
 املناقشة املهام املتعلقة بجلسة-

 2من  1الصفحة 

 

 

 :ـ/ـةمهام املشرف

  االتصال والحوار أثناء املناقشة. إدارةدعوة املناقشين إلى مناقشة الطالبـ/ـة و  /1

ل وإتاحة املجاذكر عنوان البحث واسم الباحث ونبذة تعريفية موجزة يبدأ بترحيب األعضاء والحضور وبعدها  /2

 دقيقة(. 15للطالبـ/ـة بالتقديم عن نفسه بما ال يتجاوز عن )

 اخلي.املشرف الخارجي على الد ت على الرسالة، ويقدمإلبداء املالحظامن األساتذة تقديم األعلى مرتبة علمية  /3

 دون تدخل من املناقش اآلخر أو الحضور، و  /4
ً
لهادئ اوفير الجو العلمي على تالحرص تمكين املناقش من وقته كامال

بما ال يتجاوز عن ساعة لكل عضو في لكل مناقش له الوقت  مع العلم أنللمناقشة، واحتواء ما يعكر صفوها، 

 مناقشة رسالة املاجستير وساعة ونصف في مناقشة رسالة الدكتوراه.

ناعه عرفة مدى احاطته بها واقتعدم تقمص شخصية للطالبـ/ـة والدفاع عنه؛ فاملناقشة للطالبـ/ـة ومن املهم م /5

 بما كتب فيها، وقدرته على الدفاع عن رأيه فيها.

 بعد املناقشة /6
ً
 .مباشرة رصد الدرجة للطالبـ/ـة عبر املوقع اإللكتروني واعتمادها إلكترونيا

   املشار إليها أثناء املناقشة. التعديالتاجراء  فيالطالبـ/ـة  رسالة التأكد من /7

 

 لجنة املناقشة:عضو مهام 

 بعد استالم الرسالة. طالبـ/ـة في تحديد موعد املناقشة،تعاون مع املشرف والال /1

عرض امللحوظات مجملة، ثم تفصيلها مرتبة حسب تسلسل الصفحات وعدم االسترسال فيما ال يخدم  /2

 يراها املناقش األنسب.املشروع العلمي مع تقديم امللحوظات للطالبـ/ـة بعد املناقشة، أو بالطريقة التي 

 لطلبة الدراسات العليا وتسهم في االرتقاء العلمي ا /3
ً
لبحث إثراء جلسة املناقشة بأفكار تفتح مجاالت وآفاقا

بملحوظات ترقى بجودة املشروع العلمي والنظر عند الحكم على الرسالة من جميع جوانبها العلمية كانت أو 

 هة عن اصدار االحكام تجاه الرسالة.املنهجية، والحرص على العدالة والنزا

 احترام جهود البحاثين مع التحقق من فهم الطالب وإدراكه وقياس اسهام هذه الدراسة في مجال التخصص. /4

 بناء، والترفع عن استخدام الكلمات أو العبارات الجافة أو الج /5
ً
ارحة مهما أن يكون النقد املوجه إلى البحث نقدا

ئل التي وفتح مجال الحوار للطالبـ/ـة لسماع وجهة نظره، واحترام اآلراء األخرى في جميع املساكان تقصير الباحث، 

 .بأسلوب موضوعي ومنهي يسع فيها الخالف

 

 

 



 املناقشة املهام املتعلقة بجلسة-

 2من  2الصفحة 

 

 

 

 :ـ/ـةالطالبمهام 

 )بغالف نسخة من الرسالة تسليم  /1
ً
 ألعضاء لجنة املناقشة ورقيا

ً
ها من بعد اعتماد عبر اإليميلسلك( وإلكترونيا

 قبل موعد املناقشة بوقت كاِف.املشرف 

 وإبالغ منسقـ/ـة الوحدة بذلك يجب /2
ً
 تحديد موعد للمناقشة والتنسيق بين األعضاء بما يتناسب معهم جميعا

 قبل املوعد بأسبوع على األقل.

ا ونشرهأسماء أعضاء اللجنة و وعنوان الرسالة ووقتها تاريخ املناقشة  اوضح فيهبتصميم مبسط ي تزويد القسم /3

 وأعضاء لجنة املناقشة. بين الطلبة

 .لعرضها أثناء وقت املناقشةتزويد املشرف بسيرتك الذاتية  /4

( بشكل مختصر تكون فيه أهم النقاط والنتائج لرسالتك وعرضها أثناء PowerPointتجهيز عرض تقديمي ) /5

 املناقشة وهي اختيارية.

 أهم النتائج والتوصيات بشكل موجز بالوقت الذي يقدمك املشرف فيه. التعريف عن نفسك وعن /6

عضاء أل  كما هي املودعة للمكتبات بعد إجراء التعديالت على الرسالة بشكلها النهائي تسلم نسخة بطباعة فاخرة /7

 (.CD) من قرص بالقسم ونسخة لجنة املناقشة ولوحدة الدراسات العليا

 

 

 


