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 مقدمة: -۱

(الماجستیر والدكتوراه) في الجامعة العالمیة والبحث العلمي دراسات العلیا الإن 
. المنهج المعتمد في ١٩٩٦ ١٩٩٥في العام الدراسي  بدأت للعلوم اإلسالمیة

الدراسات العلیا في الجامعة هو المنهج البریطاني القائم على البحث 
(Research)  ومتابعة األستاذ المشرف وتقدیم الحلقات الدراسیة
ثم إجراء المناقشة، كما هو الحال في الجامعات البریطانیة (السمینارات) 

 المعروفة. 

 : سجیلتال -۲
  لسجیتإجراءات ال -أ

یرسل الطالب طلب االلتحاق إلى قسم الدراسات العلیا لیتم مراجعة المستندات 
ویحّول الطلب إلى عمادة الدراسات العلیا الختیار  ،والشهادات المقدمة

لجامعة لالعلمي مجلس الثم یعرض الطلب على  شرفم الموضوع وتعیین أستاذ
 للموافقة علیه بعد استكمال كافة اإلجراءات اإلداریة والمالیة. 

 القبول  شروط -ب

 أن یكون الطالب حائزًا على شهادة البكالوریوس بتقدیر جید على األقل.  -

 أن یكون حسن السیرة والسلوك.  -

افة إلى كشف أن یقّدم صورة مصدقة من المؤهالت العلمیة باإلض -
 العالمات أو النسخة األصلیة. 

من اثنین من األساتذة  (Reference)أن یقدم شهادة تزكیة علمیة  -
 الجامعیین. 
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 یقدم صورتین شخصیتین. -

 صورة عن جواز السفر. -

 . (Application Fee)تسدید رسم دراسة الطلب  -

 إجراء مقابلة شخصیة للطالب في حال أمكن ذلك.  -

  )MPhil( الفلسفة ماجستیرحلة مر  -ج

لبحث العلمي ا تقنیاتكتوراه، یتدرب فیها الطالب على مرحلة تمهیدیة للدوهي 
من خالل تعمیق معرفته بالمناهج الخاصة والعامة وكیفیة تطبیقها بشكل علمي 

الف كلمة،  ٣٥بحث الماجستیر في حدود وتقدیم على البحوث المختلفة. 
رأى االستاذ المشرف جاهزیة البحث  فاذاوبكون ذلك بمتابعة االستاذ المشرف. 

التخاذ  العلیا تللمناقشة فانه یكتب رسالة بهذا الخصوص لعمادة الدراسا
ت الخاصة باالمتحان (المناقشة)، فاذا اجتاز الطالب هذه المرحلة االجراءا

 ).PhDبنجاح فانه یكون مؤهًال للتسجیل بمرحلة الدكتوراه (

 

 اإلشراف العلمي: -۳

  المؤهالت المطلوبة للمشرف: -أ

بدرجة أستاذ أو  PhDأن یكون األستاذ المشرف حائزًا على درجة الدكتوراه 
الخبرة والكفاءة في میدان البحث العلمي  ذويأستاذ مساعد، وأن یكون من 

 وذلك لتقییم عمل الطالب وارشاده وتوجیهه.  ،كادیميواأل
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 مشرف ثاني: -ب

في بعض الحاالت یعّین للطالب مشرفان: أحدهما تخصصي واآلخر منهجي. 
 . مشتركة بین الطرفین من خالل التنسیق فیما بینهماالمسؤولیة و 

 البحث المیداني:  -ج

ث إلى البحث المیداني فعلى المشرف توجیه النصائح في حال احتاج الباح
 . هبحثوبة إلتمام ت المطلللطالب حول اإلجراءا

 

 المسؤولیات:  -٤

 ٨ - ٦إّن الحد األقصى لعدد الطلبة لكل أستاذ مشرف یكون بین  •
 طالب. 

 یزود كل من الطالب واألستاذ المشرف نسخة من دلیل الطالب العملي.  •

في البحث یجب على الطالب واألستاذ االتفاق وتحدید الخطة عند البدء  •
الدوریة بین  ءاتالقالمفصلة للبحث، وهذه الخطة تتضمن تحدید ال
 الطالب واألستاذ المشرف مرة كل شهر على األقل. 

إلى األستاذ المشرف  اً مطبوععلى الطالب تقدیم ما أنجز من عمل  •
 حسب االتفاق.  يبشكل دور 

 كل اربعة اشهر يبشكل دور ریر التقدم العلمي اتقعلى الطالب تقدیم  •
 .كون موقعة من قبل االستاذ المشرفلعمادة الدراسات العلیا وت
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  ؤولیة الجامعة:مس  -أ

 إجراءات القبول. •

من خالل االطالع على التقاریر الدوریة التي یرسلها  تقییم تطّور البحث •
 .الطالب

 المكتبة. •

 استخدام االنترنت.  •

 مساعدة الطالب على التسجیل في مكتبات خارجیة. •

 مسؤولیات عمید الدراسات العلیا تتضمن:  -ب

 دراسة الطلبات المقدمة.  •

 دراسة عناوین األبحاث المقترحة. •

 تعیین األستاذ المشرف. •

 العلمي للطالب. متابعة التقّدم •

 .ومخاطبتهم وارسال البحث لهم لجنة المناقشة اعضاءاختیار  •

 الحضور في المناقشة. •

 حل المشكالت التي قد تحصل بین الطالب واألستاذ المشرف. •

 المشرف تتضمن: األستاذ مسؤولیات -ج

إعطاء التوجیهات المتعلقة بالبحث والدراسة ووضع خطة وبرنامج  -
وتوجیه الطالب إلى المصادر والتقنیات، وٕاعطاء  ،إلجراء البحث

ما قد یكون نوعًا من الغش أو السرقة العلمیة في طورة خحول  تعلیمات
 في البحث.  االستفادة من المصادر
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 مساعدة الطالب في العمل المیداني عند الحاجة.  -

 مناقشة المالحظات المفیدة للطالب في بحثه.  -

 مع الطالب حسب االجتماعات الدوریة المحّددة.  حضورااللتزام بال -

م الطالب بأسرع وقت ممكن في حال كان عمل على المشرف إعال -
 مستوى المطلوب. الطالب لیس بال

إعطاء نصائح مفصلة حول الفترة الزمنیة إلنهاء أو تسلیم كل جزء من  -
البحث في المواعید التي تحّدد مسبقًا حتى یكون هناك ضمانة لتسلیم 

 البحث الكامل في الفترة الزمنیة المحددة إلنهائه. 

في بلد غیر بلد االستاذ المشرف، على  وداً جو في حال كان الطالب م -
المستمر مع الطالب وخصوصًا في المرحلة األولى رف االتصال المش

 للبحث. 

على المشرف تزوید عمید الدراسات العلیا بتقاریر دوریة عن مدى تقدم  -
 الطالب في بحثه.

 للطبع والمناقشة. جاهزًا البحث حین یكون توجیه خطاب للجامعة  -

 مسؤولیات الطالب تتضمن:  -د

 مصادر البحثتشاور مع األستاذ المشرف حول نوع التنسیق وال -
 والتعلیقات المفیدة للطالب. 

 تنظیم جدول اللقاءات مع األستاذ المشرف.  -
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 حضور محاضرات أو ندوات یقترحها المشرف أو الجامعة.  -

المتابعة واالستمرار في البحث حسب الجدول المتفق علیه مع األستاذ  -
 المشرف. 

البحث مطبوعًا حسب الجدول المتفق علیه مع  تسلیم ما یتم إنجازه من -
 األستاذ المشرف. 

التشاور مع األستاذ المشرف حول التفاصیل المتعلقة بالبحث والتي  -
 تتضمن الموعد المرتقب لتسلیم البحث النهائي للمناقشة في الجامعة. 

 تحدید موعد تسلیم البحث عند االنتهاء بعد التشاور مع المشرف.  -

 علیمات الجامعة حول طریقة إعداد البحث وطباعته. االلتزام بت -

 إعداد البحث الناجح:  -٥

النقاط التالیة هي لمساعدة الطالب والمشرف في وضع برنامج إلعداد البحث 
 الناجح: 

یجب أن توضع خطة للبحث في بدایة عمل الطالب وتراجع في مراحل  -
لن یتوافق  ئيلنهاحتى لو لم یكن الطالب واثقًا من أن البحث امختلفة، 

 مع الخطة بشكل كامل. 

سیر  للتأكد منفي فترات منتظمة  تواصلإّن الطالب والمشرف علیهم ال -
الفترة الخطة وفق الوقت المحدد، أي هل سوف ینجز البحث في 

 المحددة (مثًال سنة واحد للدوام الكلي). 
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یجب وضع خطة عمل والتي تحّدد المراحل التي یجب إنجازها خالل  -
 فترات البحث بحیث یصبح الطالب قادرًا على تنظیم وقته. 

ساعة  ٥٠ – ٤٠الطالب المسجل دوام كامل من المتوقع له أن یعمل  -
 اسبوعًا في السنة.  ٤٤في األسبوع ولمدة 

على الطالب كتابة مسودة من البحث في كل مرحلة تكتمل من مراحل  -
لبحث بشكل كلي وهذا البحث حتى لو احتاج األمر إلى إعادة كتابة ا

 علیه الكتابة الحقًا. سوف یسّهل 

االتصال الدوري باألستاذ المشرف وخصوصًا في المرحلة األولى من  -
 البحث حیث یجب التأكد من أن الطالب ینجز بحثه بشكل مقبول. 

على الطالب بذل الجهد الكافي للحفاظ على المعلومات التي یحصل  -
علیها وتسجیل المصطلحات المتعلقة بالكتب والمقاالت واألبحاث 

 ببحثه. والمواد المتعلقة 

 تدریب الطالب على تقنیات البحث:  -٦

 الجامعة تنظم دورات تدریب للطلبة الباحثین من حیث: 

 تقنیات البحث  -

 أصول البحث  -

 تكنلوجیا المعلوماتیة ال -

كل طالب ال یلتزم بحضور دورات التدریب سیتم إبالغ المشرف بذلك حیث أن 
 الدورات ضروریة جدًا للطالب. هذه 
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على الطالب المشاركة والحضور في الندوات والمحاضرات وحلقات البحث 
 طالب. (السمینارات) التي تنظمها الجامعة والتي لها الفائدة الكبیرة في تقدم ال

 المحاضرات:  -۷
الجامعة تقدم لطلبة الدراسات العلیا محاضرات مصورة (فیدیو) خاصة بمناهج 
البحث موضوعة على اقراص فیدیو، هذه المحاضرات تساعد الطالب في 

 طریقة اختیار الموضوع واعداد البحث.  

 
 

 االمكانیات المتوفرة -۸
باإلمكانیات المتوفرة في إّن الطلبة المسجلین في الدراسات العلیا لهم الحق 

 الجامعة مثل: 

 السماح باستخدام المصادر والكتب وغیرها في مكتبة الجامعة.  -

 السماح باستخدام االنترنت ألغراض البحث فقط.  -

 استخدام الطابعة لقاء بدل رمزي. -

 تقییم التقدم العلمي للطالب -۹
لى المشرف، وثانیًا خالل العام الدراسي یقع تقییم التقدم العلمي للطالب أوًال ع

على عمید الدراسات العلیا. وعلى المشرف تقییم مدى تقدم الطالب في بحثه 
خالل اجتماعات دوریة مع الطالب واستالم ما تم إنجازه من البحث حسب 

 . وكتابة تقاریر دوریة البرنامج المتفق علیه بین الطالب والمشرف
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 لخالل بحثه حو  أو أكثر )حلقة بحث( سمینارتقدیم الباحث  علىجب كما ی
 فترة دراسته. 

یجب مشاكل تتعلق بالبحث على المشرف أو الطالب  ةوفي حال وجود أی
التخاذ ما یلزم من إجراءات لحل تلك  ،إعالم عمید الدراسات العلیا مباشرة

 . تكالالمش

ونظرًا ألهمیة المراقبة والمتابعة لمدى تقدم الطالب والتأكد من أن المشرف یقوم 
بشكل جید. على األستاذ المشرف تقدیم تقریر حول مدى تقدم الطالب  بعمله

، وهذا التقریر یجب أن یحتوي على شهرأ ربعةأكل إلى عمید الدراسات العلیا 
 التالي: 

 مستوى اإلشراف المخصص أو عدد اللقاءات التي تمت مع الطالب. -

 كمیة العمل الذي تم إنجازه وتم تسلیمه للمشرف. -

 عمل الذي تم إنجازه. مدى جودة ال -

 التي واجهها الطالب في بحثه.  تكالالمش -

 ي إلنهاء البحث. ئتحدید موعد مبد -

التقریر یجب أن یراجع ویوقع من قبل الطالب والذي یمكنه التشاور مع  
حظة الالمشرف حول المحتوى، وحیث هناك حاجة یمكن أن یكتب الطالب م

یس ئلدراسات العلیا والذي یحّول إلى ر أو تعلیق ویرسل هذا التقریر إلى عمید ا
 الجامعة. 
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وفي حال كان التقریر سلبیًا فإّن عمید الدراسات العلیا یجب أن یتشاور مع 
 والطالب وأن یرفق مع التقریر السلبي ملخصًا للخطوات التي ستتبع. المشرف 

التي حّددت في التقریر، مثل عدم الحضور للقاء  تكالوفي حال استمرار المش
سوف تكون هنالك  –المشرف أو عدم تزوید المشرف بالعمل المطلوب األستاذ 

رسمیة قد تتخذ بحق الطالب، ویجب أن یكون رئیس الجامعة على إجراءات 
 مراحل. وقد تصل اإلجراءات إلى فصل الطالب من الجامعة. العلم بكل تلك 

 رأي الطالب -۱۰

الجامعة تعتمد نظام االستبیان والذي من خالله یمكن للطالب إبداء رأیه حول 
التي یواجهها أو أي اقتراحات ممكن أن تكون مفیدة لطلبة  تكالالدراسة والمش

تبیان موجودة على صفحة الجامعة على سواستمارة اال ،دراسات العلیاال
 االنترنت. 

 عمل خطة بحث:  -۱۱

 :عمل خطة بحث تفصیلیة تبینین فیها

ة البحث والحاجة إلیه (مشكلة البحث الموضوع، أهمی عنوان -۱
(وهنا یستطیع الباحث ان یجیب عن مجموع األسئلة  ، أهدافهوأهمیته)

لبحث)، فرضیات البحث (بالنسبة للبحوث التجریبیة)، التي یرغب ا
 . (المكانیة والزمانیة)، تحدید المصطلحات حدود البحث

اإلطار النظري للبحث. ویتضمن شرح مضمون البحث وتفریعاته  -۲
 ومفرداته موزعة حسب األبواب والفصول والمباحث.
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كتبت ویقصد بها الدراسات واألبحاث السابقة التي سابقة الدراسات ال -۳
عن الموضوع سواء كانت مباشرة أو لها عالقة غیر مباشرة 
بالموضوع. (في بعض األحیان یدمج اإلطار النظري مع الدراسات 
السابقة ویسمى حینذاك بأدبیات البحث وخاصة إذا لم تكن هناك 

 نظریات للموضوع).

إجراءات البحث (منهجیة البحث). یعتبر هذا الفصل من أهم فصول  -٤
 الدراسة ویتم فیه توضیح ما یلي:

 لسبب.المنهج الذي سیتبعه الباحث في بحثه مع ذكر ا -أ

 .مجتمع البحث والعینة وطریقة اختیارها -ب

الطریقة المتبعة لجمع البیانات (استبیان، مقیاس، مالحظة، مقابلة  -ج
 ... الخ).

 كیفیة تحقیق الصدق والثبات لالستبیان أو المقیاس. -د

 تطبیق االستبیان أو المقیاس.  -هـ

الطرق اإلحصائیة التي سیستخدمها الباحث للحصول على البیانات  -و
 حلیلها.وت

 قائمة بالمصادر التي استخدمها في خطة البحث. -ز
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 : تعليمات كتابة البحث -١٤
 PhDوالدكتوراه  MPhilسائل الماجستير تعليمات حول كتابة ر

 .A4يجب أن تكون األوراق المستخدمة في الرسالة من نوع  -١

 .عنوان الفصل أو الباب يكتب في صفحة منفصلة -٢

الكتابة تكون على صفحة واحدة من الورقة وتكون األخرى  -٣
 .رقم الصفحة في أسفل وسط الصفحة .بيضاء

ص بكل صفحة، الهوامش تكون أسفل الصفحة، وترقيمها خا -٤
أي ال تكون الهوامش داخل المتن، أو بعد كل فصل، أو في 
نهاية الرسالة، والحروف المستخدمة في الهوامش تكون 

 ).14(أصغر من المستخدمة في المتن أي حجم 

فهرس الموضوعات يكون في بداية الرسالة وفهرس المراجع  -٥
  .وغيره من الفهارس يكون في آخرها

 خمسة تكون في حدود MPhilة رسالة ماجستير الفلسف -٦
 PhDثالثين ألف كلمة عدا الفهارس والمالحق، وللدكتوراه و
ألف كلمة عدا الفهارس والمالحق وحجم الحرف ) 75(
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في ) Traditional Arabic() 16(العربي المستخدم 
 ).14(واإلنجليزي ) طباعة الكمبيوتر(الحاسوب 

 :ا يلييجب أن تكون كم (page setup)إعدادات الصفحة  -٧

  سم٣,٥  = (Bottom)سم أسفل ٢,٥  = (Top)أعلى 
  سم٣,٠  =  (Left)اليسار  سم٣,٥= (Right)اليمين 

ترتيب قائمة المصادر والمراجع وكذلك الهوامش الموجودة  -٨
باللقب، ثم اسم المؤلف، فالكتاب، فالطبعة، بدأ تداخل البحث 

 المسعودي، علي: مثال. (دار النشر، مكان الطبع، سنة الطبع
مروج الذهب ومعادن الجوهر، الشركة العالمية : بن الحسن

وترتيب قائمة المصادر . )١٩٨٩للكتاب، بيروت، لبنان، 
هجائياً الموجودة في آخر البحث، إضافة إلى ما سبق، ترتيباً 

 .أو أبجدياً

إذا كان البحث باللغة العربية يقدم الطالب ملخصاً للبحث  -٩
كلمة يجلد مع نُسخ ) ألف(باللغة اإلنجليزية في حدود 

الرسالة، وإذا كان البحث باللغة اإلنجليزية يقدم الطالب 
كلمة باللغة العربية يجلد مع نسخ ) 1500(ملخصاً في حدود 

 .الرسالة أيضا
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غالف الرسالة بالعربي واإلنجليزي يكون طبقا للملف  - ١٠
 .المرفق

، أما )بالستك(النسخ المقدمة للمناقشة تُجلد تجليداً أولياً  - ١١
النسخة النهائية المنقحة على ضوء تعديالت المناقشين، فيجب 
أن تجلد تجليداً سميكاً، ولون الغالف أسود والكتابة على 

ويجب أن يكتب عنوان الرسالة واسم . الغالف باللون الذهبي
 .الطالب على الجزء العمودي من النسخة المجلدة

 يطبع الطالب خمس نسخ من الرسالة المغلفة بشكل أولي - ١٢
اثنتان للمناقشين، وواحدة للجامعة، ورابعة لألستاذ المشرف، (

 ).والخامسة للطالب


