
 

 آلية عمل السيمنارات لألقسام العلمية

 يتم خالله عرض أطر البحوث العلمية التي يقدمها الباحثين في مرحلتي الماجستير  سيمنار القسم العلمي :
 ،على جميع الحضور سواء من أعضاء القسم المعني أو الحضارين من األقسام العلمية األخرى والدكتوراه

جراء   .التعديل أو الحذف أو اإلضافة في جميع محتويات اإلطاروبحيث يتم مناقشتها وا 

  لمقترحةا فيما ال يزيد عن صفحة واحدة تضم عنوان الدراسة بتقديم عنوان الدراسة المقترحة الباحثيقوم، 
ئيس القسم ويقوم ر ، العلمي المعني رئيس القسم ستاذ الدكتور/األللسيد البحث المقترح، مشكلة رؤيتة عن و 

بعرضها على لجنة السينمار بالقسم العلمي والتي توضح مدى اتساق الموضوع المقترح للدراسة مع بدورة 
 الخطة البحثية للقسم.

  في حال اتساق الموضوع مع الخطة البحثية يخطر الباحث بذلك ويقوم الباحث بإعداد اإلطار الخاص
  بالدراسة.

 القسم بأسبوع على األقل مجلسإطار البحث لسكرتارية القسم العلمي المعني قبل موعد  الباحث يقدم 
لإلشراف على الرسالة  الباحث اتذة يقترحهمأس( 3)أسماء  – عنوان الدراسة المقترحة)اإلطار بحيث يتضمن 

ق حقائمقدمة نظرية يأصل خاللها كافة االتجاهات عن موضوع البحث على أن يوضح مستندًا على ال –
التعريف  –بعض الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع بحثه  –مشكلة بحثة المطلوب دراستها 
خطة البحث اإلجرائية "مجتمع وعينة  -أهمية البحث  –هدف البحث  –بالمصطلحات الخاصة بالبحث 

قائمة المراجع العلمية العربية  –المعامالت اإلحصائية المقترحة  –المنهج العلمي المستخدم  –البحث 
 .(واألجنبية المستخدمة في إعداد اإلطار

  للجنة السيمنار على أن يتم عرضها على السينمار الخاص  تسليم األطر المقدمةبيقوم رئيس القسم العلمي
وبحيث يتم إعالم الدارس بالموعد المحدد لمناقشة إطارة بحيث يكون  بالقسم حسب الترتيب المعمول به،

 .متواجد

  ،يلتزم الباحث بإجراء كافة التعديالت على اإلطار العام للبحث والتي تم االتفاق عليها خالل جلسة السيمنار
بحث على لي حال تضمن افي إجراء التغيير على هيئة اإلشراف المقترحة من الباحث فلمجلس القسم الحق و 

 .تخصص مختلف

 نهائي باعتماد اإلطار اليقوم الدارس  ،شرافبعد موافقة مجلس القسم على الموضوع وتحديد اإل
 .واستكمال كافة اإلجراءات اإلدارية إلرساله للجامعة الستكمال التسجيلشراف هيئة اإلمن 

  بها  اإلجراءات التي سوف يمريتم خالل سيمنار القسم مناقشة الباحث في عنوان البحث ومشكلته وطبيعة
 خالل مراحل إعداد البحث .
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