
 1  البحرينجامعت  عمادة الدراساث العليا، ،والدكتىراه املاجستري اثاإلجراءاث اخلاصت بأطروح

 :شرف وإقرار خطت األطروحتاملتعيني  (1

اجلهاث املطلىب تىقيعها االستماراث املطلىبت /األوراق اإلجراء

 المشرف تسمٌة (1

رئٌس لجنة الدراسات العلٌا  ٌوجه

مقترح  لتحدٌد موضوع الطالب بالقسم

 للعرض على لجنة الدراسات العلٌا

 .بالقسم

 لجنة الدراسات العلٌا بالقسم -1

  :تراعى: لتسمٌة المشرفٌن

 .ألعضاءتخصصات ا - أ

 .لكل مشرفنصاب اإلشراف  - ب

 مجلس القسمتعرض على  -2

 .للموافقة

 عقد حلقة بحثٌة (2

 فً حلقة خطة الطالبتعرض 

إلٌها  ، ٌدعى(سٌمنار)بحثٌة عامة 

أعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة 

من الخطة وتناقش بالقسم المعنً، 

وتعدل بمعرفة  ،قبل الحضور

 (.إذا تطلب ذلك) المشرف

تعرض الخطة بعد توقٌعها من  -1

المشرف فً كل صفحاتها على 

 لجنة الدراسات العلٌا بالقسم

 .لإلقرار

 مجلس القسمتعرض على  -2

 .على تعٌٌن المشرف للتصدٌق

تعٌٌن استكمال  (3

مشرف وإقرار خطة ال

األطروحة 

استمارة تعٌٌن مشرف وإقرار  -1

 خطة األطروحة

 (.45المادة  -1الملحق )

 .ترفق نسخة من خطة الطالب -2

 .ٌرفق كشف درجات الطالب -3

رفق رسالة من رئٌس القسم ت -4

موضحاً فٌها نصاب اإلشراف 

وٌراعً عدم : للمشرف المقترح

تجاوز األنصبة المقررة فً 

اإلشراف كما وردت فً نظام 

 الدراسات العلٌا بالجامعة

 .(46المادة )

كلٌة ٌرفق قراري القسم وال -5

اعتماد تسمٌة ب المتعلق

 .المشرف على أطروحة الطالب

بعد  (قرار القسم) اعتماد القسم -1

العرض على لجنة الدراسات العلٌا 

 . بالقسم

بعد  (قرار الكلٌة) اعتماد الكلٌة -2

العرض على لجنة الدراسات العلٌا 

 .بالكلٌة

 .الدراسات العلٌاعمادة عتماد ا -3

 .االعلًعتماد مجلس الدراسات ا -4

عمٌد الدراسات العلٌا بإرسال  ٌقوم -5

اعتماد رسالة بالموافقة على 

وعنوان تسمٌة المشرف 

ترسل للكلٌة المعنٌة، : األطروحة

 .وعمادة القبول والتسجٌل
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 :إقرار جلنت املناقشت (2

اجلهاث املطلىب تىقيعها االستماراث املطلىبت /األوراق اإلجراء

لجنة اقتراح تشكٌل  (1

المشرف  من المناقشة

اقتراح تشكٌل رسالة من المشرف ب

 .المعنً لرئٌس القسماللجنة 

بتحوٌل  المعنً رئٌس القسمٌقوم 

الدراسات  إلى لجنة رسالة المشرف

  .العلٌا بالقسم إلبداء الرأي والموافقة

 تعٌٌن لجنة المناقشة (2

 األطروحةإفادة المشرف بصالحٌة  (1

 .للمناقشة

 (.52المادة  – 2الملحق )

: استمارة تعٌٌن لجنة المناقشة (2

المشرف والممتحن الداخلً، )

 والممتحن الخارجً، واثنٌن احتٌاط

 (.للممتحن الخارجً

 (.53المادة  – 3الملحق )

ترفق نسختٌن من األطروحة بعد  (3

 (. تجلٌد مؤقت)االنتهاء منها 

 .ٌرفق كشف درجات الطالب (4

 ترفق السٌر الذاتٌة للممتحنٌن (5

 .واالحتٌاطٌٌنالداخلً، والخارجً 

الدراسات العلٌا  رئٌس لجنة (1

 .بالقسم

 .(قرار مجلس القسم)رئٌس القسم  (2

 (قرار مجلس الكلٌة)عمٌد الكلٌة  (3

بعد العرض على لجنة الدراسات 

 .بالكلٌة ٌاالعل

 .الدراسات العلٌاعمادة  (4

رسالة من عمٌد الدراسات العلٌا  (5

لعمٌد الكلٌة المعنٌة بالموافقة على 

 (54المادة ). تشكٌل لجنة المناقشة

إرسال نسخ من ( 3

األطروحة للممتحنٌن 

 الداخلً والخارجً

استمارة رئٌس القسم المعنً رسل ي

ألطروحة المرشحة لتقٌٌم الممتحن 

لكل من الممتحنٌن الداخلً للمناقشة 

بعد موافقة عمٌد الدراسات والخارجً 

 (.54المادة  – 4الملحق ) العلٌا

 .الممتحن الداخلً

 .الممتحن الخارجً
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 :األطروحت حتديد مىعد مناقشت (3

اجلهاث املطلىب تىقيعها االستماراث املطلىبت /األوراق اإلجراء

 ٌنتقٌٌم الممتحن (1

 والخارجً الداخلً

 

استمارة تقٌٌم الممتحنٌن الداخلً  (1

والخارجً لصالحٌة األطروحة 

لرئٌس القسم للمناقشة، التً ترد 

المعنً من الممتحنٌن الداخلً 

 .والخارجً

 (.54المادة  – 4الملحق )

فً حال وجود تعدٌالت ٌجب أن  (2

ترفق التعدٌالت المطلوبة وٌطلب 

من الطالب إجراء التعدٌالت 

على  وقعوالذي ي. بمعرفة المشرف

استمارة إفادة المشرف باستكمال 

 .الطالب للتعدٌالت قبل المناقشة

  (.أ  -55 المادة  –5 الملحق) 

الممتحنٌن الداخلً والخارجً  (1

 . صالحٌة األطروحة للمناقشةإلقرار 

 

فً حال وجود تعدٌالت ٌجب أن  (2

ٌوقع المشرف على استمارة إفادة 

باستكمال الطالب للتعدٌالت قبل 

 .المناقشة

تحدٌد موعد ( 2

المناقشة والمراسالت 

 الخاصة بالمناقشة

 

 

إعالن لتحدٌد موعد المناقشة  (1

 . ومكانها

المعنً رسالة من رئٌس القسم  (2

لنائب الرئٌس لخدمات تقنٌة 

 اإلدارٌةالمعلومات والشئون 

المستحقات لصرف  والمالٌة

 .بالممتحن الخارجًالخاصة 

رسالة من رئٌس القسم إلى رئٌس  (3

للحصول دائرة الخدمات العامة 

 تأشٌرة الممتحن الخارجًعلى 

 (.إذا لزم األمر)

 

 

 

 رئٌس لجنة الدراسات العلٌا بالقسم (1

ٌعد إعالناً لتحدٌد موعد المناقشة 

 .ومكانها

نائب  مخاطبة: المعنً رئٌس القسم (2

الرئٌس لخدمات تقنٌة المعلومات 

لصرف  والمالٌة اإلدارٌةوالشئون 

بالممتحن المستحقات الخاصة 

 .الخارجً

مخاطبة : رئٌس القسم المعنً (3

رئٌس دائرة الخدمات العامة 

لحصول على تأشٌرة الممتحن ل

 (.إذا لزم األمر)الخارجً 
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اجلهاث املطلىب تىقيعها االستماراث املطلىبت /األوراق اإلجراء
 

من  عقد فعالٌةطلب استمارة  (4

لحجز رئٌس القسم للعالقات العامة 

 .قاعة المناقشة

 إقامة الممتحن الخارجً (5

 .(إذا لزم األمر)

للممتحن المواصالت توفٌر  (6

 .الخارجً

 .على المنصة أسماء اللجنةكتابة  (7

 

مخاطبة : رئٌس القسم المعنً (4

لحجز الفندق، العالقات العامة 

وتوفٌر المواصالت للممتحن 

 (.إذا لزم األمر)الخارجً 
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 :الدرجتمنح  (4

تىقيعها اجلهاث املطلىب االستماراث املطلىبت /األوراق اإلجراء

منح درجة  (1

أو  الماجستٌر

 الدكتوراه

المشرف : )قرار لجنة المناقشة (1

والممتحن الداخلً، والممتحن 

 (.الخارجً

 (.أ – 59المادة  – 6الملحق )

استمارة إقرار : فً حالة التعدٌالت (2

 .على األطروحة من المشرف التعدٌالت

 (.ب – 59المادة  – 7الملحق )

 :نموذج مراجعة األطروحة (3

 .(8الملحق )

 .الدرجة العلمٌةالتوصٌة بمنح  (4

  (.60المادة  – 9الملحق )

بمنح المعنً بالتوصٌة  قرار القسم (5

 .العلمٌة الدرجة

من األطروحة بعد االنتهاء  ترفق نسخة (6

 . (تجلٌدبدون ) من المناقشة

 .ٌرفق كشف درجات الطالب (7

إلى  (I)استمارة تعدٌل الدرجة من  (8

علٌها التً حصل  الدرجة الجدٌدة

 .الطالب

عمادة االعتماد النهائً للتخرج من  (9

 .القبول والتسجٌل

بمنح  مجلس الدراسات العلٌاتوصٌة  (10

 .الدرجة العلمٌة

 الجامعةمن مجلس  االعتماد النهائً  (11

 .بمنح الدرجة

 

المشرف : )قرار لجنة المناقشة (1

والممتحن الداخلً، والممتحن 

 (.الخارجً

على  تعدٌالتوجود فً حالة  (2

استمارة  ٌجب استخدام  :األطروحة

، إقرار التعدٌالت من المشرف

، ومنسق لجنة الداخلًوالممتحن 

بالقسم، ورئٌس الدراسات العلٌا 

 .القسم، وعمٌد الكلٌة

ٌقوم كل من المشرف والممتحن  (3

الداخلً بتعبئة نموذج مراجعة 

األطروحة، وٌوقعان علٌها 

رئٌس  : باإلضافة إلى كل من

القسم، ومنسق الدراسات العلٌا 

بالكلٌة، وعمٌد الكلٌة، وعمٌد 

 .الدراسات العلٌا

بمنح المعنً بالتوصٌة قرار القسم  (4

 .العلمٌة الدرجة

إلى  (I)استمارة تعدٌل الدرجة من  (5

التً حصل علٌها  الدرجة الجدٌدة

 .من المشرفالطالب 

االعتماد النهائً للتخرج من القبول  (6

 .والتسجٌل

 مجلس الدراسات العلٌاتوصٌة  (7

 .بمنح الدرجة العلمٌة
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تىقيعها اجلهاث املطلىب االستماراث املطلىبت /األوراق اإلجراء
 

بعد صدور قرار مجلس الجامعة   (12

بالمنح؛ ٌقوم رئٌس القسم المعنً 

الرئٌس لخدمات تقنٌة  بمخاطبة نائب

 والمالٌة اإلدارٌةالمعلومات والشئون 

لصرف المستحقات الخاصة بالمشرف 

نسخة والممتحن الداخلً، مرفقاً معه 

 .قرار المنح من

 

النهائً من مجلس  االعتماد  (8

 .الجامعة

مخاطبة برئٌس القسم المعنً ٌقوم  (9

الرئٌس لخدمات تقنٌة  نائب

 اإلدارٌةالمعلومات والشئون 

لصرف المستحقات  والمالٌة

الخاصة بالمشرف والممتحن 

الداخلً، مرفقاً معه نسخة من قرار 

 .المنح

نسخ  10تجلٌد ( 2

من األطروحة بعد 

قرار المنح من 

 مجلس الجامعة 

حسب شروط معٌنة للغالف والتجلٌد ومواصفات األطروحة كما ورد فً دلٌل قواعد 

 كتابة األطروحات العلمٌة بجامعة البحرٌن

إرسال نسخ من ( 3

األطروحة للجهات 

 الداخلٌة والخارجٌة

 .للبرامج األكادٌمٌة والدراسات العلٌانسخة لنائب الرئٌس  (1

 .لنائب الرئٌس للبحث العلمًنسخة  (2

 .لعمادة الدراسات العلٌا نسخة (3

 .نسخة لمكتبة الجامعة (4

 .نسخة لمكتبة القسم (5

 .نسخة للمشرف (6

 .نسخة للممتحن الخارجً (7

 .نسخة للممتحن الداخلً (8

 .نسخة احتٌاطٌة بالقسم المعنً (9

 .نسخة احتٌاطٌة بالقسم المعنً (10

 


