
 لطالب الدراسات العليا حول تسجيل املوضوعات مهنة وضوابطقواعد 

قبل توققع خطابات من طدم بحث الؿوضوع )أو تحؼقق الؿخطوط( يجب التلكد  -1

االستػسار طن الؿوضوطات وإرسالفا لؾجامعات من الوسائل الؿتاحة من تسجقل 

 دون جدوى .الؿوضوع من طدمه ، حتى ال يشغل الؼسم ب

ع ع من الؿرشد األكاديؿي لؾطالب ، ثم توق  خطابات االستػسارات طن الؿوضوع توق   -2

، مباشرة من طؿقد الؽؾقة ، وترسل لؾجفة الؿعـق ة ، دون الحاجة إلى توققعفا من الؼسم 

 .، وهو الؿسئول طـفا ويتول ى الطالب إرسالفا لؾجامعات بطريؼته ، ومتابعة ردودها 

ص إن كان الطالب يرغب يف تحؼقق مخطوٍط : فقجب أن  -3 يؽون الؿخطوط يف تخصُّ

يعرضه طؾى مجؾس الؼسم كؿشروٍع طؾؿيٍّ ، يـظر فقه الدراسات الؼضائقة ، وأن 

ة يف الؼسم ، وإذا كان يصؾح ـاء طؾى الضوابط العؾؿقة الُؿَؼر  الؿجؾس ، ويؼره أو يرفضه ب

 .الطالب طن صريق الؿجؾسوزيعه بقن ألكثر من رسالة فقتم ت

إذا وافق الؿجؾس طؾى الؿخطوط الؿؼدم من الطالب فقجب طؾقه البحث طن مخطوصاته  -4

 واستقػائفا ، وطدم التساهل يف هذا األمر لؿا له من أثرٍ مفمٍّ يف التحؼقق .

فقجب أن ُتؽتب خطته وفق الؿـفجقة العؾؿقة : موضوطًا بحثق ًا  الرسالةإن كاكت  -5

د فقفا الواضح : أهؿقة الؿوضوع ، وأسباب اختقاره ، والدراسات  بوضوٍح ة التي ُتَحد 

والخطة السابؼة حول الؿوضوع ، والػروق الجوهري ة الواضحة بقـفا وبقن الؿوضوع ، 

 التػصقؾقة ، والؿـفجق ة العؾؿقة التي سُتت بع يف كتابته .

الـؿوذج والخطة تؽتب خطتفا وفق وإن كاكت الرسالة تحؼقق مخطوٍط : فقجب أن  -6

 التراث يف الؼسم . كتب لتحؼقق  الؿعتؿدة

، يرفق الطالب بخطته جؿقع األوراق الؿطؾوبة والؿؼاركات الالزمة قبل تسؾقؿفا لؾؼسم  -7

 .وال تعرض طؾى الؿجؾس إال  الخطة الؿؽتؿؾة 

عًة من مرشده بالؿوافؼة يسؾِّم الطالب كسخة مؽتؿؾة من خط ته بالؿرفؼات األصؾقة موق   -8

( كسخة ورقق ًة كامؾة ، توزع طؾى من أرادها من أطضاء 15)إلى الؼسم ، ويرفق بفا 

 الؿجؾس .



أطضاء  لؽتروين لجؿقعفؼاتفا طبر البريد اإليؾتزم الطالب بإرسال خطته كامؾة بؿر -9

ـ ى ل  االصالع طؾقفا وفحصفا .فم الؿجؾس ، حت ى يتس

الطالب الذي يرغب يف طرض خطته طؾى مجؾس الؼسم تؼديؿفا وفق ما يجب طؾى  -11

ؾِّم بعد سبق قبل يوم األحد الذي يسبق اكعؼاد الؿجؾس مباشرة ، طؾى أقصى حدٍّ ، وما ُس 

 الجؾسة التالقة .ول جددرج طؾى ذلك لؾؼسم ، أو طبر البريد اإللؽتروين لألطضاء يُ 

واالصالع طؾى رأي بعد اكتفاء جؾسة الؼسم ، مع مرشده مباشرة طؾى الطالب التواصل  -11

وااللتزام بؿا يطؾبه الؿجؾس مـه سريعًا ، إن كان هـاك الؿجؾس ومؾحوضاته ، 

طؾى الجؾسة التالقة  -اإلمؽان بؼدر  –لتعرض مالحظات أو صؾبات تخص الخطة ، 

 . لؾؼسم ، وال تتلخر أو تـسى

ز الـسخ بعد موافؼة مجؾس الؼسم طؾى الخطة ، طؾى الطالب خالل ثالثة أي ام ، أن  -12 ُيَجفِّ

الؿطؾوبة من الخطة لؾعرض طؾى مجؾس الؽؾقة ، حت ى تعرض خطته ، وال تتلخر 

 محاضر الؼسم سواًء يف الذهاب لؿجؾس الؽؾقة ، أو اكتفاء العرض طؾقه .

 وباهلل تعالى التوفقق ،،،
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