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 شراف على الرسائل العلميةاإل آلية
 

 : التعريفات البند األول
: هي عمل بحثي علمي أكاديمي، يتقدم به طالب الدراسات العليا الستكمال متطلبات الحصول على  الرسالة

الدراسات  لجنةوالتي تم اعتماد عنوانها ومقترح خطتها من قبل مجلس القسم، و درجة الماجستير أو الدكتوراه، 
 العليا ومجلس الكلية ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

: هو طالب/ طالبة الدراسات العليا المسجل للرسالة العلمية، وذلك بعد أن تم اعتماد موضوع رسالته الطالب
 كثر له بناءًا على قرار مجلس القسم العلمي المعني بالموضوع .أو أوتعيين مشرف 

قسم يكون من بالعليا الدراسات لطالب ال: هو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم العلمي  األكاديميالمرشد 
ساعد يمهامة متابعة تسجيالت الطالب للمقررات الدراسية خالل فترة التحاقة بالدراسات العلمية بالقسم، كما 

 الطالب بآراءة في المشروعات البحثية قبل التسجيل .
 بالقسم العلمي يتم تحديدهم بناءًا على رغبة الطالبهيئة التدريس أو أكثر من : عضو  العلمي هيئة اإلشراف

ار موضوع  البحث المقترح تسجيلة وفي حالة التعارض يختو بشرط أن يكون تخصصهم العلمي مرتبط بطبيعة 
 سواء كان من داخل أو خارج القسم العلمي مي عضو هيئة التدريس األكثر ارتباطًا بموضوع البحثالقسم العل
 .المعني

 : اختيار موضوع الرسالة البند الثاني
اعدة بمسبشكل فردي أو   (اإلطار) وكتابة مقترح خطة البحثالبحث  موضوعيقوم الطالب باختيار  .1

أن يتصف الموضوع البحثي المقترح باألصالة وأن يكون حسب رغبة الطالب بشرط  األكاديميالمرشد 
 مرتبط بالخطة البحثية للقسم العلمي المعني.

قسم، لعرضه على مجلس ال األكاديميتقديم مقترح خطة البحث بعد اكتماله لمرشده الحق في لطالب ل .2
 . ر أو الدكتوراةالماجستيولى بمرحلة ختيارية واإلجبارية في الفرقة األبعد نجاحة في المقررات االوذلك قبل 

ة واألصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل ز موضوعات رسائل الماجستير بالجديجب أن تتمي .3
 الدكتوراه باألصالة واالبتكار واإلسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.

مه عن إلنجليزية، ومقديجب أن يشتمل مقترح خطة البحث للرسالة على العنوان باللغتين العربية وا .4
اءات الخاصة واإلجر الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث البحث، ومشكلته، وأهدافه، وأهميته، و 

 ، وأهم المراجع.وطريقة اختياها(عينة ال –مجتمع الدراسة  -بالبحث )المنهج العلمي 
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 حتديد هيئة اإلشراف على الرسائل العلمية: الرابع البند 
إطار بحثه لسكرتارية القسم العلمي المعني قبل موعد مجلس القسم بأسبوع على األقل  الباحث تقديمعند  .1

( أستاتذة يقترحهم الباحث لإلشراف 3أسماء ) – عنوان الدراسة المقترحةيجب أن يتضمن اإلطار )
مقدمة نظرية يأصل خاللها كافة االتجاهات عن موضوع البحث على أن يوضح  – على على الرسالة

بعض الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة  –مستندًا على الحقائق مشكلة بحثة المطلوب دراستها 
طة خ -أهمية البحث  –هدف البحث  –التعريف بالمصطلحات الخاصة بالبحث  –بموضوع بحثه 

 –المعامالت اإلحصائية المقترحة  –المنهج العلمي المستخدم  –ع وعينة البحث البحث اإلجرائية "مجتم
 قائمة المراجع العلمية العربية واألجنبية المستخدمة في إعداد اإلطار(.

لمجلس القسم الحق في إجراء التغيير على هيئة اإلشراف المقترحة من الباحث في حال تضمن البحث  .2
لة يحق لمجلس القسم إجراء اإلضافة أو التغيير على هيئة على تخصص مختلف، وفي هذه الحا

 اإلشراف.
 : تواصل الطالب مع املشرف والقسم العلمي الرابعالبند 

وحتى  ،بصورة مستمرة يقوم طالب الدراسات العليا بالتواصل مع المشرف )أو المشرفين( على الرسالة .3
 .انتهاءة من إعداد الرسالة

تقرير(  4تقرير(، وطالب الدكتوراة  عدد ) 2تسجيلة لخطة البحث عدد )يتسلم طالب الماجستير عند  .4
خاصة بمستويات إنجاز الرسالة وبحيث يقدم الباحث لقسم الدراسات العليا كل )ستة أشهر( تقرير معتمد 

على أن يقدم قسم الدراسات العليا نسخة من تلك التقارير ، من هيئة اإلشراف في المواعيد المحددة لذلك
 .م العلمي المعنيللقس

حثه من تاريخ تسجيلة لموضوع ببعد مرور سنة على طالب الماجستير أو سنتين على طالب الدكتوراة  .5
دون أن يناقش رسالتة فعلية التوجه لقسم الدراسات العليا الستالم نسخة أخرى من التقرير على أن يملئ 

 بواسطة هيئة اإلشراف ويقدمه الباحث.
 . بحضور الدورات والمحاضرات التي يوصي بها المشرفطالب الدراسات العليا يلتزم  .6
صورة من كشف توقيعات حضور السيمنارات  مقدأن ي مرحلتي الماجستير والدكتوراةيجب على طالب  .7

 .حتى يسمح له بتسجيل مشروعة البحثي( مرات 5)عدد عن حضورة في السيمنارات يقل بالكلية على أال 
 : مسؤوليات وواجبات الطالب اخلامسلبند ا

ونائب  الكلية،مجلس أن يلتزم بخطة البحث المتفق عليها والمعتمدة من قبل مجلس القسم العلمي و  .1
 .رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 أن يتسم بالجدية واالهتمام بكل ما يطلب منه علميًا دون تأخير أو تقصير. .2
 التي يقدمها له المشرف مباشرة. التقيد باإلرشادات والتوجيهات .3
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على الطالب اإلعداد الجيد ألدوات بحثه وتطوير مهارته فيها، وهو مسئول مسئولية كاملة عن إدارة  .4
 أنشطة البحث والقيام بها وبالمهام المختلفة الالزمة إلنجاز رسالته.

 حدوثها. باشرة عندمناقشة سبل حل المشكالت أو الصعوبات التي تواجه البحث مع المشرف الرئيس م .5
 .(تغيير المشرف )في حال حدوث طارئ للمشرف الرئيس مرض، تقاعد، وفاةبتحمل الطالب مسؤولية ي .6
االلتزام بأخالقيات البحث العلمي المتعارف عليها، فضاًل عن األعراف األكاديمية، مثل توثيق  .7

 المعلومات.
تي ي مدت له العون العلمي، أو الجهات الأن تحتوي الرسالة العلمية على الشكر الالزم للشخصيات الت .8

 تعاونت معه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو التي قدمت له دعمًا ماديًا.
أن يقوم الطالب بإجراء جميع التعديالت التي تطلبها لجنة المناقشة، في الوقت المحدد، والتقيد وااللتزام  .9

 إلشراف .نظر هيئة ا للجنة عليها، ويكون ذلك تحتبموافقة مقرر ا
تقديم تقرير نصف سنوي يوضح ما تم إنجازة في الرسالة وبحيث يكون معتمد من القائمين على  .11

 اإلشراف العلمي على الرسالة.
 : مسؤوليات وواجبات املشرف العلمي السادسالبند 

توعية الطالب بمهامه، وواجباته، وحقوقه، وبأهمية البحث العلمي، وضرورة االلتزام بأخالقياته،  .1
 .  ومسؤولياته، وأساليبه

االطالع على لوائح وقواعد الجامعة المتعلقة بالرسائل العلمية والتأكد من إلمام الطالب إلمامًا تامًا بما  .2
 يخصه فيها.

يبدأ المشرف في االلتزام بمهام اإلشراف على الطالب بعد انتهاء جميع اإلجراءات الرسمية لتسجيل  .3
 الرسالة.

ل العلمية لألسلوب العلمي المتبع لكتابة الرسائتزام بإجراءات كتابة الرسالة طبقًا توجيه الطالب إلى االل .4
 .في المجاالت التربوية 

مساعدة الطالب قدر اإلمكان لرفع مستوى التحصيل العلمي عنده وفي توفير ما يحتاج إليه من تدريب،  .5
 ن، ...إلخ.ومتطلبات التجارب المعملية، واألجهزة والبرامج الحاسوبية، والفنيي

تقديم النصح والمساعدة للطالب في الوصول للجهات أو األشخاص الذين لهم قدرة على مساعدته  .6
 العلمية لتجاوز أية صعوبات أثناء إعداد الرسالة.

توجيه الطالب لتحري الدقة والتأكد من المراجع األصلية التي استعان بها الطالب للتأكد من مصداقية  .7
 بحث الطالب.
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توجيه الطالب لنشر جزء أو أجزاء من الرسالة العلمية في صورة أبحاث مستلة من الرسالة العلمية في  .8
مجالت علمية مرموقة، أو المشاركة بأوراق علمية في المؤتمرات واألنشطة العلمية مجلة الجامعة و 

 . البحثية
ليمها لقسم م الطالب بتسمتابعة التقارير النصف سنوية التي يجب أن تستكمل من قبل المشرف ويقو  .9

 الدراسات العليا.
فادة الطالب بالتعديالت يتق .11 ي مدة فيم الرسالة العلمية بصورة دقيقة وواضحة عند استالم مسودتها، وا 

 من تسلم المشرف لمسودة الرسالة. شهرزمنية أقصاها 
قرارها من .11 لقسم ثم اقبل مجلس  اقتراح لجنة المناقشة والحكم على الرسالة على أن يتم تحديد اللجنة وا 

 تعتمد من لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية ثم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 متابعة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بلجنة المناقشة، وتحديد موعد المناقشة بالتنسيق مع لجنة المناقشة. .12
ذا لم يكن مخواًل متابعة إجراء التصحيحات المطلوبة إن وجدت من  .13 قبل أعضاء لجنة المناقشة، وا 

 بمتابعة التعديالت من اللجنة فعليه متابعة ما تم حيال ذلك بوصفه مقررًا للجنة المناقشة. 
 
   رئيس معيار الدراسات العليا           

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   د. محمود سيد هاشم         
 عميد الكلية         أ.د. ضياء الدين محمد العزب               
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