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 المقدمة

إطار   الرسائل  في  املوافقة على  إجراءات  تنظيم  العليا نحو  الدراسات  سعي عمادة 

العليا   الدراسات  برامج  جميع  في  العمل  آلية  وتوحيد  البحثية  واملشاريع  العلمية 

ف بناء  بخصوصها؛  الدليل  هذا  أعد    العليا،   الدراسات  طالب  احتياجات  علىقد 

البحثية  واملشاريع  العلمية  الرسائل  على  الدراسات    واملشرفين  برامج  على  والقائمين 

الرسائل العلمية واملشاريع البحثية  توحيد منهجية إعداد في   لهم  موًجهاليكون و ، العليا

و العلمية  األقسام  جميع  جميع  في  العلمية في  الطالب  رحلة  عملية    بدًء    مراحل  من 

 وفق اللوائح والقواعد املعمول بها في جامعة تبوك.  على املشروع أو الرسالةاملوافقة 

 وهللا ولي التوفيق.
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 المصطلحات

  التخرج  بحث •
ً
 أو فصلين دراسيين، ويكون محدد املوضوع، ويؤهل  : بحث قد يستغرق فصال

ً
دراسيا

 ضمن مقررات البرنامج. 
ً
 للدرجة العلمية، ويكون مقررا

وقدمها العلمية  الرسالة • الطالب  أعدها  والتي  ونتائجه،  البحث  تمثل  التي  العلمية،  األطروحة   :

 لغرض الحصول على الدرجة العلمية.

بر املقرر  • في خطة كل  الدراسية  املادة  في كل  ا رقم ورمز ووصف    : وتشمل  ، نامج:  ملحتوى، وتخضع 

أو  سابق  متطلب  لها  يكون  أن  أو  مستقلة،  تدرس  أن  ويجوز  والتطوير  والتقييم  للمتابعة  قسم 

 ويمكن اإلعفاء من املتطلب السابق أو املتزامن بناًء على اختبار لنواتج تعلم محددة. معها،متزامن 

التدريس   • هيئة  عضو  هو  والكفاءة،  املشرف:  الخبرة  ذوي  من  املشرف  من  موجًها  أو  عين  الذي 

 لذلك. ة ومتابًعا لطالب الدراسات العليا في إعداد الرسالة أو املشروع البحثي وفق اللوائح املنظم

وفق اللوائح املنظمة   مساعدا   –عند الحاجة    - يعين  عضو هيئة التدريس    هو      :املساعد  شرفامل •

 لذلك.
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الرسائل العلمية واإلشراف ب اللوائح والقواعد التنفيذية الخاصة
 والمناقشة

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم  ، بالالئحة املنظمة للدراسات العليا في الجامعاتتضمنت  

عدة مواد لتنظيم    ( الصادر بموجبه الالئحة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات1444/  9/  2))

واملتمثلة في املواد    ج ومنح الدرجة يالتخر   الرسائل العلمية واإلشراف واملناقشة املشاريع البحثية و 

 والتي يتضح منها اآلتي: تنظيمية،وقواعدها التنفيذية وما يتصل بها من قرارات   (56 -36)

 الرسائل العلميةتنظيمات الموافقة  -أواًل 

قررات الدراسية  املعلى طالب الدراسات العليا بعد اجتيازه خمسين في املائة على األقل من   -1

( التقدم  ال يقل  وبمعدل تراكمي  
ً
القسم حسب الضوابط  إلى    الرسالة   بخطةعن )جيد جدا

 املقررة من اللجنة الدائمة. 

 يشترط أن تكون رسالة أو مشروع التخرج للطالب مرتبطا مع هوية الكلية البحثية.  -2

على   ،والدكتوراه بلغة التدريس املقرة للبرنامج من مجلس الجامعة   املاجستيرتكتب رسائل   -3

أن تحتوي الرسالة العلمية على ملخٍص واٍف لها باللغة العربية في حال كانت الرسالة العلمية 

 بغير اللغة العربية. 

املشارك -4 واألساتذة  األساتذة  العلمية  الرسائل  على  التدريس  و يشرف  هيئة  أعضاء  من  ن 

على   يشرف  أن  املساعد  لألستاذ  ويجوز  املا  أبحاثبالجامعة،  ورسائل  جستير  التخرج 

واملساعدة في اإلشراف على الرسائل العلمية املرحلة الدكتوراه. إذا كان لديه بحثان منشوران  

 في مجلة علمية محكمة.  - في مجال تخصصه  – للنشر  و مقبوالنأ

لألستاذ  -5 في   يمكن  واملساعدة  املاجستير  ورسائل  التخرج  أبحاث  على  يشرف  أن  املساعد 

في قاعدة    انن منشور احال كان له بحث  الدكتوراه فيحلة  اإلشراف على الرسائل العلمية ملر 

( أو  ARCIFأو    SCOPUS)العلمية، وفي قاعدة    للتخصصات  Web of Science (ISI)بيانات  

 نسانية.املجالت العلمية املحكمة التابعة للجامعات السعودية للتخصصات اإل
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يجوز أن يقوم باإلشراف أو املساعدة في اإلشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي   -6

التدريس. سواء من   العلمية من غير أعضاء هيئة  في مجال بحث الرسالة  الخبرة والكفاءة 

 بناًء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.  خارجهاداخل الجامعة أو من 

في نهاية كل فصل دراس ي. وتحديد مدى تقدمه في الرسالة    الطالبيقوم املشرف بتقييم أداء   -7

 والقواعد املنظمة العلمية، وفًقا لآلليات 

 يستمر املشرف  بالجامعة، املشرف خدمة انتهاء مع  العلمية للرسالة الطالب إنهاء تزامن إذا -8

 .ممكنا ذلك كان متى الطالب رسالة مناقشة  حتى

الرسالة العلمية، بناًء على تقرير املشرف على الرسالة    مرحلةإذا ثبت عدم جدية الطالب في   -9

العلمية، يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم املختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتالف  

 س ي القسم والكلية. لأسباب اإلنذار يلغى قيده، بناًء على توصية مج

رسائل    أربع على  يحدد اإلشراف الدراس ي لعضو هيئة التدريس للرسائل العلمية بحد أقص ى   -10

في وقت واحد العليا االستثنا علمية  للدراسات  الدائمة  للجنة  بناًء على    ء، ويجوز  من ذلك 

 توصية مجلس ي القسم والكلية.

مقابل    بواقع ساعة معتمدة واحدةللمشرف الرئيس أو املساعد  يحتسب العبء الدراس ي   -11

مع مراعاة ما ذكر في القاعدة التنفيذية للمادة    شراف على رسالة املاجستير أو الدكتوراهاإل 

 "الخامسة واألربعون". 

يشترط في لجنة املناقشة على ضوابط اختيار أعضاء لجنة املناقشة في مرحلة املاجستير:   -12

 رسائل املاجستير ما يأتي: 

 ويكون  .أ
ً
 لها. أن يكون عدد أعضائها فرديا

ً
 املشرف مقررا

أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة من بين أعضاء هيئة التدريس وال يمثل   .ب

 املشرف واملشرف املساعد )إن وجد( أغلبية فيها. 

 أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة، أو األساتذة املشاركين، على األقل.   . ج

 . الجامعةأن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج  .د

 تها بموافقة ثلثي األعضاء على األقل. اأن تتخذ قرار  .ه
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يشترط في لجنة املناقشة على رسائل  ( ضوابط اختيار أعضاء لجنة املناقشة في مرحلة الدكتوراه:  2

 الدكتوراه ما يأتي:

 لها.   .أ
ً
، وال تقل عن ثالثة، ويكون املشرف مقررا

ً
 أن يكون عدد أعضائها فرديا

ملناقشة على األساتذة واألساتذة املشاركين، وال يمثل  تقتصر عضوية لجنة ا .ب

 املشرف واملشرف املساعد )إن وجد( أغلبية بينهم.

 أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد األساتذة على األقل. . ج

 أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.  .د

 فقة ثلثي األعضاء على األقل. اأن تتخذ قراراتها بمو  .ه

 عنه  لجنة املناقشةاملشرف على الرسالة من املشاركة في  في حال عدم تمكن  (  3
ً
، يقترح القسم بديال

 . اللجنة الدائمةقره تويوافق عليه مجلس الكلية و 

تاريخ  . ت8 القسم خالل أسبوع من  إلى رئيس  يقدم   من جميع أعضائها، 
ً
تقريرا املناقشة  عد لجنة 

 إحدى التوصيات اآلتية: 
ً
 املناقشة، متضمنا

 الرسالة العلمية والتوصية بمنح الدرجة. قبول  .1

قبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديالت، دون مناقشتها مرة أخرى، ويفوض أحد  .2

أعضاء لجنة املناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من األخذ بهذه التعديالت في مدة  

ستثناء من ذلك على أال يتجاوز  ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة، وملجلس الكلية اال 

 ستة أشهر من تاريخ املناقشة.

التي  .3 الفترة  خالل  مناقشتها  اللجنة  وتعيد  العلمية،  الرسالة  في  النقص  أوجه  استكمال 

يحددها مجلس الكلية، بناًء على توصية مجلس القسم املختص، على أال تزيد عن سنة  

 واحدة من تاريخ املناقشة. 

 مية. عدم قبول الرسالة العل .4

ولكل عضو من لجنة املناقشة على الرسالة العلمية الحق في أن يقدم ما لديه من مرئيات  

 من تاريخ  
ً
مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل إلى رئيس القسم في مدة ال تتجاوز أسبوعا

 املناقشة، ويرفع إلى عميد الكلية مع تقرير الجنة املناقشة.
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القسم املختص تقرير لجنة املناقشة إلى عميد الكلية في مدة ال تتجاوز أسبوعين من    رئيس يرفع  .  9

 لرفعه إلى اإلدارة التنفيذية. تاريخ املناقشة:

على أال يقل معدله ،  بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطة البرنامج  الطالبيتخرج  .  10

بر  لكل  الجامعة  يحدده مجلس  الذي  املعدل  فيالتراكمي عن  يقل  أال  على  األحوال عن    نامج،  كل 

 ."
ً
 تقدير "جيد جدا

مجلس  .  11 يقرها  ضوابط  وفق  الدرجة،  يمنح  املناقشة  من  تمكنه  قبل  الطالب  وفاة  حال  في 

 الجامعة بناًء على اقتراح اللجنة الدائمة.

   التخاذ القرار.الوكيل املختص التوصية بمنح الدرجة العلمية إلى مجلس الجامعة  أويرفع النائب 
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 المشاريع البحثيةتنظيمات الموافقة على  -ثانًيا 

الشعبة   -1 في  الطالب املسجلين  يقل عدد  التخرج عن خمسة طالب، وملجلس    ملقرر ال  بحث 

 الضوابط التنظيمية.الكلية االستثناء من الحد األدنى، وفق 

يكون العبء التدريس ي )ألستاذ مقرر املشروع البحثي( هو عدد الوحدات الدراسية ملقرر   • -2

املشروع البحثي، وال يتم احتساب عبء تدريس ي إضافي إذا امتد املشروع البحثي لطالب املقرر  

 )أو بعضهم( ألكثر من فصلين دراس ي. 

 ( في اجتماعه رقم  العليا  للعام  15اتخذ مجلس عمادة الدراسات   )( ( املنعقد  1443الجامعي 

)  (2022  -3  -8)  املوافق رقم  بالخطاب  الجامعة  رئيس  معالي  من  بتاريخ  11485)واملعتمد   )

 ( القرار التالي: 21/ 3/ 2022)

لمشاريع البحثية  ل  املنظمةاإلجراءات    بتوحيد وتجويد قرر مجلس عمادة الدراسات العليا  

   التالي:على النحو برامج الدراسات العليا في 

 50: يمكن لطالب املاجستير تسجيل مقرر املشروع البحثي والبدء في إجراءاته بعد إتمام )  أواًل

 البرنامج بنجاح.  )%من

: ُيسند مقرر املشروع البحثي لعضو هيئة التدريس من قبل القسم العلمي، وُيحسب  ثانًيا

عام دراس ي ) ثالثة فصول دراسية( كحد أقص ى، مع استمرارية اإلشراف  ملدة    في العبء التدريس ي

 منه.   على الطالب وحثه على االنتهاء

إلقراره  ثالًثا العلمي  القسم  في  العلمية  اللجنة  على  البحثي  املشروع  عنوان  عرض  يتم   :

 (1واعتماده وفًقا للنموذج رقم.)

تقريًرا علمًيا إلى القسم العلمي املختص في نهاية كل  : يقدم املشرف على املشروع البحثي  رابًعا

 يوضح فيه نسبة اإلنجاز وأبرز الصعوبات واملعوقات التي واجهت الطالب إن وجدت. فصل

من  خامًسا مكونة  البحثي  املشروع  لتقييم  لجنة؛  ل 
 
شك

ُ
ت البحث  املشروع  من  االنتهاء  بعد   :

يمكن االستعانة بعضو متخصص من فسم  إضافة إلى املشرف على املشروع و   عضوين من القسم

 .) 2املشروع بيني  ويتم رصد متوسط الدرجة وفًقا للنموذج رقم ) آخر بالجامعة إذا كان موضوع

)سادًسا الدراس ي  العام  خالل  أقص ى  كحد  التدريس  هيئة  عضو  لكل  ُيسند  )مشاريع    4: 

 اسات العليا. في إضافة مشروع آخر بعد موافقة عمادة الدر  ءويجوز االستثنابحثية، 
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األقسام العلمية  من قبل جراءات التنظيمية للمشاريع البحثية وآليات تقييمهااإل 

 والكليات

يوضح  والذي    املشاريع البحثية للعلوم التربوية واألدبية الرسائل العلمية و كتابة    االلتزام بدليل .1

 البحثي.والفنية للمشروع  التنظيميةالقواعد 

املدة النظامية النتهاء الطالب    فإن  الدراس ي،لكون املشروع البحثي يقيم بدرجات مثله كاملقرر   .2

فصلين   تتعدى  ال  ومناقشته  البحثي   دراسيين،منه  املشروع  نصاب  احتساب  يتم  ال  ولذلك 

عن الفصليين الدراسيين، وبذلك يلزم عضو هيئة  طالبه    يتأخرلعضو هيئة التدريس الذي  

التدريس بمتابعة االشراف على الطالب ولكن بدون نصاب تدريس ي محتسب له لهذا املشروع  

إلنهاء   النظامية  املدة  عن  الطالب  تأخر  أسباب  به  يوضح  تقرير  تقديم  مع  املتأخر،  البحثي 

 املشروع البحثي.

يتم   .3 من    إلزامأن  البحثية  بمواضيعهم  إفادة  على  الطلبة  بضرورة حصول  العلمية  األقسام 

ولضمان    واصالتها،وذلك بهدف تجويد عناوين البحوث    االلكترونية،مكتبة امللك فهد الوطنية  

وأن يكون لكل طالب    سابقا،عدم تكرار بحوث سابقة من مشاريع بحثية لدفعات متخرجة  

اشتراك   وعدم   
ً
بحثيا للعلوم   أكثرموضوعا ً  بشكل خاص  وهذا  واحد  موضوع  في  طالب  من 

    واألدبية.التربوية 

أن يتم تصميم نماذج مخصصة لتقرير املشرف العلمي عن املشروع البحثي للطالب في نهاية  .4

 . الفصل األول، ويتم تقديمه الى رئس القسم

أن يتم مناقشة الخطط البحثية للمشاريع البحثية للطلبة في سيمنار علمي ويتم تقيمها وفق   .5

 النماذج املعتمدة في الكلية.
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بت .6 العلمي  املشرف  يقوم  املشروع أن  به صالحية  يؤكد  القسم  رئيس  من  معتمد  نموذج  عبئة 

 وفق النماذج املعتمدة في الكلية.  البحثي للمناقشة 

 العلمية،أن يقوم القسم العلمي باإلعالن عن مناقشات املشاريع البحثية مساواة بالرسائل    .7

 وذلك حتى يستفيد طلبة الدراسات العليا من هذه املناقشات.

شروع البحثي خالل املناقشة من قبل املناقشين عبر نموذج موضحا به معايير  أن يتم تقييم امل .8

 وفق النماذج املعتمدة في الكلية. التقييم

تقييمات   .9 على  بناء  القسم  رئيس  قبل  من  البحثي  للمشروع  النهائية  الدرجة  اعتماد  يتم  أن 

 وفق النماذج املعتمدة في الكلية. املناقشين

أي درجة ملشروع بحثي من قبل وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي  اعتماديتم  أن ال .10

 إال بعد إرفاق جميع نماذج التقييم+ إعالن املناقشة. 

البحثي   .11 العلمي نسخة من املشروع  العليا والبحث  الكلية للدراسات    Pdfأن يتم تسليم وكالة 

وكذلك الجهات ذات الصلة واملوضحة في نموذج إخالء الطرف على موقع    إخالء الطرف  عند

 عمادة الدراسات العليا. 
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 توجيهات عامة 

ف   القسم العلم  و تواصل الطالب مع المشر

 

 املشروع البحثي   / يقوم طالب الدراسات العليا بالتواصل مع املشرف )أو املشرفين( على الرسالة -أ

العلمي عن مرة واحدة كل أسبوعين   التواصل  يقل  أال  منتظمة، على  لقاءات  في  بصورة مستمرة 

 وبطريقة مجدولة. 

 يلتزم بحضور الدورات واملحاضرات التي يوص ي بها املشرف. -ب 

العلمي التابع له لقسم  باالعلمية    الحلقاتيجب على الطالب الدراسات العليا تقديم عدد من  -ج  

 ملا يأتي: 
ً
 أثناء مرحلة الرسالة العلمية، وذلك وفقا

م، ويعرض الطالب في هذه  عند االنتهاء من مقترح الخطة، وقبل عرضها على مجلس القس  -1

البحث   مقترح  منه،  وأهميتهالحلقة  والهدف  وطرق ،  توفر    ومنهجيته  ومدى  تنفيذه 

إمكانيات تنفيذه ومدى تميز فكرة البحث عما سبق عمله في هذا املجال والفائدة املرجوة 

 (.النماذج املعتمدة في الكليةوفق )  من تنفيذه 

بت -2 يقوم   
ً
نهائيا  

ً
تسليما العلمية  رسالته  العليا  الدراسات  طالب  تسليم  عرض  عند  قديم 

وطالب   التدريس  هيئة  وأعضاء  /املشرفون  املشرف  يحضرها  علمية  حلقة  في  لرسالته 

 الدراسات العليا بالقسم. 

)البحث   .د العلمية  الرسالة  ملراحل  زمني  الجدول  وضع  في  الطالب  مساعدة  املشرف  على 

 .ء منهاواالستقصاء، محاور البحث، تسليم الرسالة...الخ( واملدة الزمنية املتوقعة لالنتها 

عند تغيب الطالب عن لقاء املشرف ملدة شهر بدون عذر يقوم املشرف بإبالغ رئيس القسم   .ه

 العلمي التخاذ الالزم. 
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 النشر العلم   

 

 ما يلي: ،املشروع البحثي / نشر أبحاث مستله من الرسائل العلمية يراعى عند .1

 الرسالة. التنسيق مع املشرف / املشرفين على ب حق للطالب النشر ي •

 يذكر اسم الطالب واملشرف املساعد.  أنيجب على املشرف على الرسالة عند النشر  •

االتفاق   • حسب  األبحاث  تلك  على  واملشرفين(  )الطالب  املؤلفين  أسماء  ترتيب  يكون 

 والتنسيق فيما بينهم.

 املشرفين من داخل الجامعة. و كجهة انتساب للطالب  تبوك(أن يذكر اسم )جامعة  •

 

 ما يلي:كتاب،   شكلجزء منها في  أو املشروع البحثي / نشر الرسالة العلمية يراعى عند .2

 ي جامعة تبوك بخصوص ذلك.  ف ضوابط الئحة البحث العلمي  •

للكتاب  ذكر   • املؤلفين  واو أسماء  الطالب  /  مل هم  على  اشرف  ملشرفون 

 الرسالة.

 

تسجيل يجب    ،املشروع البحثي  / الحصول على براءة اختراع من الرسالة العلمية عند  يراعى   .3

الرسالة باسم كل من الطالب املشرف / املشرفين على الرسالة،    عنبراءة االختراع الناتجة  

بجامعة تبوك    ولوائح البحث العلمي    لقوانين( في ذلك طبقا  تبوكمع حفظ حقوق )جامعة  

 املنظمة لهذا الشأن. 
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