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املتعلقة بت�جيل األطروحة   والقواعد تحدد هذه السياسة الشروط

وا�خطوات ال�ي ينب�� ع�� الطالب  ،  واإلشراف عل��ا ثم االمتحان

اتخاذها �� مراحل إعداد   واملشرف وا�جهات األخرى ذات الشأن

 . األطروحة

 �جنة السياسات األ�اديمية

 
 

 السياسات األ�اديمية   –الدكتوراه  دراسات

  سياسة األطروحة 
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 السياسات األ�اديمية – الدكتوراه  دراسات

 سياسة األطروحة 

وا�خطوات ال�ي ينب�� ع��  والقواعد املتعلقة بت�جيل األطروحة واإلشراف عل��ا ثم االمتحان، تحدد هذه السياسة الشروط 

 . واملشرف وا�جهات األخرى ذات الشأن اتخاذها �� مراحل إعداد األطروحةالطالب 

 : لألطروحة  شروط الت�جيل

 

1(   �� امل��مجة  املقررات  للفص استيفاء جميع  الدراسية  األول�نا�خطة  املدونة  و�عد،  ل�ن  والرا�ع    إكمال  الثالث  الفصل�ن   ��

 االمتحان الشامل. اجتياز  و 

من�جية  إش�الية وأسئلة البحث وفرضياتھ، و   يحدد فيھ املر�ح  ،�لمة  5000مت�امل لألطروحة من حوا��    مق��حتقديم   )2

 املقار�ة ال�ي ستتبع �� التحليل    املتبعة.   دراسة ال
ً
مع شرح العناصر الضرور�ة ال�ي تمكن من تقييم  يتضمن املشروع أيضا

  . املطروحة  اتالبحث لإلجابة عن اإلش�الياملقار�ة ومن�جية    مالءمةوكذلك    ،األطروحةاإلضافة املعرفية املوعودة من إكمال  

   املتعلقة بالبحث.األساسية   املصادر واملراجعقائمة ب كذلكيجب أن يتضمن املق��ح  

الذي يجب أن �شمل خطة   املق��ح، تطو�ر أثناء بح�ي تمو�ل أو ميدا�ي عمل أّي  متطلبات االعتبار �ع�ن األخذ الطالب ع�� )3

 . بإجراء البحوث ع�� البشر ةخيص املتعلقاال��  ع�� ا�حصول مثل   ،الالزمة اتع�� املوافق �حصول ل وجداول زمنية

م املق��ح للمشرف، و�عد موافقتھ   )4  إكمال إجراءات الت�جيل بقسم الت�جيل  لتوجيھ    مجلس دراسات الدكتوراه  يخطرُيقدَّ

 

 : �عي�ن املشرف

مجلس   •  مشرف  الدكتوراه  دراسات�ع�ن 
ً
املق��ح    ا االعتبار  �ع�ن   

ً
آخذا األو��،  السنة  ��اية  �عد  للطالب    األو��للطالب 

ومق��حاتھ للمشرف، و��ون املشرف هو املسؤول األساس عن �ل ما يتعلق بمهام اإلشراف ع�� األطروحة املنصوص عل��ا  

 .ئيال��ا األطروحة  �سليم موعد ح�ى�� السياسات والوثيقة اإلطار�ة لدراسات الدكتوراه، 

الدكتوراه،    دراساتمن قائمة من املشرف�ن ال�ي تقدمها ال��امج ع�� عمادة ال�لية إ�� مجلس    املشرفة/املشرف  يتم اختيار •

 ع�� أساس املعاي�� التالية:  مع اق��اح مشرف للطالب املع�ي

a.  املعهد من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أساتذةأن ي�ون املشرف/ املشرفة من . 

b. ولھ رصيد بح�ي جيد.ي�ون  أن 
ً
 بحثيا

ً
 ناشطا

c.  خ��تھ التدريسية مناسبة، خاصة �� مجال اإلشراف ع�� البحوث.  ت�ون أن 

مرور شهر ع��    وال�لية، �عدبالتشاور مع ال��امج    مجلس دراسات الدكتوراهيصبح املشرف واملرشد مع عضٍو ثالٍث �عينھ   •

�عي�ن املشرف، �جنة إشراف. �عمل ال�جنة ع�� دعم الطالب خالل الطور�ن الثا�ي والثالث من دراسات الدكتوراه. ع��  

هذه   تنص  كما  باألطروحة  املتعلقة  اإلدار�ة  املهام  �ل  و�تو��  الفر�ق  يقود  الذي  املشرف  يؤثر ذلك ع�� مسؤوليات  أال 

 لثالث من داخل أو خارج ال��نامج، ع�� أن ي�ون من رتبة أستاذ مشارك فما فوق. السياسة. يمكن أن ي�ون العضو ا

 . تحدد السياسات ضوابط هذا اإلشراف�� حاالت اإلشراف املش��ك مع أستاذ من خارج املعهد، ينب�� أن   •
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 :  �� األطروحة  الت�جيلتجديد  

 بحسب  الت�جيل  يجدد
ً
 .الت�جيل  عل��ا �� سياسةالشروط املنصوص �� األطروحة فصليا

 

 : مسؤوليات املشرف
 

 ما و�شمل  .  املتفق عليھ الزم�ي  اإلطار ضمن بحثھ كمال إل الطالب  إرشاد��  ع�� أطروحة الدكتوراه   ملشرفا مسؤولية تتمثل

 :ي��

 إرشاد الطالب ودعمھ خالل طور املدونة، بما �� ذلك اإلشراف ع�� أوجھ �شاط هذا الطور من سمنارات ومخرجات بحثية.  •

 مساعدة الطالب �� اإلعداد لالمتحان الشامل الذي سيعقد �� ��اية طور املدونة.  •

 املشاركة �� �جنة االمتحان الشامل.  •

أداء    باستمرار  املشورة  وتقديم ،األطروحة  إعداد خطوات تقييم • حول  الدور�ة  التقار�ر  وتقديم  إعدادها،  مراحل  خالل 

 . باألطروحةاإلجراءات اإلدار�ة ا�خاصة الطالب بحسب سياسات دراسات الدكتوراه، ومتا�عة 

 يحدد س  والذي الدكتوراه،  رئيس مجلس دراسات إ�� بتعيي��م والتوصية ا�حتمل�نلألطروحة   املمتحن�ن املشاركة �� ترشيح •

 ألطروحة الدكتوراه.  املمتحن�ن من ال��ائيةالقائمة   بدوره

 

 الطالب: مسؤوليات 
 

ل مسؤولية
ّ
والتمكن ��    والكفاءة للمهارات بالتدر�ج اتطو�رً  ذلك أطروحة الدكتوراه، و�تطلب إنجاز  �� األساسية الطالب تتمث

 هتطور  يضمن املشرف بأسلوب من و�توجيھ مستقلة بصفة أطروحتھ إعداد   متا�عة مسؤولية تحّمل الطالب وع��  .مجال بحثھ

 .واملعر�� الفكري  استقاللھو 

 

 ويشمل ذلك:  

 . عل��ا املتفق املالحظات ا إ��التواصل الدوري واملستمر مع املشرف استنادً �� إطار   إنجازه ومتا�عة البحث تخطيط •

 سياسة السلوك والن�اهة األ�اديمية.   سيما، ال �اوسياسا� الدكتوراه دراسات بلوائح  االل��ام   •

 االضطالع بالتخطيط للعمل امليدا�ي (إن وجد) و�نجاز ال��خيصات واملتطلبات �� الوقت املناسب. •

 االل��ام بأداء املهام ال�ي تو�ل إليھ ضمن شروط املنحة �� مجال البحوث أو التدريس أو أي مجال أ�ادي�ي آخر.  •
 

   :لس�� عمل الطالب الدوريمراحل التقييم 
 

، و�عد اطالع املشرف ع�� التقر�ر  أطروحتھ�� إعداد    ھحول مدى تقدم إ�� املشرف    فص�� موجز   تقر�ر   رفع   الطالب ُيطلب من  

� حالة ا�حاجة  �  التخاذ القرار املناسب الدكتوراه مجلس دراسات  ووضع مالحظاتھ ع�� مدى تقدم الطالب، يرفع التقر�ر إ��  

 . إ�� قرار
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 �غي�� اإلشراف: 
 

للدكتوراه لتغي�� املشرف،  القبول  يجوز للطالب التقدم إ�� مجلس دراسات الدكتوراه بطلب معلل من بداية الفصل الثالث �عد  

.
ً
   و��ون قرار ا�جلس حول هذا الطلب ��ائيا

 

 ��امناقشو  األطروحةتقديم  

 
ً

 : آجال التقديم للمناقشة  -أوال

 يمكن للطالب تقديم أطروحتھ للمناقشة  
ً
، إال إذا  الثالثة  السنة وح�ى ان��اء    الفصل الثالث من الت�جيل لألطروحة   من   بداية

 تقدم بالتماس معلل لتأجيل املناقشة يوافق عليھ املشرف ومجلس دراسات الدكتوراه. وال ينب�� أن  
ً
يتجاوز هذا التأجيل فصال

 .
ً
 واحدا

ً
 دراسيا

 

 :  شروط تقديم األطروحة -ثانًيا

 يتع�ن ع�� الطالب االل��ام باملواصفات التالية لألطروحة:  

 

 لغة األطروحة:   

الرسمية من    املوافقات  ا�حصول ع��  اإلن�ل��ية، شر�طة  باللغة  الطالب  العر�ية، و�مكن أن يقدمها  باللغة  األطروحة  تقدم 

املشرف ورئيس مجلس دراسات الدكتوراه. و�مكن للطالب ا�حصول ع�� هذه املوافقات خالل أي مرحلة من مراحل ��جيل  

 األطروحة. 
 
 حجم األطروحة:  

 :التالية املعاي�� وفق األطروحة حجم   ي�ون 

  وذلك وفق ما حددتھ الوثيقة اإلطار�ة  �لمةألف    100ألف واألق�ىى    30  األطروحة �لمات ا�حد األد�ى لعدد  ي�ون ،

 ملسار دراسات الدكتوراه، وملا يحدده املشرف بموافقة مجلس دراسات الدكتوراه. 

 األطروحة �لمات عدد ضمن واملالحق  والفهرس وا�حوا�ىي  املراجع سبت تح ال.   

 االقتباسات   �لمات عدد وكذلك ا،خطيً  �لما��ا عدد إجما�� ��جيل  الطالب ع�� يتع�ن األطروحة، �سليم عند

 . املباشرة

 

 : * االقتباسات

 األطروحة �لمات  عدد من املئة �� 10 �سبة األخرى  األعمال من املباشرة االقتباسات تتعدى أن يجوز  ال. 

 وفق ما تنص عليھ سياسة    وحده عملھ من �� الدكتوراه أطروحة بأن فيھ يصرح اإقرارً  الطالب يوقع التسليم عند

  . ا مسبًق  �شرها  تم  ال�ي األجزاء و�حدد السلوك والن�اهة األ�اديمية.
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 * املواصفات الش�لية: 

 .  الدكتوراهمجلس دراسات  حددهاي ال�ي والتحر�ر التنسيق إلرشادات الدكتوراه أطروحة تخضع أن يجب •

 .  حيةبال�لمات املفتا ثبت�لمة ل�ل م��ما) مع  400ل��ية (�� �م�خص لألطروحة باللغت�ن العر�ية واإلن يجب أن يرفق •

 �لمة باللغة العر�ية.   3000�� حال تقديم األطروحة باللغة اإلن�ل��ية، يجب إعداد م�خص واٍف ع��ا ��  •

صالحية األطروحة للتقديم    وتأكيده ع��األستاذ املشرف  ا�خصصة لذلك، والشاملة توقيع    باالستمارة  يجب أن ترفق •

 للمناقشة.

 

ا
ً
 : للمناقشةالتقديم  -ثالث

ال��ائية ألطروحتھ �� خمس ��خ، مع استمارة  �عد استيفاء   الشروط املنصوص عل��ا أعاله، يقدم الطالب الباحث الصيغة 

  و�تو�� .  �عد لهذا الغرض من قبل مجلس دراسات الدكتوراه. �سلم الن�خ ا�خمس إ�� مكتب رئيس مجلس دراسات الدكتوراه

 
ً
 رئيس مجلس دراسات الدكتوراه. مكتب ��خة إلك��ونية من األطروحة إ�� �سليم الطالب أيضا

 

 : ناقشة�جنة امل -را�ًعا

، برئاسة رئيس مجلس دراسات الدكتوراه (أو أحد أعضاء ا�جلس بت�ليف منھ)، عضًوا  تت�ون ال�جنة من خمسة أعضاء •

 غ�� مصوتعضو املرشد األ�ادي�ي  و   ،املشرف غ�� مصوت، إضافة إ��  
ً
بوصفھ ممتحًنا  والعضو الثالث �� �جنة اإلشراف    ا

ا أي أن املصوت�ن هم  (   بدرجة أستاذ مشارك أو أستاذ �عينھ مجلس دراسات الدكتوراه    خار��ن  ممتح، إضافة إ��  داخلي�

 . املشرف واملمتحن الداخ�� واملمتحن ا�خار��)

 ار�� �جلس دراسات الدكتوراه بالتشاور مع ال��نامج.   �عد ��اية السنة األو�� من األطروحة ير�ح املشرف املمتحن   ا�خ  •

 

 :  املناقشةآجال  -خامًسا

 عادة �� موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تار�خ �سليمها ال��ائي.   مناقشة األطروحةتجري 

 

 : املناقشة -سادًسا

مجلس دراسات الدكتوراه. يتم تبادل  �عد �ل من املمتحن ا�خار�� والداخ�� تقار�ر مستقلة عن األطروحة ترسل إ�� رئيس   •

 هذه التقار�ر ب�ن املمتحن�ن وتوزع ع�� بقية أعضاء ال�جنة �� يوم املناقشة. 

توصية   • و�تضمن  األطروحة،  النظر حول  مختلف وجهات  �عكس  واحًدا  تفصيلًيا  تقر�ًرا  املناقشة  ��اية  �عد  ال�جنة  �عد 

 محددة، و�رفع هذا التقر�ر إ�� مجلس دراسات الدكتوراه.  

 ت�ون التوصية املقدمة واحدة من ا�خيارات أدناه: •

o .ناجح بدون أي �عديالت 

o ناجح مع �عديالت �سيطة 
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o  ت جوهر�ةطلب �عديال 

o  .راسب 

 

 : اعتماد النتيجة -سا�ًعا

عل��ا. و�قوم رئيس    يصادقالذي    �عرض النتيجة ع�� مجلس دراسات الدكتوراه  يقوم رئيس مجلس دراسات الدكتوراه •

بتوجيھ رسالة إ�� الطالب إلعالن النتيجة رسمًيا. و�ذا �ان األمر يتعلق بإجراء �عديالت �سيطة،   مجلس دراسات الدكتوراه

 . ع�� التعديالت  موافقة املمتحن الداخ���عطى الطالب مهلة ثالثة أشهر، �عود �عدها لتقديم األطروحة. وتقبل �عد 

ا�جوهر�ة • التعديالت  حالة  الداخ��    الطالب�عطى    ،��  املمتحن�ن  تأكيد  �عد  وتقبل  التعديالت،  إلكمال  أشهر  ستة 

 وا�خار��.

للتعديالت،   • اجتماًعا �شأن االستجابة  ال�جنة  ال�جنة، و�عقد  إ�� أعضاء  األطروحة  ا�جديدة من  الصيغة  وترفع ترسل 

 قرارها إ�� مجلس دراسات الدكتوراه العتمادها. 

.  إذا فشل الطالب �� إتمام التعديالت �� •
ً
 موعدها، أو إذا رفضت التعديالت، �عت�� الطالب راسبا

ال��ائية بن�خة لعميد ال�لية وعمادة   • يبلغ رئيس مجلس دراسات الدكتوراه نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية بالنتيجة 

 شؤون الطالب، و�قوم مكتب نائب الرئيس بإخطار الطالب ��ا.  

 � تقار�ر أعضاء ال�جنة لالستئناس ��ا �� حالة إجراء التعديالت.للطالب واألستاذ املشرف ا�حق �� االطالع ع� •

 

ا
ً
 :طروحة�سليم األ  -ثامن

م األطروحة بصيغ��ا ال��ائية إ�� مكتب رئيس مجلس دراسات الدكتوراه �� ��خت�ن مجلدت�ن إليداعهما �� املكتبة، كما  
ّ
�سل

 �سلم ��خة إلك��ونية بصيغة وورد و�ي دي إف ملكتب رئيس مجلس دراسات الدكتوراه. 

 

 

 

 ة مصغرة منبثقة عن �جنة الدكتوراه الثانية.  وناقش��ا �جن 28/10/2018 قدمت املسودة األو�� لهذه السياسة بتار�خ * 

 .  18/12/2018أعاد عميد شؤون الطالب صياغة السياسة مع أخذ السياسة األصلية �ع�ن االعتبار وقدمها ل�جنة السياسات األ�اديمية بتار�خ * 

، وأقرها مجلس املعهد �� نفس  03/02/2019بتار�خ  ، وقدمت ل�جنة الدكتوراه 08/01/2019ناقشت �جنة السياسات األ�اديمية هذه السياسة بتار�خ * 

 التار�خ مشروطة ببعض التعديالت ال�ي أدخلت عل��ا.  

السياسة ملوائم��ا مع الوثيقة اإلطار�ة لدراسات الدكتوراه ال�ي ُمنح ال��خيص للمعهد بناء عليھ، وناقشها مجلس املعهد ��    رئيس املعهد صياغة هذه * أعاد   •

 . 31/01/2021، واعتمدها بتار�خ 30/01/2021و�تار�خ  23/12/2020، و�تار�خ 16/12/2020اجتماعھ بتار�خ 

 . 2021/ 11/11بتار�خ  030/21مشروطة بالتعديالت ال�ي أدرجها عل��ا رئيس املعهد، وذلك بكتاب رقم  واعتمدت  17/10/2021ُرفعت �جلس األمناء بتار�خ  •


	مسؤوليات الطالب:
	مراحل التقييم الدوري لسير عمل الطالب:

