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 وبعد،          وصحبه أمجعني هآل الة والسالم على نبينا حممد وعلىاحلمد اهلل رب العاملني والص

 

ضع بني يدي طالب الدراسات العليا يف جامعة شقراء دليل تأن  دراسات العلياإنه ملن دواعي سرور عمادة ال 

توفريًا للوقت و، وكتابتهاسائلهم هلم على إعداد روموجها  وسندًا ليكون عونًا ،كتابة الرسائل العملية

عليها يف  بشكل يتوافق مع معايري كتابة الرسائل العلمية املتعارف العلمية وسعيًا إلخراج رسائلهم ،واجلهد

ت العلوم يف جماالومتعددة  خمتلفة حتوي ختصصات راءشق جامعةوألن اجلامعات احمللية والدولية. 

هذا  احتوىشاماًل جلميع التخصصات. وقد ل أن يكون هذا الدلي سعت العمادةفقد  والطبيعية؛ اإلنسانية

 خطوة من خطواتاصة بكل والشروط اخلالعلمية لكيفية كتابة الرسالة موجز  علميالدليل على وصف 

، يف من األدلة املماثلة متت االستفادةوقد  الباحث والقارئ. دمبا يفيوذلك لتخرج هذه الرسائل  ،الرسالة

 بعض اجلامعات احمللية والعربية، باإلضافة إىل الكتب املتخصصة يف جمال مناهج البحث العلمي. 

ملعالي مدير اجلامعة الداعم الرئيس لعمادة الدراسات وال يسعين يف هذه املقدمة إال أن أقدم جزيل الشكر 

على جهوده يف دعم الدراسات العليا سات العليا والبحث العلمي العليا باجلامعة، وسعادة وكيل اجلامعة للدرا

 وبراجمها.

الدراسات العليا، ومنريًا هلم يف إعداد وطالبات طالب لأن جيعل هذا الدليل عونًا  العليمأسأل اهلل 

 ائلهم.رس

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهذا 

 

 

 

 عميد الدراسات العليا                                                                              

 

 حامد الشمري د. فهد بن                                                                                
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 الرسالة العلمية:أواًل: خطة 

باات احلصاول علاى الخطة البحث تقدم قبل الشروع يف البحث اخلاص بإكماال   العلمياة،درجاة متطل

ياا بربنامج الدراسية املقررات من ٪50دراسة الطالب بعد أن جيتاز ف ملاادة  الدراسات العل ملاادة احلادياة حبساب ا ) ا

يبدأ الطالب باختيار موضوع البحث وإعداد خطته لتقادهها  ملوحدة للدراسات العليا (واألربعون من الالئحة ا

فاق عليهاا مرشادهإىل القسم  عاد أن يوا لاب يف حلقاة حباث ) األكاادهي وب ماع الطا نااق  اخلطاة  إذا ( seminarت

لاادكتوراه و  شااد ل قااد يطلاابكااان مر يااا، و سااات العل تاادريس وطااالب الدرا يااة ال ماان أعضاااء هي عاادد  ماان  حبضااور 

ثام ترفاع  ياة ومان  مان جملاس القسام والكل عاادة النرار يف بعاض أجازاء اخلطاة قبال أن تعتماد  لعماادة الطالب إ

 .الدراسات العليا يف اجلامعة

 خطة الرسالة التالي: وتتضمن

ناااوان،أواًل:  ماااة، الع ساااة، املقد شاااكلة الدرا سااايلتها م ضااايات( وأ ساااة،  ،)الفر هاااداف الدرا ياااة أ ساااة، أهم الدرا

 (.ومصطلحات الدراسةحدود الدراسة،  ،ومنهجها العلمي

هاااذا  ساااالة ول ) صااايتها كااال ر ضاااوعها خصو ساااب مو شاااكلتها حب ماااي، وم هاااا العل قااادره اومنهج سااام وماي لق

 املختص واملشرف على الرسالة(.العلمي 

 ثانيًا: حمتوى الرسالة، ويتضمن ذلك ما يلي: 

 Thesis Titleعنوان الرسالة: -1

وع البحث وجماله. والعنوان يف تعريفه هو أصغر ملخص ممكن يؤدي العنوان وظيفة إعالمية عن موض

 للمحتوى. ويتصف العنوان اجليد مبا يلي:

 يوحي باألفكار األساسية بصورة ذكية.و مخسة عشر كلمة، ومبا يقارب يكون قصريا بقدر اإلمكان •

 .عن موضوع البحث، ويوضد جمالهالعنوان يفصد  •

 .هال يتضمن ما ليس داخال يف موضوع •

 :توي علىحتصفحة العنوان و •

 عمادة الدراسات العليا.القسم وعنوان الرسالة كما أقر من -1

 :العبارة اآلتيةثم جامعة شقراء،  -2
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 يف )ويسمى التخصص()وتسمى الدرجة( استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة هذه الرسالة  قدمت

 اسم الطالب )كما هو مسجل رمسيًا يف اجلامعة(.     -3

 اسم املشرف )واملشرف املشارك إن وجد(.     -4

 العام اجلامعي -5

 

 الصفحات األوىل:-2

 .)وهي غري مرقمة( بلغة الرسالةصفحة الغالف --أ

ملاابني -ب فااويض ا لااوذج الت هااا  فااويض، وعلي ناااهصاافحة الت عااديالت إن : )أد جااراء الت سااالة وا قاارار الر عااد إ ضااع ب يو

 .تفويض جلامعة شقراء لوذجوفق وجدت( 

كااون علااى النحااو  قاارار املناقشااة.صاافحة --ج تااالي:وت ماان القساام ) صاافحة أمساااء أعضاااء جلنااة املناقشااة ال قاار  وي

 .(والكلية وفق املتبع

شااة  - ضااعقاارار جلنااة املناق سااالة( )يو شااة الر عااد مناق فااق  ب كااون و شااة وي جلااة املناق شااكيل  قاارار ت لااى  ناااء ع كااون ب وي

 .(فقط مع توقيع اعضاء جلنة املناقشة الصفحة االوىل ناقشةلوذج تقرير جلنة املالنموذج املعد هلذه الغاية )

 لصفحات األوىل املرقمة أجبديا:ا-3

 .البسملة -أ

 : Abstract امللخصصفحة -ب

إن وجاد،  يليه اسم املشرف واملشرف املشااركتبدأ صفحة امللخص بعنوان األطروحة أو الرسالة، ثّم اسم الباحث 

ياة ساطر مجي ( وتكونABSTRACTثم كلمة ملخص ) بادأ امللخاص يف بدا عًا يف وسط الصفحة. وبعد ذلك ي

هاداف الدراساة، وحتدياد منهجياة 250يزيد عدد كلماته عن ) جديد، وال ( كلماة. ويشاتمل امللخاص علاى أ

شاااكال أو  جاااع أو أ ياااة مرا لاااى أ خاااص ع شاااتمل املل ساااة. وال ي ساااتنتاجات الرئي تاااائج واال خااايص الن ساااة، وتل الدرا

 سالة/األطروحة على:جداول. ويراعى أن تشتمل الر

 مكتوب باللغتني العربية واإلجنليزية.ملخص  -

 DEDICATION)                   )اإلهداء.صفحة -ج
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 (AKNOWLEDGEMENT) .صفحة الشكر -ـد

 (      TABLE OF CONTENTS   املوضوعات. ) أو  احملتويات فهرس-هـ     

 ( TABLESفهرس اجلداول ) -و

 ( FIGURESفهرس األشكال )  -ز

 (VERSES and HADITHSفهرس اآليات واالحاديث إن وجدت )  -ح

 ،(Study Chapters) فصول الدراسة-4

ذلك اجلانب النرري  وأسيلتها، ويشملوفرضياتها واسلوبها،  منهج الدراسة ذلك علىويعتمد 

 والتطبيقي. 

العلمي لقسم دره ايق االعلمي، ومومنهجها ومشكلتها حبسب موضوعها خصوصيتها كل رسالة ول )هذا

 املختص واملشرف على الرسالة(.

 ( Results or Findings ) نتائج الدراسة-5

 (Conclusion of a Study) خامتة الدراسة.-6

 (Study Recommendations) توصيات الدراسة.-7

 ( Study proposals )مقرتحات الدراسة.-8

 (Sources and References) املراجع. و املصادر -9

 (APPENDICESاملالحق )  -10

 الرسالة العلمية:العام لكتابة  اإلطار: ثالثا

واااوز  -1 سااالة/عاادد عاادم  سااتثناء املالحااق( ئااة ام مخااس( 500)األطروحة صاافحات الر فااىصاافحة )با  وأن يتال

شاااو و ساااهاب واحل لاااب اإل صاااار والرتكالطا عاااي االخت كااارار ويرا ياااة زياااالت لاااى النوع ياااز  ،ع جياااب أن تتم ياااث  ح

واالضاافة العلمياة، كماا جياب ان تتمياز موضاوعات رساائل  واألصالة باجلدةل املاجستري موضوعات رسائ

لاب، باألصاالة الدكتوراه عال يف الااء املعرفاة يف ختصاص الطا باساتخدام  وتطباع واالبتكاار واالساهام الفا

عادد الصافح واحد،وجه  ،أبيض (A4)على ورق اجلودة تقنية عالية  ات ويف حال كاان هنااك حاجاة لزياادة 

 .توضع الرسالة يف جملدين
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ئل املاجستري والدكتوراة باللغة العربية، وجيوز ان تكتب بلغة اخارى يف بعاض التخصصاات بقارار تكتب رسا -2

يااا، علااى ان  سااات العل يااة وجملااس عمااادة الدرا ناااء علااى توصااية جملااس القساام والكل ماان جملااس اجلامعااة ب

يااة غااة العرب هلااا بالل خااص وايف  لااى مل ساالم حتتااوي ع نااإىل ، وت يااةجل شااة خال يااة  ة املناق طاااء النحو ماان األخ

ياا  وكذلك تسلم النسخة ،اإلمالئية واملطبعيةو ياةالنهائية من الرسالة إىل عمادة الدراساات العل مان  خال

 الشطب ليتم تسليمها حسب األصول إىل مكتبة اجلامعة. أواألخطاء 

مااة -3 لااة بكل باادأ اجلم باادأ ،جيااب أن ت جيااوز أن ت ماازأو اخت ،باارقم وال  قااام صااار أو ر تااب األر حلاااالت تك هااذه ا أو ، ويف 

 .تابةك االختصارات أو الرموز

مااة  -4 مااثاًل إذا وردت منر سااني، ف بااني قو صااار  ضااع االخت لااة ويو مااّرة كام هااا ألول  نااد ورود صااارات ع تااب االخت تك

ثام يساتخدم االختصاUNفيكتب اختصارها كالتالي : )  United Nations Organizationاالمم املتحدة  ار (، 

صاارات  مااة باملخت سااالة قائ مااة الر ضااع يف مقد لااى أن يو سااني، ع بااني قو ضااعه  قااة دون و ملاارات الالح قااط يف ا ف

   الواردة فيها.

بادأ يف وساط الصافحة أو آخرهاا -5 وهكان أن  .تبدأ عناوين فصول الرسالة يف صفحات جديدة، وال جياوز أن ت

 تكتب العناوين على صفحة منفصلة.

صاافحاته -6 كااون  مااًا اوت مااة ترقي نااامج  مرق سااتخدام بر ساااًل با خااط Ms Wordمتسل مااع  Traditional Arabic، و

باة  لاهوام  12و للعنااوين 18و للمان 16حبجام مراعاة أن تكون الكتا غاة اإلجنليزياة فتكتاب و. ل بالنسابة لل

نااااوين 14و، 12 وحبجااام Times New Romanخبااط  سااة للع خلاااط ، الرئي جااام ا كاااون ح باااة  12وي قااال لكتا أو أ

 ، وهوام  النص مضبوطة.1.5، يكون تباعد االسطر: ت طويلةاملعادالت إذا كان

، ويف حال الكتابة يف اللغة سم 3.50 وهني  ،سم 2.45  وأسفل ويساروتكون كما يلي: أعلى اهلوام :  -7

 . سم 3.50ويسار   ،سم 2.45 االجنليزية تكون اهلوام  كما يلي: أعلى وأسفل  هني 

حاديث فيتم م العثماني املعتمد آليات القران الكريم، واألستخدام الرسفيتم اأما خبصوص اآليات  -8

 (. Bold) كتابتها خبط غامق

ساااطور -9 باااني ال ساااافة  كاااون امل باااة ب ت ناااد الكتا غاااة ع صااافالل ساااافة ون ياااة م ماااا ، العرب باااة أ ناااد الكتا غاااة ع بالل

 .مبقدار مسافتنيفتكون  االجنليزية

ماا تكون املسافة عند كتابة العناوين الرئيسة وعناوين اجلداول  -10 والرسومات واملراجع مساافة واحادة أ



 
 

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 جامعة شقراء 

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 عمادة الدراسات العليا 

 

 
 

 

 

 

8 

 

 

 .مسافتني املسافة بني املرجع والذي يليه فتكون

 ،ماع الرتقايم الرسام يف أسافلهالشاكل أو ويكتاب عناوان  ،ماع الرتقايم يكتب عنوان اجلدول يف األعلى   -11

  .احلالتني معربًا عن حمتواه وجيب أن يكون العنوان يف

كااون اجلااداول واألشااكال   -12 هااا يف  ومنسااقة،واضااحة  -وجاادت  إن -جيااب أن ت تاارقم حسااب تسلساال ذكر و

ملاان، صاافحات  ا بااع يف  سااتقلة،وتط جلاادول يف  م نااوان ا تااب ع لااى،ويك تااب يف  األع شااكل فيك نااوان ال مااا ع أ

  األسفل حبيث يكون ملخصا حملتواه.

باة الجيب اساتخدام اإل  -13 مان كتا بادال  ياا  ناة دول كلماة كاملاة مثال سام. ملام. كلام و  ختصاارات املقن

قاااييس  سااتخدام امل ضاال ا تااوالي(. يف لااى ال يااة، ع ساابة امليو لااومرت والن لاايمرت، كي ساانتيمرت، م ماان  كاال  )ل

 .ويف حالة استخدام وحدات أخرى يكتب املعادل املرتي هلا بني أقواس مربعة املرتية،

سااتخدام   -14 مااات وهكاان ا قااارئ مبعلو يااد ال شااي لتزو شااار  توضاايحية،احلوا ملاانوي يااق يف ا قااام  إىل التعل بأر

خاال  ساالة دا شااي مسل تاارقم احلوا قااواس، و باادون أ سااطر  عاان ال عااة  ملاان،مرتف تااب يف الصاافحة نفسااها  ا وتك

   مفصولة عن املن خبط مستقيم.

 .يكتب عنوان الرسالة وعناوين الفصول خبط غامق  -15

صاافحات  -16 نااد  :تاارقيم ال يااة ع صاافحات التمهيد قاايم ال يااة لرت قااام الرومان سااتخدم األر بااة ت غااة بالكتا الل

ياااة  ثااالاإلجنليز ياااة، (..... i, ii, iii )م حلاااروف العرب ساااتخدم ا ثااال أ، ب، ج،  وت ياااة )م قااايم د،..األجبد .( لرت

مان صافحة املقدماة،  ويبدأ، بالعربيةالصفحات التمهيدية يف حالة الكتابة  الرتقيم باستخدام األرقام 

ماااز  لااارقم أو الر ضااع ا ساااط ويو سااافليف و صااافحة أ لااارق ،ال هاار ا صااافحة وال ير لاااى  ناااوان م ع صااافحة الع و

  التوقيع.

ضااوع  -17 باااختالف مو ملاان  ناااوين ا لااف ع صاايات، وختت سااتنتاجات أو التو هااي باال مااة وينت ملاان باملقد باادأ ا ي

 ومنهجيتها، ويتم ترتيبها على النحو التالي: األطروحة/الرسالة

 حق، والفهارس )الكشافات(.قدمة، األبواب، الفصول، االستنتاجات، التوصيات ثم املصادر واملراجع، واملالامل

 يلي: يراعى يف نرام التوثيق ما (: Documentation ) التوثيـــــق -18

  التوثيق.يفاالصدار اجلديد ( APA  يعتمد منهج املرجع العاملي ) •

يارد ذكاره  كتابة املراجع اليت ورد ذكرها يف الرساالة/األطروحة فقاط  • باة أي مرجاع ر  وال جياوز كتا
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 .روحةاألطيف من الرسالة/

جااع ت • تااب املرا حااال ك لاايمني يف  سااار اىل ا ماان الي يااة، و غااة العرب بااة بالل حااال الكتا سااار يف  لاايمني اىل الي ماان ا

 اجلديد.( االصدار APA  الكتابة باللغة االجنليزية، مع االلتزام مبنهج التوثيق العاملي )

بااااس ) -19 مااان األه (:Quotations االقت جاااة  لاااى در هاااا ع حاااث أن شاااعر البا ياااة ي ماااادة علم ياااث أن أي  ياااة حب م

ماًا يف نصيًا التصرف يف وصفها قد يفقدها قيمتها العلمية جيب تقدهها مقتبسة هاي متا ، أي كماا 

ماع وضاع املرجاع املصدر. وقد يكون االقتباس فكرة أو مقولة أو بيتًا من الشعر أو وجهاة نرار حماددة  ،

 ورقم الصفحة.

ياااة • غاااة العرب جاااع بالل ماااة املرا باااة قائ مسااااء هجاو ،كتا تاااب األ ياااة تر جاااع يف نها ماااة املرا ياااًا يف قائ ساااالةئ  /الر

 .العلمية األطروحة

 :ومناقشتها خطوات اعداد الرسالةرابعًا: 

ياة   -1 قاهيكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بدا ياا لتوجيهاه يف  التحا بربناامج الدراساات العل

 ملعتمدة.يف اختيار موضوع الرسالة واعداد خطة البحث وفق القواعد ا ومساعدته دراسته

مان املقاررات  50 واجتيازهعلى طالب الدراسات العليا بعد انهاء مجيع متطلبات القبول   -2   على االقال 

اىل  -ان وجاد -الدراسية للربنامج ومبعدل تراكمي ال يقل عن جيد جدا ان يتقادم مبشاروع الرساالة 

ساام امل قاارتح جملااس القساام ا يااة ي قااة عل حااال التوصااية باملواف خااتص ويف  لااىالقساام امل سااالة  شاارف ع الر

ماع حتدياد رئيساها، ويرفاع  واملشرف املساعد ان وجد او امساء جلناة االشاراف علاى الرساالة ان وجادوا 

ياة بذلك جمللس الكلية وجملس عمادة الدراسات العليا بناء علاى تأيياد جملاس  ترشايد  لاوذج)الكل

 (.مشرف على الرسالة

ناات ومصاادر املعلوماات شارط تسجيل املوضوع باسم الطالب لدى جهة معتربة من   -3 جهات قواعد البيا

 العتماد خطة الرسالة.

ياة التادريس يف واألستاذة األساتذةيشرف على الرسائل العلمية   -4 مان اعضااء هي  ،اجلامعاة املشااركون 

ناهى لامضاى ع إذاستاذ املساعد على رسائل املاجساتري االوجيوز ان يشرف  هاذه الدرجاة سانتني  تعيي يف 

 من االحباث املنشورة او املقبولة للنشر يف جملة علمية حمكمة. -ختصصهجمال -ولدية حبثني يف 
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ياة العلمياة يف جماال  باألشرافجيوز ان يقوم   -5 مان ذوي اخلاربة والكفا على الرسائل العلمياة مشارفني 

ناااء توصااية  عااة ب ماان جملااس اجلام قاارار  لااك ب عااة وذ تاادريس يف اجلام يااة ال غااري اعضاااء هي ماان  حااث  الب

 وجملس عمادة الدراسات العليا عنيةتص وجملس الكلية املجملس القسم املخ

مان اقساام اخارى حساب  أحدجيوز ان يقوم باملساعدة يف االشراف على الرسالة  -6 اعضاء هيية التدريس 

 طبيعة الرسالة على ان يكون املشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.

شاا  -7 غاارية ان ي مااع  فااردا او مشاارتكا  كااان من سااواء  لااى للمشاارف  حبااد اقصااى ع بااعرف  قاات  أر سااائل يف و ر

ماااادة  ياااة وع لاااس الكل سااام وجم لاااس الق مااان جم صاااية  صاااوى وبتو ضااارورة الق حااااالت ال جياااوز يف  حاااد و وا

مان  الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل اىل مخس، وحيتسب االشراف على كال رساالة بسااعة واحادة 

 كان مشرف منفردا او مشرف رئيسا.  إذانصاب عضو هيية التدريس 

هاااء   -8 سااالة او انت لااى الر شااراف ع ماان اال شاارف  كاان امل عاادم مت حااال  تااهيف  ساام  خدم قاارتح الق عااة ي باجلام

ياة  ياة املعن ياة جملاس الكل فاق عل ماة ويوا ياا  ويقارهمشرفا بديال يقوم مقا جملاس عماادة الدراساات العل

 تغيري مشرف( )لوذج

لاب تقريرا مفصال اىل رئيس القسام  -يف نهاية كل فصل دراسي -يقدم املشرف   -9 مادى تقادم الطا عان 

سااتهيف  يااا.  درا سااات العل يااد الدرا ياار اىل عم ماان التقر صااورة  سااري وترساال  عاان  ياار الفصاالي  )لااوذج التقر

 .(رسالتهالطالب يف اجناز 

قااع  -10 خااتص ويو لااة إىل القساام امل يااة مكتم صااورتها النهائ يااة يف  سااالة العلم قااديم الر لااب بت تاازم الطا ي

ناااد  لاااب ع هااادالطا ساااليم تع ساااالمة الت طاااي ب ساااال خ سااارقات الر لاااة أو ال ياااة املخ ساااات العلم مااان االقتبا ة 

 املختص.العلمية وذلك وفق لوذج يعده القسم 

سااالة اىل  -11 مااال الر عاان اكت ياارا  عاادادها تقر ماان ا لااب  هاااء الطا عااد انت سااالة ب لااى الر شاارف ع قاادم امل ي

اكتمال رسالة علمية وطلاب تشاكيل جلناة  لوذج)رئيس القسم متهيدا الستكمال اجراءات املناقشة. 

  قشة(منا

سااة او  إذا -12 لااب يف الدرا يااة الطا عاادم جد باات  خاالث ماان  أ تااهباااي  ماان  واجبا ياار  لااى تقر ناااء ع سااية ب الدرا

مارتني ور يتالفاى اساباب  أنذر وإذايتم انذار الطالب خبطاب من القسم  دراستهاملشرف على  لاب  الطا

 .قيدهاالنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية جملس القسم الغاء 
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قاال ال -13 قااديم ت قاادهها  ماادة ت يااا اىل ت سااات العل ماان عمااادة الدرا بااول مشااروع الرسااالة  الرسااالة منااذ ق

 .للدكتوراهفصول دراسية  وأربعكاملة اىل القسم عن فصليني دراسيني لرسالة املاجستري 

ناااء علاى توصااية جملااس القساام  -14 يااا ب ماان جملااس عمااادة الدراساات العل كاون جلنااة املناقشااة بقارار  ت

 تشكيل جلنة مناقشة رسالة علمية( لوذج)عنيني. والكلية امل

 ما يلي:  على الرسالةيشرتط يف جلنة املناقشة  -15

 ان يكون عدد اعضاءها فرديا وان يكون املشرف مقررا هلا. -16

عان ثالثاة وال هثال املشارف  -17 ياة  فأو املشارال يقل عدد اعضاء جلناة املناقشاة  املسااعد ان وجاد اغلب

 فيها.

 ف على الرسائل على اعضاء جلنة املناقشة.ان تنطبق شروط االشرا -18

ناااة  -19 ضااااء اللج باااني اع مااان  كاااون  حااادان ي سااااتذة أ لاااة  األ قااال يف حا لاااى اال لااادكتوراهع سااااتذة ا  او األ

 املاجستري.يف حالة  املشاركني على االقل

 ان تتخذ قراراتها مبوافقة ثلثي االعضاء على االقل. -20

 .الدكتورةيف حال اعضاء جلنة املناقشة من خارج اجلامعة  أحدان يكون  -21

هاااء  -22 تااه او انت شااة لوفا شاااركة يف املناق ماان امل سااالة  لااى الر شاارف ع عاادم متكاان امل حااال  تااهيف  او  خدم

فاق  تواجده ياة ويوا ياة املعن خارج البالد لفرتة طويلة يقرتح القسم بديال عنه ويوافق علية جملاس الكل

 العلمية( لوذج تغيري مشرف على الرسالة)العليا. علية جملس عمادة الدراسات 

تااري   -23 مان  لارئيس القسام خاالل اسابوع  تعد جلنة املناقشة تقريرا يوقع من مجيع اعضاءها يقادم 

ياة يال درجاة  املناقشة متضمنا احدى التوصايات التال )لاوذج تقريار جلناة مناقشاة الرساالة املقدماة لن

 :تقييم عضو جلنة مناقشة لرسالة علمية( ولوذج

 رجة.قبول الرسالة والتوصية مبند الد -

اعضااء جلناة املناقشاة  أحدقبول الرسالة مع اجراء بعض التعديالت دون مناقشتها مرة اخرى ويفوض  -

ثاالث  باألخاذ التأكادبالتوصية مبند الدرجة بعد  مادة ال تتجااوز  هاذه التعاديالت يف  تااري   أشاهرب مان 

 الرسالة( تعديالت على بإجراء)لوذج اقرار  املناقشة وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك.

النقص يف الرسالة واعادة مناقشتها خالل الفرتة اليت حيددها جملس عمادة الدراساات  أوجهاستكمال  -
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 العليا بناء على توصية جملس القسم املختص على ان ال تزيد عن سنة واحدة من تاري  املناقشة.

 عدم قبول الرسالة. -

ياات مغاايرة او لكل عضو من اعضاء جلنة املناقشاة علاى الرساالة احلاق يف  -24 مان مرئ لاه  ماا  ان يقادم 

رااات جااااوز  حتف ماادة ال تت يااا يف  سااات العل يااد الدرا ساام وعم ئاايس الق ماان ر كاال  صاال اىل  ياار مف يف تقر

 اسبوعني من تاري  املناقشة.

ثاااالث  -25 جااااوز  مااادة ال تت ياااا يف  ساااات العل ياااد الدرا شاااة اىل عم ناااة املناق يااار جل سااام تقر ئااايس الق فاااع ر ير

 .اسابيع من تاري  املناقشة

 عميد الدراسات العليا التوصية مبند الدرجة جمللس اجلامعة الختاذ القرار. يرفع  -26

/االطروحاة يف نساختها  الرساالة ونسخة الكرتونية منورقية  ب على كل طالب تسليم نسخةجي -27

ياا ومكتباةعماادة الدراساات  اىل )بعد إجراء التعديالت إن وجدت(والنهائية املعتمدة بعد املناقشة   العل

 قبل استالمه لوثيقة التخرج. ذلك ركزية، ومكتبة امللك فهد الوطنية وارفاق ما يثبتاجلامعة امل

 مالحرة: 

هاذ فيهكل ما ر يرد  - لادليل يرجاع  اناص يف  ياا يف اجلامعاات  فياها اىل الالئحاة املوحادة للدراساات العل

 السعودية.

سااات ا - مااادة الدرا صاافحة ع لااى  هااا ع لاادليل ى رفع هااذا ا هلااا يف  شااار  ماااذج امل نااي الن قااع الكرتو يااا يف املو لعل

 جلامعة شقراء.

 

 

 

 

 

 

 وباهلل التوفيق

 


