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 ــة/ـــالباحثــ عزيزي
الــ   س (ئــة التــميليأعضــاء  ي,عليـا ملنســوبيها مـ  ) ةلبــة البكــالوليوا والميلا ــات ال اخلــميماتعــميم مــ  تقـمي   كليــة الرتبيــة علــ عملـ   
مهمة  ) خميمةمات، ميتلك اخلم   كليةال ما تقميمهوم  ضم  ، وتوثيقها أماء اوجومة  إجراءاهتاة وتضم   الم جناز أعماهلمإ م  متكنهم
 تقـو  ابلعمـل عليهمـا(  2 ) و(  1) لمييك منوذجـا  ف، للجهة املعنية إلجناز مهمتكليسهل عليك تقمي  ةلبك  هعميامإمت فقمي  ( ابحث

 :لشأ  هبذا ا لتنظيماجتميو  أمانه  ، والكلية ويلز  التقيمي بهجراء املعتممي لميى يعترب  ذا اإل و ،حىت تستكمل ةلبك
 ) الروابط والبالكوم ( : ( النماذج املستخميمة : أولا  )

 أعضاء  يئة التميليس ةلبة الميلا ات العليا
(1مهمة ابحث ) (2مهمة ابحث ) (1مهمة ابحث ) (2مهمة ابحث )   

https://urlzs.com/eHXDA https://urlzs.com/4J3xH https://urlzs.com/k8PNd https://urlzs.com/2cAxP 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ( التعليمات : اثنياا  )
إحـميى الفقـرات  لفراغـات، واختيـال(  و النموذج الذي يتضم  معلومات ع  الباحثــ/ـة، فيتم تعبئة مجيـع ا 1مهمة ابحث منوذج )  .1

 الباحثـ/ـة (.إما تطبيق األماة أو احلصول عل  معلومات وإحصاءات أو كالمها ) حسب حاجة 
الباحثــ/ــة،  لتعمييل حسـب مـا يـراهمسومة قابلة لعميام إ، وقمي مت (  و النموذج الذي يوضع به كامل األماة 2مهمة ابحث منوذج )  .2

 اثب  كما يلي : األماة ولك  يبق  تنظيم
وةريقـة  اهلـمي  مـ  الميلا ـةو احثــ/ــة : يُعمي مقميمة موجهة لعينة الميلا ة تتضم  معلومات ع  البأ. الصفحة األوىل )صفحة الزامية (

لتواصل البالكوم وبياانت قصري أو ااإلجابة عل  األماة )حسب نوع األماة(، ويف أ فل الصفحة يوضع لابط األماة اإللكرتوين ال
 ) لقم اجلوال والربيمي اإللكرتوين (. 

مر، ل م، اجلنس، العال  تتضم  ) ا الميلا ة لعينهالبياانت األولية  ي )صفحة اختيالية حسب نوع األماة( :  ب. الصفحة الثانية
 اجلهة، مسم  الوظيفة، املنصب، الميلجة العلمية،  نوات اخلربة .... اخل (.

 ماة(. ا )حسب نوع األأل ئلة أو غري ا اجلمياول والعبالات والفقرات أو ي )صفحة الزامية(: وحىت هناية األماة ج. الصفحة الثالثة 
ـة واهلــمي  مــ  /ــ  الباحثــُيعــمي مقميمــة تتضــم  معلومــات عــفيف حــال لغــب الباحثــ/ـــة احلصــول علــ  معلومــات أو إحصــاءات فقــط،  .3

اوز لكـرتوين( ل يتجـالربيـمي اإلو حصـاءات، وبيـاانت التواصـل )لقـم اجلـوال الميلا ة والغرض م  احلصول عل  تلك املعلومـات أو اإل
 ذلك صفحة واحمية.

 .لإذا كا   ناك أكثر م  أماة ) ا تبانة، اختبال، مقابلة، .. (، توضع كل أماة يف منوذج مستق .4
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، تُعمي األماة إلكرتونياا عـ  ةريـق الـربامل الـ  يفـمي  يف  ـذا اجلانـب مثـل ( 2 مهمة ابحث ) يف منوذجبعمي النتهاء م  إعميام األماة  .5
(e FormsGoogl( أو )Microsoft Forms.) 

انــب ومــ  يفــمي  يف  ــذا اجل ونيــة الــ حتــول األماة اإللكرتونيــة إىل ابلكــوم أو لابــط إلكــرتوين قصــري وذلــك عــ  ةريــق املواقــع اإللكرت   .6
 .(QR code)لبالكوم اباملواقع اخلاصة  وأ (lhttps://goo.g)ضمنها 

 .(B-16( أو )B-14( وحجم اخلط )Traditional Arabicاب تخميا  نوع اخلط )يوص   .7
 كلية.وية اجلامعة وا م ال ي النماذج الرمسية لتقمي  الطلب، وال  حتمل يف أعال ا   ( 2 ) و(  1مهمة ابحث ) مناذج  .8
 : اإلجراءات ( اثلثاا  )

 :طلبة الميلا ات العليا لجراءات اإل) أ ( 
 اإلجراء  املسؤول

( مـ  الربيـمي اإللكـرتوين اجلـامعي  word –بصـيغة ملـ) ) وولم  ( 2 ) و ( 1ابحـث ) يُر ل منوذج مهمـة  الباحثــ/ـة
 إىل الربيمي اإللكرتوين اجلامعي للمشرفــ/ــة.لباحثــ/ـة ل

توجيـه ل ـالة الربيـمي  ويف حال عـمي  وجـوم أي مالحظـات يُعـام ( 2 ) و(  1مهمة ابحث ) يطلع عل  منوذج  املشرفــ/ــة
 تابعة الطلب.( ويبلغ الطالبـ/ـة بذلك ملqedu@ksu.edu.saاإللكرتوين إىل بريمي ال تباانت )

وكالة الكلية الميلا ات 
 العليا والبحث العلمي

ة الباحثــ/ــوم لوبـة ويـز يطلع املسؤول علـ  الطلـب ويف حـال عـمي  وجـوم مالحظـات يـتم إعـميام املكاتبـات املط
 .واملشرفــ/ــة والقسم نسخة إلكرتونية بذلك

 :عضو  يئة تميليس لجراءات ) ب ( اإل
 اإلجراء  املسؤول

 عضو  يئة التميليس
( مـ  الربيـمي اإللكـرتوين اجلـامعي  word –بصـيغة ملـ) ) وولم  ( 2 ) و(  1مهمـة ابحـث ) يُر ل منوذج 

 .(qedu@ksu.edu.saال تباانت )بريمي إىل  لعضو  يئة التميليس
وكالة الكلية الميلا ات 
 العليا والبحث العلمي

عضـو  يئـة وم لوبـة ويـز يطلع املسؤول عل  الطلب ويف حال عمي  وجوم مالحظات يتم إعـميام املكاتبـات املط
 والقسم نسخة إلكرتونية بذلك.التميليس 

 ( احلصول عل  النماذج: لابعاا  )
 ميك  احلصول عل  النماذج أبحمي الطريقتني :

 م  صفحة النماذج يف موقع الكلية اإللكرتوين. .1
 النماذج املستخميمة.( أولا )ليه أعاله يف فقرة إعرب الرابط أو البالكوم املشال  .2

 ة :املمية الزمني(  خامساا  )
 (.qedu@ksu.edu.saالربيمي ) عرباملتابعة عل  الطلب  الباحثــ/ـة، وعل  ( أاي  عمل 5املمية الزمنية إلجناز الطلب  ي ) 

 متمنني للجميع التوفيق،،

https://education.ksu.edu.sa/ar
https://goo.gl/
https://goo.gl/

