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 مقدمة
الدبلوم واملاج العربية درجات  بريوت  والدك تطرح جامعة  للحصول  و   توراه يف معظم كلياهتا، ستري  مؤهالً  الطالب  يكون 

إمتام يف هذا    املعمول هبا   لقواعدل الدرجة وفقاً    هذه  ميع متطلبات احلصول علىجل  ه على درجة علمية معينة يف حال 
  . العليا راسات دال رحلة مب  وحتدد كل كلية عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للتخرج ابلربامج والتخصصات املختلفة .الشأن 

 التعليم العايل. بية و معتمدة من وزارة الرت اجلامعة مجيع الدرجات العلمية املطروحة من ِقبل كليات جدير ابلذكر أن و 

 أوًال: تعريفات

 الساعة املعتمدة 
العربية نظام "الساعات املعتمدة"   العليا.  ُتطبق جامعة بريوت  برامج الدراسات  لنظام مرن ي  وهو يف  توزيع    لطالب تيح 

  العلمية   على مدة زمنية حمددة ضمن احلد األدىن واألقصى للحصول على الدرجة  -ألي ختصص    -ملقررات املطلوبة  ا
املشاركة    من   -  شراف املرشد األكادمييإب  -  لطالب ا هذا النظام    ِكن ميَُ و   . يف هذا الشأن  املعمول هبا وذلك وفقاً للقواعد  

 . ة اخلاصة بهالدراس خطة  وضعيف 

 عادل:  ة هي وحدة قياس دراسية، تُ الساعة املعتمد

 ساعة واحدة فعلية أسبوعياً للمحاضرة النظرية، طوال الفصل الدراسي.  −
 ، طوال الفصل الدراسي. أو العيادات ساعتان أو ثالث ساعات فعلية أسبوعياً للتمارين أو املعامل  −

  املنسق األكادميي

  لكل كلية من كليات اجلامعة.  للدراسات العلياسق األكادميي  املنبتسمية    -يف بدء العام الدراسي    –عميد الكلية   قومي
مسؤول و  األكادميي  تكون  املنسق  ومتطلباهتهي  ية  التسجيل  عملية  الكلية    ا.تنظيم  بني  ابلتنسيق  يقوم    واملشرفني كما 

 . رب�مج الدراسياخلاصة ابلطالب وال  األمور األكادميية يف  "والبحوث  الدراسات العليا"  عمادةو  كادمييني  واملرشدين األ

  املرشد األكادميي

وذلك لتقدمي النصح واإلرشاد للطالب    -  من أعضاء هيئة التدريس -حيدد كل قسم يف كليات اجلامعة مرشداً أكادميياً  
الدراسية   ومساعدهتم يف  اخلطة  األكادميي    ا. الدراسية وتسجيله  قررات املاختيار  و   وضع  املرشد  دور  التحاق  ويبدأ  عند 

اإلشراف العلمي  مبتابعة    الرئيسي  املشرفيقوم    رب�مج الدراسي وحىت تسجيل الرسالة أو األطروحة، عندهاالطالب ابل
 . وحىت حصوله على الدرجة الطالب  واألكادميي على 
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 املقررات الدراسية 

 : الدراسية وتشمل املقررات 

بنجاح ابعتبارها جزءاً من    هاجتياز إالطالب  اليت يتوجب على  هي جمموعة من املقررات    املقررات اإللزامية: . أ
 متطلبات التخرج يف جمال التخصص املطلوب. 

هي جمموعة من املقررات اليت ميكن للطالب أن خيتار منها. وتشمل مقررات يف جمال    املقررات االختيارية:  . ب
 ال املطلوب. اجملالتخصص وذلك إلمتام متطلبات التخرج يف 

 الرسالة واألطروحة 

  على هيئة رسالة أو أطروحة   -  إعدادهاو علمية  أحباث    جراءإببر�جمي املاجستري والدكتوراه  ن يف  و الطالب املسجل  يقوم
  -  طروحة و األ أاملكافئة للرسالة    -ويتم تقدير عدد الساعات املعتمدة    متخصصة.علمية  أمام جلنة    العلنية  للمناقشة   -

 . والتعليم العايل  متطلبات وزارة التعليمومبا ال يتعارض مع    ،كل كلية   وفقاً ملا حتدده

 مواعيد الدراسة : اً اثني

 . تشمل فرتة االمتحا�ت ، عشر أسبوعاً   ستةفصل اخلريف : تبدأ الدراسة به يف شهر أيلول (سبتمرب) ويستمر 
   .تشمل فرتة االمتحا�ت ، عشر أسبوعاً  ستةفصل الربيع   : تبدأ الدراسة به يف شهر شباط (فرباير) ويستمر  

 .الدراسة يف فصل الصيف -يف بعض الكليات   - الدراسات العليا  وقد تقتضي بعض برامج

 منح الدرجات والدبلومات اثلثاً: 

   الدبلومات والدرجات العلمية التالية: –بناًء على موافقة جمالس الكليات    -جامعة بريوت العربية  متنح

 دبلوم جامعي  -١
 ) PharmD( دكتور يف الصيدلة   -٢
 ) DPT(  فيز�ئيالعالج يف ال دكتور    -٣
 ماجستري ختصصي   -٤
 حبثي  ماجستري   -٥
 ) DBA( دكتوراه يف إدارة األعمال  -٦
 دكتوراه الفلسفة  -٧
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 لقبول والتسجيلا: اً رابع 

 القبول 

الطالب احلاصل على درجة   العربية، أو من إحدى اجلامعات األخرى املعرتف هبا  علمية  يُقبل  يف  من جامعة بريوت 
العليا   الدراسات  طلبرامج  على  الكلية  موافقة  التحاقه  بعد  احلدإذا  ب  على  حاصالً  للمعدل  األ   كان  املطلوب  دىن 

 .  استكمال مجيع املستندات املطلوبةو لب اللغة طمع استيفاء مت النسبة املئوية،  /الرتاكمي

 والقيد   التسجيل 

ة يعترب  ، ويف هذه احلال الفصلية يف حال سجل املقررات الدراسية  عترب الطالب ُمسجالً يف أحد برامج الدراسات العليا  يُ 
   الطالب مقيداَ ابلرب�مج الدراسي. 

 رسوم الدراسة

 . برامج الدراسات العليا بر�مج من لكل    الدراسيةالرسوم  فصلياً حتدد اجلامعة 

 للحصول على الدرجات العلمية بكليات اجلامعة   ألقصى احلد األدىن وا

  قررات املتسجيل    بدء   سنوات من اتريخ   ثالث   واحلد األقصى  يكون احلد األدىن للحصول على درجة املاجستري سنتان 
للتجديد ملدة سنة  ، املاجستريالدراسية ملرحلة   اجلامع   إضافية واحدةقابلة  موافقة رئيس  بينما  ة وللضرورة القصوى بعد   .

األقصى   واحلد  سنوات  ثالث  الفلسفة  دكتوراه  درجة  على  للحصول  األدىن  احلد  اتريخ   سنوات   مخسيكون    بدء   من 
ة وللضرورة بعد موافقة رئيس اجلامع   إضافية واحدةقابلة للتجديد ملدة سنة  ،  هالدكتورا  لدراسية ملرحلةا  املقررات تسجيل  
 . القصوى 

 نح الدراسية ملا

أإ  يتم احلاصلني على  الطالبني  البعفاء  مرتبتني يف  أعلى  الليكالوريوس  بريوت  ب  بر�مجسانس يف كل  و  كليات جامعة 
  عند التخرج.   +Bعن    الطالب  ال يقل تقديرأ  ةطيشر   -بتسجيل املقررات    خلاصةا  -  من نصف الرسوم الدراسية  العربية

ال تزيد فرتة  وأ   +Bعن    الدراسية   قررات امللطالب يف  قل تقدير اي  نفس الشروط ملرحلة الرسالة على أالعفاء بويستمر اإل
ويف حال تعدي فرتة    . ات منذ بدء تسجيل املقرر   درجة املاجستري عن ثالث سنوات ابلرب�مج للحصول على    ل التسجي 

 .  الدراسية ابقي الرسوم  الطالب  يتحمل الثالث سنوات 
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 نظام الدراسة : اً خامس

 . أتجيل التحاقه ابلدراسة ملدة عام جامعي واحدقبول  ق للطالب امل حي −
 . بعد موافقة القسم املختص وعميد الكلية  ،متتالني دراسيني  أو فصلني   دراسيحيق للطالب إيقاف قيده لفصلٍ  −

 سجيل املقررات ت

  الربيع، فصل اخلــريف و  فصلُكٍل من   ساعة معتمدة كحٍد أقصى يف ةعشر  مخسميكن للطالب أن يقوم بتسجيل   −
 مبوافقة املرشد االكادميي. وذلك 

يعتمد عليها هذا    -أو أكثر    -مقرر سابق يف    ه جناحبعد  إال    ،ما يف مقرر دراسي   ال يُسمح للطالب ابلتسجيل −
 . يف دراسته  املقرر

بر�جمه الدراسي،   تدخل ضمن   -خارج القسم أو الكلية أو اجلامعة    -مقررات دراسية    ل كن للطالب تسجيميُ  −
هذه املقررات يف حساب املتوسط الرتاكمي   تدخل ال  و وذلك بناًء على موافقة املرشد األكادميي وعميد الكلية،  

 ات املعتمدة بكليات اجلامعة. من املقرر  ٪ ٣٠تتجاوز هذه املقررات نسبة  الأ  ةط يشر ، CGPA قاط للن 

نسبة   − استكماله  الدراسية كمستمع، ويف حال  املقررات  بعض  التسجيل يف  للطالب  احلضور    ٪٨٠ميكن  من 
 إبفادته.  AUDحيصل الطالب على تقدير حريف  

   .من بدء الدراسة يف فصلي اخلريف والربيع   له خالل فرتة حدها األقصى أسبوعجيوز للطالب إلغاء تسجي −

  درجة، ويف هذه احلالة حتتسب اللتحسني درجته   طالب إعادة دراسة أي مقرر سبق جناحه فيه ملرة واحدة حيق لل −
 . الرتاكمي العام األعلى احلاصل عليها لرفع املعدل 

 احلضور

ستاذ املقرر منعه من دخول امتحان �اية الفصل  وأل  ،٪ ٨٠الدراسي عن  طالب ابملقرر  جيب أن ال تقل نسبة حضور ال
 . WA يوجه له إنذارين، وحيصل يف تلك احلالة على تقدير بعد أن 

 إلضافة احلذف وا

 . ي اخلريف والربيع فصل األول من سبوع األأي مقرر خالل  (Drop and Add)جيوز للطالب حذف أو إضافة  
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 نسحاب الا

 هذه احلالة  ، يفWمنسحب    تقدير ويظهر يف شهادته    قبل �اية الفصل الدراسياالنسحاب من املقرر  ُميكن للطالب  
 . CGPAال يدخل هذا التقدير يف حساب املعدل الرقمي الرتاكمي للطالب 

 سداد الرسوم الدراسية 

  -و أكثر  أ  مقرر   ويف حال إلغاء تسجيل أي   .د مجيع املستحقات املالية مع بداية الفصل الدراسياسديقوم الطالب ب
نسبة معينة    يتم حسم  . بعد ذلكاسرتداد الرسوم كاملة حيق للطالب    -  خلريف والربيعفصلي ا   من  خالل األسبوع األول

 لجدول التايل: طبقاً لمن رسوم املقرر  

 الربيع    و فصلي اخلريف 
 النسبة املطلوبة  األسبوع 

 ٪ ٢٠ لث الثا
 ٪ ٣٠ الرابع 

 ٪ ٥٠ امس اخل
 ٪ ١٠٠ امس بعد اخل

 ) ٢جدول رقم (

 اإلمتحان النهائي

االمتحان − دخول  عليه  يتعذر  الذي  للطالب  قهرية    حيق  ألسباب  متطلباته  بعض  إمتام  أو  ما  ملقرر    -النهائي 
ال تقل نسبة حضور    على أن ،  خرى أن يتقدم لالمتحان مرة أ  -  الكلية  يقبلها أستاذ املقرر ويوافق عليها عميد

 . ٪ ٨٠الطالب ابملقرر الدراسي عن 

اتريخ االمتحان النهائي  يف فرتة أقصاها أسبوع من    (I)  أن يتقدم بطلب للحصول على تقدير غري "مكتمل"  −
األسبوع    خر يوم دراسي يف آحىت  حان، اخل...)  ما يتوجب عليه يف املقرر (االمت  ستكمالللمقرر. وحيب عليه إ

 . (F) "  راسبمن بداية الفصل التايل، وإالّ حصل الطالب على تقدير "  االول

 التقومينظام  

درجة حرفية يتم  ن الدرجة اليت حصل عليها الطالب بعرب عبدرجة �ائية مقدارها مائة درجة. وي   مقرر   مي كل و يتم تق 
بينما يكون تقدير الرسالة أو  دد الكلية بالئحتها عدد الساعات املعتمدة لكل مقرر دراسي.  ، وحتتسجيلها يف إفادته

كما جيوز    .، وهي تقديرات ال تدخل ضمن حساب املتوسط الرتاكمي  (F)  �جحأو غري  P) (   �جحاألطروحة إما  
 عض الكليات منح تقدير للرسائل أو األطروحات. لب
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   ة طبقاً للجدول التايل:املعدالت الرقمي حتتسب −

 حالة الطالب  احلرفية  املعدل الرقمي  النسبة املئوية 
٤٫٠٠ ١٠٠-٩٥ +A 

 A ٤٫٠٠ ٩٤-٩٠ أداء مميز 
٣٫٦٧ ٨٩-٨٦ -A 
٣٫٣٣ ٨٥-٨٣ +B 

 B ٣٫٠٠ ٨٢-٨٠ أداء عالٍ 
٢٫٦٧ ٧٩-٧٦ -B 
٢٫٣٣ ٧٥-٧٣ +C 

 أداء ُمرضٍ 
٢٫٠٠ ٧٢-٧٠ C 
١٫٦٧ ٦٩-٦٥ -C أداًء مقبول 
١٫٣٣ ٦٤-٦٠ D* 

 أداًء غري مناسب ملرحلة الدراسات العليا 
١٫٠٠ ٥٩-٥٥ -D 
٠ ٥٤-٠٠ F  راسب 

- - T حمول 
- - I  غري مكتمل 
- - W  منسحب 
  AW  منسحب بسبب عدم احلضور 
- - AUD  مستمع 
  INP  مواد متصلة 
- - P أو األطروحة  ابلرسالة �جح 
- - F  ابلرسالة أو األطروحة  �جحغري 

 ) ٣جدول رقم (                                                          

 .أو أقل (D) ١٫٣٣صل فيه على معدل رقمي حيي مقرر أعادة دراسة إ*على الطالب 
 . أي مقرريف  Cقل من أذا حصل على تقدير إر الطالب انذ تم إ ي

 من الرب�مج   لغاء القيدإ

فيعطى    ٢٫٣٣مي أقل من  وكان معدله الرقمي الرتاك  ،يف ثالثة مقررات  C على تقدير أقل من  الطالب  ذا حصلإ -
ال يقل    فصلي  معدل احلصول على  من  الطالب  يف حال مل يتمكن  و   .يف الفصل الدراسي الذي يليه  فرصة واحدة

 .ه من الرب�مجقيديُلغى   ٢٫٣٣ عن

، يسمح له إبعادة  ٢٫٣٣، ومعدل تراكمي أقل من  ٢٫٣٣ حال حصل الطالب على معدل فصلي ال يقل عن  يف -
 . قررات لتحسني معدله الرتاكمي بعض املالتسجيل يف  
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 حتويل املقررات 

  ليت ا   بتحويل املقررات الدراسية   ، يُسمحوبعد موافقة جملس اجلامعة  ، ح جملس القسم وتوصية جملس الكلية بناًء على اقرتا 
 لشروط التالية: ل  طبقاً  معرتف هبا رمسياً   أخرىيف جامعة    بنجاح  اجتازهاأن للطالب سبق  

املطلوبة للحصول على الدرجة حسب القواعد التفصيلية    الرب�مج مقرراتتكون املقررات احملّولة من ضمن    أن −
 لنظام حتويل املقررات. 

 . و ما يعادهلا يف النظام السنوي أاحملول منها  يف اجلامعة   C+ال يقل عن مبعدل أن يكون قد جنح فيها  −

عن   − املقررات  هذه  ساعات  جمموع  يزيد  ال  أن  الالزمة    ٪ ٣٠جيب  الدراسية  املقررات  ساعات  جمموع  من 
 للحصول على الدرجة. 

 . هبا مّر عليها أكثر من مخس سنوات  جيوز حتويل مقررات سبق للطالب دراستها يف جامعة أخرى معرتف ال −

 مة اجلامعية خمالفة األنظ 

املتعارف عليها  اجلامعية  لألنظمة والتقاليد  للطالب يف حال خمالفته  إنذاراً  الكلية  فعال احملظور  ألاب والقيام  يوجه عميد 
خالل فرتة دراسته    مرتنيإنذار الطالب  مت  . ويف حال  خالقيات والسلوك مدونة األنظام اجلامعة و االتيان هبا الواردة يف  
 صله. جيوز جمللس اجلامعة ف

 اً: الدبلومات اجلامعيةدساس

 القبول   شروط

الطالب يف الدبلومات اجلامعية أن يكون حاصالً على درجة الليسـانس أو البكالوريوس من جامعة بريوت    لقبول يشرتط 
 . امعات األخرى املعرتف هبا رمسياً العربية أو ما يعادهلا من الدرجات اليت متنحها اجل

 متطلبات احلصول على الدبلوم

 . ٢٬٣٣مبعدل رقمي تراكمي ال يقل عن  لكليةابعلى الطالب أن يتم بنجاح دراسة الساعات املعتمدة املقررة  
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 درجة املاجستري اً: سابع 
  ويتم قبول   واألعداد املمكن قبوهلا.  اجستريدرجة امل  لربامجحتدد كليات اجلامعة التخصصات واجملاالت الدقيقة املطروحة  

وعند تسجيل املقررات الدراسية حيدد الطالب    . املطروحة من أقسام الكليات  خصصات واجملاالتالت تلك  الطالب وفقاً ل
 . مع املرشد األكادميي التخصص الذي يرغب ابلتسجيل به

 القبول   شروط

 يلي: ما  البحثي أو التخصصي لدرجة املاجستري  قبول يشرتط لل 

البكالوريوس − أو  الليسانس  العربية أو إحدى اجلامعات    أن يكون الطالب حاصالً على درجة  من جامعة بريوت 
نظام    ما يعادله يف  لنظام الساعات املعتمدة أو   ٢٫٣٣ومبعدل رقمي تراكمي ال يقل عن  عرتف هبا رمسياً  األخرى امل

" فيشرتط  العلوم السياسيةاحلقوق و كلية "و   اإلنسانية" العلوم  "  ة ي كل  أما يف  . ، يف معظم كليات اجلامعةالدراسيالعام  
إحدى    فقط  أو  العربية  بريوت  جامعة  من  البكالوريوس  أو  الليسانس  درجة  على  حاصًال  الطالب  يكون  أن 

 . اجلامعات األخرى املعرتف هبا رمسياً 

ال يقل    بنسبة  ة الذي تعقده اجلامع  جنليزيةمتحان اللغة اإلإ  -من خارج جامعة بريوت العربية    -الب  الط از  أن جيت −
كل  ابلنسبة ل، وذلك  درجة   ٥٫٥  دىن أحبد    IELTSأو  درجة    ٥٢٠ىن  د أحبد    TOEFL  اجتياز   و أ  ٪ ٦٠عن  

اإلنسانية "ماعدا كلية  لكليات  ا السياسية "وكلية    "العلوم  الطالب على    . "احلقوق والعلوم  نسبة  ويف حال حصل 
فعليه٪٥٩-٪٥٠مئوية   واحد    ،  مقرر  اإلجنليزيةاجتياز  الطال يُ بينما    . بنجاح  ابللغة  على    بعفى  احلاصلون 
  . لوريوس أو الليسانس من جامعة بريوت العربية من امتحان اللغة البكا

للغة التدريس    طبقاً ،  ٪ ٦٠مبعدل ال يقل عن  اللغة   امتحان   -من خارج جامعة بريوت العربية    -  الطالب   ازأن جيت −
 . اإلنسانية" العلوم " لية كيف  

 . بعض الكلياتشخصية يف  القابلة امل الطالب  از أن جيت −

 سنة يف بر�مج االختصاص نفسه.  �ى أ  كلية الطب قدتقدم لدرجة املاجستري يف  يكون الطالب املأن   −

  قبول الطالب الراغب يف التسجيل لدرجة املاجستري يف ختصص   -ومبوافقة جملس اجلامعة    -جيوز جمللس الكلية   −
عدد    ،آخر غري ختصصه  يدرس  أن  عن  على  املعتمدة  ساعاهتا  عدد  يقل  ال  التكميلية  املقررات  ساعة    ١٥من 

 .ساعة معتمدة  ٢٤وال يزيد عن معتمدة 

  مخس  على الدرجة اجلامعية األوىل  ه يف حال جتاوز حصول  -  شخصيةمقابلة  و  أ   يختصصمتحان  ال الطالب  خيضع   −
كلف  يُ   كن أنكما مي  .ابملعلومات احلديثة يف جمال التخصص ملامهمدى إو   لتقييم مستواه العلميلك  ذو  – سنوات

 رات األساسية. الطالب بدراسة بعض املقر 
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 ملاجستري التخصصي ا

املقررات على  املبين  التخصصي  املاجستري  على  احلصول  للطالب  الرب�مج  أبشرط    حيق  يشمل  خترج  على  ن  مشروع 
 . لكلياتلربامج ا طبقاً    ةاملطلوب  الساعات املعتمدةواستيفاء عدد 

 شروط تسجيل الرسالة

أن ال تزيد  ، على  ٢٬٣٣مبعدل رقمي تراكمي ال يقل عن  املطلوبة  الساعات املعتمدة    ينهي الطالب دراسة ان   −
احلقوق والعلوم  "كلية    ملاجستري يفاكما جيوز عقد دورة اثنية لطالب    .دراسة املقررات عن سنتني دراسيتني  فرتة

 واحد حيول رسوبه فيه دون تسجيل رسالة املاجستري.  قرر " شريطة أن يكون الطالب راسباً يف م السياسية

جنليزية  تحان اللغة اإلإم اجتياز    -  "احلقوق والعلوم السياسية "ما عدا كلية    -  الكليات   مجيعالب  يشرتط على ط −
 وفق املعدالت احملددة يف شروط القبول قبل تسجيل الرسالة.  IELTSأو  TOEFLو احلصول على أ

قبل  الذي جتريه اجلامعة  و الفرنسية  أجنليزية  اإل متحان اللغة  إجتياز  إ  اإلنسانية" علوم  ال"كلية  شرتط على طالب  ي −
   تسجيل الرسالة. 

ويف حال موافقة    .خرين آساتذة  أ من املشرفني و   مبناقشة علنية خلطة البحث أمام جلنة خمتصةالطالب  أن يقوم   −
 جملسي القسم والكلية، تبدأ إجراءات التسجيل وفقاً للقواعد املتبعة. 

امل بتسجيل رسالة  الكلية  اقرتاح جملس  اجلامعة  اليعتمد جملس  من    رسالة اجستري، وحيتسب عند ذلك تسجيل  بدءاً 
 . اتريخ موافقة جملس الكلية عليها

 طلبات احلصول على درجة املاجستري مت

يُ  − أن  الطالب  املعتمدة    دراسة   نهيعلى  عن  رقمي  ومبعدل  بنجاح  الساعات  يقل  ال  لنظام    ٢٬٣٣تراكمي 
   .الساعات املعتمدة

املاجستري ابللغة  تُ  − السياسية"زية ابستثناء كلية  ليجناإل كتب رسائل  لعلوم  ا"قسام كلية  أوبعض    " احلقوق والعلوم 
 . اإلنسانية" 

 ابللغة العربية وآخر ابللغة األجنبية.   وافٍ  وجزٍ مب  مشفوعةً   الرسالة تكون جيب أن  −

 ابلرب�مج. تسجيل بعد سنتني من الناقشة الرسالة أن يقوم مب لطالب ل  ميكن −
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يف حال ختطى  و .  ها  تزيد عن سنتني من اتريخ تسجيلملاجستري يف مدة العلى الطالب أن يناقش رسالة اجيب   −
متديد فرتة    -  وموافقة عميد الكلية ورئيس اجلامعة  بناًء على تقرير املشرف  -الطالب مدة السنتني، حيق للكلية  

 تمديد. الرسوم دفع  مع  رسالةال تسجيل 

 . رسالة اليف اجلامعة لكتابة والبحوث  ا لعليالدراسات ا عمادةددها حتيلتزم الطالب ابلضوابط اليت  −

  املاجستري  ةلنة اإلشراف على رساجل

مشاركاً   مشرفا رئيسيا ويكون   يقرتح جملس الكلية بناًء على توصية جملس القسم املختص  − أو أستاذاً  أو    أستاذاً 
مساعداً  لإلشراف ع  أستاذاً  التدريس  هيئة  أعضاء  الرسالة من  أن تكون جلو   .لى  ونة من  شراف مك اإل  ةن جيوز 

التدريس أو من غريهم  يرئيس   منفرد أو من مشرف  مشرف ويف هذه    .ومشرف مشارك من بني أعضاء هيئة 
خالل فرتة    شاركاملشرف  ، ابلتنسيق مع املاحلالة يكون املشرف الرئيسي مسؤوًال عن االمور العلمية و االدارية 

 .للمناقشة  الرسالة صالحية ووضع التقارير الدورية وتقرير   ، التسجيل

أن يشرتك يف اإلشراف أحد املتخصصني يف اجلهة اليت جيري    ث خارج اجلامعة يف حال قيام الطالب ببحجيوز   −
 فيها البحث وذلك بعد موافقة جملس الكلية. 

 . مشرفان ألقصى لعدد املشرفني على رسالة املاجستري  حلد اا −

، عليه أن يقدم إىل جملس  على الرسالة  شراف  ابال   ياملشرف الرئيس  املشرف املنفرد أو   تعذر استمرار يف حال   −
القسم املختص تقريراً عن املدى الذي وصل إليه الطالب يف إعداد تلك الرســــالة ، ويف ضوء ذلك يقرتح جملس  

حيل   من  االقتضاء  عند  قرار    مكانهالقسم  ويصدر  اإلشراف  يف  إليه  ينضم  من  اجلديد    تكليفأو  املشرف 
 ابإلجراءات ذاهتا. 

حا − استمرار  ل  يف  الرئيستعذر  حيل    لعمل اب   ياملشرف  اجلامعة  اجلامعة   مكانهيف  داخل  من    جيوز و   مشرف 
 مشرفاً مشاركاً.  ان يصبح  املنتهي عمله يلمشرف الرئيسل

 يصدر رئيس اجلامعة قراراً بتعديل جلنة االشراف، وذلك بناًء على اقرتاح جملس الكلية.  −

أو إذا    وجود إتفاقية مع تلك اجلامعةجامعة أخرى إال يف حاليت:  ذ من  عهد اإلشراف املنفرد ألستاال جيوز أن يُ  −
 . اقتضت الضرورة ذلك 

  موضحاً ىل جملس القسم  إ   -  وفق النموذج املعتمد   -كل ستة أشهر    تقريراً   على الرسالة   ي قدم املشرف الرئيسي −
على    الطالب بناءً   قيد ق إبلغاء  لمجلس اجلامعة احلف  ،ذا جاء التقرير سلبياً ملرتني إف  ه.مدى تقدم الطالب يف حبث

 الكلية. و القسم  ياقرتاح جملس
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بعد  النموذج املعتمد لصالحية املناقشة    مبلء  من إعدادها   الطالب   على الرسالة بعد انتهاء   ياملشرف الرئيس  يقوم  −
احلكم تشكيل جلنة  ابقرتاح   مشفوعاً  احلكم  جلنة  على  للعرض  عن مدى صالحيتها  املشارك  املشرف    إبالغ 

 متهيداً للعرض على جملس الكلية.   قدميه إىل جملس القسم املختصوت

 احلكم على رسالة املاجستري   نةجل

الرئيس    يقرتح  − املشرف  أعضاء أحدهم  ثالثة  املاجستري من  احلكم على رسالة  الكلية جلنة  إضافة    وجيوزجملس 
األساتذة املساعدين على أن يكون  والعضوان اآلخران من بني األساتذة واألساتذة املشاركني و   ،املشرف املشارك

أحدمها على األقل من خارج الكلية ، ويرأس اللجنة أقدم األساتذة . ويف حال تعدد املشرفني جيوز أن يشرتكوا  
صوت  هلم  يكون  أن  على  اللجنة  خارج    يف  من  املتخصصني  من  العضوين  أحد  يكون  أن  جيوز  واحد كما 

 .  طباء او غريهم ، رجال الصناعة، االثل القضاةمن ذوي اخلربة يف جمال التخصص م  اجلامعات 

 رئيس اجلامعة تشكيل جلنة احلكم.  يعتمد  −

 . ة لجنال نسخ الرسالة اىل أعضاء رسل عميد الكلية يُ ،  احلكم  جلنةتشكيل  اعتماد رئيس اجلامعة   عند −

 يوماً.  ١٥شرتط أال تقل املدة الفاصلة بني مناقشة الطالب وموافقة رئيس اجلامعة عن يُ  −

ي مناقشة علنية للطالب خالل فرتة ثالثة أشهر من موافقة رئيس اجلامعة على تشكيل جلنة احلكم، وإالّ يُعاد  جتر  −
 تشكيلها ابإلجراءات السابقة نفسها. 

 أن يقوم أحد احملكمني/احملكمون مبناقشة الطالب عرب أحد التطبيقات اإللكرتونية.  -يف حال الضرورة   -جيوز  −

بعد   لعميد الكلية   جلنة احلكم  رئيس  قدم وي قدم كل عضو من أعضاء اللجنة تقريراً فرد�ً  عد مناقشة الرسالة ، ي ب −
 .وذلك وفقاً للنماذج املعتمدة املناقشة تقريراً مجاعياً يتضمن نتيجة املناقشة 

 . ويعتد به  يف حال تعذر حضور أحد أعضاء جلنة احلكم، يتم االكتفاء بتقريره −

 توصيات جلنة احلكم 

 نة احلكم يف احدى التوصيات التالية: يتمثل قرار جل

 التوصية مبنح الدرجة دون تعديالت.  . أ

عبارة عن تصليحات مطبعية او لغوية او    وهي على سبيل املثالالتوصية مبنح الدرجة بعد إجراء تعديالٍت طفيفة   . ب
ف الرئيسي ورئيس  امالئية او حذف او اضافة بعض اجلمل أو املقاطع اليت ال تؤثر على بنية الرسالة ويكلف املشر 

 أشهر كحد أقصى من اتريخ املناقشة.   ٣اللجنة ابلتحقق من استكمال التعديالت وذلك خالل مدة 
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عبارة عن اعادة صياغة فصل او    تؤثر يف بنية الرسالة، وهي على سبيل املثال التوصية إبجراء تعديالٍت أساسية   . ت
لنتائج الضرورية ويف هذه احلالة جيب تقدمي تقرير  عدة فصول من الرسالة اواضافة بعض اجلداول واالحصائيات وا

أسبوعني من   الطالب ابلتعديالت خطياً خالل  ابالغ  الكلية ويتم  لعميد  املطلوبة  مفصل ابلتعديالت األساسية 
 وتتضمن التوصية اجراءات البت ابلتعديالت على النحو التايل: اتريخ اجراء املناقشة. 

أشهر كحد أقصى وتسليم نسخ الرسائل املصححة اىل كل عضو  ٦دة  اجراء التعديالت املطلوبة خالل م   −
   أو  من أعضاء جلنة احلكم الذين بدورهم يبلغون رئيس اللجنة ابلتوصية ابملنح من عدمها 

 أشهر .  ٦اعادة املناقشة العلنية بعد اجراء التعديالت املطلوبة خالل مدة   −

الدرجة . ث اس    التوصية برفض منح  يتم  آنفاً. ويف  ي توذلك يف حال مل  املذكورتني  التعديالت االساسية ابحلالتني  فاء 
الطالب من بر�مج    ويتم الغاء تسجيل   يقوم رئيس اللجنة بتقدمي تقرير مفصل لعميد الكلية املختصةهذه احلالة  

 . املاجستري

   منح الدرجة

   .سم املختص جملس القتوصية  و  مينح جملس اجلامعة الدرجة العلمية بناًء على اقرتاح جملس الكلية 

 

 درجة الدكتوراه اً: اثمن
 واألعداد املمكن قبوهلا.   دكتوراهلدرجة ال ج وحة يف كل بر�مالتخصصات واجملاالت الدقيقة املطر  حتدد كليات اجلامعة 

 القبول   شروط

لق يُ  − بر�مجالطالب    بولشرتط  السياسية   دكتوراهال  يف  والعلوم  احلقوق  وكلية  اإلنسانية  العلوم  ييف كلية  أن    كون ، 
املاجستري  على درجة  املعرتف هبا    البحثي  حاصالً  يعادهلا من إحدى اجلامعات  أو ما  العربية  من جامعة بريوت 

  قل جيد على األ  بتقدير عامأو  لنظام الساعات املعتمدة    ٢٬٣٣ال يقل عن    للمقررات  مبعدل رقمي تراكميرمسياً  
 .  يف مقررات مرحلة املاجستري 

البحثي    أن يكون حاصالً على درجة املاجستري   -  يف ابقي الكليات  -دكتوراه  ال  �مج قبول الطالب يف بر شرتط ل يُ  −
مبعدل رقمي تراكمي ال يقل عن    من جامعة بريوت العربية أو من إحدى اجلامعات األخرى املعرتف هبا رمسياً ، 

املعتمدة    ٣٬٠٠ الساعات  تقلنظام  ال  مئوية  بنسبة  عن  أو  األ  ٪ ٨٠ل  العام  مرحلة  يفكادميي  لنظام  مقررات   
 املاجستري.  
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التخصصي − املاجستري  على  احلاصلني  الطالب  قبول  املهين    ميكن  املعدل  أو  استيفاء  شرط  الدكتوراه  برب�مج 
املقررات  من  بعدد  الطالب  تكليف  جواز  مع  لكل كلية،  املطلوب  بناءً   الرتاكمي  جملس    التكميلية،  اقرتاح  على 

عل الكلية  جملس  وموافقة  املختص  ذلك القسم  على  ى  حبثية  دراسة  إبعداد  الطالب  تكليف  جواز  مع  تتم  أ،  ن 
 مناقشتها بعد اجتياز املقررات التكميلية بنجاح شريطة ان ال تقل مدة الدراسة عن فصل دراسي على األقل. 

قبل الطالب وفقاً للمجاالت والتخصصات املطروحة من أقسام الكليات وعند تسجيل املقررات الدراسية حيدد  يُ  −
 .  الب مع املرشد األكادميي التخصص الذي يرغب ابلتسجيل بهالط

مبعدل ال يقل  ة  الذي تعقده اجلامع   جنليزية امتحان اللغة اإل  -من خارج جامعة بريوت العربية    -الب  الط أن جيتاز   −
ماعدا  لكليات كل اابلنسبة ل، وذلك ٥٫٥ دىنأحبد  IELTSأو   ٥٢٠دىن أحبد  TOEFL اجتياز وأ ٪٦٠عن 

"ا السياسية" كلية  والعلوم  "احلقوق  وكلية  اإلنسانية"  على    .لعلوم  الطالب  مئوية  ويف حال حصل  -٪٥٠نسبة 
من جامعة   املاجستري احلاصلون على    ب عفى الطاليُ بينما    بنجاح.   ابللغة اإلجنليزية اجتياز مقرر واحد    ، فعليه٪٥٩

 . بريوت العربية من امتحان اللغة

للغة التدريس    طبقاً ،  ٪ ٦٠مبعدل ال يقل عن  امتحان اللغة   -ريوت العربية  من خارج جامعة ب  -  الطالب   أن جيتاز −
 . اإلنسانية" العلوم "لية كيف  

 بعض الكليات. يف  بنجاح   شخصية القابلة امل الطالب  أن جيتاز  −

 يف بر�مج االختصاص نفسه. ثالث سنوات    �ىا  يكون الطالب املتقدم لدرجة الدكتوراه يف كلية الطب قدأن   −

خيضع ملقابلة شخصية مع جلنة علمية داخل    ، سنوات  مخس على درجة املاجستري    حصول الطالب   اوز  حال جتيف −
 . ملامه ابملعلومات احلديثة يف جمال التخصص إلتقييم مستواه العلمي و   الكلية املختصة

 االمتحان الشامل

احلقوق  "وكلية    " وم اإلنسانيةالعل"كلية  يف    ٢٬٥٠املقررات ومبعدل رقمي تراكمي ال يقل عن  كافة    دراسة�اء  إ  بعد −
على أن  يقوم الطالب بتقدمي طلب إلجراء االمتحان الشامل    ،الكليات ابقي  يف    ٣٬٠٠وعن    "والعلوم السياسية 

 يتم إعالمه مبوعد اإلمتحان. 

ا − املقررات  إ�اء كافة  الفاصلة بني  املدة  أن ال تزيد  متحان  اإلجلنة    لتشكيل  لدراسية واعتماد رئيس اجلامعةجيب 
 عن ثالثة أشهر.    ، من جملس الكلية قرتحة الشامل امل 

على متابعة بر�مج الدكتوراه    قدرته البحثية و   هت إمكا�الطالب وحتديد    يم مهارات ىل تقيإ يهدف االمتحان الشامل   −
 يف عدة جماالت منها: 

 عرفة االختصاص العام والدقيق بشكل واسع  م •
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 ملام مبجال البحوث املقرتحة اإل •
 يام مبشروع حبث أطروحة الدكتوراه القدرة على الق  •
 املهارات الالزمة يف منهجية البحث  •
 بسهولة ويسر املادة البحثية شفو�ً  القدرة على عرض •

قل مدة االمتحان اخلطي  على أن ال ت   شفهي أو عملي  جزء خطي و جزء    من جزئني،االمتحان الشامل  يتكون   −
االخ يف  واحدة  ساعة  وعن  الدقيق  االختصاص  يف  ساعتني  العام.  عن  اال يُ تصاص  خالل  عقد  الشفهي  متحان 

كحد أقصى بعد االمتحان اخلطي ويقوم الطالب بتقدمي عرض لنقطة حبث يف جمال االختصاص الدقيق    سبوعنيأ
قبل. من  اللجنة  به  بني  كما    الذي كلفته  اجلمع  ا  اجلزئنيميكن  بتيف  وذلك  واحد  حبثية  متحان  بدراسة  كليفه 

 . ومناقشته هبا 

قائمة املراجع    تصاص الدقيق يف جمال البحث وكذلكاالمتحان يف جمال االختصاص العام واالخ   حتدد موضوعات −
 املطلوبة. 

سم ومقرونة مبوافقة جملس الكلية  من ثالثة اىل مخسة أعضاء مقرتحة من جملس الق الشامل"   االمتحان "تتكون جلنة  −
 . ومعتمدة من رئيس اجلامعة 

المتحان عن ثالثة أشهر، ويف حال  " وإجراء ااالمتحان الشامل "كيل جلنة  تزيد املدة الفاصلة بني تشجيب أن ال   −
 عاد تشكيل اللجنة وفق اإلجراءات السابقة نفسها.عدم إجراء االمتحان يُ 

ضافة اىل مناقشة الطالب يف االختصاص الدقيق، خيصص االمتحان الشفهي لقياس قدرة الطالب على التعبري  إ −
يف جمال التخصص واإلملام أبخالقيات البحث    العلمية املختلفة  ابلتوجهات  امواإلمل  منظمعن رأيه بشكل علمي  

 العلمي. 

 تم تقييَّم الطالب يف االمتحانني اخلطي والشفهي كوحدة متكاملة على النحو التايل: ي −
 �جح •
 راسب •

 وراه. عادة االمتحان الشامل مرة واحدة فقط، ويف حال رسوبه يُلغى قيده من بر�مج الدكتإحيق للطالب   −

 شروط تسجيل أطروحة الدكتوراه  

ال يُ  − طالب كلية  على  االنسانية  شرتط  االجنليزية  علوم  اللغة  امتحان  قبل  أاجتياز  اجلامعة  جتريه  الذي  الفرنسية  و 
 ة. طروحتسجيل األ

  و أاجتياز امتحان اللغة االجنليزية    -ما عدا كلية احلقوق والعلوم السياسية    -  الكليات ابقي  يشرتط على طالب   −
 ة.  طروحوفق املعدالت احملددة يف شروط القبول قبل تسجيل األ IELTSأو  TOEFLاحلصول على 
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شريطة أن يكون الطالب راسباً    كلية احلقوق والعلوم السياسية  متهيدي الدكتوراه يفة اثنية لطالب  جيوز عقد دور  −
 . أطروحة الدكتوراه فيها دون تسجيل يف مادة وحيدة حيول رسوبه 

 ب الناجحون يف االمتحان الشامل مرشحني لتسجيل أطروحة الدكتوراه. يُعترب الطال −

ب على الطالب احلصول على موافقة مسبقة من اجمللس املؤسسي ملراجعة االحباث العلمية اخلاصة ابإلنسان أو  جي −
 وذلك يف حال كان موضوع البحث يف هذا اجملال.  IRBاحليوان 

ساتذة  أو ب مبناقشة علنية خلطة البحث أمام جلنة خمتصة من املشرفني  يقوم الطال  ،متحان الشاملاالاجتياز    بعد −
من    . خرينآ التحقق  التخصصأويتم  جمال  يف  العلمية  والقيمة  البحث  القسم    . صالة  جملسي  موافقة  حال  ويف 

 والكلية، تبدأ إجراءات التسجيل وفقاً للقواعد املتبعة. 

 المتحان الشامل وتسجيل أطروحة الدكتوراه عن ستة أشهر. جيب أن ال تزيد املدة الفاصلة بني إ�اء اجتياز ا −

اتريخ   − من  بدءاً  الطالب  تسجيل  وُحيتسب  الدكتوراه،  أطروحة  تسجيل  الكلية  جملس  قرار  اجلامعة  جملس  يعتمد 
 موافقة جملس الكلية عليها. 

 متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه  

يف املقررات    ٢٫٥٠   ال يقل عن   تراكمي قررة ومبعدل رقمي  نهي بنجاح الساعات املعتمدة املعلى الطالب أن يُ  −
  ٣٬٠٠  ال يقل عن   ومبعدل رقمي تراكمي  " احلقوق والعلوم السياسية"وكلية    "العلوم اإلنسانية "كلية  يف    الدراسية 

من   ثالث سنواتيف مدة ال تقل عن    بنجاح  الدكتوراهة  أطروح ة  ومناقش  ابقي الكليات  املقررات الدراسية يف  يف
 التسجيل يف الرب�مج. يخ اتر 

يف حال ختطى  و على الطالب أن يناقش أطروحة الدكتوراه يف مدة ال تزيد عن ثالث سنوات من اتريخ تسجيلها.   −
للكلية حيق  سنوات،  الثالث  مدة  املشرف  -  الطالب  تقرير  على  اجلامعة    بناًء  ورئيس  الكلية  عميد     -وموافقة 

   . فرتة التسجيلرسوم متديد دفع  على الطالب  جيب الة ويف تلك احل . طروحةاأل متديد فرتة تسجيل 

أطروحة    أعمالمن     للنشرنين أو مقبولي منشور نيعلى األقل حبث  يقدم على الطالب قبل مناقشته األطروحة أن   −
   وحمكم.اً يف مؤمتر علمي متميز نشور وجيوز أن يكون أحدمها م ،متميزة دولية   يف جملة علميةه  الدكتورا

ا  كتبت − اإللدكتوراه  أطروحات  والعلوم ابللغة  احلقوق  ابستثناء كلية  وبعض    نكليزية  الأالسياسية  علوم  قسام كلية 
 مشفوعة مبوجز واٍف ابللغة العربية وآخر ابللغة األجنبية. ألطروحة ا، وأن تكون االنسانية

 . اجلامعة لكتابة األطروحة  ددها حتالطالب ابلضوابط اليت  يلتزم −
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 الدكتوراه طروحة  أاإلشراف على    ةنجل

التدريس   − أعضاء هيئة  من  مشاركاً  أستاذاً  أو  أستاذاً  املختص  القسم  بناًء على توصية جملس  الكلية  يقرتح جملس 
  الدورية   ريراتق الوًال عن األمور العلمية واإلدارية خالل فرتة التسجيل ووضع  ؤ طروحة ويكون مسألعلى الإلشراف  

 .الصالحية تقرير و 

من بني أعضاء هيئة التدريس أو    مكونة من مشرف رئيس ومشرف مشارك أو أكثر   جيوز أن تكون جلان اإلشراف  −
يف اإلشراف على ان ال يزيد عدد أعضاء اللجنة عن    ستاذ املساعد االشرتاك من غريهم ويف هذه احلالة جيوز لأل 

 ثالثة أعضاء. 

 يف اجلهة اليت جيري  يف حال قيام الطالب ببحث خارج اجلامعة أن يشرتك يف اإلشراف أحد املتخصصني   جيوز −
 فيها البحث وذلك بعد موافقة جملس الكلية. 

 احلد األقصى لعدد املشرفني على أطروحة الدكتوراه ثالثة أشخاص.  −

 جلنة اإلشراف، وذلك بناًء على اقرتاح جملس الكلية.   عديلُيصدر رئيس اجلامعة قراراً بت −

املنفرد أو  يف حال تعذر استمرار − الرئيس اب  املشرف  ، عليه أن يقدم إىل جملس    طروحةالشراف على األاملشرف 
القسم املختص تقريراً عن املدى الذي وصل إليه الطالب يف إعداد تلك األطروحة، ويف ضوء ذلك يقرتح جملس  

املشرف اجلديد ابإلجراءات    تكليفالقسم عند االقتضاء من حيل حمله أو من ينضم إليه يف اإلشراف ويصدر قرار  
 ذاهتا. 

يف حال اذا كان   يف اجلامعة حيل حمله حكماً املشرف املشارك املقيم  لعمل اب   املشرف الرئيس  تعذر استمرار يف حال   −
 مشرفاً مشاركاً.  يصبحان  لمشرف الرئيس املنتهي عمله ل  جيوز و  مشاركاً   استاذاً أو استاذاً 

أو إذا    فاقية مع تلك اجلامعة وجود إت   يت:جامعة أخرى إال يف حالعهد اإلشراف املنفرد ألستاذ من  ال جيوز أن يُ  −
 . اقتضت الضرورة ذلك 

  موضحاً ىل جملس القسم  إ  -  وفق النموذج املعتمد   -كل ستة أشهر    تقريراً طروحة  قدم املشرف الرئيسي على األ ي −
على    الطالب بناءً   قيدفلمجلس اجلامعة احلق إبلغاء    ، ذا جاء التقرير سلبياً ملرتنيإ ف  ه.مدى تقدم الطالب يف حبث

 . ح جملسي القسم والكليةاقرتا 

بعد  من إعدادها مبلء النموذج املعتمد لصالحية املناقشة    الطالب   نتهاء بعد ا   األطروحةعلى  يقوم املشرف الرئيس   −
ابقرتاح    مشفوعاً  احلكم  جلنة  على  للعرض  صالحيتها  مدى  عن  املشاركني  املشرفني  أو  املشارك  املشرف  إبالغ 

 متهيداً للعرض على جملس الكلية.  القسم املختص وتقدميه اىل جملس تشكيل جلنة احلكم
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   اطروحة الدكتوراهجلنة احلكم على  

االقتضاء   الرئيس وعند  املشرف  بينهم  أعضاء، من  الكلية تشكيل جلنة احلكم على األطروحة من مخسة  يقرتح جملس 
املشارك املشرف  املشاركني ابجلامعات    ، إضافة  اثنان منهم على  واآلخرون من بني األساتذة واألساتذة  على أن يكون 

من ذوي اخلربة  أعضاء جلنة احلكم من املتخصصني من خارج اجلامعات  أحد    االقل من خارج اجلامعة، وجيوز أن يكون
ويرأس اللجنة أقدم األساتذة هبا. ويف حال تعدد    التخصص مثل القضاة، رجال الصناعة، االطباء او غريهم،   يف جمال

   هلم صوت واحد.احلكم يكون املشرفني األعضاء بلجنة 

 هذا ويقوم رئيس اجلامعة ابعتماد تشكيل جلنة احلكم. 

 . اىل أعضاء جلنة احلكم األطروحة نسخ عميد الكلية رسل رئيس اجلامعة لتشكيل اللجنة، ي عند اعتماد  −

 يُشرتط أال تقل املدة الفاصلة بني مناقشة الطالب وموافقة رئيس اجلامعة عن شهر.  −

نية للطالب خالل فرتة ثالثة أشهر من موافقة رئيس اجلامعة على تشكيل جلنة احلكم، وإالّ يُعاد  جتري مناقشة عل  −
 تشكيلها ابإلجراءات السابقة نفسها. 

بعد   يقدم كل عضو من أعضاء اللجنة تقريراً فرد�ً ويقدم رئيس جلنة احلكم لعميد الكلية بعد مناقشة األطروحة،   −
 نتيجة املناقشة وذلك وفقاً للنماذج املعتمدة. املناقشة تقريراً مجاعياً يتضمن

  أن يقوم أحد احملكمني/احملكمون مبناقشة الطالب عرب أحد التطبيقات اإللكرتونية.   -يف حال الضرورة    -جيوز   −
 أحد أعضاء جلنة احلكم، يتم االكتفاء بتقريره ويعتد به. مشاركة يف حال تعذر و 

 توصيات جلنة احلكم 

 م يف احدى التوصيات التالية: يتمثل قرار جلنة احلك

 التوصية مبنح الدرجة دون تعديالت.  .١

عبارة عن تصليحات مطبعية او لغوية    وهي على سبيل املثالالتوصية مبنح الدرجة بعد إجراء تعديالٍت طفيفة   .٢
سي  او امالئية او حذف او اضافة بعض اجلمل أو املقاطع اليت ال تؤثر على بنية االطروحة ويكلف املشرف الرئي

 أشهر كحد أقصى من اتريخ املناقشة.  ٣ورئيس اللجنة ابلتحقق من استكمال التعديالت وذلك خالل مدة 

عبارة عن اعادة صياغة فصل    ، وهي على سبيل املثالتؤثر يف بنية االطروحةالتوصية إبجراء تعديالٍت أساسية   .٣
ج الضرورية ويف هذه احلالة جيب تقدمي  او عدة فصول من االطروحة اواضافة بعض اجلداول واالحصائيات والنتائ

تقرير مفصل ابلتعديالت األساسية املطلوبة لعميد الكلية ويتم ابالغ الطالب ابلتعديالت خطياً خالل أسبوعني  
 وتتضمن التوصية اجراءات البت ابلتعديالت على النحو التايل: من اتريخ اجراء املناقشة. 



 

۲۰ 
 

املطلوبة خالل مدة   التعديالت  أقصى وتس    شهراً   ١٢أ: اجراء  ىل كل  إ طروحة املصححة  ليم نسخ األكحد 
 أو      . اللجنة ابلتوصية ابملنح من عدمه  عضو من أعضاء جلنة احلكم الذين بدورهم يبلغون رئيس 

 .  اً شهر  ١٢راء التعديالت املطلوبة خالل مدة إج عادة املناقشة العلنية بعد إب:  

آنفاً.    تني املذكورتنيل ساسية ابحلالتعديالت األيفاء شروط اتيتم اس يف حال مل  وذلك    التوصية برفض منح الدرجة  .٤
بتقدمي تقرير مفصل لعميد الكلية املختصة ويف هذه احلالة   اللجنة  الطالب من    لغاء تسجيل إتم  وي  يقوم رئيس 
 . بر�مج الدكتوراه

 منح الدرجة 

 . جملس القسم املختص صية  تو و  جملس الكلية  نح جملس اجلامعة الدرجة العلمية بناًء على اقرتاح مي

 

 
 


