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 تسجيل رسائل الماجستيرإجراء 

 الغاية .1

نجزة من رسائل مضبط تسجيل رسائل الماجستير وزيادة فعالية نتائج األبحاث الإلى ا اإلجراء يدف ىذي
المجتمع ؛ تنمية تفيد في عممية  ودراساتإجراء أبحاث ربط الجامعة بالمجتمع من خالل الماجستير و 

 .(من المجتمع أو فئةً  بحيث يكون البحث عصريًا وعمميًا وقاباًل لمتطبيق ويستيدف قطاعًا أو مؤسسةً 

 لمجالا .2

من نجاح طالب الماجستير ستير المنجزة في جامعة تشرين بدءًا يغطي ىذا اإلجراء جميع رسائل الماج
 عمى شيادة الماجستير في االختصاصات المختمفة.في السنة األولى وحتى حصوليم 

 التعاريف والمصطلحات .3

 القسم: القسم الذي يسجل الطالب فيو رسالة الماجستير.

 رئيس القسم: رئيس القسم الذي يسجل الطالب فيو رسالة الماجستير.

 الكمية: الكمية التي يتبع ليا القسم الذي يسجل الطالب فيو رسالة الماجستير.

 عميد الكمية التي يتبع ليا القسم الذي يسجل الطالب فيو رسالة الماجستير. العميد:

 والصالحيات المسؤوليات .4

 مجمس القسم. 4-1

 إضافة إلى المسؤوليات والصالحيات التي يمنحيا لو القانون يمتزم بما يأتي:

 ا سنويًا.تحديثيمراجعتيا و وضع محاور بحثية لمقسم بناء عمى حاجة المجتمع و  -

 اعتماد المشرف/المشرفين عمى طالب الماجستير. -

 الموافقة عمى الخطة البحثية المقترحةواقتراح اعتماد عناوين مشاريع البحث لطالب الماجستير  -
 .مع اقتراح تكاليف الخطة البحثية

اقتراح الموافقة عمى تحديد موعد لمدفاع النيائي بناء عمى مجريات الدفاع األولي في القسم  -
 االختصاص. عمىواقتراح أسماء لجنة الدفاع بناء 
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 رئيس القسم. 4-2

 إضافة إلى المسؤوليات والصالحيات التي يمنحيا لو القانون يمتزم بما يأتي:

 شاور مع العميد أو من يمثمو.تحديد موعد سيمينار تسجيل البحث بعد الت -

 تحديد موعد سيمينار الدفاع األولي بعد التشاور مع العميد أو من يمثمو. -

 نائب العميد لمشؤون العممية. 4-3

 تمثيل العميد في اإلشراف عمى مجريات الدفاع عن األطروحة.

 بحاث المنشورة.وضع العالمة النيائية بعد جمع درجات كل من تقييم األطروحة وتقييم الدفاع واأل

 مقرر السيمينار. 4-4

 تسجيل أسماء الحضور مع تواقيعيم.

 تسجيل وقائع السيمينار ورفعيا عمى رئيس القسم.

 التفاصيل .5

 يضع مجمس القسم محاور بحثية لمقسم مستندة إلى أولويات حاجة المجتمع
...الخ( مع توثيق المصادر التي اعتمد  ، اجتماعية)فعاليات اقتصادية، صناعية

ىذه المحاور بمراجعة . ويقوم عمييا والتي تثبت أنيا تعتمد عمى أولويات المجتمع
 في بداية كل عام دراسي.وتحديثيا 

سجل في السنة األولى، وذلك خالل الفصل  عمى مجمس القسم أن يحدد مشرف/مشرفين لكل طالب
أما  ى في ىذا التوزيع كل من رغبة الطالب والمشرف/المشرفين.عمى أن يراع األول من ىذه السنة،

 .في كميات الطب وطب األسنان فتبدأ إجراءات تسجيل البحث خالل السنة ما قبل األخيرة

رئيس  يجب أن يبررخالل المدة المحددة المشرفين عمى الطالب توزيع مجمس القسم  عدمحال  في
 .المتوقع األسباب وتاريخ التوزيعذلك بكتاب يرفع إلى عميد الكمية مبينًا  القسم

إلى القسم بمشروع بحث عممي  -صدور نتائج سنة المقرراتمن  ينخالل شير -يتقدم الطالب 
يجب أن يقع البحث ضمن المحاور البحثية التي وضعيا  بالتنسيق الكامل مع المشرفين وبموافقتيم.

األستاذ يقدم الموضوع من خارج المحاور البحثية التي اعتمدىا القسم،  . وفي حال كانالقسم
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الموضوع  القسميدرس  فيو األسباب الموضوعية الختيار الموضوع المذكور. كتابًا يبين المشرف
 فقة أو عدم الموافقة عمى موضوع البحث.القرار بالمواويتخذ 

اء سيمينار تسجيل بحث يدعو فيو جميع أعضاء يحدد رئيس القسم بالتنسيق مع عميد الكمية موعد إلجر 
ويجب عمى  وفقًا لطبيعة البحث المقدم.الييئة التعميمية في القسم مع دعوة المختصين من خارج القسم 

لمموضوع إلى القسم المختص بحيث يتم توزيع النسخ عمى أعضاء مطبوعًا الطالب أن يقدم ممخصًا 
 نار. يمن موعد السيمالقسم والميتمين قبل أسبوع عمى األقل 

ال يؤجل  موعد آخر.  لىإيجرى السيمينار بحضور أكثر من نصف أعضاء الييئة التدريسية في القسم وا 
 .ل أسماء الحاضرين مع أخذ تواقيعيم وكتابة محضر السيميناريتسجبيقوم مقرر السيمينار 

إلى  ونفس االختصاص في حال كان البحث ممواًل من إحدى الشركات يدعى ممثل عن ىذه الشركة من
 دقائق.  5مداخمة في نياية العرض لمدة فرصة لتقديم الحضور ويعطى 

بشكل دقيق بحيث يحوي كل المالحظات والتوجييات ليتم  سيمينارويجب أن يتم تسجيل محضر ال
توقيعو من أعضاء القسم الحاضرين جميعًا ومن المختصين الذين حضروا وساىموا بالنقاش والتوجيو. 

 بيدف توثيق ىذه المالحظات لمعمل بمضمونيا فيما بعد. وذلك

يومًا من تقدم  15يتقدم الطالب من رئيس القسم بخطة البحث المعدلة عمى ضوء السيمينار وخالل 
اقتراح تكاليف البحث وفق الطالب يصدر مجمس القسم قراره بشأن اقتراح تسجيل بحث الماجستير مع 

 تحديد التكاليف وفقًا لالعتبارات اآلتية: أسس يضعيا مجمس الكمية بحيث يتم

 وجود جية خارجية تدعم البحث ويمكن أن تستفيد من نتائجو. .1

 يقع البحث ضمن المحاور البحثية التي وضعيا القسم. .2

 .وفقًا لطبيعتو التكاليف التي يحتاجيا البحث .3

 تسممو قرار القسم. يومًا من 15يصدر مجمس الكمية قراره بشأن اقتراح الموافقة عمى البحث خالل 

يومًا من تسممو قرار  15يصدر مجمس البحث العممي قراره بشأن اقتراح الموافقة عمى البحث خالل 
 العتبارات تخضعبحيث يتم مناقشة تكاليف البحث وفق أسس يعتمدىا مجمس الجامعة الكمية، 
 يضعيا مجمس الجامعة.وواضحة  محددة

يومًا من تسممو قرار مجمس  15قة عمى البحث خالل يصدر مجمس الجامعة قراره بشأن المواف
 البحث العممي.
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ويحدد كل عضو ىيئة  يبدأ الطالب إجراء البحث بعد صدور قرار مجمس الجامعة باعتماد البحث.
 تدريسية ضمن لقاءات الطالب موعدًا محددًا يخصص لطالب الدراسات العميا.

كل ستة أشير اعتبارًا عمى طالب الماجستير تقديم تقرير إلى القسم عن طريق األستاذ المشرف 
يجري طالب الماجستير من تسجيل البحث يبين فيو تقدم العمل والصعوبات التي تعترضو. 

من قرار مجمس الجامعة ويرفع  مضي سنة واحدةسيمينار يعرض فيو ما توصل من نتائج بعد 
 ر إلى مجمس القسم.تقرير السيمينا

والمعوقات وبناء عمى ستاذ المشرف تقريرًا عن سير العمل يمكن لمجمس القسم أن يطمب من األ
السيمينار وتقرير األستاذ المشرف يمكن أن يقترح مجمس القسم فصل الطالب إذا ثبت لو تياون 

 الطالب في إنجاز البحث.

 ويوقع عميو مع المشرف/المشرفين يبين فيو ان بعد إنجاز الطالب كافة متطمبات البحث يرفع تقرير
أنيى كافة متطمبات البحث وأنو أصبح جاىز لمدفاع األولي مقدمًا ممخص لمبحث والنتائج التي تم 

 التوصل إلييا.

وفقًا إلجراءات الدفاع المتبعة في الكمية وبناء عمى نتائج  نيائي( سيمينار) يتم إجراء دفاع أولي
القسم قراره المتعمق باقتراحو تشكيل لجنة الدفاع من السادة األقرب عمى الدفاع األولي يصدر 

معة( بعد أن االختصاص )ويفضل أن يكون أحدىم من أعضاء الييئة التدريسية من خارج الجا
)تعميمات  نسخ من األطروحة مطبوعة وفقًا لمتطمبات طباعة األطروحة يتسمم من الطالب خمس

 طباعة األطروحة(.

قرار مجمس البحث العممي بشأن تشكيل لجنة الدفاع ترسل عمادة الكمية نسخة من بعد صدور 
التقييم المعتمدة في الكمية عمى أن يرد التقييم  استمارةاألطروحة إلى أعضاء لجنة الدفاع مع 

وفي حال عدم الرد يتم اتخاذ قرار قسم بتعديل  خالل شير من تسمم أعضاء المجنة لألطروحة.
 ستثنى منيا العضو المذكور.المجنة بحيث ي

السيد عميد الكمية بعد اكتمال الردود من جميع أعضاء المجنة يحدد نائب  ديحتفظ بالردود عن
 العميد لمشؤون العممية موعد الدفاع بالتنسيق مع المجنة.

يكمف السيد نائب العميد من يراه مناسبًا لتبميغ المعنيين ووضع إعالنات الدفاع في المناطق 
يتم وضع إعالن عمى موقع الكمية  المحددة في الكمية قبل أسبوع من موعد الدفاع عمى األقل.

نى لشريحة أوسع من الميتمين االطالع والحضور ليتس pdfالمعنية في صفحة الجامعة مع ممخص 



 في جامعة تشرين إجراء تسجيل رسائل الماجستير

 7من  5صفحة 

 

م ويمكن مراسمة الفعاليات االقتصادية والعممية الميتمة والحصول منيا عمى تقيي المناقشة. اءنإلغ
 لمعمل. سمة بممخص يتضمن األفكار األساسلمدى أىمية العمل من العمل عمى أن ترفق المرا

 

تتم إجراءات الدفاع بإشراف نائب العميد لمشؤون العممية بحيث يرأس المجنة األقدم أكاديميًا من 
 .أعضائيا

لتقييم في نياية الدفاع يضع كل عضو من أعضاء المجنة تقييم لمموضوع وفقًا إلستمارة ا
 )االستمارة...(.

 (يقوم نائب العميد بحساب الدرجة النيائية لمطالب )درجة األطروحة، درجة الدفاع، درجة النشر
درجات في حال تم نشر مقالة في مجمة محمية  5 درجة ويضاف ليا 09تقييم الرسالة من بحيث 
تضاف درجات عند ، وال محكمة عالميادرجات في حال تم نشر مقالة في مجمة  19و محكمة

 ويسمميا إلى رئيس المجنة إلعالن النتيجة. (النشر اإلضافي

 في حال نجاح الطالب يتابع إجراءات التخرج من خالل:

 .إجراء التصحيحات التي طمبتيا المجنة عمى األطروحة 

 ن أنو التزم بتعميمات كتابة األطروحة.يكتاب من وحدة ضمان الجودة في الكمية يب 

  المجنة المتضمن أن الطالب قام بتصويب جميع األخطاء التي طمبتيا توقيع أعضاء
 ويتم إرفاق نسخة عن ورقة توقيع المجنة مع كل نسخة من األطروحة ،المجنة

 .المتطمبات القانونية األخرى وفقًا لمقوانين النافذة 

 ذات صلة : الوثائق .6

 تعميمات كتابة األطروحة. -

 استمارة تقييم األطروحة. -

 تقييم الدفاع.استمارة  -

 قرار مجمس الجامعة رقم المتعمق بأسس تمويل رسائل الماجستير. -

 قرار مجمس الكمية رقم   المتعمق بأسس اقتراح التكاليف المادية لرسائل الماجستير. -
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 اتسيمينارمضمون ال .7

 البحث تسجيل سيمينار. 7-1

 أسباب انتقاء الموضوع وأىميتو العممية والتطبيقية -1

لية مقارنة تبين عدم تطرق الدراسات التي تقع في نفس المجال إلى الموضوع دراسة مرجعية أو  -2
 نفسيا. أو الطريقةنفسو 

.....( ومبرر استخدام أي من ، مخبرية األدوات المقترحة لمبحث )رياضية، برمجية، تجريبية -3
 .ىذه األدوات

 .خطة البحث )وتتضمن جدواًل زمنيًا لمراحل تنفيذ البحث( -4

 .التقديرية لمعدات وأدوات البحث )إن وجدت(الكمفة  -5

 (1،2،3قائمة بالمراجع التي تم االطالع عمييا )واعتمادىا لتبرير البنود ) -6

 مرحميةات السيمينار ال. 7-2

 ات السابقة  والمالحظات والتوجييات سيمينار تذكرة بمضمون ال

براز الجديد منو .1   .عرض لما تم انجازه وا 

 .المخطط الزمنيتوافق سير العمل مع  .2

 .ذكر المعيقات والصعوبات التي تواجو البحث .3

 .طمب بعض التعديالت عمى خطة البحث إذا كان ذلك ضرورياً  .4

 التصورات عن العمل في المرحمة القادمة. .5

 )سيمينار الدفاع األولي( النيائي سيمينارال .7-3

 ويتضمن: لمتقديم إلى لجنة الدفاعوىو األساس الذي يتم وفقًا لو تحديد ما إذا كان الموضوع صالحًا 

 .العرض الدقيق لموضوع البحث بما فيو التحديد الدقيق لممشكمة .1

 المجالبأو نفسو الموضوع بدراسة مرجعية مقارنة نيائية تبين األبحاث والدراسات التي تيتم  .2
 نفسو والجديد في البحث المنجز.
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 اليدف من البحث. .3

  .عرض لمواضيع البحث وفقراتو .4

 تائج التي توصل إلييا الباحث وتحميميا.عرض الن .5

مقارنة ىذه النتائج بما ىو موجود في الدراسات المشار إلييا في الدراسة المرجعية. وتبيان نقاط  .6
 القوة والضعف في البحث من خالل ىذه المقارنة.

 .عرض ألىم االستنتاجات .7

بحميا في الدراسات  عرض  لمقترحات الباحث حول القضايا التي لم يتم حميا أو التي يوصي .8
 .االقتراحات ومبرراتياىذه ة واألبحاث القادمة مع تبيان أىمي

 عرض لألبحاث التي تم نشرىا أو الموافقة عمى نشرىا. .9

 الحديثة حول الموضوع المطروق.عرض لممراجع العممية  .11

  المراجع .8

 .قانون تنظيم الجامعات 

 .الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 

  مجمس التعميم العالي رقم.....قرارات 

 ............قرارات مجمس الجامعة رقم 

 الوثائق ذات الصلة .9

 .نموذج كتابة رسائل الدراسات العميا في جامعة تشرين 
 

 

 


