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بمؤسسات التعليم العالي

برتوكول اجتماع السادة المراجعين
وطالب الدراسات العليا
اجتماااا الماااعاج مع طاااا داااات الدراااااال ال هماااا طاااا لراااان طاااا ي ااات ما الماااعاج مع قماااا
رمراا
ااا
طاادج جااالب الجااعاطا الدراااامه المردطااه لمااال ال واات طااع ال ااات التاا ت تجااع
لماااادج طااااا طت ااااجه ال الاااار س اللااااعيا اااا لرااااااته ال اط ماااات طااااع طمااااارال ط ااااار
همااات اااا قجاااا
ت اطاااال طاااا ااااا تاااارهه الدرااااات ااا طع هااات الدراااااال ال هماااا
اللاااعي مع هاااح ا لتلااااا الدراااااال ال هماااا الم ا اااال الت همممااات طاااع الم اااعال الماطاااه
هاااح ال المااات الت همممااات لتهاااا الم ا ااات قاصااات ما طاااا اإلقجاااا لااام طرااااارا را ا هاااح
قعي ااا ال همااات ااال طاااع طهماااال جاط مااات سقاااعج طاااا ما تل اااح ملاااا لاااح قجاااا ال اااات
الاا ااديع ماااا ط اااع ل لااه اناالت هاااح س طااال الم ا اات قاااالرب هااح الت جمااع الاااالم
ااع ط ا اتمااا س مااا قااالرب هااح خااع ت ااايي قاادطاتما الممماافب ا طاااا الم ااا ممااا يه ا
سطااام الملاااا ر التا ا هاااح عياااي المعاج ااات تااادا لما ا ا لارب المماقخااات طاااا طاااال ال وااات طاااع
ال ات
لاااا ي اار هااح الم ا اات الت هممماات التاا ترااد هااا الجااعاطا س تماا ما اا اا رب طتماطاتمااا
س ت اااااا لاااااديما ق ااا ا طارراااااه لتل اااااممما طعاج تماااااا ل رياااااا الت طاااااد س الملعجاااااال
الت همممااات الم اااتمد ت ل مماااا عاط ماااا يم اااع تلرمرماااا ااااارب جمااادب طاااع قاااا طمااااطا تااام
ماات ترااايم قااالرب
هممااه ر م اات تاام التلرااي طااع اااو طلعجااال
تااامممما هااح سااا
هاااح ال اااالب الماااعاج ممع التلراااي طاااع المراااا ا تماااه
هاااح الرماااا اللرمرااا ماناااا مت
ااان طع المه ال الدا مت لهفيارب س الهران طا دات الدرااال ال هما

 الدرجات الممنوحة( ئلااات ط تمااادب  /تعاجاااا ل ريا ااً  /تاصااامل الجاااعاطا المراااعرال  /طعاجاااا قاااارج
 /تلديث ط تمع  /خع ا لهاا ديع)

 العملية التعليمية( طاااالر ت هاام طتما اات  /طعاقجااات ا لان  /س مااا ت هاام ماااع ترهمديااه  /قتمااار الراااائممع
التاااادري  /تاااااا ع ال ت مماااافال  /دااااعا التاااادري  /الاااات هم الاااااات  /ط ااااد التفايااااد
ال ا  /ال ات الاا ديع  /ت جمي الم ايمع ا طاليممت  /تماج الم تما)

 نظام التسجيل واإلشراف األكاديمي( جاااعانال الت ااا مل اإل اااعا ط هماااه ط ع اااه  /للمااال ال الااار  /عيااات قتماااار
المخع مع  /طتا ت ال ات المرمديع)
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 التقــويم( سااااااالمر طتما ااااات  /التراااااايم الم اااااتمع  /التراااااايم المماااااائ  /ل اااااا الممتلمااااامع /
الممتلماااااامع اللااااااارجممع  /ااااااا جاااااادا اإلطتلا ااااااال  /س ماااااات الت اطاااااال طااااااا
الت همال)

 مستوى رضاء طالب الدراسات العليا( ترماااامم الجااااعاطا  /الااااتله
ق التل مع لت ايع الجعاطا)

طااااع الااااع تمع  /اااااتجما ال الاااار  /قمااااا

العنااااان /
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