
 إجراءات استقبال جلنة الدراسات العليا للمواضيع

 خطاابت( -خطة حبثية  –)تصور مبدئي 
ليت ترد إليها من يوم األحد إىل خطط البحوث واخلطاابت اليا املواضيع اخلاصة ابلتصورات و تستقبل جلنة الدراسات الع  -1

 يوم الثالاثء من كل أسبوع فقط. 

اقبل السيييييييا ة حسيييييييب وريا ورود ا اخلطاابت( كل يوم أربعاء صيييييييباحا   -خطط البحثية  –املواضييييييييع االتصيييييييورات  ترتب -2
العاشيييييرح صيييييباحا ( وتدرع ا  دول أ  ال اللعنة وتواع  لل أ  ييييياء اللعنة ا قش  اليوم. ويناقمل  دول األ  ال املدرع ا 

األربعاء القادم، والغرض من  ذا امبعىن اال  ال تواع األربعاء من  ذا األسبوع وتناقمل ا األسبوع القادم كل يوم أربعاء فقط. 
 .ملواضيع وإبداء الرأي واملالحظات  ليها(ة أل  اء اللعنة لالطالع وقراءح ا و اوحة الشرص

 األربعاء فقط.  يومتعقد جلنة الدراسات العليا ا ت ا اهتا كل أسبوع  -3

 أو خطط حبوث. قسا سواء كاقت تصورات مبدئية  7املسل ة إىل اللعنة  ن  ال يقل  دد النسا -4

لن يتم استقبال التصورات املبدئية واخلطط البحثية بدون  دول مالحظات اللعنة وبدون توقيع املرشد  ليها. ما  دا  -5
 التصورات املبدئية واخلطط املقدمة ألول مرح إىل اللعنة. 

. فإذا ااد  ن ا فيها قائ ة املرا عصشحات مب 8البد من اتباع ضوابط التصور املبدئي ا  دد الصشحات حبيث ال تزيد  ن  -6
 العدد احملدد لن يتم استقباله وار ا ه للطالب/ييية.

فإذا ااد  ن  .حة مبا فيها قائ ة املرا عصش 25 البد من اتباع ضوابط اخلطة البحثية ا  دد الصشحات حبيث ال تزيد  ن -7
 العدد احملدد لن يتم استقباله وار ا ه للطالب/ييية.

 جيب اتباع ضوابط القسم ا كتابة التصور واخلطة واملو ودح  لل موقع القسم لتوفري الوقت واجلهد  لل الطالب واللعنة. -8

 القسم النسائي الطالبات واملرشدات خبطاابت اللعنة.  يزود -9

مالحظات ضح ويربر ذلك ا  دول يو تتعلق ابلتصور أو اخلطة البحثية لدى الطالب أو املرشد مالحظات  كانإذا   -10
 لعنة. ال

 –لقسم اا ت ا ات جمل  ا مثل قد تؤ ل مناقشة بعض املواضيع من تصورات أو خطط وذلك را ع لبعض الظروف -11
 (املواضيع ا  دول األ  ال كثرح  -ارات الشهرية أل  اء اللعنةاالختب

 ال تستقبل اللعنة املواضيع قبل بداية االختبارات النهائية أبسبو ني.  -12


