
 املرشد:طلب تعيين 

 ( طلب تعيين 1النموذج رقم )بطلب تعيين املرشد/ة بتعبئة  إلى لجنة الدراسات العليا بالقسم يتقدم الطالب/ة

أهمية  الدراسة، الدراسة، أهداف الدراسة، أسئلةمشكلة  املوضوع،مع مختصر ملوضوع البحث يتضمن ) ة/مرشد

 .(الدراسة ....

 مكتبة امللك فهد بعدم دراسة املوضوع من إفادة  إرفاق.
ً
 سابقا

  األصالة والجدة في اختيار املواضيع تحري. 

  واعتماده.يعرض على مجلس القسم ألخذ املوافقة النهائية  لجنة الدراسات العليامن  على الطلببعد املوافقة 

 

 فحص الخطة )سيمينار(: إجراءات

  دليل كتابة الخطة البحثية والرسالة العلمية املعتمد من كلية اآلدابانجاز الخطة وفق. 

  ( طلب تشكيل 2النموذج رقم )يتقدم مرشد/ة الطالب/ة بطلب فحص الخطة للجنة الدراسات العليا بالقسم بتعبئة

 .لجنة فحص الخطة )سيمينار(

 املرشدمع ملوضوع الخطة  األقربدريس تخصصهم الدقيق أعضاء هيئة ت تشكيل لجنة فحص الخطة )سيمينار( من 

 .من قبل لجنة الدراسات العليا

 ( موعداتحدد لجنة فحص الخطة )سيمينار  
ُ
 للموضوع والخطة ويكون ملزما

ً
 شفهيا

ً
مع الطالب/ة لتقديم عرضا

 وفق ما يراه القسم لطالب وطالبات مرحلة املاجستير.
ُ
 لطالب وطالبات مرحلة الدكتوراه واختياريا

 

 البحث:رفع خطة  إجراءات

  وذلك في إخراج الخطة. املعتمد من كلية اآلداب كتابة الخطة البحثية والرسالة العلميةبدليل التأكد من االلتزام 

 لطالب وطالبات علم االجتماع على االيميلإلى مسؤولي مراجعة الخطط الخطة  إرسال wearif@ksu.edu.sa  وطالب

   obinobaid@ksu.edu.saوطالبات الخدمة االجتماعية على االيميل 

 على  ة/يقوم الطالب الخطة من مسؤولي املراجعة بعد اعتماد 
ُ
موقع اعتماد مقترح الخطط برفع الخطة الكترونيا

 نموذج التعهد املشترك. إرفاقمع مالحظة  /https://eservices.ksu.edu.sa/PRPAالبحثية بعمادة الدراسات العليا 

  الخطة إقرارنموذج + التعهد املشتركنموذج مرفق معه ) ( طلب رفع الخطة3نموذج رقم )يقوم املرشد/ة بتعبئة 

 فحص الخطة )سيمينار(. لجنة موقع من أعضاء

 القسم.ملجلس  الرفععلى لجنة الدراسات العليا للموافقة و  العرض 

 

 

 الرسالة:طلب تشكيل لجنة مناقشة 

  وذلك في إخراج الرسالة. بدليل كتابة الخطة البحثية والرسالة العلمية املعتمد من كلية اآلدابالتأكد من االلتزام 
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 بان النسبة القصوى املسموح ملعرفة نسبة االقتباس  بالقسم يرسل املشرف نسخة من الرسالة للجنة األخالقية 
ً
علما

 . socarts@ksu.edu.sa (على االيميل%25بها )

 الرابط على من قبل املشرف رفع الرسالة الكترونياتhttps://eservices.ksu.edu.sa/DiscussionThesis/ مع مالحظة

 .خطاب النشر لطالب وطالبات الدكتوراه إرفاق

  لنسبة  تقرير اللجنة األخالقية رفقوي بعد تعبئته، ( طلب تشكيل لجنة مناقشة الرسالة4نموذج رقم )املشرف يرسل

 إلى لجنة الدراسات العليا.  االقتباس

 بذلك لالعتمادملجلس القسم  والرفع تقوم لجنة الدراسات العليا باقتراح لجنة املناقشة. 

 

 :مالحظات
سيكون مقرر إعداد خطة البحث متاح للطالب/ة من املستوى الثالث وليس ملزم التسجيل فيه إال ملن يبدأ بالعمل  -1

 يضيع الطالب/ة فرص تسجيل املقرر وهي فرصتين فقط. لكيالعلى الخطة 

 يلزم وجود خطاب نشر ضمن إجراءات مناقشة الرسالة لطالب وطالبات الدكتوراه -2

  sralanazi@KSU.EDU.SAجنة الدراسات العليا ترسل على االيميل جميع الطلبات الخاصة بل -3
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