دليل المستخذم
لنظام اعتماد مقترح الخطط البحثية للذراسات العليا
(دليل الطالب /الطالبة)
جامعة الملك سعود
1433هـ
إػذاد
ػوادة الذراساث الؼليا
جاهؼت الولك سؼىد

1

هقذهت
يهذف َظاو اػرًاد يمرشح انخطط انثذثيح اإلنكرشوَي لييكُح و ذىثيك ػًهيح إلشاس أو
سفط انخطط انثذثيح نطالب انذساساخ انؼهيا تجايؼح انًهك سؼىد و ذىفيش إيكاَيح إَشاء ذماسيش
إدصائيح دسة تياَاخ يخرهفح.
خصائص ومزايا نظام اعتماد الخطط البحثية للذراسات العليا
 - 1انُظاو يطىس تانهغريٍ انؼشتيح و اإلَجهيزيح
 - 2انُظاو يطىس كُظاو وية نيسًخ نطالب و طانثاخ انذساساخ انؼهيا انًميذيٍ تانجايؼح
انذخىل إنً انُظاو تاسرخذاو يرصفخ انىية.
 - 3يسًخ نًُرسة جايؼح انًهك سؼىد فمط انذخىل إنً انُظاو.
 - 4يمىو طانة/طانثح انذساساخ انؼهيا ترمذيى خطح انثذث نهًىافمح ػهيها يٍ لثم انكهيح انري
يُرًىٌ إنيها تاإلظافح إنً يىافمح ػًادج انذساساخ انؼهيا.
 - 5يرى إسفاق َسخح يٍ خطح انثذث كجزء يٍ انطهة ػهً شكم  .PDFو يجة أٌ يسًخ
انُظاو ترذًيم أكثش يٍ يهف و رنك نيسًخ نهطانة ذذًيم َسخح جذيذج يٍ خطح انثذث
في دال طهة انرؼذيم.
 - 6يشسم انطهة يٍ لثم انطانة إنً سئيس انمسى يٍ خالل انُظاو و يرى إسسال سسانح ػثش
انثشيذ اإلنكرشوَي نشئيس انمسى نيرسًُ نًجهس انمسى اإلطالع ػهً خطح انثذث و ذشكيم
نجُح اإلششاف.
 - 7ال يسًخ انُظاو نهطانة ترمذيى طهة جذيذ تؼذ إسسال انطهة إنً سئيس انمسى أو يٍ يُىب
ػُه يا نى يرى انثد انُهائي في انطهة.
 - 8تؼذ ذذويٍ انثياَاخ انصادسج ػٍ يجهس انمسى ،يًكٍ نشئيس انمسى أو يٍ يُىب ػُه
سفط انطهة و إػادذه نهطانة/انطانثح نهرؼذيم،أو إسسانه إنً ػًيذ انكهيح أو يٍ يُىب
ػُه نهًىافمح ػهً خطح انثذث .يمىو انُظاو آنياً تإسسال سسانح تشيذ إنكرشوَي نهطانة أو
ػًيذ انكهيح تُاء ػهً انجهح انري ذى إسسال انطهة إنيها.
 - 9في دال سفط انخطح يٍ لثم يجهس انمسى أو جهح أخشي،يجة ػهً انطانة/انطانثح
ذمذيى طهة جذيذ و أخز يالدظاخ انجهح تؼيٍ االػرثاس لثم ذمذيى انطهة انجذيذ.
- 10

تؼذ إلشاس خطح انثذث يٍ لثم يجهس انمسى ،يرى تذث انخطح و إلشاسها يٍ لثم

يجهس انكهيح .تُاءً ػهً ذىصيح يجهس انكهيح و يرى انًىافمح ػهً انخطح و إسسانها إنً
ػًادج انذساساخ انؼهيا أو سفعها و إػادذها إنً سئيس انمسى يغ تياٌ سثة انشفط أو
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إػادج انطهة نهرؼذيم .يرى إسسال سسانح تشيذ إنكرشوَي إنً سئيس انمسى في دانح انشفط
أو طهة انرؼذيم أو إنً ػًادج انذساساخ انؼهيا في داو انًىافمح.
 - 11يًكٍ نؼًيذ انكهيح أو يٍ يُىب ػُه ذؼذيم تياَاخ نجُح اإلششاف دوٌ انذاجح نهشجىع
إنً سئيس انمسى.
 - 12يرى ػشض خطح انثذث ػُذ ػًيذ ػًادج انذساساخ انؼهيا أو يٍ يُىب ػُه تؼذ يىافمح
ػًيذ انكهيح أو يٍ يُىب ػُه .إرا ذًد انًىافمح ػهً انخطح ،يرى إسسال سسانح تشيذ
إنكرشوَي نهطانة/انطانثح و سئيس انمسى تانًىافمح ػهً انخطح و ذُرهي ػًهيح إلشاس خطح
انثذث .أيا إرا سفعد خطح انثذث يٍ لثم ػًادج انذساساخ انؼهيا ،يرى إسسال انطهة
يغ انًالدظاخ إنً سئيس انمسى نًؼانجح سثة انشفط أو انرؼذيم.
 - 13يسًخ انُظاو نشئيس انمسى،ػًيذ انكهيح و ػًيذ ػًادج انذساساخ انؼهيا تطثاػح ذماسيش
يخرهفح أو ذصذيش تياَاخ انرماسيش تشكم .PDF OR WORD
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ههام الطالب/الطالبت في نظام اػتواد هقترح الخطط البحثيت للذراساث الؼليا
شاشت الذخىل للطالب بالذراساث الؼليا ػلى نظام اػتواد هقترح الخطط البحثيت للذراساث
الؼليا
ٌرى انذخٕل يٍ لثم انطانة ػهى َظاو اػرًاد يمرشح انخطط انثذثٍح نهذساعاخ انؼهٍا تُفظ
طشٌمح انذخٕل ػهى انثشٌذ اإلنكرشًَٔ نهجايؼح
اعى انًغرخذو َ :فظ اعى انًغرخذو نهثشٌذ اإلنكرشًَٔ ػهى انجايؼح
كهًح انًشٔس َ :فظ كهًح انًشٔس نهثشٌذ اإلنكرشًَٔ ػهى انجايؼح

شاشت تقذين طلب جذيذ لوشروع خطت البحث لطالب/طالبت بالذراساث الؼليا
ٌرى انضغط ػهى دمم إضافح إلضافح طهة جذٌذ نًششٔع خطح انثذث انخاطح تانطانة

3

تظهر جويغ بياناث الطالب تلقائيا هثل:
 سلى انطانة انجايؼً – االعى – انكهٍح – انمغى – انرخظض -فظم ذمذٌى انطهة –
يؼذل انطانة انرشاكًً – انذسجح انؼهًٍح– انجُظ – يمش انذساعح – انجُغٍح )
ٌ رى كراتح ػُٕاٌ انشعانح تانهغح انؼشتٍح – ػُٕاٌ انشعانح تانهغح اإلَجهٍضٌح – إضافح
انًشفماخ انخاطح تًهف خطح انثذث فً طٍغح  pdfيٍ لثم انطانة/انطانثح

ٌ رى ذذًٍم يهف خطح انثذث فً طٍغح  pdfتذٍث ال ٌضٌذ ػٍ  10يٍجا تاٌد ػٍ
طشٌك انضغط ػهى دمم " اعرؼشاع" فٍظٓش عطخ انًكرة ٌٔرى ذذذٌذ يٕلغ يهف
خطح انثذث ػهى جٓاص انكًثٍٕذش انخاص تك ثى انضغط ػهى "فرخ" كًا ٌظٓش فً
انشاشح انرانٍح:
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ٌ رى انضغط ػهى يفراح " ذذًٍم" نٍرى ذذًٍم ٔإسفاق يهف خطح انثذث إنى انطهة
انخاص تك فً َظاو اػرًاد يمرشح انخطط انثذثٍح نهذساعاخ انؼهٍا

 تؼذ رنك ٌظٓش اعى يهف خطح انثذث كًهف يشفك فً انطهة ًٌٔكُك دزفّ ٔإضافح
يهف أخش تانضغط ػهى سيض × دزف انًهف انًشفك ٔذظٓش سعانح ذأكٍذٌح " ْم أَد
يرأكذ يٍ انذزف" َؼى أٔ ال كًا فً انشاشح انرانٍح:
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ٌ رى انضغط ػهى دمم دفظ نذفظ انطهة ًٌٔكٍ ذؼذٌهّ فً ٔلد أخش لثم انضغط ػهى
يفراح إسعال ٔذظٓش انشاشح انرانٍح:

نهرؼشف ػهى انًؼهٕياخ انرفظٍهٍح نطهة
ًٌٔ كٍ انضغط ػهى ػاليح
اػرًاد خطح انثذث نهطانة فرظٓش انشاشح كانرانً:
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 ثى تؼذ رنك ٌرى انضغط ػهى دمم إسعال إلسعال انطهة إنى سئٍظ انمغى ٔفً ْزِ
انذانح ال ًٌكٍ انرؼذٌم ػهى انطهة يٍ لثم انطانة ٔذظٓش سعانح ذأكٍذٌح " ْم ذشٌذ
إسعال خطح انثذث إنى سئٍظ انمغى" كًا فً انشاشح انرانٍح:

 إرا ذى اخرٍاس "َؼى" ٌشعم طهة خطح انثذث يٍ انطانة إنى سئٍظ انمغى نؼشضٓا ػهى
يجهظ انمغى
 إرا ذى اخرٍاس "ال" ٌثمً انطهة يذفٕظا إلسعانّ إنى سئٍظ انمغى فً ٔلد الدك يٍ لثم
انطانة /انطانثح
نهرؼشف ػهى
ًٌٔ كٍ االعرؼالو تؼذ إسعال انطهة يٍ خالل انضغط ػهى ػاليح
انًؼهٕياخ انرفظٍهٍح نطهة اػرًاد خطح انثذث نهطانة تؼذ إسعانّ كاعرؼالو فرظٓش انشاشح
كانرانً:
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لوزيذ هن االستفساراث والوؼلىهاث:
د /دًذي تٍ يذًذ انثٍطاس

يغرشاس تانؼًادج

أ/دًذ تٍ دغٍٍ انًُأط

سئٍظ ٔدذج
انذاعة اَنً

elbitar@ksu.edu.sa

014677624

014673428 hmonawes@ksu.edu.sa
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ٔنًضٌذ يٍ انًؼهٕياخ ذٕاطهٕا يؼُا ػهى انثشٌذ االنكرشًَٔ ishraf@ksu.edu.sa
ػًادج انذساعاخ انؼهٍا ( ص.بْ 1241.اذف ْ 11431اذف 014673428 - 014677624فاكظ
) 014673812

