
 صح( في قسم اإلدارة الصحيةتا599تعليمات بخصوص مشروع البحث )

 هـ1443الفصل الدراسي األول 

 (التنفيذي)التعليم 

 

واجراء  العامة للبحث العلمي وأخالقياته، االلتزام بالقواعدمقرر مشروع البحث لراغبين بتسجيل على جميع الطالب ا

، وعلى كل طلب التأكد من رقم الشعبة واسم المحاضر في جدوله الدراسي وعدم تغيير البحث وفقا للمعايير العلمية

الشعبة بأي حال دون الرجوع للمنسق، أو رئيس القسم. هذا المقرر هو متطلب رئيس للنجاح بهذا البرنامج، وعلى كل 

 التقييد بالنصائح التالية:طالب 

 

الطالب الذي ف، التدريس بنسب متساوية، وبالتخصصء هيئة ح( على أعضاصتا 599يتم توزيع مقرر ) -1

 عبئ.وال تحسب  السابق،يؤجل أو ترصد له درجة غير مكتمل سابقاً يتم تسجيله عند مشرفه 

البحث، ول من مشروع ( فص3البد من انجاز ما ال يقل عن ) )ل( غير مكتمل الموافقة على رصد لكي تتم -2

لطلب لمجلس القسم، ويمكن النظر في الطلب حسب المبررات ويتم رفع الطلب مع كتابة الفصول وارفاق ا

 .) يرسل الطلب في األسبوع الثالث عشر كحد أقصى( في تأخر التسليم

ينصح الطالب قبل بدء البحث أن يأخذ شهادة حضور من أحد المراكز المتخصصة في أخالقيات البحث   -3

 Protecting Human تصة بوتكون هذه الدورة مخ -العلمي مثل مدينة الملك عبد العزيز

Research Participants    وهذا ال يعفيه من الحصول على موافقة أخالقيات البحث العلمي بل دعم

 لطلبة فقط.

 

و أخذ مالحظاته  ا  أسبوعي واالجتماع وأهدافه البحث  وتحديد عنوانعلى كل طالب سرعة التواصل مع مشرفة  -4

قبل األسبوع  ىاألول، لكي يستطيع الطالب اكمال المشروع بالوقت المحدد و تسليم المسودة و تحسين بحثة

 الثاني عشر.

 

يحتوي عنوان البحث واسم الطالب  كلمة(، 250)بحدود  يتم إرسال ملخص البحث من المشرف فقط، -5

هـ الموافق 5/5/1443 الخميسقبل نهاية دوام يوم يتم االرسال من الطالب، وذلك وال والمشرف، 

هـ الموافق 14/05/1443 الطالبالسبت  يوم م، ويقدم الطالب مشاريعهم البحثية9/12/2021

( في يوم (F94الطالبات بقاعة رقم  أما ،(94F) مساء بقاعةالرابعة في تمام الساعة  م، 18/12/2021

وذلك بعد جدولة الطالب  ،مساء الرابعة في تمام الساعةم 17/12/2021هـ الموافق 13/5/1443 الجمعة

 والطالبات.

 

يحتوي عرض الطالب )لمدة عشر دقائق( على مقدمة وهدف الدراسة والمنهجية وأهم النتائج والنقاش  -6

ويترك للمشاركين األسئلة لمدة خمس  ويتأكد الطالب من خلو المحتوى من األخطاء بأنواعها،  والتوصيات.

، وخاصة أثناء المناقشة مع بقية دقائق فقط، وعلى الطالب أن يأخذ جميع المالحظات التي تحسن من بحثه

 الطالب.

 

بها بيانات البحث مكتوب بصيغة ( HA@KSU.EDU.SA) يسلم الطالب نسختين من بحثه ونسخه الكترونيه -7

ـ "  الطالبعمل مع يناسب وبما الموضوع د عضو هيئة التدريس من أصالة أن يتأك" ويجب PDF"الورد" وال

هـ 19/5/1443هو يوم الخميس النهائي تسليم لل%، آخر يوم 10من عدم زيادة التشابه عن  واهتمامه والتأكد

 م.23/12/2021الموافق 

 



الطالب بتسليم  (، وموقع من الطالب. ويجب أن يلتزمDeclarationال يقبل أي بحث مالم يكن مرفق به ) -8

 بحثه بشكل يخلو من األخطاء اللغوية والعلمية محتوياً على األقل ما يلي:

 

 واستخدام شعار الجامعة الرسمي فقط. ،العنوان بشكل واضح واسم الطالب والمشرف والسنة الدراسية: أوال -9

 .مرقمة كذلك األشكال والجداولتتبعها المحتويات وتكون بشكل آلي وليس يدوي، و: ثانيا  

موقع من الطالب بمحتويات البحث وأنه لم ينقلها وأن كان هناك نقل فتتم اإلشارة له )أنظر موقع  : إقرارثالثا  

 القسم(.

الفصول الطبيعية للبحث عادة تكون: مقدمة، أدبيات الدراسة، المنهجية، النتائج، النقاش، التوصيات، : رابعا  

تنس أن تلخص الفصل بعنوان فرعي  ( والOverviewكمقدمة )ابدا كتابة الفصل بجملتين أو ثالثة 

(Summary) .فالمراجع والمالحق 

 

 تذكير:

 وغالبا اليقبل. -بدون جمع بيانات أولية أو ثانوية تكون ابتعدت عن تحقيق هدف مشروع البحث -

 .( غير مقبولة لمشاريع البحثSystematic Reviewاألدبيات الدراسية و ) -

 .( مشارك384تقل العينة عن ) استبانة فتأكد من مصداقيتها وثباتها ويجب أالإذا استخدمت  -

 ( مشاركين.10تقل العينة عن ) أالاستخدمت البحث الكيفي حاول  إذا -

بحثك النهائي هو انعكاس ألدائك ومعرفتك خالل السنتين السابقتين، لذا عليك التأكد من السالمة المعرفية  -

ال في مشروع البحث الذي تقدمه، اجعله يعكس زيادتك المعرفية في للمحتوى وكذلك الدقة والكم

 البرنامج.

 

لين بداية كل فصل لجميع الطالب والطالبات المسجمشروع البحث هو استكمال للقاء التعريفي الذي عقد مع  -10

 وبه تظهر المعارف األساسية في البرنامج: المعرفة والتفكير الناقد والقيادة. البرنامج،في 

مرة واحدة على األقل والتواصل عن طريق البريد الرسمي للجامعة  أسبوعكل  بمراجعة المشرف ننصح -11

واال  -بدى المشرف رغبتهإذا أ –، ويمكن للطالب التواصل مع المشرفين المحددين خالل فترة اإلجازة فقط

 .فاألصل هو التواصل بعد التسجيل في النظام. 

Ha@ksu.edu.sa 

 

 بالتوفيق والنجاحمع تمنياتنا للجميع 

 د. محمد الجعيد

 

 

 

 


