 

 بحث علمي تسجيل ( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

 /    /     :  تاريخ الجلسة •
   .......................................  أعد الجلسة: •

   :)باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان   •
.............................................................................................. ............ ......... 

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

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

 ............................................................................  ب الماجستير: اسم طال  •
 المشرف المشارك:.................................   .....................................   المشرف الرئيس: •
 أعضاء  /      /:عدد األعضاء القائمين على رأس عملهم •
 ف ومخطط البحث:اهدأ •

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

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

 أهم النقاط التي سيركز عليها البحث •

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

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

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

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

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



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /M4الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  2الصفحة 

 

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

 :المناقشة •
 : من الحضور طرحت األسئلة اآلتية للبحثبعد أن قام الطالب بشرح الفكرة البحثية 

 د. ........................ •
 السؤال: -
 الجواب: -

 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 ........................د.   •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................    •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 د. ........................ •
 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /M4الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  3الصفحة 

 

 الجواب: -
 

 المشرف الرئيس                                                                المشرف المشارك      
 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع(         

 
 :القسم/الكليةرأي مجلس  

اطلع مجلس القسم بجلسته رقم /       / المنعقدة بتاريخ       /       /      على السيمينار المقدم من قبل الطالب  
 ....... .................................................. : بعنوان لتسجيل أطروحة ماجستير  ................... 

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

 المقترح: 
 ❑  تعديالت جوهرية وإعادة العمل    ❑تعديالت جوهرية قبل التسجيل         ❑تسجيل البحث بدون تعديالت  

 

 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
 عميد الكلية          رئيس القسم                                                                            

 )اسم وتوقيع(                                                                                   )اسم وتوقيع(  



 

 
 

  دلب جامعة إ
 ..................  كلية

 / M5الوثيقة /                                   ....................... ماجستير
 ماجستير كشف عالمات

   

و   ت تعيي يييييي19 دد  ييييي.......... و  اددجييي نيييي.........ييبن يييي...............يلييكشدددددددددددددد ي   دد  ي   دد  دد ييينددج فيما دد 
ييإد  ي  جسددددددددددتارييج  ع بيي    ي  با رييوذ كيخ ليد  سددددددددددت يمييكلا ييي/ييي  ج  عيي/ي  سددددددددددو   ي  ر    عربا ييب  جنسددددددددددا يي

ي .ي2021-2020ي ني  ع  ي  ج  سييي  تيين  ه يمييكلي قر و  ع    ييي........................

 مقررات السنة األولى  

        كتابة         رقما   النتيجة  العالمة اسم المقرر
 ناجح      
 ناجح     
 ناجح     
 ناجح    
 ناجح    
 ناجح    
 ناجح    

  التقدير: %      المعدل  المجموع:
يي ي ل يي ي.ي يأني      ي جيأنهىي قر   ي  سن ي ألو ىي

يي يي201ت   خيييييييي/يييييي/يي/سجدي  رسو يب وج ي إليص لي   ي/يييييي

ي..................ي  اجيكلا يييييييييييشعب ي ال تح ن  ييييييييييييي قيييييييييييييييي   نظ ييييييييييييييييي   جي

ي  جكتو .............ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ينص دقي لىي  خ ت يو  تو اعي

ي

 نائب رئيس جامعة إدلب                       مدير شؤون الطالب                              شعبة الدراسات العليا

                                                                                                          

 



 التعليم العالي مجلس

 جامعة إدلب
 / M6الوثيقة /

1 

 

 ماجستير ة ساللر  استمارة مشروع بحث علمي 
 القسم األول : المعلومات االدارية

 .......................... ................ سم الطالب:ا -1
  ....................الدرجة الجامعية األولى التي يحملها: -2

 ...... ................ القسم:  -3

 ...... ..... ...........الكلية:  -4
 المقررات التي درسها: -5

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

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

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

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

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

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

 ..... .......................... ختصاص الدقيق:اال األستاذ المشرف : .................... -6

 ............. ...................ختصاص الدقيق:الا.....................  :كالمشرف المشار  -7

 باللغة العربية:  األطروحةعنوان   -8

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

 باللغة االنكليزية:   األطروحةعنوان   -8

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

 .. ........... مكان إجراء البحث: ............................................................... -9

 ........ ........................................................ الجهة الطالبة لمشروع البحث: -10

 . .......................................................الجهة الممولة لمشروع البحث: ........ -11
 . .................................................... الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث: -12
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 ... .............. ........................................................ تاريخ البدء )المقترح(:  -13
 مجمل نفقات مشروع البحث )وفق الجدول التالي( : -14

السنة   النفقات التقديرية
 األولى 

 السنة الثانية 
 )إن وجدت( 

 السنة الثالثة 
 )إن وجدت( 

 المجموع 

كلفة التجهيزات والبرمجيات  
 والمراجع المطلوب تأمينها  

    

نفقات تشغيلية واستهالكية 
)مواد،مطبوعات،صيانة، أجور  

عمال، أجور إنتقال داخلي  
 لألعمال الحقلية...الخ( 

    

     زيارات علمية
     أعمال حقلية و/ أومخبرية

نفقات أخرى لم تلحظ في البنود  
% من  5تتجاوز السابقة )ال 

 ميزانية المشروع(

    

     المجموع
  
 عنوان الطالب:................................................................................   -15

 اإللكتروني.............................................. هاتف جوال.......................... البريد 

 اسم الطالب: ................................. التوقيع: .......................................... 
 ................... التوقيع: ....................... اسم األستاذ المشرف :.........................

 .............. التوقيع: .............................  المشرف المشارك: ...................... اسم
 تاريخ تقديم الطلب    /      /  
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 دكتوراهالماجستير/ال لرسالة مشروع البحث العلمي معلومات تفصيلية حول مقترح القسم الثاني :
 :تثبت أصالة المشروعالمشكلة العلمية ومبررات مشروع البحث من خالل دراسة تاريخية مرجعية حديثة  -1

 المشكلة العلمية في مشروع البحث:  -1 -1
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

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

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

د   -2-1 ــ                                                                                                         الدراسة المرجعية لمشروع البحث وأهم المراجع ذات الصلة ) يتم التركيز على المراجع   الحديثة بهدف التأكــــــــــــ
 من أصالة الموضوع(:

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

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

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

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

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

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

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

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

 مبررات مشروع البحث -3-1
.................................................. ..............................................................

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

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

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



 التعليم العالي مجلس

 جامعة إدلب
 / M6الوثيقة /

4 

 

 

 البحث :    مشروع هدف -2
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

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

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

 : لبحث والجهات المستفيدة منهاالنتائج التطبيقية المتوقعة من ا -6
........................................................................................................... .............

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

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

 )يذكر واحد أو أكثر حسب طبيعة البحث(: من البحث والمنتج المتوقع،حسب األولوية المباشر األثر -7

 في التنمية االقتصادية و/ أواالجتماعية:   -1 -7
 ................................................................................................................

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

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

 في توليد المعرفة المفيدة في التعليم:  -2 -7
 ................................................................................................................

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

 في تشخيص مشكالت المجتمع:   -3 -7
................................... .............................................................................

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

 في زيادة المخزون المعرفي الوطني واالنساني:  -4 -7
 ................................................................................................................

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

 ( إن وجدتآثار أخرى) -5 -7
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 .................................................................................................................
 .................................................................................................................

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

 : طالبالكمية والنوعية لتحقيق هدف المشروع وبلوغ نتائجه المتوقعة من وجهة نظر ال مؤشرات ال -8
 ...................................................................................... ...................................

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

 ف مشروع البحث:المستخدمة في تحقيق هدمنهجية البحث والتقنيات والطرائق العلمية  -9

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

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

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

 : الالزمة الجراء البحث والمراجع  والبرمجياتالتجهيزات -10

 : المتوفرة في الجامعة والتي يمكن استخدامها الجراء البحث والبرمجيات التجهيزات -10-1
 مكان وجودها  و البرمجيات  التجهيزات 

  
  
  
  
 
متوفرة في الوغير    المتــاح اســــــــــــــتخــدامهــا لــدى جهــات أخرى الجراء البحــث   والبرمجيــات   التجهيزات   -10-2

 :الجراء البحث  الجامعة
 مكان وجودها  و البرمجيات  التجهيزات 

  
  
  
  
 :  الجراء البحث  المطلوب تأمينهاوالمراجع  والبرمجيات  التجهيزات  -3- 10

 ها موعد الحاجة الي التقديريةالقيمة  والمراجع  و البرمجياتتجهيزات اسم ال
 )ضمن البرنامج الزمني لتنفيذ البحث(
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   المجموع
 

  المخصصة للبحث: المواد المستهلكة -11
 السنوية  الكلفة  سعر الوحدة  الكمية  نوع المادة 

    
    
    
    
    

  المجموع
 

 : بما فيها أجور النقل أو مخبرية أعمال حقلية و/ -12

 
 نوع العمــــل 

 
 مدته الزمنية 

 ه تكلفت
 )بما فيه أجور النقل والعمال وخالفه( 

   
   
   
   

  المجموع 
 
    :)ان وجدت ( في اجراء البحث وجوانب هذا التعاون  طالبالجهات األخرى التي تتعاون مع ال -13

 أوجه التعاون  الجهة
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                            اعتبارا  من تاريخ المباشرة  ...........البرنامج الزمني للسنة :                                                          البرنامج التنفيذي الزمنى لمشروع البحث -14
 رقم األشهر  األعمال التنفيذية

 النتائج المتوقعة حسب الفئة
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األعمال التفصيلية Categoryالفئة 

 - ( 1)مال التحضيرية األع -1
- 

             

جمع المعلومات  -2
 واالستقصاء الحاسوبي

- 
- 

             

 - (2)األعمال الحقلية  -3
- 

             

 - (2) األعمال المخبرية-4
- 

             

 - (3)زيارات التبادل العلمي-5
- 

             

 -النشر )تقارير فنية-6
 نشرات علمية( 

- 
- 

             

 - أعمال متفرقة -7
- 

             

 مواد وأجهزة ومعدات وخدمات مساندة…الخ(. يقصد باألعمال التحضيرية كافة األعمال التي يقوم بها الباحث للتحضير للبدء ببحثه )زيارات استطالعية، الحصول على مستلزمات البحث من (1)
  6م، أخذ عينات تربة من 2×1تحليل كيميائي لعينات مائية للشوارد الرئيسة، حفر أربعة خنادق بأبعاد  50والمخبرية بشكل كمي، على سبيل المثال: تنفيذ يطلب ذكر األعمال التفصيلية الحقلية  (2)

 م…الخ.  1مواقع وعلى ثالثة أعماق متساوية حتى 
 تحدد في الزيارات العلمية تواريخها، فتراتها، أماكنها. (3)

 . وفق محتوى األعمال والمدة السنوية للمشروع يمكن للباحث استخدام عدد الصفحات التي يراها إلعداد برنامجه التنفيذي مالحظـة:
 



 

8 

 

                                                                                                    لمشروعا ميزانية اجمالي -15
                                             

 السنة
 البند 

 
لنفقة كنسبة مئوية في ل  القصوى  حدودال

 الميزانية 

 المجموع مالحظـــات  السنـــة
 

 الثانيـة  األولـى
 )إن وجدت(

 لثة الثا
 )إن وجدت(

  

      %35 نفقات تشغيلية واستهالكية-1

 زيارات التبادل العلمي -2

 ،..(مراسالتواالتصاالت)هواتف، 

15%      

      % 25 أعمال حقلية و/ أو مخبرية -3

      % 30 تجهيزات مكملة وبرمجيات-4

      %  10 نشر علمي -متفرقات-5

      %100 المجموع

  كلفة المشروع الكاملة ، للمدة المذكورة أعاله
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، مع توضـــي   في أهمية البحث، وفيما ورد في بنود هذه االســـتمارةالرأي المفصـــل  يتضـــمن    قرار مجلس القســـم المخت   -16
 :للحكم على درجة انجاز المشروع  مجلسالمؤشرات الكمية والنوعية المعتمدة من ال

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

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

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

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

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

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

 

 قرار مجلس الكلية المخت :  -17
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

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

 البحث العلمي: العلمية و الشؤون  قرار مجلس   -18

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

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

 
 
 
 
 

 
 



  بــــامعة إدلـــــج
 ......... ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of   ....... 

 الرقم:                                   /M7الوثيقة /                                        
      /   /  التاريخ:                                                                                                  

                

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: ..............................
 ..............................................اختصاص: ........................  قسم:  

لنيل درجة  : .............................. كمشرررررررررررررر  .................  الماجسرررررررررررررتيرأتعهد باإلشررررررررررررررا   ل   ال   
 .......................... باختصاص ............... في   الماجستير

                                                             أصوًل  والمسجلة بموج  قرارات مجلس الجامعة حت  هذا التاريخ هي:                                         لم ا أن   دد الرسائل التي ا شر   ليها  
 رسالة ماجستير/دكتوراه كمشر  رئيس.  (     ) -
   .  مشاركرسالة ماجستير/دكتوراه كمشر      (     ) -

 كما هو مبين في الجدول التالي:
ــ   ــــــــالــــــــب   م اســـــــــــــــ

 الماجستير/الدكتوراه
ــو   عنوان األ روحة نـــــــــــــــ

 األ روحة
نو  

 اإلشراف 
رق  وتاريخ قرار 
مجلس الجامعة 

 بالتسجيل 
 رقم/    /      1

 تاريخ   /  / 
 رقم/    /      2

 تاريخ  /  / 
 رقم/    /      3

 تاريخ   /   / 
 رقم/    /      4

 تاريخ   /   / 
 رقم/    /      5

 تاريخ   /   / 
 الدكتور المشرف  

 )اس  وتوقيع(
 عميد الكلية                                                                               رئيس القس    

 الدكتور..............                      الدكتور...................                                               
 



 
  ........امعة ـــــج

 ......... ة ــكلي

 ........... University 

Faculty of   ....... 

 M8/ الوثيقة /
                

 

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: .............................
 .......................................قسم:       اختصاص: ........................  

.........  أتعهد باإلشرررررررررال  لل رالا الدرايررررررررار العليا :ما.سررررررررتير. ال.الا: ..............................
 ......باختصاص ...............  لنيل در.ة الما.ستير......................  .كمشرل .................
 

 الدكتور المشرف  
 )اسم وتوقيع( 

 
 

 عميد الكلية مصدق   
 الدكتور.............. 

 



  جـــــامعة إدلــــب
 كليــة.............  

 قسم ............ 

 
Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 / M9الوثيقة /

 

 

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تسجججججحث  لمي لنيل   ث  

ج يجججج جسجججججججججججججج ث     لفدرجججججم 
.....................  ...

 ..ط  ب............... ن
 :المرفقات

 ج طنب ج خطل -

 .ج يدجرسمإلالن  -

 .ج يدجرسمممض   -

 مخطط ج بمي -

ج ج ج  جججججججم   - لج   صجججججججججججججج ر  
 ج شخصثم

صجججججججججج ر  ل  مصججججججججججد م   -
 ج  خ ج

فجمج   - وثجثج جججججججم  جحججججججج   
 ج نغم

 نسججججج م   كشجججججا لالم   -
 )ج  ي ثديم(. جألو ى

ك ج   لدجدد ج  سججججججججججججججج  ج   -
لنث ججججججج   يشجججججججججججججج    ج  ل 

ج ججدججنججيججل ، ج ججيشجججججججججججججججج   
 وج يش   ج يش رك.

    نحنسم وحض ر ك  م  جأللض ء:       ر ثس   ج دك  ر.......جف  مت ج حنسم لمض ر 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............

   تغثب لدججذر:
 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

ج ي ججججد  م   جطند ج  و   .................جج يع ألضجججججججججججججججججج ء محن    طجججج  ججججب ج يجججج جسجججججججججججججج ث  لنى ج طنججججب ج خطل 
   ............... ل خ صج    ................   سجحث  لمي لنيل   ث  درجم ج ي جسج ث  فل  ..........  ......

 ببمي ل  ج ه:
   العنوان العربي"
   العنوان اإلنكليزي  

                                         مشج ف   لنيث  ، كي  جطنع ألضج ء محن  ج  سج    إد بلح مدم  .........  فل كنثم   أسج   .........لإشج ج  ج دك  ر  
 .ولنى ج ثب تث   ج ي ف م ، سحث  ج بمي  ج يدجرسملنى خطم ج بمي وممض  

 وبدد ج ي   شم وج يدجو م ج     ألض ء ج يحن  م ينل: 
  ث      ط  ب ج ي جس ث ....................دنيل  ج بمي  ج تسحث     مدجرسم ج ي جف م لنى م  ج ء فل ممض    .1

   ببمي ل  ج ه:.................ل خ ص    ................ رجم ج ي جس ث  فل د
   "العنوان العربي

   العنوان اإلنكليزي  

               مش ف   لنيث  . إد بلح مدم  ............فل كنثم   ...........أس    ................... لإش ج  ج دك  ر 
 هذج ج يمض  إ ى محن  ج كنثم. رفع .2
لض      لض                    لض                    لض                       لض               

()جس  وت  ثع        )جس  وت  ثع(           )جس  وت  ثع(            )جس  وت  ثع(         )جس  وت  ثع(        
    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
 ....... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib university 

Faculty of   ........... 

Faculty council  
 / M10الوثيقة /

 /    المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /ذو ال...... قرار مجلس كلية 
  م 2020/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ......................... للطالب    الماجستيررسالة    تسجيل  :الموضوع
 : المستندات

 . لتسجيل الماجستير وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعةالمطلوبة  الثبوتيات  -
 : وبعد االطالع على 

 م، والئحته الداخلية.  2019/ لعام 27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 : الموافقة علىمجلس الكلية   يقترحوبعد المداولة 

اختصجججا  بجامعجججة ب لججج   ................فجججل ةليجججة ..........  ......... للطالججج  الماجسجججتيرموضجججوس رةجججالة تسججججيل   •
 :بعنوان  ....................

 Simplified Arabic "العنوان العربي  "
 Time New Roman " العنوان اإلنكليزي "

على رةالة                مشرف ا علمي ا  ............اختصا   ........... فل ةلية   األةتاذ المساعدالمدرس/  ......الدةتور تسمية   •
 . للطال  المذةور  دةتوراه ال

ا فل مقررات السنة األولى  /                                                                                     على أن يتم قيد الطال /ة المذةور أعاله فل السنة الثانية لدرجة الماجستير نظر ا لنجاح/ه •
 للماجستير بنتيجة امتحانات العام الدراةل    /      

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة  •

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
   .........عميد كلية 

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

 
 

 

 

 

 



  بــــامعة إدلـــــج
 ............. ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

 الرقم:                             /M11الوثيقة /                                       
        /   /  التاريخ:                                                                                           

                

 .................  عميد كلية  رالدكتو 
 

 ........................... مقدمه طالب الماجستير
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

 أرجو الموافقة على البدء بإجراءات إنهاء بحث الماجستير الموسوم بعنوان:
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررار  ا  ..، والد تور.........              مشرررررف ا علمي ا...  ......بإشررررراد الد تور 
بكترابرة    وقمر   رافرة الت رارل العمليرة المتعلقرة برالبحرث،   ير  أنه            علمر ا أنني  20/    /   تراريخ   /    /  رقمال رامعرة 

 .األطروحة بشكلها النهائي القاب  للتداول
 ولكم جزيل الشكر 

 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............طالب الماجستير 



  بــــامعة إدلـــــج
 ...........  ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………… 

 الرقم:                               /M12الوثيقة /                                        
    /   /    التاريخ:                                                                                             

                

 

 كلية............. الدكتور عميد 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: ..............................
 ..............................................اختصاص: ........................  قسم: 

 موسوم بعنوان: بحث لالمسجل   ........................... الماجستيرطالب                    نحيطكم علم ا بأن  
العنوان العربي"""  

 "العنوان اإلنكليزي"

  العمليببة المتعلقببة بببالبحببث التجببار   كببا ببة  قببد هن    )  ،20/   /     تبباريخ  /     /  بموجببب قرار مجلا الجببامعببة رقم
 .القابل للتداول بكتابة األطروحة بشكل ا الن ائي ام، وق]للكليات العلمية[(

 يرجى التكرم باالطالع 
 

 المشرف العلمي                                                           المشرف المشارك

 .... الدكتور.............                                                    ....الدكتور............. 

 

 



                                                                        إدلبجـامعـــة   

  ........................ كـليـة  
                

 

 / M13الوثيقة /

 -(  Seminar           م د ارس ة )الن ـــــــــــإع-
  باختصاص ......... ...................... في لنيل درجة الماجستير بحث علمي نهاءل           م د ارس ة عن إجراء .......كلية  تعلن

 .................. .... لطالب الماجستير   " ................." 
 بعنوان: 

 Simplified Arabic"العنوان العربي" 
 Time New Roman "العنوان اإلنكليزي"

 بإشراف  
                مشرف ا مشارك ا ......... والدكتور  ،              مشرف ا علمي ا......... الدكتور 

 . ............الساعة م  2020/  /   بتاريخالموافق  .............. في يوم  ..... ..........كلية وذلك في 
 ............   كلية دــــعمي                                                                                                                    

 الدكتور ...........                                                                                                                       



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 / M14الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  1الصفحة 

 

 بحث علمي  إنهاء( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

 2020/  /  :  تاريخ الجلسة •
   .......................................  أعد الجلسة: •

   :)باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان   •
.............................................................................................. ............ ......... 

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

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

 ............................................................................  ب الماجستير: اسم طال  •
 المشرف المشارك:.................................   .....................................   المشرف الرئيس: •
 أعضاء  /      /:عدد األعضاء القائمين على رأس عملهم •
 ف ومخطط البحث:اهدأ •

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

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

 Materials and methodsمواد وطرائق البحث   •

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

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

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

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

  المرجعية:  الدراسات واألبحاث •
 ...................................................................................................................



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 / M14الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  2الصفحة 

 

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

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

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

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

 :المناقشة •
 : من الحضور طرحت األسئلة اآلتية للبحثبعد أن قام الطالب بشرح الفكرة البحثية 

 ........................د.   •
 السؤال: -
 الجواب: -

 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................    •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 ........................د.   •



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 / M14الوثيقة /

 توقيع رئيس القسم/ عميد الكلية 
 3من  3الصفحة 

 

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 المشرف الرئيس                                                                المشرف المشارك      
 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع(         

 
 :القسم/الكليةرأي مجلس  

اطلع مجلس القسم بجلسته رقم /       / المنعقدة بتاريخ       /       /      على السيمينار المقدم من قبل الطالب  
 ....... .............. .................................... :بعنوان  لتسجيل أطروحة ماجستير/دكتوراه  ................... 

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

 المقترح: 
 ❑  تعديالت جوهرية وإعادة العمل    ❑تعديالت جوهرية قبل التسجيل         ❑بدون تعديالت  تسجيل البحث  

 

 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
 عميد الكلية          رئيس القسم                                                                            

 )اسم وتوقيع(                                                                                   )اسم وتوقيع(  



  بــــامعة إدلـــــج
   .............ةــكلي

 قسم ............ 

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 /M15الوثيقة /

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    /  تاريخ   ......من يوم   (....... )افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تشكككككككككككككك  ككككككك     ككككككك        
و  م كككة شكككككككككككككككك     ككك     كك   
  كككككككككككمكككككككككككة  كككككككككككككككككككككككك ككككككككككك ككككككككككك   

 ................. لطة ب

 :المرفقات
  ككطككلكككككككب   ككمكك ككككككك    كك   -

 صةحب   عال  .
و كككككك  ككككككككككككككككككك   - إعككككككالر 

 إنهةء   ب ث.     س 
- .             
  ص    تخ ج. -
كككك كككككككة    سكككككككككككككككككككككةتككككككك     -

 .  مش ف  
ككككككك كككككككة   كككككك كككككككة كككككك  ككككككك    -

   ط وح   لم ة ش .
ن ككككككككككككككخككك      ط وحككك    -

   مة     .

 ة  ل ل   وح و  ك       ع ةء:        ئ        ك و ....... ف   ت    ل      و  
............. ، ،..........................  ،................. ................ . 

   تغ ب  عكك  :
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

طككككة ككككب   مككككة  كككككككككككككك    على   طلككككب   خطم   م كككك        طلعو   و   .................   مع  ع ككككككككككككككككككةء   ل   
   ................  شكككككككككك               و  م ة شكككككككككك              مة  كككككككككك     ة  صككككككككككة       ..........  ......

        شككككككككك فة    ........... إشككككككككك       ك و   ..............  تة  خ    ......        إ  بو  م ككككككككك ل          ل   ة ع  
 : ع و ر                 ش فة   شة كة   ..........                علم ة  و   ك و  

 " العربيالعنوان "
 " العنوان اإلنكليزي "

وبع    م ة شكك  و  م  و       ا    ككة   ،  إنهةء   ب ث وعلى   ثبوت ةت   م ف        سكك وبع   الطالع على    كك  
  ع ةء   م ل   ةيلم: 

إنهةء   ب ث، وتش               و  م ة ش    مؤ ف        كةت         س   مو ف   على  ة  ةء فم        .1
 :    ة     سمةؤ  

   صف     ة ع    كل     ال  صة    م تب    علم    الس   
1       
2       
3       
4       
5       
2. .......... كل    آل           ك ة وفق   لطة ب   م كو      ط وح    مة               غو ة               ة    ت م      ك و  

 .................... تة  خ .................. 

       م    إ ى   ل    كل  .  فع .3
ع و                   ع و                    ع و                    ع و              ع و   

) س  وتو  ع(          ) س  وتو  ع(           ) س  وتو  ع(              ) س  وتو  ع(      ) س  وتو  ع(    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
 ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of  

Faculty Council  
 / M16الوثيقة /

 

 قرار مجلس كلية ...... ذو الرقم /    / المتخذ بالجلسة رقم /   / 
 م  2020هجري الموافق في    /  / 1442 تاريخ /   

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 .الماجستير/ الدكتوراه...........  : تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالبالموضوع
 :المستندات
 .الثبوتيات المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالب الماجستير/الدكتوراه وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعة -

 :وبعد االطالع على

 والئحته الداخلية. ،  م 2019 ملعا /27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 : مجلس الكلية الموافقة على يقترحوبعد المداولة 
 بعنوان:الموسوم ..............للطالب  الدكتوراه /الماجستير الموافقة على ما جاء في محضر سيمينار إنهاء بحث  .1

 Simplified Arabic" العنوان العربي  "
 Time New Roman"العنوان اإلنكليزي" 

................   اختصججججا   ب    /   /  تاريخ    /   بموجب قرار مجلس جامعة إدلب رقم /  بجامعة إدلب.......  في كلية  والمسجججججل  
 . .................اختصا   ..............في كلية ........... المدرس بإشراف الدكتور 

 :من الدكاترة التالية أسمائهم للطالب المذكور الدكتوراه /لرسالة الماجستيرتشكيل لجنة الحكم والمناقشة  .2
 الصفة الجامعة الكلية  االختصا  المرتبة العلمية االسم م
1       
2       
3       
4       
5       

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة •
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
 .............. عميد كلية 

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



  بــــامعة إدلـــــج
 ............. ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

 الرقم:                              /M17الوثيقة /                                         
 /   /  التاريخ:                                                                                             

                

 .................  عميد كلية  رالدكتو 
 

 ........................... مقدمه طالب الماجستير
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

 الماجستير الموسوم بعنوان: منح درجةأرجو الموافقة على البدء بإجراءات 
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررار  ا  ..، والد تور.........              مشرررررف ا علمي ا...  ......بإشررررراد الد تور 
  20/   /  تاريخ  /   / رقمال امعة 
               من ق ب   ل نة  التعديالت المطلوبة   بإجراء  وقم  ،  عن األطروحة بتاريخ ...................  ناقشرررر               علم ا أنني

 .                      وتدقيق األطروحة لغوي االحكم والمناقشة، 
 ولكم جزيل الشكر 

 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............طالب الماجستير 



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 / M18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية   
 3من  1الصفحة 

 

 ماجستير محضر دفاع عن رسالة 
 2020/  /   :تاريخ الدفاع
   ....................................  أعد الجلسة:

  :األطروحةعنوان 
.............................................................................................................

........................................................................................................... 
 والمؤلفة من الدكاترة 2020/ الموافق /......من يوم .......ساعة اجتمعت لجنة الحكم والمناقشة عند تمام ال

        رئيسا  .....                     د. •
       عضوا  ......                  د.   •
       عضوا    .......               د.   •

 
 :............التعريف بطالب الدراسات العليا عميد الكليةالدكتور  قامثم 

باألعضاء والحضور وأعطى الكلمة للمرشح إللقااء عار   ........بدأت أعمال لجنة الحكم بترحيب رئيس اللجنة 
 :الموسوم بعنوان الدفاع المتمثل بعر  تقديمي عن البحث 

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

............................................................................................................. 
 وسرد خاللها:

  Research Objectives هدف ومخطط البحث:أ
1-  

2-  
3-  

 Materials and methodsمواد وطرائق البحث 

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

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



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 / M18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية   
 3من  2الصفحة 

 

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

............................................................................................................ 
 بطاقة المرجعية:ال

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

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

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

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

 والتوصيات:  االستنتاجاتثم خلص الباحث إلى أهم  
1. ............... 

2. ............... 

3. ................ 

4. ............... 

5. ............. 

6. .............. 
 المناقشة:

 : من أعضاء لجنة الحكم  األسئلة اآلتية تم طرح  أطروحته نتائج بعر بعد أن قام الطالب 

 ........................د.   •

-  
 . ........................د •

-  

 ........................د.   •



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 / M18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية   
 3من  3الصفحة 

 

-  
 انتهت بقرار لجنة الحكم من أجل وضع درجة األطروحةللتداول  / د 15لمدة /الدكتور رئيس اللجنة الجلسة  رفع

 :باقتراح
 ...........بتقدير/         /بدرجة ..... باختصاص درجة  .....منح طالب الدراسات العليا 

 
 تواقيع أعضاء اللجنة

 رئيس اللجنة               عضو                                          عضو                      
 

 
 

 عميد الكلية   
 



  بــــامعة إدلـــــج
   .............ةــكلي

 قسم ............ 

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 /M19الوثيقة /

 

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
  طااااالمااااار  م ااااال  اااااااااااااا      منح

.......................  
در اااااااس  ماا ااااااال  ااااااااااااااا اا اا   اا  

........................ 
 :المرفقات

  مطلر  مخط .  -
ماااااا ااااااناااااااس  ماااااا اااااا اااااا   - قاااااا  ر 

 و م نلقشس.
صاااااااااااااا ر  م اااااااااااااااا قااس     -

  إل لز .
ما االاام  ما ااااااالما اااااااس  - قا  ر 

 ب    ل  مب ث.
ماااا اااالاااام  مااااباااا اااااااث   - قاااا  ر 

  م ل   ب ش  ل  مل نس.
 الماااس  م نااالقشااااااااااااااااس م ااال  -

  ض  م  أ ضلء  مل نس. 
  س  لر  ح لب  م   ل. -
 ب لن إ   ء  م   يالت. -
صااااااااااااااااا ر   اااا   ماااا اااا  اااااااس  -

  مشخ  س.
 ألط وحس وصااااال  سااااا ال    -

 م   م   بس  م  كز س.

 ل مل ل س وحض ر كل م   أل ضلء:       رئ      م ك  ر.......     ت  م ل س ب ض ر 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............

   ب ااذر:تغ ر  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
طااالمااار  م ااال  اااااااااااااا     لى  مطلااار  مخط   م  ااا   م    طل     و   .................    ع أ ضاااااااااااااااالء م لم  

 " ...............بلخ  لص "................ در س  م ل          م ن ه................ 

 مشاوون  م ل  س ق  ر م نس  م    و م نلقشاس  م شا لس ب   ر ق  ر م لم ك ل  طلع أ ضالء م لم  م  ا   لى  
 .و لى  مثب ت لت  م    س ،.................تلر خ  /.... مب ث  م ل   رق  /و 

 وب    م نلقشس و م   ومس  ق  ح  م لد  أ ضلء  م  لم مليل : 
و م نلقشس   .1 م نس  م     ق  ر  در س  م ل            .................   مطلمر  ب نح م     س  لى 

  ..........................." ب   ي   ............... خ  لص   "( وب ر س ........ل    )
( ............) . 

 هذ   م  ض  إمى م لم  م ل س. ر ع .2

 
  ض                        ض                       ض                    ض                 ض 

وت ق ع() س          ) س  وت ق ع(          ) س  وت ق ع(                 ) س  وت ق ع(       ) س  وت ق ع(   
    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
 ..... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of  ........ 

Faculty Council  
 / M20الوثيقة /

 

 /       المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /...... ذو القرار مجلس كلية 
  م 2020/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ..................  اختصاص  ............. ......في   درجة الماجستير ...  .......  منح طالب الدراسات العليا :الموضوع
 :المستندات

 .الثبوتيات المطلوبة لمنح درجة الماجستير وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعة -

 : وبعد االطالع على
 م، والئحته التنفيذية.  2019تاريخ  / 27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 :الموافقة علىوبعد المداولة يقترح مجلس الكلية 
اختصةةةةةةةاص    ...........درجة الماجسةةةةةةةتير في  .........الطالب  بمنحالموافقة على قرار لجنة الحكم والمناقشةةةةةةةة  .1

 (............( وبدرجة ).........بتقدير عام )  ............

 .رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة .2

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
 ............. عميد كلية 

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

 
 



 جامعة إدلب

  نموذج مراسلة                              ...................كلية

                                                                     

 
 السيد الدكتور.................................... 

 /          /       العلمي رقم..............تاريخالشؤون العلمية والبحث                بناء  على قرار  

 أطروحة الدكتوراة(-في لجنة الحكم على )رسالة الماجستير                       المتضمن تسميتكم عضوا  

 . .......................... كلية:  في .قسم: ....................من   ..........................................للطالب: 

 بعنوان:
 ..........................................................................................................................

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

 . الدكتور: ................................. المشرف العلمي

 . : ...............................المشرف المشارك الدكتور

  عدى أن  2   قفا لتاالرفار   قفي يال صالحياا ردففا  ق ييفاا  1يرجى بيان رأيكم في صالحيي  لرراالار  لرفرف   قفا لتاالرفار   
 قوز  لرفرجات كاآلقي:

 (.MS-2( درج  من أصل لرعحم  لركدي  رر ييم لألطرقي  قفا لتارفار  )40خصص )   ق    ͟͟

 (.MS-3( رفجريات لرففا  عن لرراار  أق لألطرقي  قفا لتارفار  )50)خصص    ق    ͟͟

قفا   في مجد  عربي  أق عارفي  محكف( درجات ردنشالالالالالالالالالر  10)أق  في مجد  محدي  محكف   ردنشالالالالالالالالالر ( درجات5)خصالالالالالالالالالص    ق    ͟͟
 (.MS-3لتارفار  )

                                                          ( يوما  من تاريخ اسللتالا الرسللالة أو احطروحة ليتم تحديد موعد 14( إلى عميد الكلية خالل مدة )MS-1ترسللا اتسللتمارة )
 دوره إلى رئيس لجنة الحكم ويفتح المغلف بعد اتنتهاء من المناقشة عند وضع العالمة.بليسلمها  المناقشة،

 شاكرين تعاونكم 

 . الكلية: ............................عميد                                                            

 . التوقيع: ..............................                                      

 ردرولصل مع إدلر  لركدي : 

 فاكس:......................................  ..هاقف:..............................................



 جامعة إدلب

  (MS-1)استمارة                            ............ كلية
 

 تقرير عضو لجنة الحكم 
 لدفاع"لالرسالة أو األطروحة  صالحية"

 
 بجامعة إدلب .......................... الكلية:....................... الطالب: 

  الرسالة: عنوان

 "العنوان العربي"
" العنوان اإلنكليزي  "  

. نقاط القوة: 1
..................................................................................................................................................

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

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

 . نقاط الضعف:2
..................................................................................................................................................

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

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

 تؤجل إلجراء تعديالت(: -وضة مرف -. صالحية الرسالة للمناقشة )صالحة3
..................................................................................................................................................

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

   .من تاريخ استالم األطروحة أو الرسالة  أسبوعين  خالل مدة ( إلى عميد الكلية  MS-1                ت سلم االستمارة ) -

 عضو لجنة الحكم 

 .............. الدكتور                                                                                              

 التوقيع:                   



 جامعة إدلب 

  (MS-2)استمارة                                       ...........كلية

 
 تقرير عضو لجنة الحكم قبل الدفاع

 "عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع"
  الطالب: ....................................... اسم 

 . الكلية: ............................................

  ...........................................................................................................الرسالة: عنوان
................................................................................................................. ......... 

 . .................................المشرف: ......... الدكتور

 .... .باإلشراف: ............................الدكتور المشارك 

 (: 2( موزعة وفق الجدول)40درجة من أصل ) ..........عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع:.........................

 الرسالة قبل الدفاع للكليات التطبيقية( توزيع النقاط المعتمدة لتقويم 2جدول )

 النقاط المعتمدة لتقويم الرسالة قبل الدفاع 
الدرجة  الدرجة الممنوحة 

 كتابة       رقما   العظمى
  ومناقشاااااااة النتا ت التإ توصااااااال إلي ا  أهمية البحث من حيث المسااااااااهمة العلمية والحدا ة

 المرشح
  20 

 10   وتحليل النتا ت البحثث ودقة تصميم حالمن جية العلمية للب
 5   العلمية( استخدام المصطلحات -أسلوب العرض-جودة الرسالة )اللغة

 5   ضمن الرسالة( تطابق مع العرض -الحدا ة -)التنوع المراجع العلمية
 : (درجة 18درجة أواقل من  38تعليل سبب منح العالمة )فإ حال كانت أكثر من  -

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

ُُُُتُسلمُاالستمارةُ) - ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُMS-2ُإلىُعميدُالكليةُأوُنائبُالعميدُللشؤونُالعلميةُفيُمغلفُمغلقُقبلُجلسةُالمناقشة).ُ 
 عضو لجنة الحكم 

 االسم:  

 التوقيع:              



 جامعة إدلب 

 (MS-3)استمارة                                        ............ كلية
 

 تقرير عضو لجنة الحكم
 " عالمة الدفاع عن الرسالة أو األطروحة"

 . الطالب: ........................................ اسم 
 . الكلية: ............................................

 . .......................................................................................................... الرسالة:عنوان 
............................................................................................................ .............. 

 ...........................................  المشرف: الدكتور
 .... .............................باإلشراف:  الدكتور المشارك 

 (:   4)الجدول ( موزعة وفق 50درجة من أصل ) ......األطروحة: ........................عالمة الدفاع عن الرسالة أو 
 ( جدول توزيع النقاط المعتمدة لتقويم الدفاع عن الرسالة4جدول )

 الدرجة العظمى  الدرجة الممنوحة  النقاط المعتمدة لتقويم الدفاع عن الرسالة
        كتابة           رقما   

 20           تمكن المرشح من عرض رسالته وجودة تقديمه   
 30         25                                المطروحة  إلمام المرشح واستيعابه لبحثه وإجابته عن األسئلة 

 ( درجات، حيث تخصص درجات النشر وفق اآلتي:10درجة من أصل ).................................النشر: 
 (5+5/ درجات في حال نشر بحث في مجلة محلية محكمة )بحثيين 5/ -
 . وجود براءة اختراعأو في حال  محكمةعالمية مجلة / درجات في حال نشر بحث في 10/ -

  األطروحة:الدرجة النهائية للرسالة أو 

 عضو لجنة الحكم 

 االسم:  

                                                         التوقيع              

 طروحة األ ( جدول توزيع الدرجة النهائية للرسالة أو5) جدول

 الدرجة  الدرجة الممنوحة                              

 العظمى

 المستحقة الدرجة

 /درجات 10/ عالمة النشر درجة /50/ المناقشةعالمة  درجة /40/ األطروحة عالمة 
        كتابة         رقم ا        كتابة         رقم ا        كتابة         رقم ا

100 

        كتابة         رقم ا 

 

 

       



 جامعة إدلب 

  (MS-4)استمارة                                    .............. كلية

 عميد الكلية                                   رئيس القسم 
  ....................                                                                     .................. 
 

 لدرجة الماجستير المعدل العاماستمارة حساب 
 معلومات عن الطالب 

  تاريخ الدفاع   الثالثي االسم 
  اختصاص   كلية  ال

   

 (الرسالة)عالمة حساب معدل 
 عالمة تقييم األطروحة:  -أ

 األطروحة
 النشر في مجلة 

 محلية محكمة  
 النشر في مجلة 

 العالمة النهائية الرسالة عربية أو أجنبية محكمة  

5 10 40 50 
     رئيس اللجنة د. 

     عضو د. 
     عضو د. 

  متوسط عالمة تقييم األطروحة
 عالمة المناقشة:-ب

 عضو لجنة التحكيم 
  د.

 عضو
  د.

 رئيس اللجنة
  د.

 متوسط العالمة 
        كتابة         رقم ا عالمة المناقشة والدفاع 

50      
 

 العالمة النهائية للرسالة 
 ( المناقشة+ معدل  األطروحة تقييم )معدل 

        كتابة         رقم ا
  

 

 المعدل العام لدرجة الماجستير  
 معدل المقررات 

 (50 )% 
 معدل الرسالة 

 (50 )% 
 المعدل النهائي العام  

 )معدل مقررات + معدل رسالة( 
        كتابة         رقم ا

    
 

 رئيس اللجنة              عضو                                                        عضو                       
 )اسم وتوقيع(                                            )اسم وتوقيع(                                      )اسم وتوقيع(    



 جامعة إدلب 

  (MS-5)استمارة                                         ..........  كلية
 

 ماجستير ال رسالةعلى والمناقشة العلنية قرار لجنة الحكم 
لل ام    /............ ال تخذ بالجلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رقم /  /..........رقم /  في جام   إدلب البحث ال ل ي    الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ال ل     مجلس                بناء  على قرار    

   ال ناقشؤ    لجن  الحلم   م ال تضؤ   ال وافق  على ششؤل    ...............   ال وافق  ...............   بتاريخ  ال ن قدة ............/  /الدراسؤي  
 :الدكاشرة  ال  لف  م  على رسال  ال اجست ر للطالب....................... باختصاص ..........................  

 الصفة الجامعة الكلية  االختصاص المرتبة العلمية والشهرة االسم م
1       
2       
3       

       علن ا   ناقشؤؤؤؤؤؤؤت      شاريخ........................  م  يوم.....................  في ش ام السؤؤؤؤؤؤؤاع  ....................اجت  ت اللجن    •
  . .......................................   ب نوا :  ....................................الطالب:   قدمهارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  ال اجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ر التي  

 .............................................................................................................................. 
 شم شسؤؤؤؤؤؤؤج   ال    ات    ،ثم بد ت ال ناقشؤؤؤؤؤؤؤ  ال لن   لمخر    م  قب  اللجن   ،ال دة ال حددة ل  اسؤؤؤؤؤؤؤت رب الطالب  خر  ت  خ   •

 ال ت لق  بالرسال   اإلجاب  ع  استفسارات اللجن .

ال تضؤؤؤؤؤؤ   شسؤؤؤؤؤؤج   رسؤؤؤؤؤؤال  ال اجسؤؤؤؤؤؤت ر للطالب    /  ...                                                                          اسؤؤؤؤؤؤتناد ا إلى قرار مجلس جام   إدلب رقم /......../ شاريخ /...............  •
 :اآلشي قررتلل دا ل   ال ذكورة  ع ه بنفسها    لجن  الحلم                ب د     خلت  ور  ال ذك

  : اختصؤؤؤؤؤاص   قسؤؤؤؤؤم................... فيدرج  ال اجسؤؤؤؤؤت ر    ن  .................  اسؤؤؤؤؤتحقاب خالب الدراسؤؤؤؤؤات ال ل ا  شقترح اللجن    .1
قؤؤؤؤؤؤدر ؤؤؤؤؤؤا   .................... /  ع مؤؤؤؤؤؤ    ......................  / بتقؤؤؤؤؤؤدير  إدلؤؤؤؤؤؤب  بجؤؤؤؤؤؤام ؤؤؤؤؤؤ   كل ؤؤؤؤؤؤ .......................  في 

 ............ )شفق ط(................  ...... ..............

 شوصي اللجن  بتباد  الرسال  مع الجام ات ال رب    األجنب   ب د إجراء الت دي ت التي   صت بها اللجن . .2

 ذا القرار إلى ال جالس الجام    ال ختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  جسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن ا  اإلجراءات القانون   ل نح  الدرج  ال ذكورة لت ت   بلاف   قوب  ذه  يرفع  .3
 الدرج .

 ال وافق ..................................... ه  م   ............يوم ........................   دلب:إ
 

 أعضاء اللجنة 

 الدكتور                                 الدكتور                                                        الدكتور  

 )اسم وتوقيع(                         )اسم وتوقيع(                                            وتوقيع(  )اسم  



  جـــــامعة إدلــــب
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 / 2الملحق /
 

 الثبوتيات والوثائق املطلوبة 
 درجة الدكتوراه لحصول على ل   

 منح( -حكم   تشكيل جلنة  -إنهاء  -)تسجيل   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  جـــــامعة إدلــــب
 البحث العلمي مجلس

 Idlib University 

Council of  Scientific Research 

 

 
 رقم الوثيقة  الدكتوراه الثبوتيات الالزمة لتسجيل رسالة  الرقم
 /D1/                                                  الطلب الخطي المقدم من الطالب مسجال  بديوان الكلية  1
 /D2/                        ( مسجال  بديوان الكلية  Seminar)             الم د ارس ة  إعالن  2
  تدقيق عنوان الرسالة باللغة العربية واإلنكليزيةكتاب يفيد ب  3
موقعة من الطالب والمشججججرئ ورايق القسجججج  وعميد    الدكتوراه خطة بحث مقدم للتسجججججي  ري  ر ة   4

 الكلية
/D3/ 

 /D4/ )توقيع رايق القس /عميد الكلية على ك  صفحة(   البحث( تسجي  Seminar)            م د ارس ةمحضر  5
                                                     صورة مصدقة أصوال  عن وثيقة اإل ازة + وثيقة الما ستير  6
  )شرط للتسجي (   وثيقة نجاح ري امتحان اللغة األ نبية للقيد ري  ر ة الدكتوراه  7
  )شرط للمناقشة(  ICDLشها ة الرخصة الدولية لقيا ة الحاسوب  8
 /D5/ الخاصة بتسجي  الدكتوراه مملوءة بكارة خاناتها االستمارة   9
  صورة عن البطاقة الشخصية أو  واز السفر  10
تعهد باإلشججرائ مع كتاب من القسجج /الكلية يبين عد  الرسججاا  المشججرئ عليها المشججرئ األسججاسججي   11

 والمشارك موقع من المشررين ورايق القس /عميد الكلية
/D7/ 

تعهد  + السجججججججيرة اللاتية للمشجججججججرئ األسجججججججاسجججججججي أو المشجججججججارك إ ا كان من خار  الجامعة مع كتابة   12
 باإلشرائ على الطالب

/D8/ 

 /D9/ قرار مجلق القس   13
 /D10/ قرار مجلق الكلية 14
  لق البحث العلميقرار مج 15
  قرار مجلق الجامعة 16

 
 
 
 
 
 



  جـــــامعة إدلــــب
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 رقم الوثيقة  الدكتوراهرسالة  لتشكيل لجنة الحكم علىالثبوتيات الالزمة  الرقم
 /D11/                                 إنهاء البحث مسجال  بديوان الكلية            م د ارس ةالطلب الخطي المقدم من الطالب من أ   إ راء  1
تقرير من األسجججتا ين المشجججررين )األسجججاسجججي والمشجججارك( بجامزية األوروتة للمناقشجججة والتوزيع مع  2

 ى التقريرتوقيع رايق القس /عميد الكلية عل
/D12/ 

 /D13/                           البحث مسجال  بديوان الكلية إنهاء            م د ارس ة  إعالن  3
 /D14/ إنهاء البحث           م د ارس ة محضر  4
  ( إن و دت )وثيقة نجاح الطالب بالمقررات االستدراكية   5
قرار مجلق الجامعة بتسججججججي  البحث )للمطابقة مع الدكتور المشجججججرئ والمدة( على أال تق  المدة   6

إبقاء القيد لعام خامق ري تال موارقة مجلق  عن سججججججججنتين وأال تزيد عن أربع سججججججججنوات مع  واز  
 الجامعة على  لك

 

قرار مجلق الجامعة باإلبقاء على القيد لعام خامق أو اإليقائ إن و د + إيقائ التسجججججججججججججي  ري  7
 تال و و ه 

 

                                                                               نشجججججججججججججر بحةين من الرسجججججججججججججالة ري إتدو المجالت الجامعية المحكمة والمعتمدة أصجججججججججججججوال  )يتعلقان   8
 )إ باريين قب  إ راء سيمينار إنهاء البحث(  رسالته(بموضوع  

 

 /D15/ قرار مجلق القس   9
 /D16/   (.)يتضمن أعضاء اللجنة  قرار مجلق الكلية 10
نسخة عن األوروتة مطبوعة ومجلدة ومتضمنة ملخص وائ باللغة األ نبية على أن يت  تطابق   11

 العنوان بين قرار مجلق الجامعة بالتسجي  واألوروتة المررقة 
 

  البحث العلمي  قرار مجلق 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جـــــامعة إدلــــب
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 رقم الوثيقة  الثبوتيات الالزمة لمنح درجة الدكتوراه  الرقم 
 /D17/                               الدكتوراه مسجال  بديوان الكلية الطلب الخطي المقدم من الطالب من أ   منح   1
اإلرسججججججججججالية المو هة من عميد الكلية إلى أعضججججججججججاء لجنة الحك  ملرخة ومسجججججججججججلة بديوان الكلية+   

 استمارة تقرير عالمة تقيي  + استمارة تقرير صالتية الرسالة للمناقشة  
 (Ph.D-1)  

(Ph.D-2) 
 (Ph.D-3) واتد وبتوقيعه لك  عالمة المناقشة لك  عضو من أعضاء اللجنة بمو ب كتاب  2
 (Ph.D-4) استمارة تساب المعدل العام للدكتوراه موقعة من  ميع أعضاء اللجنة ومصدقة من عميد الكلية   3
                   موضججججح ا ريه المعدل  تقرير لجنة الحك  والمناقشججججة على رسججججالة الدكتوراه موقع من أعضججججاء اللجنة   4

 العام للدر ة
(Ph.D-5) 

                                                                                       محضجججججر الدراع لرسجججججالة الدكتوراه متضجججججمن ا النقاج والحوار اللف  رو أثناء الدراع موضجججججح ا ريه    5
اسججججج  الطالب واختصجججججاصجججججه وتاريا المناقشجججججة وعنوان الرسجججججالة والقسججججج  والكلية ومعدل منح الدر ة  

 وتاريا الدراع
/D18/ 

قرار مجلق الججامعجة بتسجججججججججججججججيج  الجدكتوراه و ررجاا بعج القرارات ري تجال و و مجا )قرار مجلق   6
الجامعة المتضجججججججججججججمن تعدي  العنوان + قرار مجلق الجامعة ب بقاء القيد + إيقائ التسججججججججججججججي ( +  

 وصول  رع الرسوم  
 

  صورة عن الهوية الشخصية )أو  واز السفر(  7
  )النسخة األصلية(   ةقب  أعضاء اللجنة ورايق القس /عميد الكليبيان إ راء التعديالت موقع من  8
  كتاب من المدقق اللغوف ب  راء التعديالت وصالتية الرسالة للطباعة )النسخة األصلية(  9
  قرار مجلق الشلون العلمية والبحث العلمي بتشكي  لجنة الحك  )وتعديله إن و د( 10
يكون تاريا النشجججججججججر قب  تاريا الدراع )النسجججججججججخة األصجججججججججلية أو وبق  وثيقة نشجججججججججر بحةين على أن   11

  األص (

قرار مجلق الشلون العلمية والبحث العلمي باعتما  المجلة ري تال كانت مجلة محلية أو عربية   12
 أو أ نبية غير معتمدة 

 

 /D19/ قرار مجلق القس    13
 /D20/   قرار مجلق الكلية 14
                                                                           المعدلة عن األوروتة مجلدة تجليد ا رني ا وموقعة من قب  أعضججججججججججاء اللجنة ومتضججججججججججمنة  النسججججججججججخة   15

بجاللغجة األ نبيجة على أن يت  تطجابق العنوان بين قرار مجلق الججامعجة بجالتسجججججججججججججججيج               ملخص وائ  
 واألوروتة المررقة  

 

  ث العلميرار مجلق البحق 16
  قرار مجلق الجامعة 17

 



  بــــامعة إدلـــــج
 ......... ة ــكلي

 
 

 

Idlib University 

Faculty of  ………….. 

 الرقم:                                      /D1الوثيقة /                                       
 /    /    التاريخ:                                                                                               

                

 

 .............  عميد كلية  رالدكتو 
 

 .................... دكتوراه مقدمه طالب ال 
 .............................. :اختصاص   .................................: طالب في قسم

 بعنوان: الدكتوراه درجة أرجو التكرم بالموافقة على البدء بإجراءات التسجيل ل
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"
 بإشراف الدكتور: .......................................

 
 

               جزاكم هللا خير ا 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 .......... الدكتوراهطالب 



                                                                        إدلبجـامعـــة   

  ........................ كـليـة  
                

 

 / D2الوثيقة /

 -(  Seminar           م د ارس ة )الن ـــــــــــإع-
  ......................... ........  في الدكتوراه لنيل درجة  بحث علمي  تسجيل ل          م د ارس ة عن إجراء  .............كلية  تعلن

 .................. ....  الدكتوراه لطالب " ................."  باختصاص
 بعنوان: 

 Simplified Arabic"العنوان العربي" 
 Time New Roman "العنوان اإلنكليزي"

 بإشراف  
                مشرف ا مشارك ا ......... والدكتور  ،              مشرف ا علمي ا......... الدكتور 

 . ............الساعة م  2020/   /   بتاريخالموافق  .... في يوم  ..........كلية وذلك في 
 ............   كلية دــــعمي                                                                                                                    

 الدكتور ...........                                                                                                                       



  بــــامعة إدلـــــج
   ...........ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of  .............. 

 / D3الوثيقة /

 4من   1الصفحة  
 

 للتسجيل في درجة الدكتوراه   ةبحث مقدم خطة
 

 
 Thesis Title )باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان 

 الغنوان الج د فو الين ، ل لنوا                                                                                    عنوان الرسااااااولال فو الذي  الين منه م تنى تلنوا الرسااااااولاَّ  أ غر  لخص ى كناااااا ر تذ   ت  م]
منضااا م تو ل    كال(  3؛ )كن تنه م تنى حد د ال وهاااوأ  كلغود ( 2؛ )                         كن ي ون تيصااالو  عم توهاااوعى(  1ل )اآلت امراعي األتور 

لل ث  و             كن ي ون ترص  ( 5؛ )                                                                    كن ي ون قصااا را  ل در اات ون،  أ ون ايلوب  لوألف ور الرة باااا لصاااور     ا(  4؛ )                داخال  في توهاااوعى
 [َّو                                           لو احنوج الى اجراء تغدمل ف ى  ون  لك ت  ن  

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

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

 
 إعداد طالب الدكتوراه 

 ( الثالثي سماال)
 ....................................................................... 

 
 
 
 

 المشرف الرئيس  مشارك                                                        المشرف ال
 .................................                                                    ................................. 

 
 
 
 

 الهجري العام  العام الميالدي/
 

 



  بــــامعة إدلـــــج
   ...........ةــكلي
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 / D3الوثيقة /

 4من   2الصفحة  
 

 

جدمر  لولدراساااا  قو ذا لذهلثَّ                                                  ئا  فم ال ورئ   الى كن فنوك توهاااوعو  ك  تباااخلاهد  الى تهت]:  Introduction  المقدمة .1
تبااااودوب دراسااااا ال وهااااوأ، ت اااان ذا عذى  (  3،   )صنوةج لدراسااااوب سااااول ا(  2،   )                            ت ه دا  عوتو  عم تجول الهلث(  1)  تنضاااا م

 [َّتننهي لبؤال عوم يغهر عم ال   ذا( 4  ) ،فيا الهلث األف  ا النظرأا  النطه   ا ال نوقغا تم

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

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

  : Research  Problem  )Defining Research Topic((  مشـللة البحثتحديد موضـوع الرسـالة ) اختيار   •
الااطاارأاا   ] فااي  األ لااى  الاا ااطاااااااااااااااااااااااااااااااو   فااو  الاا ااوهاااااااااااااااوأ  حبااااااااااااااام اخااناا اااااااور  الااهاالاااااااث   خااراجاااااااى،   ن   اعاااااااداد                                        الااطااوأااااااال 

فاي يضاااااااااااااا   كن  الاهاااااااوحاااااااث  عاذاى  الاناااااااوجا ،  أاجااااااا   الاغاذا اي  الاغا ااااااال  تالاور  فاو  الا  اااااااااااااا اذاااااااا  ك   الا اوهااااااااااااااوأ   اخانا اااااااور 

 في ساه ل اخن ور توف  ل وهاوأ الهلث،   اعنهور  كن فيا الهلث سا  ون تلاااااااااااااااور ص اووى  تلس تي  ر  لوق  ل   لول صا ر
( 2؛ )ال وهااااااااوعوب الغذ  ا ال غ د  الني تلنوج الى ت ن ا عول ا(  1)ل نيودا اآلتي                                   ي باااااااانلباااااااام لطول  الدراسااااااااوب الغذ و كن م
ال وهاااااااوعوب  ( 4؛ )ال وهاااااااوعوب الني يصاااااااغ  الغاور عذى تودتو الغذ  ا(  3؛ )ال وهاااااااوعوب ال وتذا الني ال تهد  ت نغا

ساااااااااااااااااااااهااااااا ااااااال ال  الاااااااناااااااي  الااااااا اااااااوتضاااااااااااااااااااااا،  الااااااا اااااااوهاااااااااااااااااااااوعاااااااوب  جااااااادا ،   ااااااايا  جااااااادا ،  الضااااااااااااااااااااا ااااااا اااااااا                                                                   الاااااااواساااااااااااااااااااااغاااااااا 

 ال ت اا ذا الهلث     كن  ت  تالحظا   َّال وهااوعوب الني ي ااند حولهو ال ال ،  ال جد ا تم للاهو( 5؛ )األتر ف هوالى ح   ا 
تلدمدفو (  2ا(؛ )ت رأرأ)ناا ودا تهوةاار   ( 1)ل                                                           ت دتا كخرا،   ص و تغرض ال  اا ذا تهوةاار  َّ  لصاا ودنهو ورأ نون  عذى  تلنون 

 َّ[في تبوبالب
 ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ......................................................................................
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ا راز لغض الجواص  ك   ناايهو ، تم خالل؛ موهاا  تل  في  الي ر  ال   ا الغذ  ا  الغ ذ ا ل وهااوأ الهلث]  :أهمية البحث •

تصااااااال   لغض  ، ك   حل لغض ال  ااااااا الب الغذ  ا، ك  ساااااااد لغض الا راب في تو فو تنوفر تم ال غذوتوب و، ك ك  ةااااااارحه
 [َّاهوفا عذ  ا جدمد ، ك  تطوأر تنوق ، ك    ف ال نوأ عم لغض النيب راب ال طخ، ك  ال نوفج
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  بــــامعة إدلـــــج
   ...........ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of  .............. 

 / D3الوثيقة /

 4من   3الصفحة  
 

 
ــيا  • صطالق  افي تج وعا تلدد  تم الل وة  ال نط  ا د ر ال اهنا، تباااان دم  ن طا  ]  :Hypothesis  البحث  فرضـ

عندتو ،  عهور  تنم نا ودنهو تم قهل الهوحث حول تو منوقغى تم صنوةج لذهلث الين فو لصادد (ك  في لذ الحظا  النجرأ   
اليرهاا ا الهدمذا  أنوج   جود فرهاا ن مل    ،  تنم ع ذ ا ناا ودا اليرهاا ا ك  اليرهاا وب، تصااه  ع ذ ا اخنهورفو كسااوساا ا  فوتا

(Alternative Hypothesis )1H   الصيرأاك  اليره ا الغدت ا ك   الالفره ا (Null Hypothesis )0H]َّ 
 ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.......................................................................................
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 َّ[                                            ي يضل كن تنض م األفدا  الغوتا ال نوقغا لذهلث]  :Objectives  هدف البحثأ •

 ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ. .....................................................................................
 ..............................................................................ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ــدراســـــــــــــا    .2 ــةالــ ــة(    المرجعيــ الســـــــــــــابقــ ــدراســـــــــــــا   لااااااخسااااااااااااااذو  )]  :Literature Review)الــ م ؤخااااااي  لم                       ا ا 

عذى الهوحث االوالأ عذى الدراسوب البول ا في توهوأ الهلث،  دراسنهو دراسااا ص ديا فوحصا،  (،  دتجهو ه م ال  دتا
لاااااهاااااااو،  تااااا اااااوأااااا اااااااو   قاااااااوةااااا اااااااا  نااااااااااااااااااايااااا اااااااا  الاااااهاااااااوحاااااااث  لاااااااولااااا اااااوهاااااااااااااااااااوأ،  أااااا  اااااااد  م  ناااااااااااااااااااذاااااناااااهاااااااو  تااااااادا                                                                        أاااااهااااا ااااام 

ايجاود  (  2؛ )تياودن الن رار في الهلو (  1ل )ال طو  في الهلاث في كترأم ته  م تنجذى صناوةج في   ،                   ت نصاااااااااااااارا  ل لنوافو
أبااااانط   الهوحث تم خالل الغرض لذدراساااااوب الباااااول ا كن مهرز  ،   ال باااااودوب ال  نغا لدراساااااا ال وهاااااوأ الين تم اخن ور  

 ا الدراساااااااااااوب الباااااااااااول ا لصاااااااااااور  عذ  ا صوقد  داللا النضاااااااااااج الغذ ي في توهاااااااااااوأ الهلثَّ  ته  الغذ  ا، ف نو نهو  قدراتى

 َّ[فيل تلدمد توق  الهلث تنهو؛ لن وتل الهلو  الغذ  ا  اسنا ور الوق 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 [َّتم األس   ال واعد  ااجراءاب لذونول الى صنوةج عذ  ا سذ  ا
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ال ، الوق  ال طذو                                                                                            زتن و  ل ل ترحذا تم تراحذى، مذن م ةاا صاا و  تني ي  كتوم ت اارفى، األتر الين يي د  في ات وتى في  كن يضاا  توق نو
لذنيااااااوناااااااااااااا اااااال    ال طااااااا  في  ك نااااااوء  نااااااولااااااا                           تجااااااول    في  يااااااختي  النيااااااوناااااااااااااا اااااال  فااااااي   تجااااااول  ا   ال ا ر ؛  لااااااول غذوتااااااوب   زح هااااااو 

ياا يااناارض  ال  تاالاااااااو لاااااااا،  اا اااااااو  ك ل  تاام  تبااااااااااااااااناا اا ااذاااااااا  تاا ااون  افاا اااااااا  كن  لااذاا ااطاااااااا  ماا نااوقاا   ال  الااهاالااو                                                                                         الاا ااوهااااااااااااااااوأَّ  فااي 
 [َّرالن    عذ هو  يطرك تو          ف ا را   صهوة ا،ف هو كن ت ون 
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 .......................................................................................................... ........ 

......................... ........................................................... ....... ............... ......... 
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 :المناقشة •
 : من الحضور طرحت األسئلة اآلتية للبحثبعد أن قام الطالب بشرح الفكرة البحثية 

 د. ........................ •
 السؤال: -
 الجواب: -

 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 ........................د.   •

 السؤال: -
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 د. ........................    •
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 الجواب: -
 

 المشرف الرئيس                                                                المشرف المشارك      
 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع(         

 
 :القسم/الكليةرأي مجلس  

اطلع مجلس القسم بجلسته رقم /       / المنعقدة بتاريخ       /       /      على السيمينار المقدم من قبل الطالب  
 ....... .................................................. : بعنوان لتسجيل أطروحة ماجستير  ................... 

 .................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
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 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
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2   6   
3   7   
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 دكتوراهة ساللر  استمارة مشروع بحث علمي 
 القسم األول : المعلومات االدارية

 .......................... ................ سم الطالب:ا -1
  ....................الدرجة الجامعية األولى التي يحملها: -2

 ...... ................ القسم:  -3

 ...... ..... ...........الكلية:  -4
 المقررات التي درسها: -5

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

  .................................................. 
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 باللغة العربية:  األطروحةعنوان   -8
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 ................................................................................................. ...... 
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 ... .............. ........................................................ تاريخ البدء )المقترح(:  -13
 مجمل نفقات مشروع البحث )وفق الجدول التالي( : -14

السنة   النفقات التقديرية
 األولى 

 السنة الثانية 
 )إن وجدت( 

 السنة الثالثة 
 )إن وجدت( 

 المجموع 

كلفة التجهيزات والبرمجيات  
 والمراجع المطلوب تأمينها  

    

نفقات تشغيلية واستهالكية 
)مواد،مطبوعات،صيانة، أجور  

عمال، أجور إنتقال داخلي  
 لألعمال الحقلية...الخ( 

    

     زيارات علمية
     أعمال حقلية و/ أومخبرية

نفقات أخرى لم تلحظ في البنود  
% من  5تتجاوز السابقة )ال 

 ميزانية المشروع(

    

     المجموع
  
 عنوان الطالب:................................................................................   -15

 اإللكتروني.............................................. هاتف جوال.......................... البريد 

 اسم الطالب: ................................. التوقيع: .......................................... 
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 تاريخ تقديم الطلب    /      /  
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 دكتوراهالماجستير/ال لرسالة مشروع البحث العلمي معلومات تفصيلية حول مقترح القسم الثاني :

 :تثبت أصالة المشروعالمشكلة العلمية ومبررات مشروع البحث من خالل دراسة تاريخية مرجعية حديثة  -1
 المشكلة العلمية في مشروع البحث:  -1 -1

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

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

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

د   -2-1 ــ                                                                                                         الدراسة المرجعية لمشروع البحث وأهم المراجع ذات الصلة ) يتم التركيز على المراجع   الحديثة بهدف التأكــــــــــــ
 من أصالة الموضوع(:
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 ................................................................ ................................................
................ ................................................................................................ 

 

 البحث :    مشروع هدف -2
........................................................................ ................................................

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

 ........................................................................................................................
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 : لبحث والجهات المستفيدة منهاالنتائج التطبيقية المتوقعة من ا -6
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
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 ........................................................................................................................

 ................................ ........................................................................................ 
 )يذكر واحد أو أكثر حسب طبيعة البحث(: من البحث والمنتج المتوقع،حسب األولوية المباشر األثر -7

 في التنمية االقتصادية و/ أواالجتماعية:   -1 -7
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................

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

 في توليد المعرفة المفيدة في التعليم:  -2 -7
.................... ............................................................................................

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

 في تشخيص مشكالت المجتمع:   -3 -7
 ................................................................................................................

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

 في زيادة المخزون المعرفي الوطني واالنساني:  -4 -7
.................................. ..............................................................................

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

 ( إن وجدتآثار أخرى) -5 -7
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 : طالبالكمية والنوعية لتحقيق هدف المشروع وبلوغ نتائجه المتوقعة من وجهة نظر ال مؤشرات ال -8
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 .........................................................................................................................
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 ف مشروع البحث:المستخدمة في تحقيق هدمنهجية البحث والتقنيات والطرائق العلمية  -9

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

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

 : الالزمة الجراء البحث والمراجع  والبرمجياتالتجهيزات -10

 : المتوفرة في الجامعة والتي يمكن استخدامها الجراء البحث والبرمجيات التجهيزات -10-1
 مكان وجودها  و البرمجيات  التجهيزات 

  
  
  
  
 
متوفرة في الوغير    المتــاح اســــــــــــــتخــدامهــا لــدى جهــات أخرى الجراء البحــث   والبرمجيــات   التجهيزات   -10-2

 :الجراء البحث  الجامعة
 مكان وجودها  و البرمجيات  التجهيزات 

  
  
  
  
 :  الجراء البحث  المطلوب تأمينهاوالمراجع  والبرمجيات  التجهيزات  -3- 10

 ها موعد الحاجة الي التقديريةالقيمة  والمراجع  و البرمجياتتجهيزات اسم ال
 )ضمن البرنامج الزمني لتنفيذ البحث(
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   المجموع
 

  المخصصة للبحث: المواد المستهلكة -11
 السنوية  الكلفة  سعر الوحدة  الكمية  نوع المادة 

    
    
    
    
    

  المجموع
 

 : بما فيها أجور النقل أو مخبرية أعمال حقلية و/ -12

 
 نوع العمــــل 

 
 مدته الزمنية 

 ه تكلفت
 )بما فيه أجور النقل والعمال وخالفه( 

   
   
   
   

  المجموع 
 
    :)ان وجدت ( في اجراء البحث وجوانب هذا التعاون  طالبالجهات األخرى التي تتعاون مع ال -13

 أوجه التعاون  الجهة
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                            اعتبارا  من تاريخ المباشرة  ...........البرنامج الزمني للسنة :                                                          البرنامج التنفيذي الزمنى لمشروع البحث -14
 رقم األشهر  األعمال التنفيذية

 النتائج المتوقعة حسب الفئة
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األعمال التفصيلية Categoryالفئة 

 - ( 1)مال التحضيرية األع -1
- 

             

جمع المعلومات  -2
 واالستقصاء الحاسوبي

- 
- 

             

 - (2)األعمال الحقلية  -3
- 

             

 - (2) األعمال المخبرية-4
- 

             

 - (3)زيارات التبادل العلمي-5
- 

             

 -النشر )تقارير فنية-6
 نشرات علمية( 

- 
- 

             

 - أعمال متفرقة -7
- 

             

 مواد وأجهزة ومعدات وخدمات مساندة…الخ(. يقصد باألعمال التحضيرية كافة األعمال التي يقوم بها الباحث للتحضير للبدء ببحثه )زيارات استطالعية، الحصول على مستلزمات البحث من (1)
  6م، أخذ عينات تربة من 2×1تحليل كيميائي لعينات مائية للشوارد الرئيسة، حفر أربعة خنادق بأبعاد  50والمخبرية بشكل كمي، على سبيل المثال: تنفيذ يطلب ذكر األعمال التفصيلية الحقلية  (2)

 م…الخ.  1مواقع وعلى ثالثة أعماق متساوية حتى 
 تحدد في الزيارات العلمية تواريخها، فتراتها، أماكنها. (3)

 . وفق محتوى األعمال والمدة السنوية للمشروع استخدام عدد الصفحات التي يراها إلعداد برنامجه التنفيذي يمكن للباحث مالحظـة:
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                                                                                                    لمشروعا ميزانية اجمالي -15
                                             

 السنة
 البند 

 
لنفقة كنسبة مئوية في ل  القصوى  حدودال

 الميزانية 

 المجموع مالحظـــات  السنـــة
 

 الثانيـة  األولـى
 وجدت()إن  

 لثة الثا
 )إن وجدت(

  

      %35 نفقات تشغيلية واستهالكية-1

 زيارات التبادل العلمي -2

 ،..(مراسالتواالتصاالت)هواتف، 

15%      

      % 25 أعمال حقلية و/ أو مخبرية -3

      % 30 تجهيزات مكملة وبرمجيات-4

      %  10 نشر علمي -متفرقات-5

      %100 المجموع

  كلفة المشروع الكاملة ، للمدة المذكورة أعاله



 

 9من  9الصفحة 

 

 

، مع توضـــي   في أهمية البحث، وفيما ورد في بنود هذه االســـتمارةالرأي المفصـــل  يتضـــمن    قرار مجلس القســـم المخت   -16
 :للحكم على درجة انجاز المشروع  مجلسالمؤشرات الكمية والنوعية المعتمدة من ال

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

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

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

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

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

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

 

 قرار مجلس الكلية المخت :  -17
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

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

 بحث العلمي: الالشؤون العلمية و قرار مجلس   -18

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

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

 
 
 
 
 

 
 



  بــــامعة إدلـــــج
 ......... ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of   ....... 

 الرقم:                                    /D7الوثيقة /                                        
   /    /   التاريخ:                                                                                                  

                

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: ..............................
 ..............................................اختصاص: ........................  قسم:  

كم ددددددددددددددرا   ال دددالددد(: ..............................  العليدددا  ككتورا    أتعهدددد شددداعلددددددددددددددراا علي  دددالددد( الددددرا.ددددددددددددددددا. 
 لنيل كرجة الدكتورا  ...................... شاختصاص ................................  

                                                                       لرا عليها أصوًل  والمسجلة شموج( قرارا. مجلس الجامعة حتي هذا التاريخ هي:                              علم ا أن  عدك الر.ائل التي ا  
 ر.الة ماجستير/ككتورا  كم را رئيس.          -
   .  م اركر.الة ماجستير/ككتورا  كم را             -

 كما هو مبين في الجدول التالي:
ــ   ــــــــالــــــــب   م اســـــــــــــــ

 الماجستير/الدكتوراه
ــو   عنوان األ روحة نـــــــــــــــ

 األ روحة
نو  

 اإلشراف 
رق  وتاريخ قرار 
مجلس الجامعة 

 بالتسجيل 
 رقم/    /      1

 تاريخ   /  / 
 رقم/    /      2

 تاريخ  /  / 
 رقم/    /      3

 تاريخ   /   / 
 رقم/    /      4

 تاريخ   /   / 
 رقم/    /      5

 تاريخ   /   / 
 الدكتور المشرف  

 )اس  وتوقيع(
 عميد الكلية                                                                               القس  رئيس    

 الدكتور..............                      الدكتور...................                                               
 



 
  ........امعة ـــــج

 ......... ة ــكلي

 ........... University 

Faculty of   ....... 

                                                                                   /D8الوثيقة /
                 

 

 عميد كلية .............  رالدكتو 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: .............................
 .......................................قسم:       اختصاص: ........................  

.........  ( الطدالد): ..............................دكتوراه أتعهدد اداراددددددددددددددراس تلا عدالد) الددرا ددددددددددددددا  العليدا  
 ......ااختصاص ...............  ......................الدكتوراه لنيل درجة   .كمشرس .................
 

 الدكتور المشرف  
 )اسم وتوقيع( 

 
 

 عميد الكلية مصدق   
 الدكتور.............. 

 



  جـــــامعة إدلــــب
 كليــة.............  

 قسم ............ 

 
Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 / D9الوثيقة /

 

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تسجججججحث  لمي لنيل   ث  

  لفججججج  ا ججججججج  جججججج جججججج را  درجججججججج   
.....................  ...

 ..طا ب............... ن
 :المرفقات

 ا طنب ا خطل -

 .ا ي ارس إلالن  -

 .ا ي ارس ممضر  -

 مخطط ا بمي -

ا ج ج  ججججججج    - لج   صجججججججججججججج ر  
 ا شخصث 

صجججججججججج ر  ل  مصجججججججججج      -
 ا  خرج

فجمج   - وثجثج ججججججج   جحجججججججا  
 ا نغ 

ك جا  لدج د ا رسجججججججججججججججا ج   -
لنث جججججججا  يشججججججججججججججر   ا  ل 
ا ججدججنججيججل ، ا ججيشججججججججججججججججر  

 وا يشر  ا يشارك.

 ا  نحنس  وحض ر    م  األلضاء:       ر ثس   ا     ر.......اف  مت ا حنس  لمض ر 
 . ................د.................، د..........................، ،د.............
   تغثب لدججذر:

 ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
محن    ألضججججججججججججججججججججاء  م   اطند ا  و   .................اج يع  ا ي ججججججج    ا خطل  ا طنجججججججب  ا ججججججج    را  طجججججججا جججججججب  لنى 

   ............... لاخ صججا"  ................  فل    ا     را   سججحث  لمي لنيل   ث  درج      ..................
 ببمي ل  ا ه:

   العنوان العربي"
   العنوان اإلنكليزي  

                                         مشجرفا  لنيثا ،  يا اطنع ألضجاء محن  ا  سج    إد بلحامد   .........  فل  نث    أسج ا .........لإشجرا  ا     ر  
 .ولنى ا ثب تثات ا يرف   ، سحث  ا بمي  ا ي ارس لنى خط  ا بمي وممضر 

 وبد  ا ي ا ش  وا ي او   ا  ر  ألضاء ا يحن  ماينل: 
  ث    ....................ا     را   طا ب  دنيل  ا بمي  ا تسحث     م ارس ا ي اف   لنى ما جاء فل ممضر   .1

   ببمي ل  ا ه:.................لاخ صا"  ................ فل  ا     را  درج  
   "العنوان العربي

   العنوان اإلنكليزي  

               مشرفا  لنيثا . إد بلحامد   ............فل  نث    ...........أس ا  ................... لإشرا  ا     ر 
  ى محن  ا كنث .هذا ا يمضر إ  رفع .2
لض      لض                    لض                    لض                       لض               

()اس  وت  ثع        )اس  وت  ثع(           )اس  وت  ثع(            )اس  وت  ثع(         )اس  وت  ثع(        
    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
 ....... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib university 

Faculty of   ........... 

Faculty council  
 / D10الوثيقة /

 /    المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /ذو ال...... قرار مجلس كلية 
  م 2020/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ........... .............. للطالب    الدكتوراهرسالة    تسجيل  :الموضوع
 : المستندات

 . وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعة الدكتوراه المطلوبة لتسجيل  الثبوتيات  -
 : وبعد االطالع على 

 م، والئحته الداخلية.  2019/ لعام 27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 : الموافقة علىمجلس الكلية   يقترحوبعد المداولة 

اختصججججا  بجامعججججة   لجججج   ................فججججي كليججججة ..........  ......... للطالجججج  الججججدكتوراه موضججججوا ر ججججالة تسجججججيل   •
 :بعنوان  ....................

 Simplified Arabic "العنوان العربي  "
 Time New Roman " العنوان اإلنكليزي "

، والدكتور                مشرف ا علمي ا ............اختصا   ........... في كلية   األ تاذ المساعدالمدرس/  ......الدكتور تسمية   •
 .للطال  المذكور دكتوراه على ر الة ال                           ........... مشرف ا مشارك ا 

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة  •

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
   .........عميد كلية 

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

 
 

 

 

 

 



  بــــامعة إدلـــــج
 ............. ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

 الرقم:                                  /D11الوثيقة /                                       
  /   /   التاريخ:                                                                                              

                

 .................  عميد كلية  رالدكتو 
 

 ........................... الدكتوراه مقدمه طالب 
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

 الموسوم بعنوان: الدكتوراه أرجو الموافقة على البدء بإجراءات إنهاء بحث 
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررارك ا  ..، والدكتور.........              مشرررررف ا علم  ا...  ......بإشررررراد الدكتور 
بكترابرة    وقمر  كرافرة الت رارل العمل رة المتعلقرة برالبحرث،    ر  أنه            علمر ا أنني  20/    /   تراريخ   /    /  رقمال رامعرة 

 .األطروحة بشكلها النهائي القاب  للتداول
 ولكم جزيل الشكر 

 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............الدكتوراهطالب 



  بــــامعة إدلـــــج
 ...........  ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………… 

 الرقم:                                 /D12الوثيقة /                                        
  /   /    التاريخ:                                                                                              

                

 

 كلية............. الدكتور عميد 
 

 مقدمه الدكتور: ........................... المرتبة العلمية: ..............................
 ..............................................اختصاص: ........................  قسم: 

 موسوم بعنوان: بحث لالمسجل   ........................... الدكتوراه طالب                    نحيطكم علم ا بأن  
العنوان العربي"""  

 "العنوان اإلنكليزي"

  العمليببة المتعلقببة بببالبحببث التجببار   كببا ببة  قببد هن    )  ،20/   /     تبباريخ  /     /  بموجببب قرار مجلا الجببامعببة رقم
 .القابل للتداول بكتابة األطروحة بشكل ا الن ائي ام، وق]للكليات العلمية[(

 يرجى التكرم باالطالع 
 

 المشرف العلمي                                                           المشرف المشارك

 .... الدكتور.............                                                    ....الدكتور............. 

 

 



                                                                        إدلبجـامعـــة   

  ........................ كـليـة  
                

 

 / D13الوثيقة /

 -(  Seminar           م د ارس ة )الن ـــــــــــإع-
 باختصاص  ............................... في الدكتوراه لنيل درجة  بحث علمي نهاءل           م د ارس ة عن إجراء .......كلية  تعلن

 .................. .... الدكتوراه لطالب    " ................." 
 بعنوان: 

 Simplified Arabic"العنوان العربي" 
 Time New Roman "العنوان اإلنكليزي"

 بإشراف  
                مشرف ا مشارك ا ......... والدكتور  ،              مشرف ا علمي ا......... الدكتور 

 . ............الساعة م      /  /    بتاريخالموافق  .............. في يوم  ..... ..........كلية وذلك في 
 ............   كلية دــــعمي                                                                                                                    

 الدكتور ...........                                                                                                                       



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /D14الوثيقة /

 رئيس القسم/ عميد الكليةتوقيع 
 3من   1الصفحة  

 

 بحث علمي  إنهاء( Seminar)           م د ارس ة  محضر 
 

 2020/  /  :  تاريخ الجلسة •
   .......................................  أعد الجلسة: •

   :)باللغتين العربية واإلنكليزية(  البحثمشروع عنوان   •
.............................................................................................. ............ ......... 

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

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

 ............................................................................  :الدكتوراه ب  اسم طال  •
 المشرف المشارك:.................................   .....................................   المشرف الرئيس: •
 أعضاء  /      /:عدد األعضاء القائمين على رأس عملهم •
 ف ومخطط البحث:اهدأ •

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

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

 Materials and methodsمواد وطرائق البحث   •

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

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

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

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

  المرجعية:  الدراسات واألبحاث •
 ...................................................................................................................



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /D14الوثيقة /

 رئيس القسم/ عميد الكليةتوقيع 
 3من   2الصفحة  

 

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

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

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

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

 :المناقشة •
 : من الحضور طرحت األسئلة اآلتية للبحثبعد أن قام الطالب بشرح الفكرة البحثية 

 ........................د.   •
 السؤال: -
 الجواب: -

 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................    •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 ........................د.   •



  بــــامعة إدلـــــج
  ...................... ةــكلي

 Idlib University 

Faculty of ………….. 

 /D14الوثيقة /

 رئيس القسم/ عميد الكليةتوقيع 
 3من   3الصفحة  

 

 السؤال: -

 الجواب: -
 د. ........................ •

 السؤال: -

 الجواب: -
 

 المشرف الرئيس                                                                المشرف المشارك      
 )اسم وتوقيع(                                                                  )اسم وتوقيع(         

 
 :القسم/الكليةرأي مجلس  

اطلع مجلس القسم بجلسته رقم /       / المنعقدة بتاريخ       /       /      على السيمينار المقدم من قبل الطالب  
 ....... .............. .................................... :بعنوان  لتسجيل أطروحة ماجستير/دكتوراه  ................... 

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

 المقترح: 
 ❑  تعديالت جوهرية وإعادة العمل    ❑تعديالت جوهرية قبل التسجيل         ❑بدون تعديالت  تسجيل البحث  

 

 التوقيع  أسماء الحضور م التوقيع  أسماء الحضور م
1   5   
2   6   
3   7   
4   8   
 عميد الكلية          رئيس القسم                                                                            

 )اسم وتوقيع(                                                                                   )اسم وتوقيع(  



  بــــامعة إدلـــــج
   .............ةــكلي

 قسم ............ 

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 /D15الوثيقة /

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    /  تاريخ   ......من يوم   (....... )افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
تشكككككككككككككك  ككككككك     ككككككك        
و  م كككة شكككككككككككككككك     ككك     كك   
    كككككككككككككككككككككككككك  كككككككككككككككككككككككككك كككككككككككككككككككككككككك     

 ................. لطة ب

 :المرفقات
  ككطككلكككككككب   ككمكك ككككككك    كك   -

 صةحب   عال  .
و كككككك  ككككككككككككككككككك   - إعككككككالر 

 إنهةء   ب ث.     س 
         س   . -
  ص    تخ ج. -
كككك كككككككة    سكككككككككككككككككككككةتككككككك     -

 .  مش ف  
ككككككك كككككككة   كككككك كككككككة كككككك  ككككككك    -

   ط وح   لم ة ش .
نسككككككككككككككخككك      ط وحككك    -

          . 

 ة  ل لس  وح            ع ةء:        ئ س          ....... ف   ت    لس        
............. ، ،..........................  ،................. ................ . 
   تغ ب  عكك  :

 ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
  ................              طة ب  على   طلب   خطي   م         طلع    و   .................   مع  ع ةء   لس  

و  مسك ل          لس  ة ع     ................ ةخ صكة               شك               و  م ة شك             
        شكككك فة    ..........                        شكككك فة  علم ة  و          ........... إشكككك  د         ..............  تة  خ     ......       إ  ب

 : ع   ر           شة  ة  
 " العنوان العربي"
 " العنوان اإلنكليزي "

وبع    م ة شكك  و  م  و       ا   سككة   ،  إنهةء   ب ث وعلى   ثب ت ةت   م ف        سكك وبع   الطالع على    كك  
  ع ةء   م لس  ةيلي:

إنهةء   ب ث، وتش               و  م ة ش    مؤ ف         ةت         س   م  ف   على  ة  ةء في        .1
 :    ة     سمةؤ  

   صف     ة ع    كل     الخ صة    م تب    علم    الس   
1       
2       
3       
4       
5       
2. ..........  ل    آل             ة وفق   لطة ب   م                   ط وح             غ  ة               ة    تسم           

 .................... تة  خ .................. 

       م    إ ى   لس   كل  .  فع .3
ع                     ع                      ع                      ع                ع     

) س  وت   ع(          ) س  وت   ع(           ) س  وت   ع(              ) س  وت   ع(      ) س  وت   ع(    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
   ......... ةــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of …………. 

Faculty Council  
 / D16الوثيقة /

 

 قرار مجلس كلية ...... ذو الرقم /    / المتخذ بالجلسة رقم /   / 
 م  2020هجري الموافق في    /  / 1442 تاريخ /   

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 .الدكتوراه...........  : تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالبالموضوع
 :المستندات
 .لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطالب الدكتوراه وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعةالثبوتيات المطلوبة  -

 :وبعد االطالع على

 والئحته الداخلية. ،  م 2019 ملعا /27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 : مجلس الكلية الموافقة على يقترحوبعد المداولة 
 بعنوان:الموسوم ..............للطالب  الدكتوراه  الموافقة على ما جاء في محضر سيمينار إنهاء بحث  .1

 Simplified Arabic" العنوان العربي  "
 Time New Roman"العنوان اإلنكليزي" 

................   اختصججججا   ب    /   /  تاريخ    /   بموجب قرار مجلس جامعة إدلب رقم /  بجامعة إدلب.......  في كلية  والمسجججججل  
 . .................اختصا   ..............في كلية ........... المدرس بإشراف الدكتور 

 :من الدكاترة التالية أسمائهم للطالب المذكور الدكتوراه لرسالة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  .2
 الصفة الجامعة الكلية  االختصا  المرتبة العلمية االسم م
1       
2       
3       
4       
5       

 

 . رفع القرار إلى المجالس الجامعية المختصة •
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
 .............. عميد كلية 

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



  بــــامعة إدلـــــج
 ............. ة ــكلي

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

 الرقم:                              /D17الوثيقة /                                         
 /    /   التاريخ:                                                                                             

                

 .................  عميد كلية  رالدكتو 
 

 ........................... الدكتوراه مقدمه طالب 
 طالب في قسم: .......................... اختصاص: ........................

 الموسوم بعنوان: الدكتوراه  منح درجةأرجو الموافقة على البدء بإجراءات 
 "العنوان العربي"

 "العنوان اإلنكليزي"

بموجب قرار م لس والمسرررر                    مشرررررف ا مشررررارك ا  ..، والدكتور.........              مشرررررف ا علم  ا...  ......بإشررررراد الدكتور 
  20/   /  تاريخ  /   / رقمال امعة 

               من ق ب   ل نة  التعديالت المطلوبة   بإجراء  وقم  ،  عن األطروحة بتاريخ ...................  ناقشرررر               علم ا أنني
 .                      وتدق ق األطروحة لغوي االحكم والمناقشة، 

 ولكم جزيل الشكر 
 

 مقدم الطلب                                                                           

 ........ ............الدكتوراهطالب 



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 /D18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية                                                                                                       

 3من   1الصفحة  
 

 دكتوراه محضر دفاع عن رسالة 
   /  /   :تاريخ الدفاع
   ....................................  أعد الجلسة:

  :األطروحةعنوان 
.............................................................................................................

........................................................................................................... 
 والمؤلفة من الدكاترة 2020/ الموافق /......من يوم .......ساعة اجتمعت لجنة الحكم والمناقشة عند تمام ال

        رئيسا  .....                     د. •
       عضوا  ......                  د.   •
       عضوا    .......               د.   •

       عضوا               د. ........... •

       عضوا                د. ......... •
 :............التعريف بطالب الدراسات العليا الكليةعميد الدكتور  قامثم 

باألعضاء والحضور وأعطى الكلمة للمرشح إللقااء عار   ........بدأت أعمال لجنة الحكم بترحيب رئيس اللجنة 
 :الموسوم بعنوان الدفاع المتمثل بعر  تقديمي عن البحث 

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

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

............................................................................................................. 
 وسرد خاللها:

  Research Objectives هدف ومخطط البحث:أ
1-  

2-  
3-  

 Materials and methodsمواد وطرائق البحث 

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

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



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 /D18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية                                                                                                       

 3من   2الصفحة  
 

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

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

 بطاقة المرجعية:ال
.............................................................................................................

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

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

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

 
 والتوصيات:  االستنتاجاتثم خلص الباحث إلى أهم  

1. ............... 

2. ............... 

3. ................ 

4. ............... 

5. ............. 

6. .............. 
 المناقشة:

 : من أعضاء لجنة الحكم  األسئلة اآلتية تم طرح  أطروحته نتائج بعر بعد أن قام الطالب 

 ........................د.   •

-  
 . ........................د •



  بــــامعة إدلـــــج
   ...................ةــكلي

 

 Idlib University 

Faculty of …………. 

 /D18الوثيقة /

 رئيس القسم/عميد الكلية                                                                                                       

 3من   3الصفحة  
 

-  

 ........................د.   •
-  

 
 

 انتهت بقرار لجنة الحكم من أجل وضع درجة األطروحةللتداول  / د 15لمدة /الدكتور رئيس اللجنة الجلسة  رفع
 :باقتراح

 ...........بتقدير/         /بدرجة باختصاص   ........درجة  .....منح طالب الدراسات العليا 
 

 تواقيع أعضاء اللجنة
 رئيس اللجنة               عضو                                          عضو                      

 
 
 

 عميد الكلية   
 



  بــــامعة إدلـــــج
   .............ةــكلي

 قسم ............ 

 Idlib University 

Faculty of ……….. 

Faculty Council  
 /D19الوثيقة /

 

 محضر الجلسة رقم )......(          
 2020 /    / تاريخ   ............من يوم   (...........)افتتحت الجلسة في تمام الساعة  

 

 موجــــز البحث 
 وجدول األعمال

 تفــاصيل المنـاقشــــــــــــة 

  الموضوع:
 ا ننننننن  ننننن ننننن  ا  طننننننن  ننننننن     مننننن ننننن 

.......................  
فننننننننن    ا ننننننننن  ننننننننن ننننننننن  ا  د جننننننننن   

........................ 
 :المرفقات

 ا طل  ا خط .  -
ا نننننن نننننن نننننن   - قنننننننا   نننننن نننننن ننننننن  

 وا م  قش .
صنننننننننننننن    م نننننننننننننننن قنن      -

 اإلج ز .
ا ن ننننننن من ننننننن   - من ننلننم  قننا  

 ب س يل ا ب ث.
ا ننننبنننن نننننننث   - منننن ننننلننننم  قنننننا  

 ا  لم  ب ش يل ا ل   .
 المننن  ا م ننن قشنننننننننننننننن    نننل  -

  ض  م  أ ض ء ا ل   . 
 اس م    حس ب ا م  ل. -
 بي ن إجناء ا    يالت. -
ا نننن نننن  ننننننن    صننننننننننننننننن    -  نننن  

 ا شخ ي .
األطنوح  وصنننننل اسننننن ال    -

 م  ا م  ب  ا من ز  .

    ل لس  وحض    ل م  األ ض ء:        ئيس   ا      .......اف   ت ا  لس  ب ض   
 . ................د.................، د..........................، ،د.............
   تغي  ب ننذ :

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
أ ضنننننننننننننننننن ء م لم   ا منننننن   م   اطل  ا  و   .................اج مع  ا خط   ا طلننننن    ا ننننن     ا  طننننن  ننننن    لى 

 " ...............ب خ   ص "................ ف   ا      ا  د ج    م  ه................ 

ا شنوون ا  لمي  قنا       ا     وا م  قشن  ا مشن ل  بم ج  قنا  م لم كم  اطلع أ ضن ء م لم ا نسن   لى  
 .و لى ا ثب تي ت ا منفن  ،.................ت   خ  /....ا ب ث ا  لم   ق  /و 

 وب   ا م  قش  وا م او   اق نح ا س د  أ ض ء ا م لم م يل : 
وا م  قش    .1 ا      قنا        ف     ا      ا  د ج     .................  ا ط      بم  ا م افن   لى 

  ..........................." )"  ...............اخ   ص  وب  ج  ........ب ن ين       )
( ............) . 

 هذا ا م ضن إ ى م لم ا  لي .  فع .2

 
  ض                        ض                       ض                    ض                 ض 

)اس  وت قيع(        )اس  وت قيع(          )اس  وت قيع(                 )اس  وت قيع(       )اس  وت قيع(   
    

 رئيس القسم                                                                       
      الدكتور ...............                                                                          



  بــــامعة إدلـــــج
 ..... ة ــكلي

 ةــالكلي لســمج

 Idlib University 

Faculty of  ........ 

Faculty Council  
 / D20الوثيقة /

 

 /       المتخذ بالجلسة رقم / /     رقم /...... ذو القرار مجلس كلية 
  م 2020/   /    هجري الموافق في  1442    تاريخ /

 2020/2021للعام الدراسي 
 

 ..................   اختصاص  ............. ......في    الدكتوراه درجة   ...  .......  منح طالب الدراسات العليا :الموضوع
 :المستندات

 .وفق القوائم المعتمدة من مجلس الجامعة  الدكتوراه الثبوتيات المطلوبة لمنح درجة   -

 : وبعد االطالع على
 م، والئحته التنفيذية.  2019تاريخ  / 27قانون تنظيم الجامعات رقم / -

 :الموافقة علىوبعد المداولة يقترح مجلس الكلية 
اختصةةةةةةةةةةةةةةاص    ...........في    الةدكتوراه درجةة    .........الطةالةب    بمنحالموافقةة لل  قاار لجنةة الح م والمنةاق ةةةةةةةةةةةةةةة   .1

 (............( وبدرجة ).........بتقديا لام )  ............

 .رفع القاار إل  المجالس الجامعية المختصة .2

 
 

 أمين سر المجلس 
 ................ 

 
 

 رئيس المجلس 
 ............. عميد كلية 

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

 
 



 جامعة إدلب

  نموذج مراسلة                              ...................كلية

                                                                     

 
 السيد الدكتور.................................... 

 /          /       العلمي رقم..............تاريخالشؤون العلمية والبحث                بناء  على قرار  

 أطروحة الدكتوراة(-في لجنة الحكم على )رسالة الماجستير                       المتضمن تسميتكم عضوا  

 . .......................... كلية:  في .قسم: ....................من   ..........................................للطالب: 

 بعنوان:
 ..........................................................................................................................

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

 . الدكتور: ................................. المشرف العلمي

 . : ...............................المشرف المشارك الدكتور

 رف  ل االالالالال اار رفي لال صالالالالالالدا ة تفاي هتييادا   (Ph.D-1)يرجى بيان رأيكم في صالالالالالاليس لةراالالالالالاةس لةارفتس رف  ل االالالالال اار  
(Ph.D-2)  :ع ى أن هوزي لةترجات كاآلهي 

 (.Ph.D-2( درجس من أصل لةعامس لةك يس ة تييم لألطررلس رف  ل ا اار  )40خصص )   ه    ͟͟

 (.Ph.D-3( ةاجريات لةتفاي عن لةرااةس أر لألطررلس رف  ل ا اار  )50)خصص    ه    ͟͟

رف   سفي مج س عربيس أر عاةايس محكا( درجات ة نشالالالالالالالالالر  10)أر  في مج س مح يس محكاس  ة نشالالالالالالالالالر ( درجات5)خصالالالالالالالالالص    ه    ͟͟
 (.Ph.D-3ل ا اار  )

                                                          ( يوما  من تاريخ اسلتال  الرسلالة أو ارطروحة ليتم تحديد موعد 14( إلى عميد الكلية خالل مدة )Ph.D-1ترسل  اسسلتمارة )
 دوره إلى رئيس لجنة الحكم ويفتح المغلف بعد اسنتهاء من المناقشة عند وضع العالمة.بليسلمها  المناقشة،

 شاكرين تعاونكم 

 . الكلية: ............................عميد                                                            

 . التوقيع: ..............................                                      

 ة  ولصل مع إدلر  لةك يس: 

 فاكس:......................................  ..هاهف:..............................................



 جامعة إدلب

 (Ph.D-1)استمارة                            ............ كلية
 

 تقرير عضو لجنة الحكم 
 لدفاع"لالرسالة أو األطروحة  صالحية"

 
 بجامعة إدلب .......................... الكلية:....................... الطالب: 

  الرسالة: عنوان

 "العنوان العربي"
"العنوان اإلنكليزي  "  

. نقاط القوة: 1
..................................................................................................................................................

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

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

 . نقاط الضعف:2
..................................................................................................................................................

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

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

 تؤجل إلجراء تعديالت(: -وضة مرف -. صالحية الرسالة للمناقشة )صالحة3
..................................................................................................................................................

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

   . من تاريخ استالم األطروحة أو الرسالة   أسبوعيندة خالل م( إلى عميد الكلية  Ph.D-1                ت سلم االستمارة ) -

 عضو لجنة الحكم 

 .............. الدكتور                                                                                              

 التوقيع:                   



 جامعة إدلب 

  (Ph.D-2)استمارة                                       ...........كلية

 
 تقرير عضو لجنة الحكم قبل الدفاع

 "عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع"
  الطالب: ....................................... اسم 

 . الكلية: ............................................

  ...........................................................................................................الرسالة: عنوان
................................................................................................................. ......... 

 . .................................المشرف: ......... الدكتور

 .... .باإلشراف: ............................الدكتور المشارك 

 (: 2( موزعة وفق الجدول)40درجة من أصل ) ..........عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع:.........................

 الرسالة قبل الدفاع للكليات التطبيقية( توزيع النقاط المعتمدة لتقويم 2جدول )

 النقاط المعتمدة لتقويم الرسالة قبل الدفاع 
الدرجة  الدرجة الممنوحة 

 كتابة       رقما   العظمى
  ومناقشاااااااة النتا ت التإ توصااااااال إلي ا  أهمية البحث من حيث المسااااااااهمة العلمية والحدا ة

 المرشح
  20 

 10   وتحليل النتا ت البحثث ودقة تصميم حالمن جية العلمية للب
 5   العلمية( استخدام المصطلحات -أسلوب العرض-جودة الرسالة )اللغة

 5   ضمن الرسالة( تطابق مع العرض -الحدا ة -)التنوع المراجع العلمية
 : (درجة 18درجة أواقل من  38تعليل سبب منح العالمة )فإ حال كانت أكثر من  -

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

ُُُُتُسلمُاالستمارةُ) - ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُPh.D-2ُإلىُعميدُالكليةُأوُنائبُالعميدُللشؤونُالعلميةُفيُمغلفُمغلقُقبلُجلسةُالمناقشة).ُ 
 عضو لجنة الحكم 

 االسم:  

 التوقيع:              



 جامعة إدلب 

   (Ph.D-3)استمارة                                       ............ كلية
 

 تقرير عضو لجنة الحكم
 " عالمة الدفاع عن الرسالة أو األطروحة"

 . الطالب: ........................................ اسم 
 . الكلية: ............................................

 . .......................................................................................................... الرسالة:عنوان 
............................................................................................................ .............. 

 ...........................................  المشرف: الدكتور
 .... .............................باإلشراف:  الدكتور المشارك 

 (:   4)الجدول ( موزعة وفق 50درجة من أصل ) ......األطروحة: ........................عالمة الدفاع عن الرسالة أو 
 ( جدول توزيع النقاط المعتمدة لتقويم الدفاع عن الرسالة4جدول )

 الدرجة العظمى  الدرجة الممنوحة  النقاط المعتمدة لتقويم الدفاع عن الرسالة
        كتابة           رقما   

 20           تمكن المرشح من عرض رسالته وجودة تقديمه   
 30         25                                المطروحة  إلمام المرشح واستيعابه لبحثه وإجابته عن األسئلة 

 ( درجات، حيث تخصص درجات النشر وفق اآلتي:10درجة من أصل ).................................النشر: 
 ]عدا البحثيين الداخليين اإلجباريين[. (5+5بحثيين ) محكمة محلية/ درجات في حال نشر بحث في مجلة 5/ -
 . اختراعوجود براءة أو في حال  محكمة خارجيةمجلة  في / درجات في حال نشر بحث10/ -

  الدرجة النهائية للرسالة أو األطروحة:

 عضو لجنة الحكم 

 االسم:  

                                                         التوقيع              

 طروحة األ ( جدول توزيع الدرجة النهائية للرسالة أو5) جدول

 الدرجة  الدرجة الممنوحة                              

 العظمى

 المستحقة الدرجة

 /درجات 10/ عالمة النشر درجة /50/ المناقشةعالمة  درجة /40/ األطروحة عالمة 
        كتابة         رقم ا        كتابة         رقم ا        كتابة         رقم ا

100 

        كتابة         رقم ا 

 

 

       



 جامعة إدلب 

  (-4PhD)استمارة                                    .............. كلية

 عميد الكلية                                   رئيس القسم 
  ....................                                                                     .................. 
 

 الدكتوراهلدرجة  المعدل العاماستمارة حساب 
 معلومات عن الطالب

  تاريخ الدفاع   الثالثي االسم 
  اختصاص   كلية  ال

 (الرسالة)عالمة حساب معدل 
 عالمة تقييم األطروحة:  -أ

 األطروحة
 النشر في مجلة 

 محلية محكمة  
 النشر في مجلة 

 العالمة النهائية الرسالة عربية أو أجنبية محكمة  

5 10 40 
50 

        كتابة         رقم ا
      رئيس اللجنة د. 

      عضو د. 
      عضو د. 
      عضو د. 
      عضو د. 

   متوسط عالمة تقييم األطروحة
 عالمة المناقشة:-ب

 

 المناقشة 
 )الدفاع عن األطروحة( 

 (  50النهائية للمناقشة )العالمة 
        كتابة         رقم ا

   د.رئيس اللجنة  
   عضو د. 
   عضو د. 
   عضو د. 
   عضو د. 

   المناقشة متوسط عالمة  
 

 العالمة النهائية للرسالة 
 ( المناقشة+ معدل  األطروحة تقييم )معدل 

        كتابة         رقم ا
  

 

 رئيس اللجنة                        عضو          عضو                                   عضوعضو                    
 )اسم وتوقيع(                         )اسم وتوقيع(           )اسم وتوقيع(                    )اسم وتوقيع()اسم وتوقيع(        



 جامعة إدلب 

 ( Ph.D-5)استمارة                                         ..........  كلية
 

 الدكتوراه  رسالةعلى والمناقشة العلنية قرار لجنة الحكم 
لل ام    /............ ال تخذ بالجلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رقم /  /..........رقم /  في جام   إدلب البحث ال ل ي    الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    ال ل     مجلس                بناء  على قرار    

  لجن  الح م  م ال تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ع ال وافق  على  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ     ................   ال وافق  .................  بتاريخ  ال ن قدة ............/  /الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  
 :الدكا رة  ال  لف  مع للطالب....................... باختصاص ..........................    الدكتوراه على رسال     ال ناقش 

 الصفة الجامعة الكلية  االختصاص المرتبة العلمية والشهرة االسم م
1       
2       
3       
4       
5       

       علن ا   ناقشؤؤؤؤؤؤؤت       اريخ........................  مع يوم.....................  في   ام السؤؤؤؤؤؤؤاع  ....................اجت  ت اللجن    •
  . .......................................   ب نوا :  ....................................الطؤؤؤالؤؤؤب:    قؤؤؤدم ؤؤؤاالتي    الؤؤؤدكتوراه رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤ   

 .............................................................................................................................. 
  م  سؤؤؤؤؤؤؤج   ال    ات    ،ثم بد ت ال ناقشؤؤؤؤؤؤؤ  ال لن   لمخر    مع قب  اللجن   ،ال دة ال حددة ل  اسؤؤؤؤؤؤؤت رب الطالب  خر  ت  خ   •

 ل   اإلجاب  عع استفسارات اللجن .ال ت لق  بالرسا

للطالب    الدكتوراه ال تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ع  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤج   رسؤؤؤؤؤؤؤؤؤال    /  .. اريخ /...............   /..                                                  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتناد ا إلى قرار مجلس جام   إدلب رقم /........ •
 اآل ي: ال ذكورة  ع ه بنفس ا قررت  لجن  الح م                ب د     خلت  ال ذكور  

.........  قسؤم................... في  الدكتوراه درج    ن    .......... .................اسؤتحقا  خالب الدراسؤات ال ل ا   قترح اللجن    .1
في كل  ....................... بجام   إدلب بتقدير / ...................... /  ع م  قدرها    ....................  :اختصؤؤؤؤاص

 ............) فق ط(................   ...................

  وصي اللجن  بتباد  الرسال  مع الجام ات ال رب    األجنب   ب د إجراء الت دي ت التي   صت ب ا اللجن . .2

لقرار إلى ال جالس الجام    ال ختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  جسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتن ا  اإلجراءات القانون   ل نح  الدرج  ال ذكورة لت ت   ب اف   قو  هذه  يرفع هذا ا .3
 الدرج .

 ال وافق ..................................... ه  م   ............يوم ........................   دلب:إ
 أعضاء اللجنة 

 الدكتور                           الدكتور                  الدكتور                             الدكتور                  الدكتور  

 )اسم وتوقيع(                    )اسم وتوقيع(           )اسم وتوقيع(                         )اسم وتوقيع(           وتوقيع(  )اسم  



 




