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 مقدمة

إلحكم على  ، وتشكيل لجانإلعليا ساتإلدرإ فيإجرإءإت إلقيد خالصة  يتضمن هذإ إلدليل 
جرإءإترسائل إلماجستير  وإلدكتور  وإلدفاع عنها، ومنح  وإألطروحات ة إلعلنية للرسائلإلمناقش إه وإ 

وتوثيق إالقتباس وإلمرإجع إلعلمية  كتابة خطة إلبحث تعليماتيتضمن  كما  .إلعلمية إلدرجات
ويستند هذإ  .إلدكتورإه وأطروحات كتابة رسائل إلماجستيرل وإلقوإعد إلناظمةبمصادرها إلمتنوعة 

ذإت  قرإرإت مجلس إلتعليم إلعالي وعلى، إلتنفيذية إلجامعات والئحته ن تنظيمقانو  إلدليل على
يم رسائل إلدرإسات إلعليا، كما يعتمد على تقو  ضع  أسس موحدة لضبط موضوعو  بهدف إلصلة

 وإلعالمية. تجارب إلجامعات إلحكومية إلسورية. باإلضافة إلى تجارب إلجامعات إلعربية
  

 الماجستير درجةفي  األولى السنة القيد فيشروط   - أولا 

كليات  إحدى من إألقل بتقدير جيد على إإلجازة على درجة حاصال إلطالب يكونأن  .1
أو معهد عال معترف به من  أخرى يعادلها من كلية ما أوإلسورية  إلحكومية إلجامعات

 ناسبةم إإلجازة ، وتكونإلعالي يضعها مجلس إلتعليم إلتي وفق  إلقوإعدإلجامعة،  مجلس
 .إلماجستير للقيد بدرجة

 .1إألجنبية يجتاز بنجاح إمتحانَا باللغةأن  .2

جميع  إلطالب لمفاضلة تتم بينهم على أساس إلمعدل وإألسس إلتي يضعها مجلس يخضع  .3
إلتعليم إلعالي، ويتم قبول إلطالب وفق إألعدإد إلمقترح  قبولها كل عام في كل إختصاص 

 من كل كلية.

 

 الماجستير  درجة فيبحث ال تسجيل -ثانياا 

بحثية في مطلع كل عام درإسي محاور  إألقساممجالس  يحدد مجلس إلكلية بناء على إقترإح -
لتسجيلها في إلسنة  من هذه إلمحاور  موضوعاتإختيار  ليتمكنوإ منيعلنها لطالب إلماجستير 

 . 2إلثانية تحت إشرإف مشرف أو أكثر
                                           

1
 .نفيذية  لقانون  تنظيم  الجامعات( من  الالئحة الت241الفقرة  /ب/ من  المادة  ) 
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 2تيرالماجس في درجة بحثالمراحل  تسجيل 
 تسجيل بحث في درجة إلماجستير بعد نجاح إلطالب في مقررإت إلسنة إألولى كافة.يتم  .1
 موضوع إلبحث وإلمشرف لكل طالب قبل نهاية إلفصل إألول من سنة إلمقررإت.يتم تحديد  .2

إلطالب في إلفصل إلثاني بإعدإد مخطط بحثه من خالل إلتوإصل مع أستاذه إلمشرف يقوم  .3
إلى إقرإر مخطط إلبحث من مجلسي إلقسم وإلكلية خالل إلشهور  وبشكل تدريجي وصوال

إلثالثة إألولى بعد صدور نتائج مقررإت إلسنة إألولى. )تطبق هذه إلفقرة على إلطالب 
 (.2112/2113إلمسجلين أول مرة بدءإا من إلعام إلدرإسي 

 مجلس إلكلية قرإرإا بنجاح إلطالب في مقررإت إلسنة إألولى.يصدر  .4
طالب مهلة ثالثة أشهر من تاريخ إعالن نتائج إمتحانات إلمقررإت حدإا أقصى إلتمام إليمنح  .5

 تسجيل موضوع إلبحث.
 عدم نجاح إلطالب بالمقررإت يحتفظ بموضوع إلبحث مدة عام وإحد.في حال  .1
إلمخطط في جلسة سمينار يعلن عنها في إلقسم إلمختص قبل أسبوع على إألقل يناقش  .1

كلية للشؤون إلعلمية ورئيس إلقسم وأعضاء مجلس إلقسم وأعضاء يحضرها  نائب عميد إل
إلهيئة إلتدريسية من أصحاب إالختصاص، ثم يجري إلطالب إلتعديالت إلمطلوبة على 

 مخطط إلبحث إلذي يعرض  بعد ذلك على مجلس إلقسم.

بعد أن يعتمد مجلس إلقسم مخطط إلبحث يرفع قرإرإا  إلى مجلس إلكلية يتضمن عنوإن  .2
حث ويسمي إلمشرف على إلبحث )وإلمشرف إلمشارك عند إالقتضاء(. وُيرفق بالقرإر إلب

 (.13إلى إلوثيقة  1جميع إلوثائق إلمطلوبة إلمعتمدة من مجلس إلجامعة )من إلوثيقة 

نائب إلعميد للشؤون إلعلمية بدرإسة وتدقيق مخطط إلبحث وإستمارة مشروع إلبحث  يقوم  .9
ال فإنه يعيدها إلعلمي وإلوثائق إألخرى إلم ذإ وإفق عليها أحالها إلى مجلس إلكلية، وإ  طلوبة، وإ 
 إلى إلقسم مع  إلمالحظات.

مخطط إلبحث إلعلمي وإستمارة مشروع إلبحث إلعلمي على مجلس إلكلية، ويمكن يعرض  .11
لمجلس  إلكلية أن يعيد إلموضوع إلى إلقسم أو أن يوإفق على تسجيل إلبحث. في حال 

 إر  مجلس  إلكلية إلى مجلس إلبحث إلعلمي وإلدرإسات إلعليا.إلموإفقة يرفع  قر 

                                                                                                                              
2
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مخطط إلبحث إلعلمي وإستمارة  إلبحث إلعلمي على مجلس إلبحث إلعلمي يعرض  .11
وضوع  إلى وإلدرإسات إلعليا، يمكن لمجلس إلبحث  إلعلمي وإلدرإسات إلعليا أن يعيد إلم

قة يرفع  قرإر مجلس إلبحث إلعلمي يوإفق على تسجيل إلبحث. وفي حال إلموإف إلكلية أو أن
 وإلدرإسات إلعليا إلى  مجلس إلجامعة.

تاريخ موإفقة مجلس إلجامعة على إلتسجيل بدءإا الحتساب إلمدة إلدنيا وإلقصوى  يعتبر  .12
 إلمحددة قانونياا للقيد في إلماجستير.

 عدم إلتسجيل يلغى قيد إلطالب نهائياا.في حال  .13
 

 الة الماجستيراألوراق المطلوبة لتسجيل رس

 يجب أن يتضمن ملف التسجيل لدرجة الماجستير ما يأتي: 
 مصدقة عن وثيقة إلتخرج.صورة  -
 مجلس إلكلية إلذي ينص على نجاح إلطالب في جميع إلمقررإت.قرإر  -
 نجاح إلطالب بامتحان إللغة إألجنبية إلخاصة بطالب إلماجستير.وثيقة  -
لمشرف )وإلمشرف إلمشارك وإلمشرف إلبحث موثقاا من إلطالب وإألستاذ إمخطط  -

 إلمتعاون إن  وجدإ(.
إلبحث إلعلمي بعد ملء كافة إلمعلومات فيها وموقعة من رئيس إلقسم إستمارة  -

 إلمختص وعميد  إلكلية.

 المدة  الدنيا  والقصوى  للحصول  على  درجة  الماجستير 

  .3إألقل على سنتانإلماجستير  لنيل درجة . مدة إلدرإسة1
 نجازإل وثالث سنوإت، هي سنتان للنجاح في إلموإد إلماجستير للدرإسة في إلقصوى مدة. إل2

 .رإبعة سنة على إلقيد إإلبقاءة إلجامع، ويجوز بقرإر من مجلس ومناقشتها إلرسالة
 

                                           
 / من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات411المادة / 3
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 الماجستير  الطالب على درجة حصول شروط –ثالثاا 

بالدرإسات  لنظام إلخاصإ يحددها انات إلمقررإت إلتيإمتح جميعيتابع إلدرإسة وينجح في  أن -
 .فيه إلمحددة إلدنيا وال تزيد على إلمدة إلقصوى ال تقل عن إلمدة مدة إلعليا في  إلكلية خالل

موضوع يقره مجلس إلجامعة بناءا على إقترإح  في جميع إلمقررإتفي  يعد بحثاا بعد نجاحه أن -
 .إلكلية مجلس إلمختص وموإفقة إلقسم 

إلجامعة على تسجيل موضوع   بحث عن سنة من تاريخ موإفقة مجلسدة إعدإد إلتقل م الأيجب  -
 .إلبحث

ثالث  رسالة إلماجستير على لمناقشةإلطالب فيها  تزيد إلمدة  إلقصوى إلتي يقيد أن ال يجوز -
ال ثه، ولمجلس إلجامعة إإلبقاء على إلقيد لمدة سنة أخرى بح ألغي قيده وشطب تسجيل سنوإت وإ 
إألستاذ إلمشرف وموإفقة مجالس إلقسم   ظروف  إلتي يقدرها إلمجلس بناء على تقريرفي بعض إل

 .وإلكلية وإلبحث إلعلمي  وإلدرإسات إلعليا
في إلقسم لمتابعة تقدم إلبحوث إلمسجلة من قبل طالب  أشهر أربعةكل  يعقد سيمنار علمي -

 .إلدرإسات إلعليا
لعقد سيمنار  إألكثرعلى حه مهلة أربعة أشهر يجوز لمجلس إلقسم في حال تعثر إلطالب من -

 .لم يحقق نتائج مرضية إنيلغى قيده  أنعلى  آخر
 

 الدكتوراه  القيد في درجة –رابعاا 

 شروط  القيد  في  درجة  الدكتوراه  

إالختصاص  يشترط للقيد في درجة إلدكتورإه أن يكون إلطالب حاصالا على درجة إلماجستير في 
في  إلكليات إحدى من إألقل بتقدير جيد على إلدرإسات إلعليا إلخاص بالكلية إلذي يحدده نظام

من مجلس  مابه معترفيعادلها من كلية أخرى أو معهد عال  ما إلحكومية إلسورية أوإلجامعات 
 .  إلجامعة

 مراحل  تسجيل  بحث  الدكتوراه 

م إلمختص عن طريق  رئيس إلقس إلى يتقدم إلطالب إلحاصل على درجة إلماجستير بطلب .1
درإسته، ومرفقاا بكافة في إلموضوع إلذي يرغب  متضمناا  قسم  إلدرإسات  إلعليا في إلكلية إلمعنية
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 -اجستير  مصدقة إلم  -إألجنبية إلنجاح بامتحان إللغة شروط إلقيد )بتوإفر  تشعر  إلتي إلوثائق
 .إلسورية( إلماجستير  للشهادإت غير أو  قرإر معادلة شهادة

إلقسم   رئيس ، يقوما. بعد تدقيق إلوثائق إلمطلوبة وإلمرفقة بالطلب وإلتأكد من صحتها وكفايته2
)وإلمشرف إلمشارك وإلمشرف  إلمشرف إألستاذ القترإحضاء مجلس إلقسم أع مع بالتشاور

 يقع  إختصاصه ضمن مجال إلبحث إلذي يرغب إلطالب إلقيد فيه  إلذيإلمتعاون عند إالقتضاء( 
 .ن يكون إلمشرف بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد()على أ

 مخطط في جلسةإلستاذ إلمشرف، ويناقش إأل بتوجيه من ةبحث مفصل خطةيعد إلطالب  .3
نار، يحضرها ميإلس إلقسم إلمختص قبل أسبوع على إألقل من موعد نار علنية  يعلن عنهاييمس

أعضاء مجلس إلقسم وأعضاء إلهيئة نائب عميد إلكلية للشؤون  إلعلمية ورئيس إلقسم إلمختص و 
إلتدريسية، حيث يجري إلطالب  إلتعديالت إلمطلوبة على مخطط إلبحث إلذي يعرض بعد ذلك 

 .على مجلس إلقسم
قرإرإا يتضمن عنوإن  مجلس  إلكلية إلىيعتمد مجلس إلقسم مخطط إلبحث يرفعه  أن بعد. 4

مشرف إلمتعاون عند إالقتضاء( مرفقاا وتسمية إلمشرف إلعلمي )وإلمشرف إلمشارك أو إلإلبحث 
   بجميع إلوثائق إلمطلوبة للقيد في درجة إلدكتورإه.

 عميد إلكلية بإحالة إلقرإر إلى مجلس إلكلية بعد تدقيقه من نائبه للشؤون إلعلمية. يقوم  . 5
 يعيد أنيمكن لمجلس إلكلية و  على مجلس إلكلية إلخاصة به ستمارةإالو إلبحث مخطط يعرض  .6

 إلموإفقة يرفع قرإر مجلس إلكلية في حالو  .إلقسم أو أن يوإفق على تسجيل إلبحث إلىإلموضوع 
 إلعليا. مجلس إلبحث إلعلمي وإلدرإسات إلى
 ،إلعليا على مجلس إلبحث إلعلمي وإلدرإسات إلخاصة به ستمارةإالو  إلبحث مخطط يعرض .7
أو أن يوإفق على إلكلية  إلىإلموضوع يعيد  أنإلعليا  وإلدرإساتيمكن لمجلس إلبحث إلعلمي و 

 مجلس إلى إلدرإسات إلعلياو  حال إلموإفقة يرفع  قرإر مجلس إلبحث إلعلمي فيو  .تسجيل إلبحث
 إلجامعة.

 ة إلمحدد الحتساب إلمدة إلدنيا وإلقصوى يعتبر تاريخ موإفقة مجلس إلجامعة على إلتسجيل بدءإا  .8
 إلدكتورإه .للقيد  في 
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 بة  للقيد  في  درجة  الدكتوراه لوالمط  األوراق
 .إإلجازة أووثيقة إلتخرج عن صورة مصدقة   -
دقة عن شهادة إلماجستير أو قرإر معادلة شهادة إلماجستير للشهادإت غير مصصورة   -

 .إلسورية
لمخطط إلبحث موقعاا من إلنائب إلعلمي ورئيس إلقسم  (إلعلنية  إلمناقشة) إلسيمنار محضر  -

 .مجلس إلقسم وأعضاء إلمشرفينإلمختص  و 
 .إلدكتورإهفي  بالتسجيل إلخاص إألجنبية لغةإل وثيقة نجاح إلطالب بامتحان  -
 .(وجدإ إن)وإلمشرف إلمشارك وإلمتعاون مشرف إل وإألستاذ مخطط إلبحث موثقاا من إلطالب  -
س إلقسم رئي إلبحث إلعلمي بعد ملء كافة إلمعلومات فيها وموقعة من مشروعإستمارة   -

 .إلمختص وعميد  إلكلية

 للحصول  على  درجة  الدكتوراه   المدة  الدنيا  والقصوى 
 مجلسإقترإح  ه مجلس إلجامعة بناءا علىيقر  يعد بحثاا في موضوع أن يجب على إلطالب  -

من تاريخ موإفقة مجلس إلجامعة  إألقلإلقسم وموإفقة  مجلس إلكلية إلمختص لمدة سنتين على 
 .لدرجة إلدكتورإهيد قإل على
ال رسالة إلدكتورإه على أربع سنوإت لتحضيرتزيد إلمدة إلتي يقيد فيها إلطالب  أن يجوز ال -  وإ 

 .قيده  وشطب تسجيل بحثه ألغى
بناءا  على إلقيد لمدة سنة خامسة في بعض إلظروف إلتي يقدرها إلمجلس إإلبقاءلمجلس إلكلية  -

 .ة مجلس إلقسمإلمشرف وموإفق إألستاذ على  تقرير
 

 جلسة المناقشة لدرجتي الماجستير وقبل بعد التسجيل ما اتإجراء –خامساا 

 والدكتوراه 

 يعرض ،أشهر أربعة لكل طالب درإسات عليا موإعيد جلسات سمينار دورية كل يحدد إلقسم. 1
 جلسم رئيس إلقسم وأعضاء بحضور إليها إلنتائج إلتي توصلإلمرإحل إلتي وصل إليها أو  افيه

إلمشرف إلمتعاون في حال )وإلمشرف إلمشارك و ويقدم إلمشرف  .إلهيئة  إلتدريسية وأعضاء إلقسم
في إلبحث وموإظبته،  رأيه عن سير إلطالب يتضمنتقريرإا إلى مجلس إلقسم  وجودهما(
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حسن سير إلبحث، ويرفع  إلقسم إقترإحاته إلى مجلس  ا مناسبة لضمانإهير وإالقترإحات إلتي 
   .إلكلية

ثالثة أشهر  مدةمجلس إلقسم في حال إنقطاع إلطالب عن مرإجعته  إلىيقدم إلمشرف تقريرإا . 2
بتوجيه تنبيه للطالب، وفي حال عدم  إلقسم، يقوم على عمله وإلتعرف على  توجيهاته الطالعه

لقسم مجلس إ إلى وجدإ( متعاون إنإل لمشارك أوإ وإلمشرفإلتزإم إلطالب يتقدم  إألستاذ إلمشرف )
 .إلمختصة إلمجالس إلى ورفع ذلك باقترإح فصل إلطالب

وجدإ( بعد إالنتهاء من إعدإد إلرسالة  إن يقدم إألستاذ إلمشرف )وإلمشرف إلمشارك وإلمتعاون .3
 .مجلس إلقسم يبين فيه صالحها للعرض على لجنة إلحكم إلىتقريرإا 

ئيس إلقسم وإلمشرفون وأعضاء ه  ر سمينار في إلقسم  يحضر جلسة  إلطالب إلرسالة في يعرض .4
جرإء إلتعديالت إلالزمة عنإلقسم ويقوم إلطالب بعرض إلبحث وإإلجابة  مجلس  .إالستفسارإت وإ 

 

 الحكم تشكيل لجنة  –سادساا 

 أحكام  عامة  

على أطروحة و إلمشرف  ن ثالثة أعضاء أحدهممتتألف لجنة إلحكم على رسالة إلماجستير . 1
تكون إللجنة من ذوي إالختصاص سوإءا  أن أعضاء أحدهم إلمشرف على إلدكتورإه من  خمسه

 .كلية أخرى من دإخل إلقسم أو من  قسم آخر في إلكلية أو من
جامعات أخرى محلية أو  تير منإلماجس يكون أحد أعضاء لجنة إلحكم على أن . يمكن2

 .خارجية
من خارج إلجامعة، ويفضل  إألقلتضم لجنة إلحكم على إلدكتورإه عضوإا وإحدإا على  أن. يجب 3

 .عضو أكثر من

 مراحل  تشكيل  لجان  الحكم   

 قرير من إألستاذ إلمشرف يفيد بأن، وبعد إستالم تإلنهائي ءا على محضر إلسمينارابن .1
أصبحت جاهزة للتحكيم وإستالم نسخة من إألطروحة، يصدر مجلس إلقسم قرإرإا باقترإح  إألطروحة

 .تشكيل لجنة إلحكم
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لموإفقة على قرإر إ ، ويمكن  لمجلس إلكلية. يعرض قرإر مجلس إلقسم على مجلس إلكلية2
 .يله أو إعادته إلى إلقسمأو تعد إلقسم مجلس

 أن )وإلذي يجبح تشكيل لجنة إلحكم على إلرسالة قرإر مجلس إلكلية إلذي يتضمن مقتر  يرفع. 3
مع نسخه من  ستير وعلى  إلدكتورإه(على إلماج عضوإا رديفاا لكل عضو في لجنة إلحكم يتضمن
 .علمي وإلدرإسات إلعلياإل مجلس  إلبحث  إلى إلرسالة

يمكن لمجلس إلبحث و  ،وإلدرإسات إلعليايعرض قرإر مجلس إلكلية على مجلس إلبحث إلعلمي  .4
 أو أنإلحكم  إلعلمي  وإلدرإسات إلعليا أن يعيد إلموضوع إلى إلكلية أو أن يوإفق على تشكيل لجنة

 إرإا قر  يصدر مجلس إلبحث إلعلمي وإلدرإسات إلعليا حال إلموإفقةفي . يعدل في لجنة إلحكم
 .إلكلية إلىبتشكيل لجنة إلحكم ويرسله 

 

  أو األطروحة الرسالة تقويم –سابعاا 

رك وإلمشرف إلمتعاون إلمشاإلرسالة وإلموإفقة عليها من إألستاذ إلمشرف )وإلمشرف  إنجاز بعد .1
الب بطباعة إلرسالة وتقديمها إلى أعضاء لجنة إلحكم لبيان إلطومن مجلس إلقسم، يقوم  (إوجد إن

 .إلمؤهل إلعلمي إلمطلوب إلرأي في  صالحيتها للحصول على
 عضو من أعضاء لجنة إلحكم تقريرإا مفصالا ومستقالا يتضمن رأيه إلصريح فيما إذإ. يعد كل 2
ل على إلشهادة إلمطلوبة لتي تؤهل للحصو إلبحوث إ يةسو  إلمقدم يرقى إلى ن إلبحثكا

 وال يجوز إإلعالن عن جلسة إلمناقشة .( إلمعدة لذلك1إالستمارة ) دكتورإه( وذلك وفق -)ماجستير
بأغلبية أعضائها قررت لم تكن لجنة إلحكم قد  ما ، الةإلرسللدفاع عن  على ترشيح إلطالبمبدئيا ا

 شرطا أساسياا  لجلسة  إلدفاع. هذإ ويعد
 مناقشة، يقوم عضو لجنة إلحكملل في حال كون إلرسالة أو إألطروحة تؤهل إلمرشح .3

أ( -2) درجة من أصل إلعالمة إلكلية لتقييم إألطروحة إلمكتوبة وفق إالستمارة 05بتخصيص
 .ب( للكليات إلنظرية إلمرفقة-2ستمارة )وإالللكليات إلتطبيقية 

إلكلية وتحفظ  لدى  إلىنة إلحكم( بظرف مختوم ( )إلتي يعدها أعضاء لج2. ترسل إالستمارة )4
 .بعد إلمناقشة إلعلنية إالإلعلمية وال تفتح  عميد إلكلية  أو نائبه للشؤون
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 المناقشة التحضير لجلسة  –ثامناا 

إلمقترح   ويرفع يقترح مجلس إلقسم موعد إلمناقشة يجابيةإ إلمقدمةإلتقارير .إذإ كانت غالبية 1 
 .عمادة  إلكلية إلى
نى وفترة  شهرين على أد ية خالل فترة أسبوعين كحدإلعلن تحدد عمادة إلكلية جلسة إلمناقشة. 2

لبحث إلعلمي وإلدرإسات إلعليا إلقاضي بتشكيل لجنة إلحكم على أال إ إألكثر من تاريخ قرإر مجلس
 .في قانون تنظيم إلجامعات إلمحددةتتجاوز إلفترة إلكلية  

وإلقسم وعلى موقع إلجامعة إإللكتروني يتضمن تاريخ ومكان إنعقاد . ينشر إعالن في إلكلية 3
 جلسة إلمناقشة.

. في حال كانت غالبية إلتقارير سلبية يمنح إلطالب مهلة أقصاها ثالثة أشهر مرة وإحدة إلجرإء 4
إلتعديالت إلالزمة وفق مالحظات أعضاء لجنة إلحكم، وتعاد مرإسلة لجنة إلحكم للحصول على 

 نهائي.إلرأي إل
. في حال إعتذإر أحد أعضاء لجنة إلحكم عن إلتحكيم يجب تقديم تقرير خطي يتضمن رأيه 5

 إلصريح بالرسالة وأسباب إالعتذإر.
مجلس إلكلية  إلى )يعود تقدير ذلك إلطالب من لسبب غير مبررإلمناقشة  تعذر عقد جلسة إذإ .6

 .حقه في إلمناقشةلس إلقسم( خالل تلك إلمدة يسقط مجبناءا على  إقترإح 
 إإلعالن عن موعد إلمناقشة في إلصحف  إلرسمية إلمحليةة ر وإلدكتورإ. يجوز لطالب إلماجستي7

 .موإفقة عميد إلكلية على صيغة إإلعالن على إلحصول شريطة على نفقته إلخاصة
 

 ناقشة مال جلسة إجراءات –تاسعاا 

باس إلخاص بأعضاء إلهيئة إلتدريسية، إلل إلمناقشة ةلجنة إلحكم أثناء جلس أعضاء. يرتدي 1
 إألنظمةتحدده إرتدإء إللباس إلخاص بطالب إلدرإسات إلعليا في إلكلية إلذي  إلطالب علىو 

 .إلالزمة لذلك إأللبسةن تأمي إلكلية  إدإرة إلجامعية، وعلى
جلسة إلى إدإرة إل يسل م . يفتتح عميد إلكلية جلسة إلمناقشة ويعرف بأعضاء إللجنة وبالطالب ثم2

عنه نائب إلعميد للشؤون  أعضاء إللجنة مرتبة. وفي حال تعذر حضور عميد إلكلية ينوب أقدم
 .رئيس  إلقسم إلمختص إلعلمية أو
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إلطالب  ىيدعو رئيس إلجلسة إلطالب وأعضاء لجنة إلحكم إلى إلبدء بإجرإءإت إلنقاش، ويعط .3
 / دقيقة22وقت إلمناسب بحيث ال يتجاوز /ويحدد له إل .فرصة  لتقديم رسالته وعرض نتائج بحثه

 إلدكتورإه مع خالصة عن أطروحةلعرض   / دقيقة32إلماجستير و/ خالصة عن رسالة لعرض
 .تجاوز إلوقت  إلمخصص يوثر سلباا على تقويم درجة إلطالب إلى أن  إإلشارة

جنة إلحكم ل ألعضاء بحثه يترك رئيس إللجنة إلمجالخالصة  . بعد إنتهاء إلطالب من عرض4
 أن ويفضل .إللجنة أعضاء تقدير ترتيب إلمتحدثين من إليه ويعود ،رسالته لمناقشة إلطالب في

وفق إلمرتبة  إألعضاء باقي إلىإلجامعة ثم  إللجنة من خارج أعضاء إلىأوال  إلحديث ىيعط
   .إلعلمية

 .ضاء إللجنةإستفسارإت أع عندقيقة( لإلجابة  32)بحدود  يكافإلوقت إل. يترك للطالب 5
 .رئيس إلجلسة برفعها للمدإولة يقوموإلدفاع . بعد إالنتهاء من إلمناقشة 6
لة تقوم إللجنة بوضع إلعالمة لجنة إلحكم على إنفرإد لتقدير نتيجة إلطالب. وبعد إلمدإو . تجتمع 7

ويقوم رئيس إلجلسة بجمع إلعالمات وتحديد إلوسطي  .كل عضو في إللجنة عالمته يضع حيث
إلدفاع   درجة لمجريات 15تخصص  .إلطالب في تعديل إلعالمة إلتي يستحقها إلتدخل دونلها 
 :(3وفق إالستمارة )و  إلنقاط إلتالية وفق

 .تها وإرتباطها بمشاكل إلمجتمعوحدإث* أهمية نتائج  لبحث من حيث أصالتها 
 .مخصصإل* طريقة تقديم إلطالب للبحث بما فيها تقيده بالوقت 

يصالإلمعلومة  توضيح وقدرتها على إألشكالتقانه من حيث إ  و  * جودة إلعرض  .هاوإ 
 إلموضوع .* قدرة إلطالب على إستيعاب 

 .* تنوع إلطرإئق إلتي إتبعها إلطالب
 .ومناقشتها إألسئلة عنإلطالب  إجابة* 
 :فق إآلتية، و إلمتميز  درجات لألعمال 12تخصص  * 

بحث    ، أو نشرنشر بحث أو أكثر/ درجات لرسالة إلماجستير في حال 5تضاف / -
  ، أو)محلية أو خارجية( إضافي  أو أكثر  ألطروحة إلدكتورإه  في مجلة علمية محكمة

/ درجات لرسالة إلماجستير في حال نشر بحث، أو نشر بحث إضافي 12تضاف / -
 .محكمة أو في حال وجود برإءة إخترإع عالميةمجلة علمية  إلدكتورإه في ألطروحة
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 بعد نتيجة إلطالب. يتضمن هذإ إلقرإر ها بشأنعد لجنة إلحكم قرإر ت اية جلسة إلمدإولة. في نه8
 :مستند تأليف إللجنة  إلىإإلشارة  

 .* أهلية إلمرشح أو عدم أهليته للدرجة إلعلمية
 .* إلتقدير إلعام وإلعالمة وإلدرجة إلعلمية إلتي تقررت لنيلها

من قبل أعضاء إللجنة ويتلى على  ب( 4أو إستمارة  أ 4) إستمارة  كمإلح. يوقع قرإر لجنة 9
إلحضور وقوفاا من قبل رئيس إلجلسة، وبإعالن نتيجة إلطالب أمام إلحضور تنتهي جلسة 

  .إلمناقشة
 

 عامة مالحظات 

أعضاء لجنة إلحكم جلسة  أحد إذإ حدث في يوم إلمناقشة حادث طارئ  حال دون حضور. 1
موإفقة رئيس إلجامعة، وفي هذه  إلحصول علىجلسة إلمناقشة بعد قشة  إلعلنية، يمكن عقد إلمنا

إلحالة يفوض رئيس  إلجامعة إلقسم إلمختص أو أحد أعضاء إلهيئة إلتدريسية في إلقسم ليحل 
 .محل إلعضو إلغائب

 أن سالة وموإفقة إلقسم إلمختصإلر   . يمكن لمجلس إلكلية بناءا على إقترإح لجنة إلحكم عل2
مرة    إلدفاعإعادة   أهليته لدرجة إلماجستير أو إلدكتورإه في تتقررإلذي لم  لطالب يرخص ل

  .4لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن إلسنة إلنقص  فيهاوإحدة بعد إستكمال أوجه 
. يمكن للجنة إلحكم على إلرغم من موإفقتها إلمبدئية إلمسبقة على أهلية إلطالب لنيل إلدرجة 3

أن  )إذإ ما إكتشفتهناك من إلمبررإت إلمستجدة  أن تبين لها إذإ جب عنه ذلكتح  أن إلعلمية
 .ذلك إلىيدعوها  ما من غيرها( مستلبةجزءإا منها  إلرسالة كالا أو 

رإفق ذلك من ي. ينبغي تجنب ظاهرة إلتعريف بالطالب وإلحديث عن مآثره إلعلمية وإلحياتية وما 4
فضالا عن  ،إلظاهرة هذه مثل ألن قة لمؤهالته وكفاءإتهمديح  وأوصاف تقويمية وتقديرإت مسب

 .ومتطلباتها ، تخل بأصول إلمناقشة إلموضوعية للرسالةةية للتقاليد  وإألعرإف إألكاديميمناف كونها
لقرإر  إلسابقةتستبعد كل مظاهر إلتهنئة بالورود وإلالفتات أو غير ذلك   أن. على إدإرة إلكلية 5

 .يجة إلطالبلجنة إلحكم  بتقدير نت

                                           
 / من إلالئحة إلتنفيذية لقانون تنظيم إلجامعات.166/إلمادة  4
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م تتذكر أنها  أن نة إلحكملج ينبغي على .6  علمياا أنجزه إلطالب بتوجيه من أستاذه عمالا   تقو 
فرصه لتصفية إلحسابات، وعلى  أو تالإلمجام جلسة إلحكم  ليست مناسبة لتبادل  وأن، إلمشرف

م وإلتأنيب، أو إلطالب وعبارإت إللو  إلى أعضاء لجنة إلحكم  تجنب توجيه إالنتقادإت إلشخصية
إلرسالة، أو إلتركيز على إلجوإنب  مضمون عن بعيدةوجهة  نظر  إالسترسال في شرح فكرة أو

اء إلطباعية( دون مناقشة  مضمون إلرسالة، وغيرها من إلظوإهر إلسلبية إألخط إلشكلية )مثل
 .إلتي تنافي إلهدف من جلسة إلحكم

ملخص وإٍف عن إلبحث باللغتين إإلنجليزية حة بإلرسالة أو إألطرو  . ينبغي على إلطالب إرفاق7
 وإلعربية بما ال يتجاوز خمس صفحات.

 

 بعد  التحكيم  ما  إجراءات –عاشراا 

بعد إلقيام بكافة إلتعديالت إلتي  إال لعلميةإ يجوز إتخاذ قرإرإت إلمجالس بمنح إلدرجة . ال1
 عديالت إلالزمة.إلت إقترحتها إللجنة  خالل مدة أقصاها أربعة أشهر حسب حجم

 إلدرجة إلمجالس إلمختصة بمنحه على . بعد إلقيام بالتصحيحات إلالزمة يتم عرض إلموضوع2
 .إلعلمية

  :5يلي ما . يحسب إلمعدل إلعام لدرجة إلماجستير وفق3
 .للرسالة %15و، للمقررإت %  05 :* إلكليات  إلتطبيقية
 .للرسالة %05و، للمقررإت %15 :* إلكليات  إلنظرية

 :( 1)وإلدكتورإه  وفق  إلجدول. تحدد  إلمرتبة  في  درجة  إلماجستير  4
 

 ( إلمرتبة وإلمعدل إلتابعة له1جدول )
 المعدل  العام المرتبة
 % وأكثر 95 إلشرف
 %95 ما دون إلى% 85 إالمتياز

 %85 ما دون إلى% 75 جدإا  جيد
 %75 ما دون إلى% 65 جيد

 %65 ما دون إلى% 62 مقبول
                                           

5
 .16/11/2226تاريخ  / 06/قرار  مجلس  التعليم  العالي  رقم  
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 دليل كتابة خطة البحث

 خطة البحث

 ؛درجة إلماجستير أو إلدكتورإه متطلباتخطة إلبحث تقدم قبل إلشروع في إلبحث إلخاص بإكمال 
بعد أن  إلقسم إلمختص في إلكليةبإعدإد خطة بحثه لتقديمها إلى يبدأ طالب إلدرإسات إلعليا  إذ

 إلدكتورإه.يحقق إلشروط إلمطلوبة للتسجيل في مرحلتي إلماجستير أو 
درإسة  متطلباتوتحديد  للدرإسةختيار موضوع ال بالتعاون مع إألستاذ إلمشرفإعدإد إلخطة يتم و 

. وبعد أن إلمالئمةوإختيار إلمنهجية إلموضوع إلنظرية وإلتطبيقية وتحديد مصادر إلمعرفة إلالزمة 
 علمية جلسةفي  تناقش إلخطة مع إلطالب إألستاذ إلمشرف،يعد إلطالب إلخطة ويوإفق عليها 

(seminar بحضور عدد من أعضاء هيئة إلتدريس )وقد يطلب من إلدرإسات إلعليا وطالب ،
 . فع إلى مجلس إلقسم لتعتمد رسمياا إلطالب إعادة إلنظر في بعض أجزإء إلخطة قبل أن تر 

 

 ؟د الطالب خطة البحثع  لماذا ي  

 : يلي تصين بماإلهدف إلرئيس إلعدإد خطة إلبحث هو أن يقنع إلطالب إلمخ
 : إن إلبحث إلذي سيعده –أوالا 

 يتم إلتركيز في إلدكتورإه على إلمساهمة  صصهفي مجال  تخ يقدم مساهمة علمية أو عملية(
 .إلبحوث وإلدرإسات إلسابقة( إلىإلعلمية إلتي تشكل إضافة أصيلة 

  دإر حولها مناظرإت وجدإل في مجال تخصصهأو يحسم قضية. 
  مأو  . على معطيات علمية وتحديات معاصرةأو يعيد بناء ما قد تم تأسيسه بناء  أمرإا ما يقو 

 للتسجيل نه مشروع بحث مقبولومقنع على أ قابل لالختبار إلتجريبيبحث أن موضوع إل –ثانياا 
 :من حيث تشرينفي جامعة 

 للدرإسة إلمطلوبةم به في إلفترة إنه يتناول موضوعاا يمكن إلقيا. 
 فرة إلنظرية وإلعمليةإات إلمتو كانيمكن إعدإده باإلم. 
 حد إلمتخصصين في إلجامعةيمكن أن يشرف عليه أ. 

 .وإلمهارإت إلالزمة للقيام بالبحثإن إلطالب لديه إلمام بالمعارف  –ثالثاا 
نه قد وأ إلعلمي، قية وإلقضايا إلمتصلة بالبحثإن لدى إلطالب درإية باالعتبارإت إألخال -رإبعا ا 

 .لموإفقات إلضرورية لهايحصل على إخطط ل
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أن يبدأ إلعمل فور تسجيل إن إلطالب قد حدد بحثه تحديدإا وإضحاا يساعد على  –خامساا 
 .إلموضوع

 

 ؟تتكون خطة البحث مم  

 إلمتعلقة بموضوع إلبحث، وإلدرإسات إلسابقة ،مقدمة حول موضوع إلبحثتتكون خطة إلبحث من 
إلمفاهيمية  ومصطلحاته أهميته، ومنهجيته،وفرضياته، و  ث،وأهدإف إلبحومشكلة إلبحث، 

يلي تفصيل  . وفيما، وقائمة بالمرإجعوإلتصور إلعام لفصول إلرسالة وإلجدول إلزمني،وإإلجرإئية، 
 :هذه إلمكونات

 

  research title عنوان البحث

ن يدرك وأ ،تمكن إلقارئ من قرإءته وفهمهعنوإن إلبحث أن يكون وإضحاا حتى ي صفاتمن 
دون ذكر إلتفصيالت إلتي  ،ن يكون موجزإا مفيدإا وأ ،إستفسار من إلطالب حاجة إلىدون  مضمونه

، وأن يعكس مشكلة إلبحث )ال يعتمد إلعنوإن من قبل إلقسم قبل إلبحث متنيمكن أن يوردها في 
 .تحديد مشكلة إلبحث إلرئيسة بوضوح(

 

 introductionالمقدمة 

ويركز على مشكلة  مجال بحثه رإسات إلسابقة فيخالصة عن إلد إلطالب يعرضفي إلمقدمة 
درإسته من خالل بيان صلتها بالدرإسات إلسابقة وإختالفها عنها )أي إإلضافة إلعلمية أو إلعملية 

 إلتي تقدمها إلدرإسة على إلدرإسات إلسابقة(.
  

  literature review (المراجعة األدبيةالدراسات السابقة )

بد أن يبدأ إلطالب بمرإجعة إلدرإسات إلسابقة في مجال إلبحث إلذي يهتم بدقة ال لتحديد إلموضوع 
وتقتضي مرإجعة إلدرإسات إلسابقة تحليالا نقدياا للدرإسة وبيان حاالت عدم إالنسجام أو  .به

إلتناقض أو إلجدل أو إلخالف. كما تتطلب عرضاا للنظريات وإلنماذج إلتي تم تطويرها وما إذإ 
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تطويرإا أو  تتطلب تبار إلتجريبي أو تستدعي جمع أدلة تجريبية إضافية أوكانت قد خضعت لالخ
 تعديالا أو تبديالا.
وتحليالا نقدياا لما كتبه إآلخرون. وعند  وصفاا إلتي يكتبها إلباحث  المراجعة األدبيةيجب أن تكون 

مرإجعة إألدبية وربطها بال وأهدإفه، كتابة إلمرإجعة يحتاج إلباحث إلى إلتركيز على أسئلة إلبحث
إلمكتوبة. ومن إألخطاء إلشائعة في إلمرإجعات إألدبية أن تظهر كقائمة غير نقدية للدرإسات 

 إلسابقة.
ويقوم إلطالب بعرض إلدرإسات إلسابقة من إألقدم إلى إألحدث وترإعى حدإثة هذه إلدرإسات بما  

 ن:وُتعرض إلدرإسات إلسابقة بحيث تتضم يتناسب مع زمن تسجيل إلبحث.
 عنوإن إلدرإسة وكنية إلمؤلف وعام إلنشر. .1
 مشكلة إلدرإسة  .2
 إلفرضيات أو إلنموذج .3
 إلمنهجية إلمتبعة .4
 نتائج إلدرإسة  .5
 تحليل نتائج إلدرإسة وبيان رأي إلطالب فيها. .6

 

  research problem مشكلة البحث

إختالفها  حيث ا منيحدد إلطالب مشكلة إلبحث مبيناا أصالته إلتحليل إلنقدي للدرإسات إلسابقةبعد 
( Statementبسؤإل أو بجملة خبرية أو ببيان )سابقة في إلمجال ، ويعبر عنها إلدرإسات إلعن 

 .علمية....( ) عرض قضية معينة فكرية أو تربوية أو تعليمية أو
ثم  إلبحث أن نبدأ بسؤإل عام ينبثق عن فكرة إلبحث مشكلة تحديدمن إلمفيد كنقطة بدإية عند 

وإلخلل إلذي ال بد من تجنبه هو طرح  إلى إألسئلة إلفرعية أو إألسئلة إألكثر تفصيالا.إالنتقال 
أسئلة بحثية ال تول د رؤيا جديدة. وهذإ يطرح إلسؤإل حول مدى رجوع إلباحث لألدبيات ذإت إلصلة 

في إلبحث إلعلمي تجاهل إألدبيات، وعدم بيان محل أو مكانة مشروع  مقبوالا بالموضوع. وليس 
 بحث ضمن إألدبيات في إلميدإن إلعلمي إلذي يعمل فيه إلباحث.إل
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 research importanceأهمية البحث 

يق بين أهمية إلبحث من إلخطأ إلمتكرر في بعض بحوث طالب إلدرإسات إلعليا عدم إلتفر 
إلعملية إلمساهمة إلعلمية و/أو . فأهمية إلبحث تعني أن يركز إلطالب على وأهدإف إلبحث

)ما هو إلجديد إلذي تقدمه  ة في مجال تخصصه بعد تحقيق أهدإف إلبحث وإنجازهإلمتوقع
 . إلدرإسة؟(

 

 research objectivesأهداف البحث 

 تصاغ أسئلة إلبحث على شكل أهدإف يسعى إلطالب إلى تحقيقها من خالل إلبحث إلذي يقوم به.
 على سبيل إلمثال:

 إلعمل؟ فرقدإم لماذإ تلجأ إلمنظمات إلى إستخسؤإل إلبحث: 
 تحديد أهدإف إلمنظمة من تشكيل فرق إلعمل.هدف إلبحث: 

 

  research hypothesesفرضيات البحث

حول ظوإهر قابلة للمالحظة )مفاهيم( يمكن إلحكم عليها  propositionsالقضايا يتم بناء 
ُتدعى  empirical testingبالصدق أو إلكذب. وحين تصاغ إلقضية بقصد إالختبار إلتجريبي 

وبما أن إلفرضية عبارة عن قضية صريحة حول عالقة بين متغيرين أو . hypothesisفرضية 
توصف إلفرضيات كذلك بأنها قضايا ُتخصص من  أكثر فهي ذإت طبيعة مؤقتة وتخمينية.

في هذإ إلمجال بأنها كيان أو شيء تتحدث الحالة . وُتعر ف casesخاللها إلمتغيرإت على حاالت 
ويمكن أن تكون  ُينسب للحالة. إلمتغير هو خاصية أو سمة أو ميزة في إلفرضيةية. و عنه إلفرض

 )إرتباطية أو سببية(. إلفرضيات وصفية أو عالئقية

 
 الفرضيات الوصفية

وجود أو حجم أو شكل أو توزع متغير ما.  descriptive hypothesesالفرضيات الوصفية تحدد 
 ألسئلة إلبحثية بديالا عن إلفرضية إلوصفية، على سبيل إلمثال:وعادة يلجأ إلباحثون إلى إستخدإم إ

 يفضل معظم إلمساهمين )حاالت( إلزيادة في توزيعات إألرباح إلنقدية )متغير(. )فرضية وصفية(
 هل يفضل معظم إلمساهمين إلزيادة في توزيعات إألرباح إلنقدية؟ )سؤإل بحثي(
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 الفرضيات العالئقية

ال يكفي إستخدإم إلسؤإل إلبحثي،  relational hypothesesالعالئقية  الفرضياتعند إستخدإم 
ألنها تمثل قضايا تصف عالقة بين متغيرين أو أـكثر فيما يخص حالة ما. على سبيل إلمثال: 

يقبل إلمستخدمون إلتكنولوجيا بسبب إدرإكهم لسهولة إستخدإمها". ويمكن أن تكون إلفرضيات "
على  correlational hypothesesالفرضيات االرتباطية تنص  ية.إلعالئقية إرتباطية أو سبب

أن إلمتغيرين يحدثان معاا بطريقة ما دون تضمين أن أحدهما يسبب إآلخر. على سبيل إلمثال: 
". وهذه إلفرضية إالرتباطية ال تقبل إدعاءا بوجود يرتبط إستخدإم إلتكنولوجيا بالمنفعة إلمدركة منها"

 عالقة سببية.
 explanatory (causal) hypothesesالفرضيات التفسيرية )السببية( د إستخدإم أما عن

فهناك تصريح ضمني بأن وجود متغير ما أو حدوث تغير فيه يؤدي أو يقود إلى وجود أو تغير 
إلمتغير إلثاني. وُيدعى إلمتغير إلمسبِّب أو إلمفسِّر بالمتغير إلمستقل وُيدعى إلمتغير إلمفسَّر 

لتابع. وكلمة "يسبب" هنا تعني "يساعد على إلحدوث أو إلتغيير"، لذلك ال دإعي أن بالمتغير إ
يكون إلمتغير إلمستقل إلسبب إلوحيد لوجود أو لتغير إلمتغير إلتابع. ومن إألمثلة على إلفرضيات 

 إلتفسيرية:
 (.تقود إلزيادة في دخل إلعائلة )متغير مستقل( إلى زيادة في نسبة إالدخار )متغير تابع

يؤدي والء إلزبائن للعالمة إلتجارية )متغير مستقل( إلى زيادة بيع إلمنتجات ذإت إلعالمات 
 إلتجارية )متغير تابع(.

 ويمكن بناء إلفرضيات باستخدإم إحدى إلمقاربات إلتالية أو أكثر من مقاربة:
 إلمقاربة إالستنباطية -
 إلمقاربة إالستقرإئية -
 إلنماذج وإألطر إلمفاهيمية -
 

 research methodology المنهجية

للطريقة إلتي يتبناها  إلطالبإختيار  تسوغتبين هذه إلفقرة كيف سيتم إنجاز أهدإف إلبحث، وسوف 
على ضوء أهدإف إلبحث. ويمكن تقسيم هذه إلفقرة إلى جزأين: تصميم إلبحث وجمع إلبيانات. في 
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لتجربة، إلمسح، درإسة إلحالة، )إ نوع إلتصميم إلطالبإلجزء إلخاص بتصميم إلبحث يعرض 
إلذي إختاره وسبب إالختيار باإلضافة إلى موقع تنفيذ إلبحث سوإء كان في  إلبحث إإلجرإئي(

إلمختبر أو في إلميدإن، وسوإء كان في منظمة منفردة أو عدة منظمات. وهنا يحتاج إلباحث إلى 
 توضيحاا وهذإ إلجزء يتضمن  تحديد إلمجتمع إإلحصائي وأساليب إختيار إلعينة وحجم إلعينة.

لطريقة جمع إلبيانات، على سبيل إلمثال هل سيتم إستخدإم إلمالحظة أم إالستبانة أم إلمقابلة أم 
 تحليل إلبيانات إلثانوية أم سيتم إلدمج بين عدة أساليب لجمع إلبيانات.

إلجزء إلخاص يقدم إلجزء إلخاص بتصميم إلبحث عرضاا إجمالياا للطريقة وسبب إختيارها، أما 
على سبيل  إلطالببجمع إلبيانات فيدخل بالتفاصيل حول خصوصية جمع إلبيانات. فإذإ كان 

إلمسح فال بد أن يحدد إلمجتمع إإلحصائي وحجم إلعينة، وال بد من تحديد كيفية  منهجإلمثال يتبع 
ذإ كان إلباحث يستخدم إلمقابال ت، ال بد أن يفسر توزيع أدإة إلمسح وكيف سيتم تحليل إلبيانات. وإ 

 كيفية تنفيذ إلمقابالت، ومدة إلمقابلة إلمتوقعة وكيف سيتم تسجيلها وكيف سيتم تحليلها.

 الجدول الزمني

يساعد إلجدول إلزمني في تقييم مدى إمكانية إنجاز إلبحث ضمن إلمدة إلمحددة من قبل إلجهة 
 ية.إلمشرفة على إلبحث، ويساعد في تقسيم خطة إلبحث إلى مرإحل زمن

 فصول الدراسة

 يقدم إلطالب هنا تصورإا عاما عن فصول إلرسالة أو إألطروحة.

 المراجع

من إألهمية بمكان تزويد مخطط إلبحث بقائمة من إلمرإجع إلتي إستند إليها إلباحث في بناء فكرة 
نشاء أسئلة إلبحث ن إلطريقة إلمعتمدة م إتباعمن  بد . والإلبحث وفي عرض إلدرإسات إلسابقة وإ 

 إلجامعة في توثيق إلمرإجع.
  

  research terminology and concepts والمفاهيم تحديد المصطلحات

ت ملماا إلبحث من إلمستحسن أن يحدد إلطالب معنى إلمصطلحا ومفاهيم في تحديد مصطلحات
 :بثالثة أنوإع من إلمعاني

 : إلمعنى إلوإرد في إلمعجم .إلمعنى إلمعجمي -
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 . ح لدى متخصصين في مجال عملي محدد: إلمعنى إلمعروف للمصطليإلمعنى إالصطالح -
تعريف يحتاج إلمفهوم في إلبحث إلعلمي إلى . إإلجرإئي: إلمعنى إلخاص بالبحث إلمعنى -

من أجل إمكانية إختباره أو قياسه فالمفهوم تجريد ذهني  operational definitionإجرائي 
نات عنه باستخدإم إلحوإس. يمكن مثالا تحويل مفهوم وإلتعريف إإلجرإئي يساعد في جمع إلبيا

إمتياز، من  111-21"مستوى إلطالب إلعلمي" إلى تعريف إجرإئي من خالل إإلجرإء إلتالي: من 
 مقبول.  11-51جيد، ومن  11-11جيد جدإا، من  11-21
 

 شكل خطة البحث 

. MS Wordلج إلكلمات ( من معاSimplified  Arabicلكتابة خطة إلبحث يستخدم نوع إلخط )
 ،إسود( 22عناوين إلرئيسة )خط قياس وإل، (14إلطباعة )خط قياس  على أن يكون حجم خط

وإن وردت  ،. ويكون تباعد إألسطر )سطر ونصف((إسود 18خط قياس ) وإلعناوين إلفرعية
. (Simplified  Arabicنوع إلخط  ) 14بعض إلكلمات بالحروف إالنجليزية فتكتب بخط قياس 

. وقد تم تضمين عدة نماذج في إلملحق من إلصفحة ىة إليسر وترقم إلصفحات في أعلى إلجه
 :وهي ،للخطة يساعد على إإلخرإج إلطباعت
 .نموذج يبين مسافات إلهوإمش .1
 .نموذج يبين شكل إلغالف .2
 .وذج يبين آليات إخرإج شكل إلغالفنم .3
 

 التوثيق

 توثيق االقتباس

 .في متن إلبحث ساتنتناول هنا كيفية توثيق إالقتبا

 قتباس لمؤلف معروف وتاريخ معروف توثيق ا

يتبع عند إالقتباس في متن إلبحث طريقة "إلمؤلف ، إلتاريخ " ، فيذكر إالسم إألخير للمؤلف  
 :ويمكن صياغة ذلك في ثالثة أساليبوتاريخ إلنشر فقط ، 

 :مثال   
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     ( بين أدإء إلمعلمين ...           2211وإزن إلمسعود ) -
 .... (2211، ولت أدإء إلمعلمين )إلمسعودفي درإسة حديثة تنا -
 وإزن إلمسعود بين أدإء إلمعلمين ... 2211في عام  -
 

 س لمؤلف غير معروف وتاريخ معروف توثيق اقتبا

كما هي إلحال في إلمعلومات  ،معروف في حين أن إلتاريخ معروف إذإ كان إلمؤلف غير  
المات تنصيص عوضا يمكن إستخدإم إلعنوإن باختصار دإخل ع ،حة إلكترونيةإلصادرة عن صف
 .عن إسم إلمؤلف

 : مثال   
 ،"APAإستخدإم لطالب على كتابة إلبحث إلعلمي )"وقد أجريت درإسة مماثلة في تدريب إ

2011) 
 

 توثيق اقتباس  لمؤلف وتاريخ غير معروفين 

مات إلصادرة عن صفحة ال في إلمعلو كما هي إلح ين،إذإ كان إلمؤلف وإلتاريخ أيضا غير معروف
يمكن إستخدإم إلعنوإن باختصار دإخل عالمات تنصيص عوضا عن إسم إلمؤلف ، إلكترونية

 .ها يكتب د. ت. )أي بدون تاريخ (وبعد
 :لمثا   
 APAتبين إنهم يتعلمون أفضل بالنموذج )" إلنموذج و  درإسة أخرى تناولت بحوث إلطالب وفي

 د. ت.(، "
 

  تباس حرفيتوثيق اق

)تذكر أرقام الصفحات عند االقتباس الحرفي فقط،  يلي ويتم ذلك وفق أساليب متعددة كما
 :ويوضع النص المقتبس ضمن أقواس االقتباس"

 "APAوقد أشار إلى أن "إلطالب يجدون صعوبة في كتابة إلمرإجع وفق أسلوب  -
 .ولكنه لم يشرح ذلك بالتفصيل (12ص ، 2211،إأللفي)
( ، فان "إلطالب يجدون صعوبة في كتابة إلمرإجع وفق أسلوب 2211إأللفي )وحسب رأي  -

APA، "(.12)ص وخاصة إذإ كان هذإ يتم للمرة إألولى 
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" APA( أن "إلطالب يجدون صعوبة في كتابة إلمرإجع وفق أسلوب 2211وذكر إأللفي ) -
 اذإ يجب على إلمدرسين حيال ذلك؟ فم ،(12)ص 

 

 ن أربعين كلمةاقتباس حرفي أطول متوثيق 

اصة دون إستخدإم عالمات يوضع إالقتباس إلحرفي إذإ كان أطول من أربعين كلمة في فقرة خ   
 .ت من إلهامش إألصلي إأليمن للمتنوذلك بعد خمس مسافا ،إلتنصيص

 :مثال   
علم إلمفاهيم وإلمعلومات ( من توضيح حول ت1989ويتفق إلباحث مع ما ذكره فؤإد أبو حطب )

 : حين قال
فمستوى  .سفاهيم تأثيرها على عملية إلتدريشك أن للشوإهد إلمتوإفرة لدينا عن كيفية تعلم إلم وال

ومستوى إلمفهوم عند طفل  .بدرجة إكبر من توقفه على إلذكاء إلتصور يتوقف على إلتعليم وإلخبرة
لى سبيل إلمثال وع م.أنوإعها فيما يتصل بهذإ إلمفهو معين يتناسب مع عدد إلخبرإت إلتي مر بها و 

عدد من إلموإقف إلمختلفة مفهوم إلطفل عن إألمانة يمكن أن ينمو إذإ رأى سلوكا أمينا في 
 ( 84. )ص إلمنوعة

 (. 2211وهذإ إلموقف قد تم تأكيده أيضاا من خالل درإسة تجريبية أعدها إلحسن )
 

 توثيق اقتباس ألكثر من مؤلف 

 .إقتباس عنهما ذكر إالسم إألخير لهما كلما وردإذإ كان إالقتباس من مصدر ألفه إثنان في -
أما إذإ كان إالقتباس عن عمل لثالثة أو ألربعة أو لخمسة مؤلفين فيذكر إالسم إألخير للجميع  -

 .إألخير لألول مع كلمة )وآخرون ( عند أول إقتباس ثم يكتفي بذكر إالسم
إألخير لألول مع كلمة  أما إذإ كان إالقتباس عن عمل لستة مؤلفين فيكتفي بذكر إالسم -

 .ن()وآخرو 
 

 تباس متصل بكتب التراث وتحقيقها توثيق اق

 .تاريخ إلنشر ،إلطبعة ،بلد إلنشر ،دإر إلنشر ،تح: إلمحقق إن وجد ،إسم إلمؤلف ،إسم إلكتاب   
 .1985 ،1ط، بيروت ،دإر إلجيل ،تح: عبد إلسالم محمد هارون ،إلجاحظ ،إلبيان وإلتبيين :مثال
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 لمراجعتوثيق ا

أو  إستعان بها إلباحث في متن بحثهبعد نهاية فصول إلبحث مباشرة  تأتي قائمة إلمرإجع إلتي 
بحيث يتم ترتيب قائمة إلمرإجع وفق إلضوإبط إلتالية حيث تمت إالستفادة في إعدإد خطة إلبحث، 

 :( إلنسخة إلخامسةAPAمن إلدليل إلصادر عن إلجمعية إألمريكية )
 .ععدم ترقيم إلمرإج .1
ع إهمال )أل( إلتعريف في يتم ترتيب إلمرإجع حسب إألحرف إلهجائية لالسم إألخير م .2

 . إلترتيب
 سم(. 1سطر إلمرجع إلوإحد مفردإ )يكون تباعد أ .3
 .(سم 2يكون تباعد إألسطر بين كل مرجعين مزدوجا  ) .4
ن تكون إألسطر إألخرى عندما يطول توثيق إلمرجع إلوإحد ألكثر من سطر فيجب أ .5

 .هامش إلسطر إألولمسافات (عن  ة )خمسبعيد
 مثال :   

ة في إلواليات إلمتحدة طرإئق وأساليب تعليم إلعلوم في إلمرحلة إلثانوي (.2211)صالح  ،إلحديثي
 .19 – 163 ،(2)7. مجلة جامعة إلفرإت. إألمريكية

 :يق هذه إلمرإجع بأشكالها إلتاليةوفيما يلي كيفية توث
 . الكتب 
 . الدوريات 
  المطبوعات .غير 
 المصادر االلكترونية  . 

 

 توثيق الكتب  - أوالا 

 :كتاب لمؤلف واحد
 .(. بلد إلنشر: إلناشرعنوإن إلكتاب )بخط إسود غامق (.. )إلتاريخإالسم إألول ،إالسم إألخير

 مثال : 
 .: منشورإت جامعة حلب. سوريةفيزيولوجيا النبات(. 1996زياد ) ،إلحسين
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 ب )في حال كان اللقب أشهر من اإلسم(:بالنسبة لكلية اآلدا
 إللقب، إالسم إلكامل. )إلتاريخ(. عنوإن إلكتاب )بخط أسود غامق(. بلد إلنشر: إلناشر.

وفي حال كان إلكتاب محررإا )أحد إلمحررين يجمع أعمال إألعشى مثالا(، يبدأ إلتوثيق باسم 
 ورة أدناه.إألعشى، ثم يتبع إلتوثيق طريقة توثيق إلكتب إلمحررة إلمذك

 كتاب لمؤلفين أو أكثر :
للمؤلف إلثاني.  وإالسم إألول ،؛ ثم إالسم إألخيرإالسم إألول للمؤلف إألول ،إالسم إألخير

)يفصل بين إلمؤلف إألول . عنوإن إلكتاب )بخط إسود غامق(. بلد إلنشر: إلناشر (.)إلتاريخ
 وإلثاني بفاصلة منقوطة(

 : مثال
: . سوريةتالنبا فيزيولوجيا(. 2211. )نعبد إلرحم ،منير؛ وإلشيخ، زياد؛ وإلعاروض ،إلحسين

 )يفصل بين إلمؤلفين بفاصلة منقوطة(. منشورإت جامعة إلفرإت
 

 كتاب مجهول المؤلف :
 . عنوإن إلكتاب )بخط إسود غامق(.)إلطبعة(. )إلتاريخ(. بلد إلنشر: إلناشر

 : مثال
 . (. بيروت: مكتبة لبنان1992(. )3تعليم إلتعبير إللغوي للمبتدئين. )ط

 

 كتاب بدون تاريخ :
 . إألول. عنوإن إلكتاب )بخط إسود غامق(. )إلطبعة(. بلد إلنشر: إلناشر إالسم ،إالسم إألخير

 : مثال
 .. دإر إلقلم. بدون تاريخدراسات في النفس اإلنسانيةمحمد. ، قطب

 

 :أعمال لمؤلف واحد وطريقة ترتيبهاعدة 
تطابقا في إلتاريخ  فإن ،دممؤلف وإحد فيتم ترتيبها وفق إلتاريخ إألقدم فاألقحين تتعدد إلمرإجع ل

ضافة حرف هجائي  فيتم إلترتيب وفق عنوإن إلمرجع مع إهمال )أل ( إلتعريف في إلترتيب وإ 
 للترتيب بعد إلتاريخ مباشرة : 
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قم إلمجلد )رقم ر . بخط مائل م إلمجلة. إسعنوإن إلبحثإالسم إألول.)إلتاريخ(. ، إالسم إألخير
 . إلصفحاتأرقام  إإلصدإر(

 
 : مثال

 -1. (1) 4. امعة إلفرإتمجلة ج. إألنزيمات في فيزيولوجيا إلنبات( أ ،2211زياد. ) ،إلحسين
21 . 

 3. مجلة جامعة إلفرإت. ثيل إلضوئي في فيزيولوجيا إلنباتإلتم( ب ،2211زياد. ) ،إلحسين
(1).    11- 33 . 
 

 :ة أو جمعيةكتاب من تأليف منظم
 . . )إلتاريخ(. عنوإن إلكتاب )بخط إسود غامق(. )رقم إلطبعة(. بلد إلنشر: إلناشرإلمنظمة

 : مثال
 . (. سورية: دإر إلفارإبي2)ط .االتصاالت. (2211إلجمعية إلسورية للمعلوماتية. )

 
 :كتاب في طبعة غير طبعته األولى

لكتاب )بخط إسود غامق(. )إلطبعة( بلد إلنشر: إن إ. عنو إالسم إألول. )إلتاريخ(، إالسم إألخير
 . إلناشر
 : مثال
(. 4. )طاألخرىابستمولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات . (1982غسان. ) ،بادي

 . بيروت: دإر إلعلم للماليين
 

 :طبعة منقحة أو مزيدة
ق(. )طبعة مزيدة( بلد نوإن إلكتاب )بخط إسود غام. عإالسم إألول. )إلتاريخ( ،إالسم إألخير
 . إلنشر: إلناشر

 

 : مثال
)طبعة  .ابستمولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات األخرى. (1982غسان. )، بادي

 . مزيدة(  بيروت: دإر إلعلم للماليين
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 :مؤلف من عدة مجلدات

لمجلد )بخط إسود عنوإن إ لتاريخ(. عنوإن إلكتاب. رقم إلمجلد.إ) .إالسم إألول ،إالسم إألخير
 . بلد إلنشر: إلناشر .(لطبعةإ)         .غامق(
 : مثال

. إلمجلد عام األدباء العرب في سورية في مائة موسوعة تاريخ. (2212وزإرة إلمعارف. )
 .(. دمشق2. )طإألول. ترإجم شخصيات

 
 :مؤلف ذو محرر
 إلحالة إألولى: 

عنوإن إلكتاب )بخط إسود غامق (. بلد إلنشر: إالسم إألول )محرر(. )إلتاريخ(.  ،م إألخيرإالس
 .إلناشر
 : 1مثال 

. إلقاهرة: منهج البحث في التربية المقارنة وتحليل المناهج. (1994جورج )محرر(. ) ،هارتمان
 . إالنجلو إلمصرية

 إلحالة إلثانية:
عنوإن إلكتاب يخ(. إلعنوإن إلمختار. في إسم إلمحرر )محرر(. إلتار إالسم إألول. ) ،إالسم إألخير

 . )بخط إسود غامق(. )إلصفحات إلمختارة(. بلد إلنشر: إلناشر
 : 2مثال 
جورج  ،إلجوهري في تحليل إلمنهج إلمدرسي. في هارتمان. إلمنهج (1994ميشال. ) ،مولي

(. إلقاهرة : 162 – 152.)ص ص منهج البحث في التربية المقارنة وتحليل المناهج. )محرر(
 . إالنجلو إلمصرية

 
 :رسالة علمية غير منشورة

إالسم إألول. )إلتاريخ(. عنوإن إلرسالة )بخط إسود غامق(. معلومات توضيحية.  ،إالسم إألخير
 . إلجامعة: إسم إلبلد، إلكلية   ،إلقسم
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 : مثال
مدى تحقيق أهداف تعليم النصوص األدبية في المحتوى المقرر على . (2211. )سعود ،إلمحمد

كلية  ،. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم إلمناهج وطرق إلتدريسانويالث األولطالب الصف 
 . سورية: جامعة إلفرإت، إلتربية

 
 :عمل منشور في سلسلة

)بخط  سم إلسلسلةفي إ )بخط إسود غامق( . عنوإن إلكتاب) إلتاريخ(.إالسم إألول ،إالسم إألخير
 .بلد إلنشر: إلناشر (.إسود غامق

 : مثال
دليل الرسائل العلمية المجازة من مؤسسات التعليم العالي بسورية في . (2211محمد. ) ،أباغي

: مكتبة إألسد في سلسلة مطبوعات مكتبة إألسد. سورية تخصص المناهج وطرق التدريس
 . نيةإلوط
 

 :عمل مترجم
إالسم إألول. )إلتاريخ(. عنوإن إلكتاب )بخط إسود غامق(. )ترجمة إالسم  ،إالسم إألخير للمؤلف

 .ول وإألخير للمترجم(. بلد إلنشر: إلناشرإأل
 : مثال
صر: . موجابر عبد إلحميد( ،)ترجمة إحمد كاظم أساسيات المناهج. (1982رإلف. ) ،تايلور

 . دإر إلنهضة إلعربية
 :وثيقة حكومية
 .. )إلتاريخ(. عنوإن إلوثيقة )بخط إسود غامق(. إلمدينة: إلناشر. رقم إلنشرإلجهة إلمؤلفة

 :مثال
في الجامعات السورية  الالئحة الموحدة للدراسات العليا. (2212جلس إلتعليم إلعالي.)م 

. دمشق: جامعة دمشق. )بدون رقم اإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العلياوالقواعد و 
 . نشر(
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 :مقدمة أو تقديم أو مدخل أو تمهيد
بخط إسود ) . عنوإن إلكتابمؤلف إلكتاب )إلتاريخ(. نوع إلمقال في.إالسم إألول ،إالسم إألخير

 .إلناشر :إسم بلد إلنشر .)صفحات إلمقال( (.غامق
 : مثال

ابستمولوجيا تعليم اللغة . (1982غسان. )، في بادي . مقدمة (2221) .سليم ،لطنطاويإ
 . بيروت: دإر إلعلم للماليين .(55 -11) .العربية للناطقين باللغات األخرى

 :تقرير سنوي
 .     إلتقرير )بخط إسود غامق(. )إلتاريخ(.  بلد إلنشر: إلناشر عنوإن
 :مثال

: تقرير التقرير السنوي الثاني عشر لمجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية
 . (.إلرياض: جامعة إلملك سعوده1425) 1425 – 1424

 

 توثيق الدوريات – اا ثاني

 
 :بحث في مجلة
 إلمجلد )إلعدد(،. بالخط إلمائل عنوإن إلبحث. إسم إلمجلة .السم إألول. )إلتاريخ(إ ،إالسم إألخير

 .إلصفحات
 

 : مثال
يعدها معلمو  درإسة تحليلية لألسئلة إلوإردة في إلخطط إلدرإسية إلتي. (2211. )محمد ،إلفرحان

 . 34 – 1 ،(2) 14 . رسالة إلتربية وعلم إلنفس. إلصف إألول إلمتوسط
  

 :جلة ذات صفحات متصلةبحث في م
لمجلد )رقم . إ. إسم إلمجلةبالخط إلمائل عنوإن إلبحث .إالسم إألول. ) إلتاريخ( ،إالسم إألخير

 .إلصفحات، إلعدد(
 : مثال
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. ربية إلفنية في إلمرحلة إلمتوسطةإلحاجات إلتدريبية لمعلمي إلت(. 2229عبد إلعزيز. ) ،إلجندي
 .83 – 79، (2)15. مجلة جامعة تشرين

 
 بحث أو ورقة عمل  في مؤتمر :

 :. إلبلد)بخط مائل( . عنوإن إلمؤتمر. عنوإن إلبحثسنة وإلشهر(إلإالسم إألول. ) ،إالسم إألخير
 .مكان إنعقاد إلمؤتمر

 : مثال
إإلنتاج إلعلمي ألعضاء هيئة إلتدريس في كليات إلعلوم . شباط( ،2228محمد. ) ،إلحسن

لتدريس في بحث مقدم في ندوة تنمية أعضاء هيئة إ. اتهإإلنسانية في جامعة إلفرإت ومعوق
 .. جامعة تشرين: إلالذقيةمؤسسات إلتعليم إلعالي: إلتحديات وإلتطوير

 

 توثيق المصادر االلكترونية   - ثالثاا 

رجاع من يرإعى فيها ما تم بيانه في توثيق إلمرإجع وفق نوع كل مرجع مع إضافة تاريخ إالست
 :ثا في مجلة فتتبع إلطريقة إآلتيةفإذإ كان إلمرجع بح ،وقعإالنترنت وعنوإن إلم

 بخط مائل( عنوإن إلمؤتمر .. عنوإن إلبحث)إلسنة وإلشهر( .إالسم إألول ،إالسم إألخير( .
يوضع إلرإبط {على إلرإبط  }يإلتاريخ إلميالد{. تم إسترجاعه في مكان إنعقاد إلمؤتمر :إلبلد
 .}كامال

 :مثال
(  إلمطور لقياس إتجاهات إلمعلمين  Vaughanدرإسة مقياس فون )( 2221. )صالح، إلنصار

مصر: . لى مؤتمر جمعية إلقرإءة وإلمعرفةبحث مقدم إ. نحو تدريس إلقرإءة في إلموإد إلدرإسية
 php .Vaughan1   \seerah \orgعلى إلرإبط   1/11/2229تم إسترجاعه في  .إلقاهرة

.arabicl  .www \\http: . 
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 توثيق غير المطبوعات – رابعاا 

 :أو محاضرة خطاب
 إالسم إألول. )إلسنة وإلشهر وإليوم(. عنوإن إلمحاضرة )بخط إسود غامق( ،إالسم إألخير .

 . : إلمكانإسود غامق(. إلمدينة بخط. إسم إلصحيفة )}معلومات توضيحية{
 : مثال

. ألقيت في ندوة تنمية يةكلمة افتتاحية لعميد الكل(. 2 ،آذإر ،2212) .عبد إلرحمن ،إلمسعود
 .جامعة إلبعث :لتدريس في مؤسسات إلتعليم إلعالي: إلتحديات وإلتطوير. حمصأعضاء إ

 
 :عمل فني

 )إلمكان. إلمدينة}لوحة زيتية {. عنوإن إإلنتاج )بخط إسود غامق(.إلفنان. )إلتاريخ : . 
 : مثال
 . عاصمة: متحف إل. دمشق}لوحة زيتية {.الكتاتيب. (2211) .عمر، محمد

 
 :شكل توضيحي ،جدول ،خريطة رسم بياني

 في مؤلف  .}معلومات توضيحية{. عنوإن إلعمل .إالسم إألول. )إلتاريخ(، إالسم إألخير
 .. بلد إلنشر: إلناشرة)بخط إسود غامق(. إلصفح . عنوإن إلكتابإلكتاب

 : مثال
. رإهيم إلعساف. في إب}جدول{. إلصفات إلمورفولوجية لنبات إلقمح (2211إبرإهيم. ) ،إلعساف

 .(. دير إلزور: منشورإت جامعة إلفرإت129)ص  .المحاصيل الحقلية
 

  :توثيق اقتباس متصل بكتب التراث وتحقيقها
 تاريخ ، إلطبعة ،بلد إلنشر ،دإر إلنشر .تح: إلمحقق إن وجد ،إسم إلمؤلف ،إسم إلكتاب

 . م إلصفحةرق ،إلنشر
 : مثال

 .112 ،1985 ،1ط ،بيروت ،دإر إلجيل .: عبد إلسالم محمد هارونتح ،إلجاحظ ،إلبيان وإلتبين
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 توثيق المراجع باللغة األجنبية:

: إلكنية، إالسم إألول. )إلعام(. عنوإن إلكتاب بالخط إلغامق. بلد )مؤلف وإحد( توثيق كتاب( 1
 إلنشر: إلناشر.

Milgram, Stanley. (1974). Obedience to Authority. New York: Harper & 
Row.  

توثيق كتاب )مؤلفان(: إالسم إألخير، إالسم إألول وإالسم إألخير، إالسم إألول. )إلعام(. ( 2
 عنوإن إلكتاب باألسود إلغامق. بلد إلنشر: إلناشر.

Argyris, Chris and Schon, Donald. (1996). Organizational Learning II. 
Addison-Wesley. 

إذإ كان هناك أكثر من  Edsإذإ كان هناك محررإا وإحدإا، ونستخدم  Edكتاب محرر: نستخدم ( 3
 محرر وإحد.

Deutsch, Morton. (2000). Cooperation and Competition. In Morton 
Deutsch and Peter Coleman (Eds.) The Handbook of Conflict 
Resolution: Theory and Practice (pp. 21-40). San Francisco: Jossey-

Bass Publishers. 
إالسم إألخير، إإلسم إألول وإإلسم إألخير، إإلسم إألول.  توثيق بحث في مجلة علمية محكمة:( 4

 ، إلمجلد )إلعدد(، أرقام إلصفحات.)بخط مائل( لة)إلعام(. عنوإن إلبحث. عنوإن إلمج
 .et alنضع  لفين، نكتب أسماء إلست إألوإئل ثمإذإ كان للبحث أكثر من ستة مؤ 

Quattrone, George and Tversky, Amos. (1984). Causal versus diagnostic 
contingencies: On self-deception and on the voter's illusion. Journal of 
Personality and Social Psychology, 46 (2), 237-248. 

 إلتوثيق من مجلة إلكترونية:( 5
Nisbett, Robson and Wilson, Donald (1977). The Halo Effect: Evidence 
for Unconscious Alteration of Judgments. Journal of Personality and 
Social Psychology, 35(4), 250-256. Retrieved from: 

SocCog2/haloeffect.pdf-.edu/672readings/T6http://osil.psy.ua 
 إالستشهاد بمرإجع أجنبية في إلمتن:

http://osil.psy.ua.edu/672readings/T6-SocCog2/haloeffect.pdf


39 

 

 إلجدل حول قضية تربوية.... Wilson (1999)أثار  -
 (Wilson, 1999)دإر إلجدل حول هذه إلقضية إلتربوية ولم يحسم إلخالف بين إلعلماء بعد  -
 أن إألحكام إلمسبقة تؤدي إلى ردود أفعال متوقعة.  Nisbett & Wilson (1977)ذكر  -
 .(Nisbett & Wilson, 1977)ام إلمسبقة تؤدي إلى ردود أفعال متوقعة ويمكن إلقول إن إألحك -
 .(Nisbett & Wilson, 1977, p. 35)"إألحكام إلمسبقة تتنامى في إلبيئة غير إلمتعلمة جيدإا"  -
 (Nisbett et al., 1977)في حال وجود أكثر من مؤلفين  -

 

 إرشادات عامة في الطباعة واإلخراج

 مع مرإعاة إلهوإمش إلنظامية إآلتية: A4تتم إلطباعة على ورق  -

o  سم. 2سم، من إألسفل  2سم، من إألعلى  3سم، من إليمين  2من إليسار 

o  12يكتب رقم إلصفحة في ذيل إلصفحة وفي إلمنتصف بخط Simplified Arabic  صفحة(
 (.151من  2

o  يستخدم للكتابة بالعربية خطSimplified Arabic  وللكتابة باللغة إألجنبيةTimes New 

Roman. 

o  21يكتب عنوإن إلفصل بخط عريض قياس . 

o  12يكتب عنوإن إلفقرة إلرئيسة على يمين إلصفحة دون مسافة بادئة بخط عربي عريض قياس 
 .11وخط أجنبي عريض قياس 

o  وخط  11يكتب عنوإن إلفقرة إلفرعية على يمين إلصفحة دون مسافة بادئة بخط عربي عريض
 .14أجنبي عريض 

o نوإن إلفقرة إلجزئية من إلفقرة إلفرعية على يمين إلصفحة دون مسافة بادئة بخط عربي يكتب ع
 .12وخط أجنبي عريض  14عريض 

o  مضبوطة من  –وذلك باستخدإم )محاذإة  12وبخط أجنبي  14يكتب نص إلفقرة بخط عربي
نقاط،  1لفقرة . ويبعد إلسطر إألول عن عنوإن إsingleإلجانبين(، وباستخدإم تباعد للخط مقدإره 

نقطة، بينما تبعد نهاية إلفقرة عن عنوإن إلفقرة  12كما يبعد عنوإن إلفقرة إألولى عن عنوإن إلفصل 
 نقاط. 1إلتي تليها 

o  سم عن بقية جسم إلنص. 0.5يبدأ إلسطر إألول ألية فقرة بمسافة بادئة قدرها 
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 الملحق

 يراوالا: الوثائق المطلوبة للتسجيل بدرجة الماجست

 2 الوثيقة
 

 الجمهورية العربيـة السورية
 جامعة تشرين

 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

  
 أولي سيمنار محضر 

  اختصاص.................................................... قسم في ماجستير
 .     .:   ......................................بيةالعر  باللغة البحث مشروع عنوان

 . .: .....................................االنكليزية باللغة  البحث عنوان مشروع
 ................................................  :  الطالب إعداد

 بإشراف
  المشارك المشرف

           
 المشرف الرئيس

.........................................                ............................  
 :البحث نقاط  أبرز

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

 و البحث محتوى عن االستفسارات و األسئلة بعض الحضور من عدد وجه حيث اقشةللمن الموضوع طرح تم
 :الباحث إلى وجهت التي المفيدة التوجيهات و التساؤالت بعض من لمجموعة عرض يلي      ما في
 

 ........................ اسم عضو الهيئة التعليمية 

  ........السؤال :........................................

  .الجواب ..............................................
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 ................................................ اسم عضو الهيئة التعليمية 

 .السؤال :...............................................

  .الجواب ..............................................

 

  مداخلة المشرف الرئيس 

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

  مداخلة المشارف بالشراف )ان وجد( 

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

 :التوصيات
 .............................................. 

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

  المقترح

  العمل إعادةتعديالت جوهرية و       تعديالت غير جوهرية قبل التسجيل       تسجيل البحث بدون تعديالت

 

 

 

      الرئيس المشرف الدكتور                                     باالشراف  المشارك الدكتور

 

  العلمي البحث وحدة رئيس توقيع

 
 للشؤون العلمية ........كلية عميد نائب                                     ....... قسم رئيس 
 

                                             اسم وتوقيع نائب العميد للشؤون العلمية    اسم وتوقيع رئيس القسم    
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 أولي سيمينار حضور جدول
 

 ....................  تصاصاخ............... قسم في ماجستير
 ......     ....................:   ...............العربية باللغة  البحث مشروع عنوان
 ........................................: االنكليزية باللغة  البحث مشروع عنوان
 .............................................. بتاريخ
 ................................................. :  الطالب إعداد

 بإشراف
 الرئيس لمشرفا                    المشارك المشرف

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

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

 إلتوقيع إلحضور إسماء إلتوقيع إلحضور إسماء
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 للشؤون العلمية ........كلية عميد نائب                                               .......... قسم رئيس 
 
     العلمية للشؤون العميد نائب وتوقيع اسم                                           القسم رئيس وتوقيع اسم 

                                         

  
 
 2 الوثيقة أوراق جميع على القسم رئيس يوقع أن يجب:  الحظةم
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 أ - 1 الوثيقة
 السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم مجلس   
 

 ماجستير لرسالة علمي بحث مشروع استمارة
 اإلدارية المعلومات:  األول القسم

 
 ...................................................  اسم الطالب:  -1

 الشهادة التي يحملها : ......................................... -2

 .............................................................. القسم -3

 .......الكلية: ..................................................... -4

 ....................الجامعة : ..................................... -5

 .........................المقررات التي درسها : ......................................................................... -6

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

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

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

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

 

                                          

 ..........................  الختصاص الدقيق : .....................اذ المشرف : .............................األست -7

 ......................................  الختصاص الدقيق : ...............المشرف المشارك :.......................... -8

 ة : عنوان مشروع البحث باللغة العربي -9

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

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

 

 عنوان مشروع البحث باللغة النكليزية :   -11

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

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

 

 ............................................................مكان إجراء البحث: .............................................   -11

 .........................................................................الجهة الطالبة لمشروع البحث : ................ -12

 ...................................................الجهة الممولة لمشروع البحث : ....................................  -13

 الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث :  -14

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

           .............................................................................. 
 .................تاريخ البدء) المقترح ( : .......................................................................... -15

 مجمل نفقات البحث : ......................................... ل . س .  -16

 عنوان الطالب : – 27

 العنوان البريدي : ......................................................................................................          
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 ي : ........................................ فاكس : .........................................................هاتف ارض         

 بريد الكتروني ................................................ هاتف خليوي : ........................................         

 

 ........................................................ التوقيع ..............................................اسم الطالب : ......

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

 ك : ....................................................التوقيع ...........................................اسم المشرف المشار

 تاريخ تقديم الطلب     /       /     

 
  ماجستير رسالة بحث مشروع حول تفصيلية معلومات:  الثاني القسم

 عنوان البحث باللغة العربية: – 2

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

 

 عنوان البحث باللغة النكليزية:  – 1

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

 

 المشكلة العلمية ومبررات مشروع البحث:  – 1

 

 المشكلة العلمية في مشروع البحث: -1- 3     

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

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

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

 مبررات مشروع البحث : - 3-2

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

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

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

 : هدف مشروع البحث –4

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

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

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

 النتائج التطبيقية المتوقعة من البحث والجهات المستفيدة منها :    – 5

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

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

....................................................................................................................... 
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 خطة البحث والبرنامج الزمني لنجاز البحث : – 6

 خطة البحث :  -1-1

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

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

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

 

 البرنامج الزمني النجاز البحث :  -1-2 

 

األعمال 

 التنفيذية

النتائج  أرقام األشهر في العام

 المتوقعة

 

 

2 1 1 4 5 6 7 8 9 21 22 21 

              

 

              

 

              

 

              

 

 
 (  التعاون ) إن وجدت الجهات األخرى المتعاونة في إجراء البحث وجوانب هذا – 7

 التعاون أوجه الجهة
   
   
  

 التجهيزات والبرمجيات والمراجع الالزمة إلجراء األبحاث :  – 8

 

  التجهيزات والبرمجيات المتوفرة في الجامعة والتي يمكن استخدامها إلجراء البحث : -2-1

 

 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات
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زات والبرمجيات المتاح استخدامها لدى جهات أخرى إلجراء البحث وغير المتوفرة التجهي – 2-2

 في الجامعة إلجراء البحث :      
 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات

  

  

  

  

 

 التجهيزات والبرمجيات والمراجع المطلوب تأمينها إلجراء البحث : -2-3
 

 التجهيزات والبرمجيات والمراجع

 القيمة 

 التقديرية

 موعد الحاجة إليها

 ) ضمن البرنامج

 (لتنفيذ البحث الزمني

   

   

   

   

   

   المجموع

 

 المواد المستهلكة المخصصة للبحث :   – 9

 

 سعر الوحدة الكمية   نوع المادة
    الكلفة اإلجمالية

 

    

    

    

    

    

  المجموع

 

 ة :أعمال حقلية و / أو مخبري – 21
مدته  نوع العمل

 الزمنية

  تكلفته

 وخالفه ( )بما فيه اجور النقل والعمال

   

   

   

   

  المجموع
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 إجمالي موازنة مشروع البحث : - 22

 
 مالحظات القيمة التقديرية نوع النفقة

   

   

   

   

 

رد في بنود هذه قرار مجلس القسم المختص يتضمن الرأي المفصل في أهمية البحث وفيما  –21

 الستمارة : 

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

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

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

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

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

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

  

 لمختص : قرار مجلس الكلية ا – 21

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

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

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

 

 قرار مجلس البحث العلمي : -24

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

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

..................................................................................... ................................. 
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 ب - 1لوثيقة ا
 الجمهورية العربية السورية

 مجلس التعليم العالي
 

 دكتوراهاستمارة مشروع بحث علمي لرسالة 
 القسم األول : المعلومات اإلدارية

 
 .......................................................اسم الطالب: .............................................................. -2

 .................... ..................... الدرجة الجامعية األولى التي يحملها: ........................................... -1

     ................ ..................... ............................................................   عنوان رسالة الماجستير: -1

 ............................................. القسم : ............................................................................. -4

 ..........الكلية : ................................................................................................................. -5

 ............الجامعة : ............................................................................................................ -6

 ..................................األستاذ المشرف : ..................................... الختصاص الدقيق : ........... -7

 .......................................... الختصاص الدقيق : .....................................المشرف المشارك : . -8

 عنوان مشروع البحث باللغة العربية :  -9

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

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

 عنوان مشروع البحث باللغة النكليزية :   -21

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

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

 ..............................................مكان إجراء البحث : ..............................................   -22

 .............................الجهة الطالبة لمشروع البحث : ..................................................  -21

 .............................الجهة الممولة لمشروع البحث : .................................................  -21

 الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث :   -24

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

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

 

 تاريخ البدء ) المقترح ( : ..................................................................................................   -25
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 مجمل نفقات البحث ) وفق الجدول التالي ( :  -26

 

 

 ت التقديريةالنفقا
السنة 

 األولى

 السنة الثانية

 )إن وجدت(

 السنة الثالثة

 )إن وجدت(
 المجموع

كلفة التجهيزات والبرمجيات 

 والمراجع المطلوب تأمينها
    

ية واسـتهالكيـة نـفـقـات تـشغيل

, أجور )مواد, مطبوعات, صيانة

انتقال داخلي لألعمال الحقلية ... 

 الخ (

    

     زيارات علمية

     أعمال حقلية  و / أو مخبرية

نفقات أخرى لم تلحظ في البنود 

%من 5السابقة ) ل تتجاوز 

 ميزانية المشروع (

    

     المجموع

  

 عنوان الطالب :   -27

 

 .....................العنوان البريدي : ....................................................................................         

 .........................................هاتف ارضي : ........................................ فاكس : .................         

 ..............................................هاتف خليوي : ........................................بريد الكتروني .....         

 

 

 ...................................اسم الطالب : .............................................................. التوقيع .......... 

 

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

  

 ...................................اسم المشرف المشارك : ....................................................التوقيع ...... 

   

      

 تاريخ تقديم الطلب     /       /     
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  دكتوراه رسالة ل العلمي بحثالالقسم الثاني : معلومات تفصيلية حول مشروع  

 عنوان البحث باللغة العربية : – 2

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

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

 

 عنوان البحث باللغة النكليزية :  – 1

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

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

 

المشكلة العلمية ومبررات مشروع البحث من خالل دراسة تاريخية مرجعية حديثة تثبت  – 1

 أصالة المشروع : : 

 المشكلة العلمية في مشروع البحث :  -1 -3

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

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

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

         

الدراسة المرجعية لمشروع البحث واهم المراجع ذات الصلة ) يتم التركيز على المراجع  -3-2

 الحديثة بهدف التأكد من أصالة الموضوع ( :

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

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

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

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

 مبررات مشروع البحث : - 3-3

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

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

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

    شروع البحث : هدف م – 4
.......................................................................................................................

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

................................................................................................................. 
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 وصف مشروع البحث :  – 5

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

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

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

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

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

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

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

 

 ستفيدة منها :   النتائج التطبيقية المتوقعة من البحث والجهات الم – 6

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

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

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

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

 

ث والمنتج المتوقع حسب األولوية )يذكر واحد أو أكثر حسب طبيعة األثر المباشر من البح – 7

 البحث( :

 

 في التنمية االقتصادية و / أو االجتماعية  :  -1-1

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

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

 

 في توليد المعرفة المفيدة في التعليم :  -1-2

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

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

 

 في تشخيص مشكالت الدولة والمجتمع : -1-3

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

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

 

 في زيادة المخزون المعرفي الوطني واإلنساني : -1-4

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

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

 

 آثار أخرى إن وجدت: -1-5

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

................................................................................................................... 
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قعة من وجهة نظر المؤشرات الكمية والنوعية لتحقيق هدف المشروع وبلوغ نتائجه المتو – 8

 الطالب: 

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

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

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

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

 

 والتقنيات والطرائق العلمية المستخدمة في تحقيق هدف مشروع البحث:  منهجية البحث – 9

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

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

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

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

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

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

 
 التجهيزات والبرمجيات والمراجع الالزمة إلجراء البحث:  – 21

 

 التجهيزات والبرمجيات المتوفرة في الجامعة والتي يمكن استخدامها إلجراء البحث : -11-1

 

 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات
  
  
  
  
 

أخرى إلجراء البحث وغير التجهيزات والبرمجيات المتاح استخدامها لدى جهات  -11-2

 المتوفرة في الجامعة إلجراء البحث :      

 

 مكان وجودها التجهيزات والبرمجيات
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 التجهيزات والبرمجيات والمراجع المطلوب تأمينها إلجراء البحث : -11-3

 

 والبرمجيات والمراجع تالتجهيزا
 موعد الحاجة إليها القيمة التقديرية 

 برنامج الزمني لتنفيذ البحث ()ضمن ال

   
   
   
   
   

 
 المواد المستهلكة المخصصة للبحث :   – 22

 

 الكلفة اإلجمالية ةسعر الوحد الكمية نوع المادة
 

    
    
    
    

  المجموع
 

 أعمال حقلية و / أو مخبرية  بما فيها أجور النقل: – 21

 
مدته  نوع العمل

 الزمنية
ما فيه أجور النقل تكلفته)ب

 والعمال وخالفه (
   
   
   

  المجموع
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الجهات األخرى التي تتعاون مع الطالب في إجراء البحث وجوانب هذا التعاون ) إن  – 21

 وجدت ( 

 
 أوجه التعاون الجهة
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 : البرنامج التنفيذي الزمني لمشروع البحث  –24

 

 ةامج الزمني للسنة ........................ اعتباراً من تاريخ المباشرالبرن  

 

 رقم األشهر األعمال التنفيذية
 

النتائج 
المتوقعة 

 حسب الفئة

فئة ال

Category 

 األعمال 

 التفصيلية

2 1 1 4 5 6 7 8 9 21 22 21  

األعمال  .2

 التحضيرية

-              

-             

-             

جمع المعلومات  .1

والستقصاء 

 الحاسوبي

-              

-             

-             

              - األعمال الحقلية .1

-             

-             

              - األعمال المخبرية .4

-             

-             

              - زيارات التبادل العلمي .5

-             

-             

 -النشر )تقارير فنية .6

 نشرات علمية(

-              

-             

-             

أ .7
 عمال متفرقة

-              

-             

-             

 
مستلزمات إلبحث من موإد  علىبحثه ) زيارإت إستطالعية ، إلحصول يقصد باألعمال إلتحضيرية كافة إألعمال إلتي يقوم إلباحث للتحضير للبدء ب (1)

 وأجهزة ومعدإت وخدمات مساندة (
للشوإرد إلرئيسية ، حفر  لعينات مائية تحليل كمي  51( يطلب ذكر إألعمال إلتفصيلية إلحقلية وإلمخبرية بشكل كمي ، على سبيل إلمثال : تنفيذ 2)

                م .. إلخ 1حتى  موإقع وعلى ثالثة أعماق متساوية  1نات تربة من م ، إخذ عي2×1أربعة خنادق بأبعاد 
  . تحدد في إلزيارإت إلعلمية توإريخها ، فترإتها ، أماكنها (3)

إألعمال وإلمدة إلسنوية للمشروع يمكن للباحث إستخدإم عدد إلصفحات إلتي يرإها إلعدإد برنامجه إلتنفيذي وفق محتوى مالحظة : 
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 إجمالي ميزانية المشروع : -25
 
 

 البند

 

 

 

 السنة                

الحدود القصوى 

للنفقة كنسبة مئوية 

 في الميزانية

 مالحظات السنة

المجموع 

بالليرات 

 السورية

 األولى
 الثانية

 )ان وجدت(

 الثالثة

 )ان وجدت(

  

نفقات تشغيلية 

 واستهالكية

      

          التبادل العلمي  زيارات

 والتصالت

 ) هواتف, فاكسات : ..(

      

أعمال حقلية /أو 

 مخبرية

      

تجهيزات مكملة 

 وبرمجيات

      

 نشر علمي -متفرقات
      

       المجموع

 

 كلفة المشروع الكاملة , للمدة المذكورة أعاله 
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البحث وفيما رد في بنود قرار مجلس القسم المختص يتضمن الرأي المفصل في أهمية  –26 

هذه الستمارة مع توضيح المؤشرات الكمية والنوعية المعتمدة من المجلس للحكم على درجة 

 انجاز المشروع : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 قرار مجلس الكلية المختص :  – 27 

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

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

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

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

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

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

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

 العلمي : قرار مجلس البحث -28

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................... 
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 1الوثيقة 

 الجمهورية العربيـة السورية
 جامعة تشرين

 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 :بعنوان ()أو بدرجة الدكتوراه الماجستير بدرجة للتسجيل مقدم بحث مخطط

 
 العربية باللغة البحث عنوان

 
 

 اإلنكليزية باللغة البحث عنوان
 

 إلطالب إعدإد
 إلثالثي إلطالب إسم
 

 إشرإف
 إلمشرف إلدكتور إسم

 إلعلمية إلمرتبة
 (إإلشرإف في إلمشاركة عند إليمين على إألقدم إلمشرف إسم يوضع)

 إلميالدي إلعام
 
 
 
 



 11 

 
 : مقدمة -2

جزة عن موضوع الدراسة، باإلضافة إلى تعريف المفاهيم تعرض المقدمة فكرة مو

 والمصطلحات والمفاهيم الواردة في العنوان، وأخيرا تبيان الغاية من الدراسة.

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

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

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

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

 

 : الدراسات السابقة -1

يتم عرض الدراسات التي تناولت المفاهيم الواردة في العنوان )يجب أن تكون دراسات حديثة 

ألقدم إلى األحدث( نسبيا ول تقل عن عشر دراسات بين العربية أو األجنبية ويتم ترتيبها من ا

( المنهج وأدوات جمع 1( الهدف من الدراسة,  2بحيث تشمل كل دراسة على ما يلي:

( النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. كما يجب أن تتضمن اسناداا صحيحاا 1البيانات, 

ع لجميع المراجع المستخدمة. ويجب تقييم الدراسات السابقة من  ناحية الختالف والتماثل م

 الدراسة الحالية.

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

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

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

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

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

 

 .................................................................................     على ويركز البحث المقدم

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

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

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

 

 مشكلة البحث -3

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

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

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

 

 أهداف البحث -4

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

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

..................................................................................................................... 
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 فروض البحث -5

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

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

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

 

 أهمية البحث 

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

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

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

 

 منهجية البحث

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

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

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

 

 متغيرات البحث 

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

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

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

 

 المراجع

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

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

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

 

  

 اسم الطالب وتوقيعه                                                                               

 

 

  األستاذ المشرف             

 

 اسم وتوقيع األستاذ المشرف

        رئيس القسم

                                     

القسم اسم وتوقيع رئيس         
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 4الوثيقة 
 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشرين
 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 

 

 ...............................السيد الدكتور عميد كلية .................................................

 ..........................................مقدمه: الطالب ..................................................

 ...............ص..........................باختصا ...........................طالب في قسم ...........

 

جراءات تسجيل البحث  أرجو الموافقة على البدء بإ

 بإشراف...............................................................

 بعد أن أنهيت مقررات السنة األولى

 

                                                                       

                                                                                 

 اسم الطالب وتوقيعه                                                                                    
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 5الوثيقة 
 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشرين
 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 عميد كلية ..................السيد الدكتور 

 ..............................في قسم  ......................../  ...........................مقدمه : الدكتور 

 كمشرف .......الطالب ............أتعهد باإلشراف على طالب الدراسات العليا )ماجستير( 

 . ..........................باختصاص .............................نيل درجة الماجستير بقسمل ............

 

 : البحثعنوان 
............................................................................................................................. 

 

ير المشرف عليها أصول من قبل رئاسة الجامعة والمسجلة حتى علما أن عدد رسائل الماجست

 هذا التاريخ هي

 ./ رسالة كمشرف رئيس       /

 / رسالة كمشرف مشارك.       /

 

 مالحظات
تاريخ قرار رقم و

 مجلس الجامعة
 عنوان البحث

اسم 

 الطالب

    

    

    

    

 

 الدكتور المشرف      

 فاسم وتوقيع الدكتور المشر

 

    ........رئيس قسم 

 ......... للشؤون العلميةعميد كلية نائب                            

 اسم وتوقيع نائب العميد للشؤون العلمية                                    اسم وتوقيع رئيس القسم
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 22الوثيقة 
 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشرين
 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 

 _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ جامعة _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ السيد عميد كلية _

 لتسجيل رسالة ماجستير  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ تقدم إلينا الطالب: _ 

_ _ _ _ بعنوان:_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  بكلية _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

 

يرجى التفضل بإعالمنا فيما إذا كان الموضوع مطروقاا لديكم أم ل ليصار إلى استكمال 

 إجراءات تسجيله, مع رجاء اإلجابة خالل خمسة عشر يوماا. 

 

 ولكم الشكر                                                  

 

 عميد الكلية                                                                       مرئيس القس

 

 

  

  

  

  

  

   

 

 جامعة تشرين_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ إلى عمادة كلية _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

        بعد الطالع تبين أن الموضوع: 

 مطروق في الجامعة.

 غير مطروق في الجامعة. 

 

 عميد الكلية   مرئيس القس
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 2مرفق 
 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشرين
 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 المحترم الدكتور رئيس جامعة تشريناألستاذ السيد 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ع/ط عمادة                                     
 

 قسم ..................... في كلية .................. جامعة تشرين. من طالبمقدمه: الطالب: ....................

نبين لكم  12/7/1121/ص.ب.ع بتاريخ 428إشارة إلى كتاب مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي رقم 

 فيدة منه.عنوان البحث وملخص عنه والجهات المست

 

 العنوان

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 ملخص البحث
.........................................................................................................................................

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

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

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

 

 الجهات المستفيدة من البحث:      
- .................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................... 

 يرجى التفضل باإلطالع و التوجيه
 توقيعه و الطالب اسم                                                                                  

 

  كلية عميد                                                                   المشرف الدكتور
         وتوقيعه المشرف الدكتور اسم      

 الكلية عميد وتوقيع اسم
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 الدفاعإجراءات اذج المعتمدة في ثانيًا: النم
 

 نموذج مراسلة
 السيد الدكتور ..................................

 بناًء على قرار مجلس البحث العلمي والدراسات العليا رقم ........... تاريخ    /     /

 أطروحة الدكتوراه( –المتضمن تسميتكم عضواً في لجنة الحكم على )رسالة الماجستير 

 من قسم...................... في كلية: ................. طالب:........................... لل

 بعنوان:

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

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

 

 بإشراف الدكتور: ........................................

 ومشاركة الدكتور: ......................................

 وبالتعاون مع الدكتور: .................................

وفي حال صالحها للدفاع  \1\رأيكم في صالحية الرسالة المرفقة وفق االستمارة  يرجى بيان

 على أن توزع الدرجات كاآلتي: \2\تقييمها وفق االستمارة 

 (.2الكلية لتقييم األطروحة وفق االستمارة ) عالمةدرجة من أصل ال (51تخصص ) -

 (.3الستمارة )( لمجريات الدفاع عن الرسالة أو األطروحة وفق ا41تخصص ) -

 (.3( درجات للنشر وفق االستمارة )11تخصص ) -

( يوماا من  تاريخ استالم الرسالة أو 24( إلى عميد الكلية خالل مدة )2ترسل الستمارة )

( في مغلف مغلق إلى عميد الكلية 1األطروحة ليتم تحديد موعد المناقشة, وتسلم الستمارة )

إلى رئيس لجنة الحكم ويفتح المغلف بعد النتهاء من قبل جلسة المناقشة ليسلمها بدوره 

 المناقشة عند وضع  العالمة.

 

 

 شاكرين تعاونكم                                            

 

 الكلية: ................ عميد                                                                                

 التوقيع:                                                                                 

 

 

 للتواصل مع إدارة الكلية:

 

 هاتف:....................فاكس............................
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 (2استمارة  )
 تقرير عضو  لجنة  الحكم

 "للمناقشة األطروحة "صالحية الرسالة أو

 
 
 

 ..........: .........................................الكلية ................................اسم الطالب

 عنوان  الرسالة :......................................................................................

 . نقاط القوة:2

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

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

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

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

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

 . نقاط الضعف:1

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

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

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

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

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

 تؤجل  إلجراء  تعديالت(:  -مرفوضة   -. صالحية الرسالة للمناقشة )صالحة  1

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

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

 

من تاريخ استالم األطروحة أو  أسبوعين( إلى عميد الكلية خالل مدة 1ترسل االستمارة )

 الرسالة.

 

 

 عضو لجنة  الحكم:                                                                            

 السم:                                                                             

 التوقيع:                                                                            
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 للكليات التطبيقية أ(-2استمارة )
 قبل الدفاع الحكمتقرير عضو لجنة 
 

 "عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع"

 اسم الطالب: ......................................................

 الكلية:..............................................

 ......عنوان الرسالة: ...............................................................

 األستاذ المشرف: ..............................

 : ............................................باإلشراف األستاذ المشارك

( درجة موزعة وفق 50عالمة الرسالة أو األطروحة: .................... درجة من أصل )

 :(2)الجدول 

 

 للكليات التطبيقية تقويم الرسالة قبل الدفاعل ةالمعتمدتوزيع النقاط ( جدول 1جدول ) 

 لتقويم الرسالة قبل الدفاع ةالنقاط المعتمد
الدرجة  الدرجة الممنوحة   

 كتابة رقماا  العظمى

أهمية البحث من حيث المساهمة العلمية والحداثة ومناقشة 

 النتائج التي توصل إليها المرشح.
  30 

 10   يم البحث وتحليل النتائج.المنهجية العلمية للبحث ودقة تصم

استخدام  –أسلوب العرض  –جودة الرسالة )اللغة 

 المصطلحات العلمية( .
  5 

تطابق مع العرض  –الحداثة  –المراجع العلمية )التنوع 

 ضمن الرسالة(.
  5 

 

 درجة(  25درجة أو أقل من  45تعليل سبب منح العالمة )في حال كانت أكثر من 

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

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

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

 

( إلى عميد الكلية أو نائب العميد للشؤون العلمية في مغلف مغلق قبل جلسة 2تسلم االستمارة )

 المناقشة.

 

 

 الحكم: عضو لجنة                                                                 

 السم:                                                                  

 التوقيع:                                                                  
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 للكليات النظرية ب( -2استمارة )
 قبل الدفاع تقرير عضو لجنة الحكم

 ع" "عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفا

 اسم الطالب: ..................................................................

 الكلية:...........................................

 عنوان الرسالة: .........................................................................

 ...............................................األستاذ المشرف: .................

 : ...............................................................باإلشراف األستاذ المشارك

( درجة موزعة 50عالمة الرسالة أو األطروحة قبل الدفاع: .................... درجة من أصل )

 : (3)وفق الجدول 

 

 للكليات النظرية لتقويم الرسالة قبل الدفاع ةالمعتمدتوزيع النقاط  ( جدول1جدول )

 النقاط المعتمدة لتقويم الرسالة قبل الدفاع 
الدرجة  الدرجة الممنوحة

 كتابة رقماا  العظمى

أهمية البحث من حيث المساهمة العلمية والحداثة ومناقشة النتائج التي 

 توصل إليها المرشح 

  

20 

 10   وتحليل النتائج  البحثعلمية للبحث ودقة تصميم المنهجية ال

 15   استخدام المصطلحات العلمية(  –أسلوب العرض  –جودة الرسالة )اللغة 

 5   تطابق مع العرض ضمن الرسالة(  –الحداثة  –المراجع العلمية )التنوع 

 

 

 درجة( 25درجة أو أقل من  45تعليل سبب منح العالمة )في حال كانت أكثر من 

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

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

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

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

 

ة أو نائب العميد للشؤون العلمية في مغلف مغلق قبل ب( إلى عميد الكلي -2تسلم االستمارة )

 جلسة المناقشة. 

 

 

 

 عضو لجنة الحكم                                                                       

 السم:                                                                       

 التوقيع:                                                                       

 



 11 

 (3استمارة )
 

 الجمهورية العربيـة السورية
 جامعة تشرين

 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 
 

 تقرير عضو لجنة الحكم

 "عالمة الدفاع عن الرسالة أو األطروحة" 

 طالب: .............................................اسم ال

 الكلية.....................................

 عنوان الرسالة: ............................................................................ 

 .....األستاذ المشرف: ...................................................

 : .....................................................باإلشراف األستاذ المشارك

( درجة موزعة وفق الجدول 40عالمة الدفاع عن الرسالة: .................. درجة من أصل )

(4) : 
 

 

 

 عن الرسالة لتقويم الدفاع ةالمعتمدتوزيع النقاط ( جدول 4جدول )

 تقويم الدفاع عن الرسالة النقاط المعتمدة ل

الدرجة 

 الممنوحة
الدرجة 

 العظمى
 كتابة رقماا 

 15   تمكن المرشح من عرض رسالته وجودة تقديمه .

 25   إلمام المرشح واستيعابه لبحثه وإجابته عن األسئلة المطروحة .

 

 

 

 ( درجات10النشر : ...................درجة من أصل )
 

 وفق اآلتي:  درجات للنشر 11تخصص 

أو أكثر  أو نشر بحث إضافي/ درجات لرسالة الماجستير في حال نشر بحث أو أكثر، 5/ -

 . )محلية أو خارجية( ألطروحة الدكتوراه في مجلة علمية محكمة

ألطروحة الدكتوراه  أو نشر بحث إضافي/ درجات لرسالة الماجستير في حال نشر بحث، 10أو / -

 . وجود براءة اختراعأو في حال  مجلة علمية عالمية محكمة في 
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 توزيع الدرجة النهائية( جدول 5جدول )

 الدرجة الممنوحة
الدرجة 

 العظمى
 الدرجة المستحقة

( 50الدفاع ) عالمة قبل

 درجة

 عالمة بعد الدفاع 

 ( درجة40)

 عالمة النشر 

 كتابة    رقما  ( درجة10)

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

      100   

 

                                                                                

 

 

          عضو لجنة الحكم:اسم 

            

  

 التوقيع:                                                                               



 12 

 أ(-4)استمارة رقم 

 

 ربيـة السوريةالجمهورية الع
 جامعة تشرين

 كلية 
 قسم 

  SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 Tishreen University 

 Faculty of 

 Dept. of 

 

 

 قرار لجنة الحكم على رسالة الماجستير

م اجتمعت لجنة الحكم المشكلة بموجب قرار  /   /    في تمام الساعة .......... من يوم ......... الموافق  

/   /      /    هـ/ الموافق   /    /       المنعقدة بتاريخ /    /لعلمي رقم /     /   المتخذ بالجلسة رقممجلس البحث ا

 م  والمؤلفة من السادة:

 ....................................................................................................الدكتور:

 ...................................................................................................... الدكتور:

 ..............................................................................................الدكتور: 

 ............................... بها الطالب: وناقشت رسالة الماجستير التي تقدم

 .......................................................................................بعنوان:   

 
 قررت لجنة الحكم اآلتي:

 

 ............... ...........  ( منح الطالب 1

 (             )        بتقدير           درجة وقدرها: رقماً......... كتابة.............

 في اختصاص ...........  من قسم ....................

 

( رفع هذا القرار إلى المجالس المختصة لمنحه الدرجة المذكورة  واستصدار القرارات 2

 بحقوق هذه الدرجة وامتيازاتها وفق األصول النافذة. هالالزمة لتمتع

 

 م............ في   /    /          الالذقية: يوم

 

     

 

               الدكتور                                      الدكتور                     الدكتور                
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 ب(-4)استمارة رقم 
 
 

الجمهورية العربيـة 

 السورية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة تشرين

 

 SYRIAN ARAB  REPUBLIC 

Ministry of Higher 

Education 

Tishreen University 

 

 
 دكتوراهال أطروحةعلى قرار لجنة الحكم 

 
م اجتمعت لجنة الحكم المشكلة    ن يوم ....... الموافق  /   /   في تمام الساعة .......... م

رقم /    / المنعقدة بتاريخ   /    / / المتخذ بالجلسة     ب قرار مجلس البحث العلمي رقم /بموج

 /    م والمؤلفة من السادة:     هـ الموافق  /

 ......................................................................................................:الدكتور 

 ....................................................................................................... :الدكتور

 ..................................................................................................... :الدكتور 

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

 ........................................................................................................ :الدكتور 

 

 .......................................وناقشت أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب 

بعنوان: 

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

 

 قررت لجنة الحكم اآلتي:
 

......... من قسم درجة الدكتوراه في اختصاص .....................  ........منح الطالب ( 1

 رقماً .......... كتابة.................... وبتقدير.....................قدرها و.....  .........

 

إلى المجالس المختصة لمنحه الدرجة المذكورة واستصدار القرارات الالزمة  القرار اهذرفع ( 2

 لتمتعه بحقوق هذه الدرجة وامتيازاتها وفق األصول النافذة.

 

 الالذقية:  يوم ......... الموافق    /     /        م.

 

 الدكتور الدكتور الدكتور                         الدكتور                     الدكتور
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 باللغة العربية نموذج غالف الرسالة أو األطروحة
 باللغة إلعربية  نموذج غالف إلرسالة أو إألطروحة

 
 إلجمهورية إلعربية إلسورية

 وزإرة إلتعليم إلعالي
 جامعة تشرين
 كلية ......
 قسم ......

 
 

 
 
 
 

 

 األطروحة أو الرسالة عنوان
/إلدكتورإه في إلماجستير درجة)رسالة أعدت لنيل 

 (إختصاص...... قسم...... كلية.......
 إعدإد

 إسم إلطالب
 

 بإشرإف
 إلمشرف إلمشاركإلرئيس                             إلمشرف

 

 إلسنة إلميالدية
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 نموذج غالف الرسالة أو األطروحة باللغة االنكليزية
 

SYRIAN ARAB  REPUBLIC 

Ministry of Higher Education 

Tishreen Universit 

Faculty of…….. 

Department of………. 
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(Thesis Submitted in partial or the Requirements 

for Master / Doctor degree in …… Departement 

of …….. Faculty of…… ) 
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