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  املاجستريبرامج  يف  املشروع البحثي   املنظمة ملقررالضوابط  

 . بنجاح الرب�مج من   ٪٥٠بعد إمتام  والبدء يف إجراءاته  طالب املاجستري تسجيل مقرر املشروع البحثي ل  ميكن -١
ي  -٢ البحثي، وال  املشروع  الدراسية ملقرر  الوحدات  البحثي) هو عدد  املشروع  التدريسي (ألستاذ مقرر  العبء  تدريسي  يكون  تم احتساب عبء 

يف   (مستمر)  أو (غري مكتمل)  تقدير  طالبهوإن رصد ل حىت ،إذا امتد املشروع البحثي لطالب املقرر (أو بعضهم) ألكثر من فصل دراسي إضايف
 أول فصل هلم. 

 . شراف على الرسائل العلمية لية اإلآ وفق أولوية تدريس مقرر املشروع البحثي تكون  -٣
للموافقة على عنوان    (أستاذ مقرر املشروع البحثي)  رتح املشروع البحثي جيب على الطالب أن يتقدم بطلب للمشرف عليه قبل البدء يف كتابة مق -٤

 . غرضاملعد هلذا ال  ) ١النموذج رقم ( وتعبئةاملشروع 
مع وضع اإلطار  بعد املوافقة على عنوان املشروع البحثي يتقدم الطالب ألستاذ املقرر خبطة مشروعه البحثي متضمناً العناصر األساسية للخطة   -٥

) مع خطة  ٢(   قمر النموذج  ) و ١رقم (  جرفاق النموذ إويتم  ) املعد هلذا الغرض  ٢(وتعبئة النموذج رقم    ،املشروع البحثي املقرتحالزمين الالزم لتنفيذ  
ترفق    من جملس القسم  املوافقة   دوبع  ،املشروع البحثي ويقوم أستاذ املقرر من خالل رئيس القسم املعين بعرضها على جملس القسم إلبداء الرأي

ختتم ورقات  و   حمضر جملس القسم الذي متت فيه املوافقة على خطة املشروع البحثيبعد توقيعها مع خطة املشروع البحثي و )    ٢،  ١(النماذج  
 وحتفظ نسخة يف القسم. . وفق اخلطة املعتمدة  بدء يف كتابة املشروع البحثيل اخلطة وتعاد نسخة منها للطالب ل 

يتضمن املشروع البحثي نصوصاً أو عبارات تتعارض مع القيم اإلسالمية أو األخالقية أو الثقافية أو العادات والتقاليد يف اململكة  ال  أن  جيب   -٦
 ة، وأن يتم االلتزام بدليل كتابة الرسائل اجلامعية يف جامعة شقراء أثناء كتابة املشروع البحثي. يالعربية السعود 

جتماعية/ اترخيية/ ثقافية) يلزم أن تكون موثقة  ا(  العربية السعودية  مصطلحات أو بيا�ت ذات عالقة ابململكة   اشتمل املشروع البحثي على إذا   -٧
 ة وحداثة هذه البيا�ت. دّ ِـ جـلتزام بِ مع االتوثيقاً صحيحاً، 

أحد أعضاء هيئة    برتشيحاملعين  الذي يقوم من خالل رئيس القسم    ستاذ املقررمبشروعه البحثي أل  يتقدم الطالب   املشروع البحثياكتمال  بعد   -٨
   . ٣ابستخدام النموذج رقم    يحتكيم املشروع البحثملناقشة و القسم من التدريس 

درجة الطالب يف املشروع البحثي هي جمموع الدرجات اليت حصل عليها من أستاذ مقرر املشروع  كم تكون  عند إجازة املشروع البحثي من احمل -٩
 . البحثي  البحثي (مشرف املشروع) وحمكم املشروع

البحثيجيوز أن يشرتك طالبان    -١٠ ك  ذل  الطالبان املشرتكان يف  حيتسبعلى أن  ويكلف كل طالب جبزء حمدد من املشروع    ،الواحد  يف املشروع 
 الشعبة ملقرر املشروع البحثي.  يف عدد طالبكطالب واحد   املشروع

القصوى   -١١ الضرورة  الواحدة، وجيوز يف حاالت  الشعبة  أربعة طالب يف  البحثي عن  للمشروع  مقرر  املسجلني يف كل  الطالب  يتجاوز عدد  ال 
 . �دة عدد الطالب إىل مخسةبتوصية من جملس القسم وموافقة جملسي الكلية املعنية وعمادة الدراسات العليا بز 

 . املدة النظامية لدراسة املاجستريعن ابلز�دة الطالب ملشروعه البحثي  جنازتؤثر مدة إ أال -١٢
للمشروع دليل كتابة الرسائل    كتابتهبع الطالب يف  وأن يتّ ) صفحة كحد أقصى،  ١٠٠(  مبا ال يزيد عن   البحثي  عيراعى أن يكون حجم املشرو  -١٣

 . شقراءالعلمية جبامعة 

https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=212442&fn=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%2001.doc
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 )۱( نموذج 

 إقرار عنوان مشروع بحثي لدرجة الماجستیر
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................................اسم المشرف :  ..................... الرقم الجامعي:................................................................ اسم الطالب :

 .......................................................................................   القسم :..........................     ....................................... الكلیة :
 ................................... . عدد الساعات المنجزة :....................  التقدیر :  ................................................................ المستوى :
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  العنوان المقترح للمشروع البحثي -۱
العنوان  (باللغة العربیـــــة)   

 .................................................................................................................................................................. ............................................................. 

العنوان (باللغة اإلنجلیزیة)  
 ............................................................................................................................. ........................................ .......................................................... 

 كلمة) ۱۰۰ملخص لفكرة البحث في ضوء العنوان المقترح للمشروع البحثي ( ال یزید عن  -۲

 

 □     ال     نعم   □           ھل سبق وأن تمت  دراسة ھذا الموضوع ؟  -۳
 
 □     ال             قرر المشروع البحثي على عنوان البحث؟    نعم   □        موافقة أستاذ م -٤

 ( ال)  تذكر االسباب ویقوم الطالب باقتراح عنوان آخر.  في حال كانت االجابة
 

 أسباب عدم الموافقة:
 ....................................................................................... ............................................................................................................................. ........... 

 ....................................................................................................................... ........................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................................... ........................................................................ 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 أستاذ مقرر المشروع البحثي 

 اإلســم:  

 التوقیع:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اململكة العر�ية السعودية 

 وزارة التعليم 

 جامعة شقراء  

 و�الة ا�جامعة للدراسات العليا والبحث العل�ي 

 عمادة الدراسات العليا 
  

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 )2( نموذج 

 اكتمال و�سليم خطة مشروع بح�ي

 البيانات:

 . .................... اسم الطالب: ............................................الرقم ا�جام��: .............. اسم املشرف:
ــة) ..............................................................................................  ... العنوان  (باللغة العر�يـــ

 العنوان (باللغة اإلنجل��ية)  ....................................................................................... 

 ال�لية: .................................................................  القسم: .........................................  
 املستوى: ..................... التقدير: .................... عدد الساعات املنجزة: .................................... 

 )     □    ال   ()    □بالضوابط ا�خاصة باملشروع البح�ي �� هذه ا�خطة   (  �عم    تم االل��ام 
 (ال)  تذكر األسباب  �� حال �انت االجابة

.......................................................................................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ....................... 
 ................................................................................................ .................................................... 

 
 خطة املشروع البح�ي يوجد عل��ا مالحظات وفق الضوابط كما جاء �� املالحظات اإلجابة (ال)أعاله. □ 

 خطة املشروع البح�ي  خالية مما يمنع املوافقة عل��ا. . □ 

 بيان أسباب الرفض
................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................

......................... ..... 

............................................................................................................................. ....................... 

 

                  العل�ي  أستاذ مقرر املشروع البح�ي                                                             رئيس القسم   

 االسم:                                                                             االسم:             

 التوقيع:                                                                            التوقيع:  

 

 

يرفق هذا النموذج �عد توقيعھ مع محضر مجلس القسم الذي تمت فيھ املوافقة ع�� خطة ع�� خطة املشروع البح�ي س القسم : �� حال موافقة مجلمالحظة

 املشروع البح�ي وتختم ورقات ا�خطة و�عاد ��خة م��ا للطالب لبدء كتابة املشروع البح�ي.. 
 

 
 األصل للقسم العل�ي  -

 صورة لعمادة الدراسات العليا.  -
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 ر إطالع وفحص مشروع بحثي لدرجة الماجستیر ) تقری3( نموذج 
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 .................................................  الرقم الجامعي: ................................................................................................اسم الطالب األول: 

 ................................................  الرقم الجامعي: ....................................................................................اني  (إن وجد): اسم الطالب الث
 ................................................................................................ ............................................................  العنوان  (باللغة العربیـــــة)
 ........................... ...... .............................................................................................................................  العنوان (باللغة اإلنجلیزیة)

 .......................................................................................  القسم :  ...........................................    ......................الكلیة : 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقییم أداء طالب المشروع البحثي  ( من قبل  أستاذ المقرر)  أوالً:

 معاییر التقییم  م

 الطالب الثاني   الطالب األول  

 ممتاز  جید جداً  جید مقبول ضعیف  ممتاز  جید جداً  جید مقبول ضعیف 

۱ ۲ ۳ ٥ ٤ ۱ ۲ ۳ ٥ ٤ 

           االستجابة ألداء المھام المتفق علیھا  ۱

           مھارات التواصل العلمي  ۲

           تحمل المسؤولیة وتقدیر الذات  ۳

           االمكانیات البحثیة في التخصص  ٤

   مجموع الدرجات 

 ۲۰ ۲۰ الدرجة العظمى  

 التاریخ: ..................................... التوقیع:     ..............................................االســم: : أستاذ مقرر المشروع البحثي
 

 ثانیاً: تقییم المشروع البحثي

 معاییر التقییم  م

 عضو ھیئة التدریس (محكم المشروع البحثي)   أستاذ المقرر  

 ممتاز  جید جداً  جید مقبول ضعیف  ممتاز  جید جداً  جید مقبول ضعیف 

۱ ۲ ۳ ٥ ٤ ۱ ۲ ۳ ٥ ٤ 

           اھداف البحث  ۱

           الدراسات السابقة  ۲

           المنھجیة  ۳

           المتطلبات والتحلیل  ٤

           نتائج البحث  ٥

           األصالة واالبداع  ٦

           التوثیق (أسلوب اإلخراج والشكل) ۷

           توصیات البحث  ۸

           الدرجات  

  الدرجة    الدرجة   مجموع الدرجات 
 ٤۰ ٤۰ الدرجة العظمى  

 الدرجة لدرجة كل طالب في البند اوالً للحصول على مجموع الدرجات الكلي في المشروع)  ( تضاف ھذه   ۸۰...........  /  مجموع الدرجات  

مجموع الدرجات في  
 المشروع البحثي لكل طالب 

 ۱۰۰= ....... / ۸۰+ ......./  ۲۰......./ االسـم:  الطالب األول 
 ۱۰۰= ....... / ۸۰+ ......./  ۲۰......./ االسـم:  الطالب الثاني 

                ر المشروع البحثي                                                                                 عضو ھیئة التدریس ( المحكم)  أستاذ مقر  
 االسم:                               االسم: 

 التوقیع:                                                                                                   التوقیع:
-    .األصل للقسم العلمي -  نسخة لعمادة الدراسات العلیا 
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