
  489320/01: اكس :تلف– 448968/01لبنان هاتف :  – مقابل أوتيل الحبتور –: سن الفيل  نوانالع 1
Site www.ul.edu.lb/edls  Email :  edls@ul.edu.lb : 

 

 

                                                                                        

  إعالن

 إستقبال طلبات الطالب الجدد

2020-2021 
 

ة عين ي يفيي الاامعية اللبنانة جتماعي  واال ةاإلنساني  وم راه في اآلداب والعلــي للدكتوالمعـهد العال عميد علني

كلييات والمعاهيد الفيي  2021-2020للعيام الايامعي الدكتوراه اللبنانيية ب الااببين بمتابعة لطالستقبال طلبات اإ

 التالية :واالختصاصت 
 

 كلية اإلعالم -   االنسانيةوالعلوم  كلية اآلداب - 

 والعمارة الفنون الاميلة كلية  -     كلية التابية - 

 جتماعيةالعلوم اال معهد - 
 

 اإلختصاصات : 

  العلوم االجتماعية           التاريخ         لعربية وآدابهااللغة ا

 الجغرافيا           علم النفس        اللغة اإلنكليزية وآدابها

 لعلوم اإلعالم واالتصا           اآلثار        اللغة الفرنسية وأدابها

     الفلسفة    التربية       الترجمة وعلوم اللغة والتواصل

 الفنون البصرية والتشكيلية - : لوم الفنالفن وع

  التنظيم المديني -
 

آذار  17حتاى  آذار 2مان  الب إلى قسم المعلوماتية في الطااب  اوولات الط  م ملف  تُقد  

 سمي.وام الر  ضمن الد   2020
 

 .ملفالمستندات المطلوبة لل
 

 .وية أو إخااج القيدعن اله  صورة  .1

 اً.ول واألحكام المعمول بها رسمي  صورتان شمسيتان مصدقتان وفق األص .2

 اً.صورة مصد قة عن الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمي   .3

 قة عن شهادة اإلجازة ) الليسانس (، أو ما يعادلها، تثب ت المقارات والعالمات التي حصلصورة مصد   .4

 ليها الطالب خالل دراسته الاامعية.ع    

العالمات التي حصل عليها أو ما يعادلها، تثب ت المقارات و  البحثي الماستا عن شهادة قةصورة مصد   .5

  خالل دراسته الاامعية. الطالب

 البحثي الماستاعن رسالة  ورقية وإلكتاونية نسخة .6

، من جامعة بيا الاامعة بحثي أو ماستا أو معمقة كل  طالب حاصل على درجة دبلوم دراسات عليا ىعل .7

لدى لانة المعادالت، في وزارة التابية والتعليم العالي، في لتي حصل عليها معادلة الشهادة ا اللبنانية،

 لبنان.

 توصيف المقارات للطالب الحائز على شهادات من خارج الاامعة اللبنانية. .8

 .مذكورةلإلفادات األساسية اامافقة بالمستندات و سياة ذاتية للماشح مطبوعة .9

 (.… ,IELTS, TOEFEL)و فانسي( للطالب العاب أ إتقان اللغة األجنبية )إنكليزي إفادة تثبت .10
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 نقطة( 20) دراسة ملف الطالب : ولىالمرحلة اوُ  -1

 : معايير دراسة الملف

 سترالجودة العلمية لرسالة الما 

 اللغات 

 الخبرات العملية والعلمية في مجال اإلختصاص 

 المهارات 

 راق بحثية ...(المشاركات اوكاديمية )مؤتمرات، ندوات، دورات تدريبية، أو 
 

 السيرة الذاتية يجب أن تتضمن المستندات واإلفادات اوساسية

 نقطة 15/20ينتقل إلى المرحلة الثانية الطالب الذي نال على اوقل 

 

  جتازوا المرحلة اوولى بنجاح، مشروع بحثهم إلى الفرقة البحثية المختصة، على إيقدم الطالب الذين

حاث المحددة من قبل الفرقة البحثية، والمنشورة على صفحة المعهد، أن يدخل في إطار محاور اوب

وتدرس المشاريع التي تحمل اقتراحات جديدة جديرة باالهتمام من خارج المحاور البحثية المحددة، 

وكذلك المشاريع البحثية المرتبطة بفتح المسارات المتعلقة بإختصاصات المعهد أو اإلختصاصات التي 

 اصات المعهد.تتقاطع مع إختص

   من أستاذ مشرف مستوف لشروط اإلشراف في المعهد. اع  يكون مشروع البحث موق 

 دكتوراه مشاريع ثالثة من أكثر على يواف  أن المشرف لألستاذ يح  ال. 

  على أكثر من طالب واحد.ال يح  لألستاذ الذي نال الرتبة حديثا  اإلشراف 

 من دون الئحة المراجع  كلمة 3000صفحة ) 12 وع البحثي هالحد اوقصى لعدد صفحات المشرو

 نسخ من المخطط ونسخة إلكترونية( 5) (والمالح  والمصادر

 لمشروعه البحثيٍف يتمكن من إيجاد مشرل ملفه ولم المعهد غير ملزم إداريا  وأكاديميا  بالطالب المقبو 
 

البحثي في مهلة ال م أن يقدموا مشروعهم إعالن الئحة بأسماء الطالب المقبولين للتقدم للمرحلة الثانية وعليه

 .من تاريخ إعالن النتائج ونصف الشهر تتجاوز الشهر

 

 نقطة( 30مشروع أطروحة الطالب قبل مناقشته ) تقويم : المرحلة الثانية -2

  يحال مشروع أطروحة الطالب إلى قارئين للتقييم، يمكن أن يكونا من أعضاء الفرقة البحثية أو من

  .خارجها )تبعا  للضرورة واالختصاص(

 اوستاذ المشرف وتكون مرفقة وسم الطالب اريد االلكتروني وورقيا  ومن دون تتم هذه اإلحالة عبر الب

 لتقييم.استمارة اب

  ُمارة إلى رئيس الفرقة بالبريد اإللكتروني أيضا  أو تُسلم باليد إلى رئيس الفرقة االست انالقارئ عيدُ ي

 التي نالها الطالب على المشروع، ومع تبرير رفض المشروع في حال وجوده. النقاطالبحثية، مع 
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 المشروع : تقويممعايير 

 مشاوع الدكتوراه تقويممعاييا 

 أصالة مشاوع البحث

 وضوح األهداف

 ة البحث وإسهاماته في تطور الحقل التخصصيأهمي

 وضوح اإلشكالية، أسئلة البحث وتاابطها مع الفاضيات في حال وجودها

 مااجعة أدبيات البحث واألطا المعافية

 منهاية البحث : مالءمتها وإتساقها مع اإلطار النظاي

 اإلشكالية، أسئلة البحث...

 إقتااح هيكلية نموذج أولي ألدوات البحث

 إقتااح آلية تحليل المعطيات

 حداثة المااجع، إرتباطها بشكل وثيق بالبحث وإستعمالها بدقة وأمانة في المشاوع

 إتباع دليل المعهد لكتابة المااجع

 كتابة المشاوع بلغة علمية ونحوية سليمة ومتقنة
 

 نقطة 25/30يجتاز المرحلة الثانية من حصل على اوقل على 

 

 .اء الطالب المقبولين للتقدم للمرحلة الثالثةإعالن الئحة بأسم
 

 

 نقطة( 50المقابلة الشفهية ومناقشة مشروع البحث ) المرحلة الثالثة : -3

 نقطة( 15إجراء مقابلة شفهية للطالب من قبل الفري  البحثي المتخصص ) .أ

 المقابلة الشفهية معاييا

 الثقافة العامة للطالب

 ه وآرائهقدرة الطالب على التعبيا عن أفكار

 الشخصية العلمية والمؤهالت الذاتية للقيام بالبحث

 أفكار الطالب اإلبداعية في حقل اختصاصه
 

 .تجرى المقابلة  بالتزامن مع مناقشة مشروع اوطروحة وبحضور رئيس الفرقة 

 نقطة( 35مناقشة مشروع اوطروحة ) .ب

شرط أن  عضاء الفرقة البحثيةأ وأحدالمناقشة بحضور رئيس الفرقة البحثية والقارئين  ىتجر

 . على المشروع البحثي يكون قد إطلع
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 : مناقشة مشروع أطروحة دكتوراهمعايير 

 

 المعايير

 عاض الطالب للمشاوع

 دفاع الطالب عن المشاوع

 عاض ملخص للمشاوع بلغة مختلفة عن لغة كتابة البحث
 

 

في المقابلة الشفهية وعلى  نقاطهيجتاز المرحلة الثالثة الطالب الذي يكون مجموع 

 .40/50مشروع البحث 

 

كحد أدنى من مجموع النقاط  80/100مؤهال  للقبول في برنامج الدكتوراه الطالب الذي نال مجموع نقاط  يَُعد  

 .المحددة في المراحل الثالث

 

 مالحظة :

العدد )ستيعابية للمعهد إذا كان عدد الطالب الحاصلين على الثمانين نقطة أكثر مما تتحمله الطاقة اال

قبول الطالب الذين يحصلون على النقاط اوعلى في  طالبا (، فإنه سيتم   90اإلجمالي المحدد من مجلس الجامعة 

 ي حاجات الجامعة وسوق العمل.المجموع العام، بما يتناسب مع أولويات اإلختصاصات التي تلب  

 

نشر أسماء الطالب المقبولين على صفحة المعهد النتائج التي تصدر عن المجلس العلمي نهائية وتُ 

بإجراءت التسجيل في اوسبوع الثاني  الطالب المقبولون على أن يقوم 2020آخر شهر تموز  اإللكترونية في

 .2020 من شهر أيلول

 

 : إدارة المعهد على اورقام التالية ةراجعملمزيد من المعلومات 

 483705/01شؤون الطالب مباشر :    148 - 147 – 142مقسم :  489902/01   489684/01
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