بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الجزيرة
كلية الدراسات العليا
مقترح لائحة الامتحان التحريري الشامل لطلاب الدكتوراه بالبحث فقط لجامعة الجزيرة لسنة 8102م:

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الجزيرة
كلية الدراسات العليا
لائحة الامتحان التحريري الشامل لطلاب الدكتوراه بالبحث فقط لجامعة الجزيرة لسنة 8102م:

عملا بأحكام المادة ( .33ب) من اللئحة الموحدة لتنظيم الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي لسنة 8102م ،و مقرونة بالمادة  .3.3من اللئحة األكاديمية للدراسات العليا لسنة 8102م
– جامعة الجزيرة .أصدر مجلس األساتذة اللئحة اآلتي نصها:
 .0اسم اللائحة وبدء العمل بها:
 .0.0تسمى هذه اللئحة الئحة االمتحان التحريري الشامل لطلب الدكتوراه بالبحث فقط لسنة 8102م
ويعمل بها من تاريخ إجازتها ،والتوقيع عليها.
 .8تقرأ لائحة االمتحان التحريري الشامل لطلب الدكتوراه بالبحث فقط ،لجامعة الجزيرة لسنة 8102م مع
أحكام اللئحة الم وحدة لتنظيم الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 8102م ،وأحكام
اللئحة األكاديمية للدراسات العليا لسنة 8102م ،جامعة الجزيرة.
 .3تطبيق:
 .0.3تطبق أحكام هذه اللئحة على الطلب المسجلين بجامعة الجزيرة لنيل درجة الدكتوراه بالبحث فقط.
 .4تفاسير:
في هذه اللئحة :ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة ذات المعاني الممنوحة لها
في الئحة االمتحان التحريري الشامل لطلب الدكتوراه بالبحث فقط لجامعة الجزيرة لسنة 8102م :
 1.4الجامعة :يقصد بها جامعة الجزيرة.
 2.4الكلية :يقصد بها كلية الدراسات العليا.
 4.3القسم/المركز :يقصد به أي وحدة تتبع للكليات ومعاهد الجامعة التى تنفذ برامج دراسات عليا.
 5.4الطالب :يقصد به الطالب المسجل لنيل درجة الدكتوراه بالبحث فقط.
 4.3الرسالة :يقصد بها الوثيقة المكتوبة عن البحث الشامل لنيل درجة الدكتوراه بالبحث فقط.
 4.3البحث :يقصد به بحث الرسالة.

 4.3االمتحان التحريري الشامل :يقصد به االمتحان الذي يجلس له الطالب وفقا ألحكام هذه اللئحة،
ويتكون من ورقتين ،األولى في التخصص العام والثانية في التخصص الدقيق.
 4.3التخصص العام :يقصد به مجال الدراسة.
 4..3التخصص الدقيق :يقصد به موضوع الدراسة.
 44.3االمتحان المفتوح :يقصد به االمتحان غير المحدد بزمن.
 4..3لجنة االمتحان :يقصد بها لجنة مكونة من ثلثة أعضاء يحددهم القسم ،على أن يكون من بينهم
المشرف األول ،وتقوم بوضع االمتحان وتصحيحه.
 44.3االنتحال العلمي :يقصد به سرقة أفكار أو كتابات اآلخرين ونسبتها للذات دون ذكر المصادر.
 43.3مواصفات الرسائل :يقصد بها مواصفات األطروحات والرسائل بجامعة الجزيرة.
 4..3االمتحان الجيد :يقصد به أن يصلح االمتحان ألداء الغرض الذي وضع من أجله.
 .5أهداف الإمتحان:
 0.5قياس معرفة قدرات الطالب في مجال تخصصه.
 8.5قياس قدرات الطلب في إعداد مقترحات البحوث.
 .3.5رفع قدرات الطلب في كتابة الرسائل وفقا للمواصفات المعمول بها في الجامعة.
 .4.5زيادة وعي الطلب في استخدام مهارات التحليل اإلحصائي في البحوث.
 .4.5تنمية قدرات الطلب في مجال أخلقيات البحث العلمي والملكية الفكرية.
 .2.5توسيع قدرة الطلب على القراءة االنتقائية التي تؤدي إلى توسيع مداركهم في مجاالت تخصصهم.
 .3.5إعداد رسالة مطابقة لمواصفات الرسائل بالجامعة.
 .2.5تقديم إنتاج علمي يتميز باألصالة.
 .9.5استيفاء مطلوبات اعتماد المؤسسات العلمية.
 .2إعداد الامتحان:
 .0.2يعد االمتحان في القسم المعني بواسطة لجنة االمتحان  ،كما يجوز االستعانة بمتخصصين إن دعت
الحاجة.
 .8.2يتكون االمتحان من ورقتين؛ األولى في التخصص العام والثانية في التخصص الدقيق.
شهر.
 .3.2الفترة الزمنية بين امتحان التخصص العام والدقيق قدرها ُ

 .4.2يجوز أن يكون االمتحان في التخصص العام مفتوحا.
 .5.2يكون االمتحان في التخصص الدقيق تحريري ا.
 .3مواصفات الامتحان:
 .0.3تحديد التخصص العام والدقيق لكل طالب عند التسجيل.
 .8.3أن يشمل مجال المواد التي يجلس لها الطالب ،المصادر والمراجع والدوريات والمجلت العلمية
والمقاالت وغيرها.
 .3.3يجب أن يتصف االمتحان بمواصفات االمتحان الجيد (ملحق.)0
 .4.3ال يقل زمن االمتحان التحريري للتخصص الدقيق عن ثلث ساعات.
 .2مواقيت الامتحان:
 .0.2يعقد االمتحان في التخصص العام بعد ستة أشهر من تسجيل الطالب.
 .8.2يعقد االمتحان في التخصص الدقيق بعد شهر من الجلوس للمتحان في التخصص العام.
 .9تقويم أداء الطلاب:
 .0.9يكون وزن الدرجات في امتحان التخصص العام .%31
 .8.9يكون وزن الدرجات في امتحان التخصص الدقيق .% 31
 .3.9يحسب النجاح في كل ورقة بحد ادني .%21
 .4.9يجب أن ينجح الطالب في كل امتحان على حده.
 .5.9يصحح االمتحان بواسطة لجنة االمتحان.
 .01قواعد وأحكام عامة :
 0.01ما لم يرد فيه نص في هذه اللئحة تطبق عليه لوائح كليات ومعاهد الجامعة.
 8.01يجوز للكليات والمعاهد بالجامعة وضع القواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية المتحان الشامل بما ال
يتعارض مع أحكام هذه اللئحة.
صدر تحت أسمي وتوقيعي في اليوم االثنين  11شوال 0439ه الموافق 85يونيو 8102م
ب .محمد السنوسي محمد السنوسي
رئيس مجلس الأساتذة

