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  درجة الماجستير  -1
   
  :يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير  

الكلية بتقدير جيد  أن يكون حاصًال على درجة اإلجازة يف فرع االختصاص الذي حيدده النظام اخلاص بالدراسات العليا يف -أ
ما من  على األقل من إحدى جامعات اجلمهورية العربية السورية، أو على درجة معادلة هلا من كلية أو معهد عاٍل معرتف 

  جملس اجلامعة وفـق القواعد اليت يضعها جملس التعليم العايل . 
   .لس التعليم العايلأن جيتاز بنجاح امتحاناً باللغة األجنبية وفق الشروط اليت يضعها جم -ب

  حيدد جملس التعليم العايل قواعد املفاضلة بني املتقدمني من السوريني ومن يف حكمهم للقيد لدرجة املاجستري شريطة أال يتجاوز عدد
  املقبولني سنوياً يف كل اختصاص يف قسم معني ثالثة أمثال عدد أعضاء اهليئة التدريسية يف هذا القسم .

 ويضع هذا اجمللس قواعد املفاضلة  اجلامعة قبول عدد من الطالب العرب واألجانب حيدده جملس التعليم العايل، جيوز بقرار من رئيس
  0هلذه الفئة من الطالب

  . مدة الدراسة لنيل درجة املاجستري سنتان على األقل  
  :يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير  

بالدراسات العليا يف الكلية خالل مدة التقل  املقررات اليت حيددها النظام اخلاص أن يتابع الدراسة وينجح يف مجيع امتحانات -أ
   . عن املدة الدنيا والتزيد على املدة القصوى احملددة فيه

يف موضوع يقره جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جملس القسم املختص وموافقة جملس  أن يعّد حبثاً بعد جناحه يف مجيع املقررات، -ب
لية على أال تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة جملس اجلامعة على تسجيل موضوع البحث والجيوز أن تزيد الك

املدة القصوى اليت يقيد فيها الطالب لتقدمي رسالة املاجستري على ثالث سنوات، وإال ألغي قيـده وشطب تسجيل حبثه. 
خرى يف بعض الظروف اليت يقدرها اجمللس بناًء على تقرير األستاذ املشرف وجمللس اجلامعة اإلبقاء على القيد ملدة سنة أ

  وموافقة جملسي القسم والكلية .
  بنتائج حبثه رسالة تقبلها جلنة احلكم بعد مناقشة علنية . أن يقدم -ج

  لكليتي طب األسنان و الصيدلة، بالنسبة السابقةيضاف إىل الشروط:  
ائي على مستوى وطين حيدد شروطه جملس التعليم العايلأن ينجح الطالب قبل مناقشة ر      -أ   .سالته يف امتحان 

إذا مل ينجح الطالب يف االمتحان النهائي يسمح له بالتقدم إىل هذا االمتحان يف دورتني امتحانيتني مباشرة بعد االمتحان    -ب
  املذكور . و حيدد جملس التعليم العايل شروط التقدم إىل هاتني الدورتني 

  .بقرار من السيد رئيس اجلامعة املعنية لدراسات العليال يتم إصدار اإلعالن السنوي اخلاص بشروط القبول: حظةمال
  



  درجة الدكتوراه  -2 
  

  : يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه  
مـن مرتبــة  أن يكـون حاصـًال علــى درجـة املاجسـتري يف فــرع االختصـاص الــذي حيـدده نظـام الدراســات العليـا اخلـاص بالكليــة  -أ

مــا مــن جملــس  جيــد علــى األقــل، مــن إحــدى اجلامعــات يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية أو مــن كليــة أو معهــد عــاٍل معــرتف 
  اجلامعة.

 أن جيتاز بنجاح امتحاناً باللغة األجنبية حيدد شروطه جملس التعليم العايل   -ب
  0إضافية إلثبات املقدرة اللغوية يضع جملس التعليم العايل بالنسبة ألقسام اللغات األجنبية شروطاً   -ت

   
 شترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه : ي  

أن يعدَّ حبثاً مبتكراً يف موضوع يقره جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جملس القسم وموافقة جملس الكلية املختص ملدة سنتني    -أ  
دكتوراه. وال جيوز أن تزيد املدة اليت يقيد فيها الطالب لتقدمي على األقل من تاريخ موافقة جملس اجلامعة على القيد لدرجة ال

وجمللس الكلية اإلبقاء على القيد ملدة سنة خامسة  رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإال ألغي قيده وشطب تسجيل حبثه ،
  يف بعض الظروف اليت يقدرها اجمللس بناًء على تقرير األستاذ املشرف وموافقة جملس القسم .

  أن ينشر حبثني يتعلقان مبوضوع رسالته يف جملة علمية متخصصة أو حيصل على موافقة اجمللة على نشرمها.  -ب 
  أن يقدم بنتائج حبثه رسالة تقبلها جلنة احلكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية .   -ج  

   
  نظام الدراسات العليا في كليات الطب

  
 لطب الدرجات العلمية اآلتية : متنح اجلامعات بناًء على طلب كليات ا  

  الماجستير (في التخصصات ما قبل السريرية).       -1                                                           
  شهادة الدراسات التخصصية العامة.       -2                                                           
  شهادة الدراسات التخصصية الفرعية       -3                                                           
  وراه في العلوم الطبية .الدكت       -4                                                           

  ا وفقًا حلاجات اجملتمع واإلمكانات املتاحة لكليات ا وختصصا حيدد جملس التعليم العايل فروع الدرجات العلمية وتفصيال
  الطب . 

  لشهادة حيدد جملس التعليم العايل قواعد املفاضلة بني املتقدمني للقيد لدرجة املاجستري (يف التخصصات ما قبـل السريرية) أو
أال يتجاوز عدد املقبولني سنويًا يف كل من الشهادات التابعة لقسم معني ثالثة  الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية، شريطة

   أمثال عدد أعضاء اهليئة التدريسية يف هذا القسم . 
 األقل بثالث سنوات على قبل السريرية  حتدد مدة الدراسة لنيل درجة املاجستري، يف التخصصات ما.  
 على األقل بأربع سنواتلفرعية حتدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو ا.   



  يشرتط لقيد الطالب لدرجة املاجستري يف التخصصات ما قبل السـريرية أو إلحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن
األقل من إحدى جامعات اجلمهورية العربية السورية أو على  يد علىالطب بتقدير ج يكون حاصًال على درجة إجازة دكتور يف

ما من جملس اجلامعة .    درجـة معادلة هلا من كلية أو من معهد عاٍل معرتف 
  يشرتط حلصول الطالب على درجة املاجستري يف أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى الشهادات التخصصية العامة

  أو الفرعية: 
أن يتابع الدراسة وحيقق املتطلبات اليت حيددها النظام اخلاص بالدراسات العليا يف الكلية، وأن ينجح يف املقررات اليت    -أ      

  حتددها اخلطة الدراسية يف هذا النظام.
  أن جيتاز بنجاح فحصاً باللغة األجنبية وفق الشروط اليت حيددها جملس التعليم العايل .   -ب      
ائي على مستوى وطين    -ج       حيدد شروطه جملس التعليم العايل، وإذا مل ينجح الطالب يف االمتحان  أن ينجح يف امتحان 

النهائي يسمح له بالتقدم إىل هذا االمتحان يف دورتني امتحانيتني متتاليتني مباشرة بعد االمتحان املذكور . وحيدد 
  اتني الدورتني.جملس التعليم العايل شـروط التقدم إىل ه

   0أن يقدم بنتائج حبثه رسالة تقبلها جلنة احلكم بعد مناقشة علنيه تعقب جناحه يف االمتحان النهائي   -د       
  بقرار من السيد رئيس اجلامعة املعنية.  لدراسات العليال : يتم إصدار اإلعالن السنوي اخلاص بشروط القبولمالحظة  

  
 دكتوراه في العلوم الطبية :يشترط لقيد الطالب لدرجة ال  

أن يكون حاصًال على درجة املاجستري يف أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على الشهادات التخصصية العامة أو   -أ     
الفرعية، مبرتبة جيد على األقل يف فرع االختصاص الذي حيدده نظام الدراسات العليا من إحدى جامعات اجلمهورية 

ا من جملـس اجلامعـة العربية السورية   أو معادلة هلا من كلية أو معهد عاٍل أو مؤسسة علمية معرتف 
  0أن جيتاز بنجاح فحصاً باللغة األجنبية يضع شروطه جملس التعليم العايل  -ب    

 :يشترط من أجل حصول الطالب على درجة دكتوراه في العلوم الطبية   
ضوع يقره جملس اجلامعة بناًء على اقرتاح جملس القسم وموافقة جملس الكلية املختص ملدة أن يعدَّ حبثًا مبتكرًا يف مو    -أ     

سنتني على األقل من تاريخ موافقة جملس اجلامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. وال جيوز أن تزيد املدة اليت يقيد فيها 
وجمللس الكلية اإلبقاء على  تسجيل حبثه ، ألغي قيده وشطب وإالسنوات  الطالب لتقدمي رسالة الدكتوراه على أربع

  القيد ملدة سنة خامسة يف بعض الظروف اليت يقدرها اجمللس بناًء على تقرير األستاذ املشرف وموافقة جملس القسم .
  على نشرمها. أن ينشر حبثني يتعلقان مبوضوع رسالته يف جملة علمية متخصصة أو حيصل على موافقة اجمللة    -ب     
   0أن يقدم بنتائج حبثه رسالة تقبلها جلنة احلكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية    -ج    
  

بشأن امتحان اللغة األجنبية للقيد في درجتي الماجستير والدكتوراه يتم في المعهد العالي للغات التابع ألحد  مالحظة:
  الجامعات الحكومية السورية.


