
الالئحة الداخلية للسنة الترميمية المشتركة للقيد في درجة الدكتوراه لطالب برامج الماجستير األكاديمي في إدارة 
دارة األعمال دارة الجودة وا   التقانة وا 

 

للطالب الحاصلين  هللقيد في درجة الدكتوراترميمية( المشتركة ال)األولى سنة التفتتح في الجامعة االفتراضية السورية 
دارة األ برامج الماجستير األكاديمي فيأحد في  على األقل جدا   معدل جيدعلى  دارة التقانة وا  من عمال إدارة الجودة وا 

 حصرًا. الجامعة االفتراضية السورية

خالل الفترة التي ينظمها إعالن التسجيل يسجل الطالب المحقق لشروط التسجيل في السنة الترميمية  المادة األولى:
السنة  أقساط ورسوم ويتم تقديم األوراق الثبوتية بشكل ورقي ضمن المركز الرئيسي للجامعة، ويسدد ،من كل عام حصراً 

 .وفق الشروط المالية التي يحددها مجلس الجامعةكافة األقساط والرسوم  تشملتسجيل، و عند ال

 :مية والتي تعتبر بمثابة سنة أولىيالسنة الترمهذه  تتضمن المادة الثانية:

 ، إضافًة إلى نشرة علمية وفق الشروط الواردة في المادة الثالثة.هرسالة الدكتورال يشكل مدخالً  اً ترميمي اً مشروع -
المشرف ومجلس بناًء على موضوع بحث الطالب، واقتراح عددها تحديد و  تحديدهايتم الطالب مقررات يدرسها  -

للغة اإلنكليزية في ايتجاوز عددها عن أربعة مقررات، وُيضاف لها المستوى الخامس الشؤون العلمية، على أال 
 إن وجد.

 :حقق ما يلي إذا ينجح الطالب في السنة الترميمية المادة الثالثة:

 .بالمقررات الترميمية بمعدل جيد وما فوق النجاح -
اإلنكليزية الخاص بالجامعة خالل السنة الترميمية، أو ما يعدله من درجات في اللغة  األعلىاجتياز المستوى  -

، أو أي اختبار عالمي يقبله مجلس IELTSأو امتحان  TOEFLاالختبارات المعيارية العالمية، مثل امتحان 
على تاريخ  الشؤون العلمية، وتحدد شروطه من قبل مجلس الجامعة بشرط أال يكون قد مضى أكثر من سنتين

 حصول الطالب على وثيقة االختبار المعياري.
لمية الع أو المؤتمرات في إحدى المجالت المشروع الترميمي مع نشرة واحدة على األقل باللغة اإلنكليزية إنجاز -

قة و حصل على مواف، أWeb of scienceأو  SCOPUS في ثنائية التحكيم المفهرسة والمعتمدةالمحكمة 
على تاريخ الحصول على الموافقة  سنتينبحيث أال يكون قد مضى أكثر من  ،المؤتمر على النشرالمجلة أو 

 .على نشر البحث
من المتعاقدين مع المشرف  يكونوبحيث من أصحاب االختصاص  مشرفلإشراف  الحصول على موافقة -

 داخل أو خارج القطر.األبحاث  الجامعة االفتراضية السورية أو عاماًل في إحدى الجامعات أو مراكز



 ده بتسجيل أبحاثه في سنة الدكتوراهاسته للسنة الترميمية وتعهر التي ينفذها خالل د نشراته وأعماله تسجيل -
وضمن جميع المواقع اإللكترونية الخاصة بتسجيل األبحاث الموجودة على بإسم الجامعة االفتراضية السورية 

 شخصي. ORCIDعلى  حصولهإضافًة ل Research Gateو  Google Scholarاإلنترنت مثل 

نتائج مشروعه )عام ميالدي كامل على األكثر من تاريخ تسجيله( نهاية السنة الترميمية  معيقدم الطالب  المادة الرابعة:
يتم تشكليها من قبل مجلس الجامعة أمام لجنة تخصصية  المنبثق عن هذا المشروع بحثالمخطط ته و اونشر  الترميمي

الطالب السنة الترميمية بكل شروطها يحصل على الحق بالتسجيل  اجتازوفي حال ، شخصياً  وحضور مشرفهبحضوره و 
 األعمال/. –الجودة  –في السنة الثانية من الدكتوراه في اإلدارة /التقانة 

وتكون كلفة الفصل حصرًا  الترميمييمكن للطالب التمديد لفصل واحد فقط من أجل تقديم المشروع  المادة الخامسة:
ُيعتبر مسجاًل في  مع الفصل اإلضافي الطالب السنة الترميمية اجتيازفي حال ، ةالترميمي السنةاإلضافي بنفس كلفة 

السنة الثانية من الدكتوراه وال يتحمل أية كلف إضافية، أما في حال عدم تجاوزها يتم ترقين قيده في البرنامج وال ُيعاد 
 .له المبلغ الذي سدده

المذكورة في المادة الثالثة وقبول مخطط بحثه من قبل اللجنة المختصة للشروط  الطالب عند تحقيق المادة السادسة:
نظام التسجيل والتتبع واإلشراف المحددة في شروط لخضع الطالب ي ،والخامسة وفق ما هو مذكور في المادة الرابعة

اعتبار مع  ،األعمال( –الجودة  –)التقانة  دارةفي اإل هوالمعتمد للدكتوراراضية السورية الخاص بالجامعة االفت هالدكتورا
على أن  همثابة السنة الثانية في الدكتوراببعد نجاحه في هذه األخيرة السنة التي يسجل فيها والتي تلي السنة الترميمية 

  سنوات. أربعوهي  هوز المدة العظمى لدراسة الدكتوراأطروحته دون تجاكامل يستكمل 

  .في الدكتوراه السنة الترميمية على حقوق طالب السنة األولى فييحصل الطالب المسجل  المادة السابعة:

 ،من قبل مجلس الجامعةعام مع بداية كل  ولسنوات الدكتوراه في السنة الترميمية قسط التسجيليحدد  :الثامنةالمادة 
للسنة الترميمية في العام الذي سجل المعتمدة  بنفس القيمةللطالب المسجلين في العام وتحدد كلفة التمديد لفصل واحد 

 .فيه الطالب

 

 


