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  الرتبويةاإلدارة تعليمات التقدمي يطلب مناقشة عنوان أو خطة لقسم  

  : التقدمي إال �رسال  خلن يُعتمد �ري . 1
  على الربيد اإللكرتوين  كاملة بنسختها النهائيةمرفقًا به العنوان أو اخلطة  ا لكرتونيً إ منوذج طلب التقدمي  -

l.commaigPlansKSU@ 
  48لقسم النساء خالل  ورقيتني  نسختني فة ل Xإلضالقسم الرجال  - بسلك لكل نسخة مغلفة - ورقية مطبوعة نسخ  ثالث  ُتسّلم -

الطلب اإللكرتوين معلقاً ملدة   ى، علماً eنه سيبق)مسؤولية املتقدم التأكد من وصول النسخ للقسمني ساعة من التقدمي اإللكرتوين (
  ، لطلب اإللكرتوين وعلى املتقدم إعادة الطلب من جديد ا   غى، فإن مل يتم االستالم سيليومني دون اعتماده حلني تسليم النسخ الورقية

  . واألولوية ملن يكمل مجيع املتطلبات أوالً 

ال داعي إلضافة ورقة  ( هو الورقة األوىل من كل ملف مرفق أو مطبوع وليس مستقًال عنه -كامل البياuت-يكون هذا النموذج  أنجيب  . 2
  . )التعليمات 

لكرتونية ألعضاء  إ يقوم املتقدم أيضاً �رسال نسخ    بعد ذلك   ، حقاً والربيد اإللكرتوين لألعضاءالده مبوعد املناقشة  سيتم التواصل مع املتقدم لتزوي . 3
  . اللجنة 

  : ستكون األفضلية حسب التايل  . 4
  . )الظاهر يف الربيد اإللكرتوين للجنة اخلطط العلمية وقت و�ريخ التقدمي ( -
  . استكمال مجيع املتطلبات  -
  . االختبار الشامل  اجتاز ملن  -

  . ، أما يف حال كثرة املتقدمني فسيكون عدد من يتم مناقشتهم ثالثة مني لكل أسبوع دِّ قَ تَـ ة مُ قشستتم منا . 5

، وقد تقوم اللجنة بعقد اجتماع  ملناقشة املتقدمنيص كموعد �بت  11ص وحىت  9من الساعة  ًءامت حتديد يوم اخلميس من كل أسبوع بد . 6
  . ص  10ص وحىت  8من الساعة ًءا  عناوين أو خطط إضافية يف حال كثرة املتقدمني يوم األربعاء بد استثنائي ملناقشة

مبربرات مقبولة   @l.commaigPlansKSU  يف حال اعتذار أحد املتقدمني بعد استكماله للمتطلبات جيب إرسال بريد إلكرتوين على . 7
 اقشتهللجنة اخلطط العلمية حال إبالغ املتقدم مبوعد من

ُ
مباشرة وإحالل من   يليه ي ذم برتحيله لألسبوع التقدّ ، فإن مت القبول فسيتم إبالغ امل

  . إعادة التقدمي مرة أخرى ة ـ/ـ ، أما يف حال عدم القبول فعلى الطالبيليه مباشرة حمله 

  . )انظر اجلدول املرفق ان (و العنو أXستيفاء مجيع عناصر اخلطة   بطريقة علمية صحيحةكتب العناوين أو اخلطط ن تُ أ جيب  . 8

  . ليسهل الرجوع هلا أثناء املناقشة مة مرقّ جيب أن تكون ورقات اخلطة أو العنوان  . 9

  . يف حال إعادة إرسال الطلب أكثر من مرة سيتم اعتماد األخري فقط  . 10

  . دقيقة ملناقشة اخلطة   45مت ختصيص نصف ساعة كحد أقصى ملناقشة العنوان و  . 11
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  : عد املناقشةأثناء وب 

عيد قراء§ا على أعضاء  يُ مث  ةقشناء املناأث) فعلى املتقدم أن يقوم برصد مجيع امللحوظات من أعضاء اللجنة  طلب موافقة على عنوان إن كان ( . 12
ن  إال إلخطة م بطلب املناقشة ل مث يقوم ببناء خطته والتقدّ  ، ة عنوانه حسب التوجيهغمث بعد ذلك يعيد صيا ،اللجنة للتأكد من صحة رصده

  . طلبت اللجنة إعادة طلب تقدمي العنوان من جديد فيعين عدم االعتماد

 ف) طلب موافقة على خطة ( نإن كا . 13
ُ
مث يعيد قراء§ا على أعضاء   أثناء املناقشةم أن يقوم برصد مجيع امللحوظات من أعضاء اللجنة دّ تقعلى امل

  . اللجنة للتأكد من صحة رصده

 ، على ) افقة على اخلطة بشرط إمتام التعديالتاملو (يف حال  . 14
ُ
  : أن م دّ تقامل

  . دول امللحوظات وما مت بشأ¬اجي -
 . ملطابقة Xيعيد خطته املعدلة مشفوعاً بتوقيع املرشد على جدول التعديالت   -
عّدلة واملوقع على خطا®ا  الرتبوية مع اخلاإلدارة اليت مت التعليق عليها من قبل أعضاء اللجنة لقسم  النسخ املتوفرةتسليم  -

ُ
طة امل

  . ¯لس القسمXلتعديالت من املرشد للمطابقة ودون احلاجة إلعادة املناقشة وذلك إلدخاهلا 

علماً eنه لن يتم  ) ةالبحثي اخلطط مقرتح اعتماد  م نظا( ن يقوم برفعها ملوقع الدراسات العلياأ على املتقدم  جملس القسم من بعد اعتماد اخلطة  . 15
  . امل حسب توجيه سعادة عميد كلية الرتبية ال بعد اجتياز االختبار الشإ  االعتماد
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  قائمة املهام لالعتماد

Checklist  

  : قبل املناقشة

  مت استيفاء عناصر العنوان أو اخلطة حسب التعليمات يف الطلب املراد تقدميه .  
 مت ترقيم األوراق .  
 ) منوذج طلب مناقشة عنوان أو خطة مت إكمال( .  
  أخذ مت X لتقدمي املوافقة من املرشد .  
 )من امللف اإللكرتوين ) هو الورقة األوىل منوذج طلب مناقشة عنوان أو خطة .  
 )ف ) هو الورقة األوىل من امللف الورقي املغلّ منوذج طلب مناقشة عنوان أو خطة .  
  نسختني لقسم النساءمت طباعة ثالث نسخ ورقية لقسم الرجال و .  
 مت التغليف بسلك لكل نسخة ورقية .  
 لكرتوين على الربيد اإللكرتوين للجنة اخلطط العلميةمت التقدمي اإل : l.commaigPlansKSU@  
  تسليم النسخ الورقية خالل يومني من التقدمي اإللكرتوين مت .  

  
  : أثناء وبعد املناقشة

 مت تسجيل ملحوظات أعضاء اللجنة أثناء املناقشة .  
  اقشة بعد املن بشأ¬ا مت جدولة التعديالت وما مت .  
 متت موافقة املرشد بتوقيعه على خطاب التعديالت حسب النموذج .  
  ّعالرتبوية مع خطاب التعديالت املوقّ اإلدارة لة لقسم مت تسليم نسخة اخلطة املعد .  
  بعد اعتمادها من جملس القسم  )ة البحثياخلطط مقرتح اعتماد   منظا (ملوقع عمادة الدراسات العليا  مت رفع اخلطة . 
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