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 مقدمة

إعةداد وتههيةل الطالبةات  إلة نةورة بتةع عبةد الةرحمن مةن خةالج بةرامس الدراسةات العليةا  األميةرة تهدف جامعةة       

وتتعةد  ليصةبحن قةادرات مهنيةا علة  أداا مهةامهن الو.يفيةة.  ،تههيال علميا راقيا وعل  أعل  املسةتويات الددثةةة

عةم الةدور الفعةاج واأل  إلة الدراسات العليةا مةن منرورهةا األكةادثمي  قةط  طالباتعل   اليوم معنى كلمة اإلشراف

مةةةةا   هةةةةا ب نالدراسةةةةات العليةةةةا لتحقيةةةة  أهةةةةدا ه البةةةةاتمةةةةن خةةةةالج دعةةةةم ط ،فةةةةي تهيألةةةةة األجيةةةةاج والقيةةةةادات القادمةةةةة

 :عل  ن يشملأعل  طالبات الدراسات العليا ثجب  ن اإلشرافإالجانب األكادثمي. لذا  

 لطالبة.االكادثمي لستقبل املتطوير  .1

 .وجه أكملعل   تو ر املقدرة العلمية التي تمكن عضو هيألة التدريس من القيام بهذه املهمة .2

 مليوج الطالبات وقدراتهم واستعداداتهم إمكانية تنوع اإلشراف .3
ً
 .و قا

كادثميةةة  قةةط، بينمةةا مسةةألوليات ألالناحيةةة ا علةة ن ال نقصةةر مسةةألولية اإلشةةراف ألةةذا ثجةةب 

أهميةةةةة تعايةةةةا العالقةةةةات اإلمسةةةةانية ليلةةةة  منةةةةا  تفاعةةةةل إثجةةةةا ل بةةةةين اإلشةةةةراف الدقيقةةةةل تؤكةةةةد علةةةة  

   .بشكل  عاجها ئنقل اليبرات وبنااملشر ة والطالبة مما يسهم في 

وسةةةةةةهولة  وحضةةةةةةور املشةةةةةةرف ،ملرونةةةةةةةا :الفعةةةةةةاج بعةةةةةةدة خةةةةةةوا  مةةةةةةن أهمهةةةةةةا اإلشةةةةةةرافويتميةةةةةة  

 و   هةةاملتميةة حتةةرام والنوةةت والتوجيةةه. واملشةةرفالةقةةة واال  إلةة إضةةا ة  ،ليةةه والتواصةةل معةةهإالوصةةوج 

لةةةيس  اإلشةةةرافمكاناتهةةةا. و إكةةةل حسةةةب احتياجهةةةا و  ،الطالبةةةات مختلةةة سةةةتطيع التعامةةةل مةةةع ي ذيالةةة

لجميةةةةع الطالبةةةةات، بةةةةل ثلةةةةام  ةوبالتةةةةالي ال ثمكةةةةن وضةةةةع خطةةةةة واحةةةةد ،مقاسةةةا واحةةةةدا ثناسةةةةب الجميةةةةع

 كل طالبة. قدرات وامكانياتي حسب اإلشراف شكل قالبهين أ املشرف
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 التعريفات  

  :الرسالة 

الستكماج متطلبات الدصوج عل  درجة  ،تتقدم به طالبة الدراسات العليا ،عمل بحثي علمي أكادثمي

 ،والتي تم التوصية باعتماد عنوانها وخطتها من مجلس ي القسم والكلية املختصين ،املاجستير أو الدكتوراه

عل  أن ثتم ذلك و قا لدليل كتابة الرسائل العلمية  ،واملوا قة عل ها من مجلس عمادة الدراسات العليا

 املعتمد من عمادة الدراسات العليا.

 الطالبة:  

 دكتوراه. الاجستير أو املبرنامس  فياملسجلة املقبولة و طالبة الدراسات العليا 

 املرشد العلمي: 

قوم يو  ،عضو هيألة التدريس ثختاره القسم العلمي لكل طالبة دراسات عليا مع بداثة التحاقها بالبرنامس

 وكتابة مقترح خطة البحث. ،بتوجيه الطالبة ومساعدتها في اختيار املوضوع

 املشرف: 

 مشر  هعضو هيألة التدريس الذي تم اعتماد
ً
بناا عل   ،عل  الطالبة من قبل مجلس عمادة الدراسات العليا ا

 من مشرف عل  الرسالة.  أكثر املشرف الرئيس في حاج اعتماد  و وه ،مجلس ي القسم والكلية توصية

 املشرف املساعد: 

 اعتماده مشر تم  ذيعضو هيألة التدريس ال
ً
  ا

ً
بها  الرئيس عل  الرسالة العلمية املسجلة فللمشر  مساعدا

  هو من تم اعتمادأ ،الطالبة
ً
 محدد من الرسالة. جاا عن مسؤوال
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 :أهمية اإلشراف

 :اإلشرافعضو هيئة التدريس من  الفائدة التي يحققها .أ 

 سةةةةتاذأ ضةةةةروري لعضةةةةو هيألةةةةة التةةةةدريس بحكةةةةم طبيعةةةةة عملةةةةه يعةةةةد اإلشةةةةراف .1
ً
درس فةةةةي الجامعةةةةة ثةةةة ا

،
ً
ضةةروري ومهةةم ويقةةدم خدمةةة لطالبةةة  اإلشةةرافن أكمةةا و التشةةر العلمةةي.  ألهميتةةه فةةيوكةةذلك  وباحةةةا

كةةةةةةذلك مهةةةةةةم وضةةةةةةروري لتنميةةةةةةة وتطةةةةةةوير مهةةةةةةارات عضةةةةةةو هيألةةةةةةة التةةةةةةدريس فةةةةةةي   هةةةةةةو الدراسةةةةةةات العليةةةةةةا 

 .الجامعة

، ويسةاعد علة  تطةوير املعةارف بشةةكل يألةة التةدريس باملعةارف والتطبيقةاتعضةو ه اإلشةرافثةدعم  .2

 .مستمر

علةة  اليريجةةات املتميةة ات الالتةةل أشةةر ع كادثميةةة تبنةةى جةةاا مةةن سةةمعة عضةةو هيألةةة التةةدريس األ .3

 عضو هيألة التدريس. نعل ه

الجيةةةةةد قيمةةةةةة مضةةةةةا ة للتخصةةةةص مةةةةةن العمةةةةةل والنتةةةةةائس التةةةةةي تقةةةةةدمها طالبةةةةةة  اإلشةةةةةرافثتةةةةتس عةةةةةن  .4

 الدراسات العليا.   

   :تطوير عالقة مهنية مع الطالبة .ب 

ن هةذه الداجةة إ ة ،إل  دعم وتوجيه من املشةرفن طالبة الدراسات العليا بحاجة أعل  الرغم من 

بخةالف  ،مامهةا ملةيا بةالعوائ  والتحةدثاتألطرية  لداحا للطالبة املستجدة التي مازاج اإتكون أكثر 

ة التةي مكنتهةا مةن سةلوك بةر التخرج والتةي تعلمةع واكبسةاع الي عل و التي قاربع أالطالبة املستمرة 

مةع الطالبةة املسةتجدة هةو  شةرفأكبةر التحةدثات التةي تواجةه املن إاملسار الوديح واملحا رة عليه. 

بةةةةرامس الدراسةةةةات  إلةةة  ،مسةةةاعدتها فةةةةي تخطةةةل املرحلةةةةة االنتقاليةةةة مةةةةن قالةةةب تعلةةةةم املرحلةةةة الجامعيةةةةة

وتقةةدثم أطروحةةة وغيرهةةا  ،مخبةةري وميةةدامل تحتةةاج لعمةةلالعليةةا التةةي غالبةةا مةةا تكةةون مرنةةة ومفتوحةةة 
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                     ن املشةةةرف املةةةتمكنإبهةةةا. لةةةذا  ةةة امملةةةإطالبةةةة املرحلةةةة الجامعيةةةة علةةة  التةةةي لةةةم تكةةةن  ضةةةوعاتمةةةن املو 

                ن تبناسةةةةب وتتوا ةةةةة  أسةةةةةتطيع مسةةةةاندة الطالبةةةةة تةةةةةدريجيا لفهةةةةم كيةةةة  ثمكةةةةةن ألهةةةةدا ها ي هةةةةو الةةةةذي

 مع البرنامس. 

 :إلشرافلبرنامج الدراسات العليا  دعم .ج 

الطالبةةةةةة تبنةةةةةى علةةةةة  أسةةةةةاس املتميةةةةة  ال ثبنةةةةةى مةةةةةن  ةةةةةراي،  العالقةةةةةة النا دةةةةةة بةةةةةين املشةةةةةرف و  اإلشةةةةةراف

تقةةةع علةةة  الجامعةةةة ممةلةةةة و  البرنةةةامس والقسةةةم والكليةةةة وعمةةةادة الدراسةةةات العليةةةا. بضةةةوابطااللتةةة ام 

ن بةةةةةةرامس الدراسةةةةةةات العليةةةةةةا علةةةةةة  مسةةةةةةتو  عةةةةةةاج أراسةةةةةةات العليةةةةةةا مسةةةةةةألولية التهكةةةةةةد مةةةةةةن بعمةةةةةةادة الد

نةه ثقةع علة  إلةذا     ،متمية  خالقةيوأرامس تخةريس طالبةات بمسةتو  علمةي وتستطيع هذه الب ،ومتمي 

 .ووضع برنامس واضت ومحدد لذلك ،وجودته اإلشرافالقسم مسألولية متابعة 

 الفائدة التي تجنيها الطالبة من اإلشراف الجيد:

ثةةةةدعم تقةةةةدم الطالبةةةةة وتطورهةةةةا فةةةةي التشةةةةات البحثةةةةي والتشةةةةر العلمةةةةي وتطةةةةوير املهةةةةارات التعليميةةةةة  .1

 والكتابة العلمية.

لبةة فةي التغلةب علة  العوائة  واملشةاكل التةي تواجةه الطالبةة فةي املراحةل الجيد الطا اإلشرافثدعم  .2

 املختلفة لدراستها العليا.

قةةةةةد تسةةةةةاعد الطالبةةةةةة وتمكنهةةةةةا مةةةةةن الةةةةةدعم املناسةةةةةب فةةةةةي الدصةةةةةوج علةةةةة   وعالقاتةةةةةهخبةةةةةرة املشةةةةةرف   .3

 الو.يفة املناسبة.

وزيةةادة الةقةةة لةةدمها بإمكاناتهةةا  ،الجيةةد الطالبةةة علةة  االنخةةرات فةةي املجةةاج العلمةةي اإلشةةرافيسةةاعد  .4

 وقدراتها. 
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 :لجنة الدراسات العليا واملهام املناطة بها

واملتابعة الجيدة لبرامس الدراسات العليا ثلام األقسام تعيةين لجنةة للدراسةات  اإلشرافلكل نحق  

 ل:هتلها من قبل مجلس القسم املختص. وتتحدد مهام اللجنة  يما ث ةد رئيسويحد   ،العليا

 عل  الطالبة. اإلشرافو لجنة ، أح املشرف الرئيس واملشرف املساعديترش .1

 كادثمية واإلدارية لطالبات الدراسات العليا.اا الترتيبات الالزمة للجوانب األجر إ .2

بشةةةهن العوائةةة   ،عل هةةةا واملشةةةرف تمةةةةل اللجنةةةة حلقةةةة الوصةةةل األولةةة  بةةةين طالبةةةة الدراسةةةات العليةةةا .3

 .مع املشرفبات التي ال ثمكن حلها والصعو 

لةد  أعضةاا  اإلشةرافلتطوير مهارات  ،إلثجاد الدورات التدرياية املناسبة ينالتتسي  مع املشر  .4

 هيألة التدريس.

خالقيةات أ :مةةل ،التتسي  لعقد املحاضرات التةقيفية العامةة الالزمةة لطالبةات الدراسةات العليةا .5

 والكتابة العلمية وغيرها. ،البحث العلمي

 الدراسات العليا.  الباتلتقدم طاملتابعة العامة  .6

 راا الطالبات نحو البرنامس وما ثتعل  به. آمناسبة لالستفادة من  ةليآإثجاد  .7

 مجلس القسم عن سير البرنامس. إل تقدثم تقرير سنوي  .8

 .العليا وعمادة الدراسات ،املراجعة الدورية للبرنامس والتتسي  مع القسم  .9
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 :حسب ما حددته الالئحة املوحدة للدراسات العليا املشرفضوابط اختيار 

 واألساتذة املشاركون من أعضاا هيألة التدريس بالجامعة. ،يشرف عل  الرسائل العلمية األساتذة -1

علةة  أن ثكةةون  ،علةة  رسةةائل املاجسةةتير عضةةو هيألةةة التةةدريس مةةن رتبةةة أسةةتاذ مسةةاعد اإلشةةرافثجةةوز أن ثتةةول   -2

وغيةر مسةتلين مةةن  ه،ولدثةه بحةةان محكمةةان علة  األقةل فةي مجةةاج تخصصة ،لجةامييسةتتين فةي العمةةل ا ىقةد أم ة 

وقواعةةةةةةةدها التنفيذثةةةةةةةةة بجامعةةةةةةةة األميةةةةةةةةرة نةةةةةةةورة بتةةةةةةةةع ( 45و ةةةةةةة  أحكةةةةةةةةام املةةةةةةةادة   ،رسةةةةةةةالتي املاجسةةةةةةةتير والةةةةةةةةدكتوراه

 . عبدالرحمن

والكفاثةةةةة العلميةةةةة فةةةةي  ،علةةةة  الرسةةةةائل العلميةةةةة مشةةةةر ون مةةةةن ذوي اليبةةةةرة املتميةةةة ة اإلشةةةةرافن ثقةةةةوم بأثجةةةةوز  -3

يه مجلسةة ي صةةبنةةاا علةة  تو  ،مجلةةس الجامعةةة الجامعةةة بقةةرار مةةنبأعضةةاا هيألةةة التةةدريس  غيةةر  مةةن ،مجةةاج البحةةث

املوحةدة للدراسةات العليةا  ( من الالئحةة46   أحكام املادة  ومجلس عمادة الدراسات العليا، و  ،القسم والكلية

 في الجامعات.

خةةر ، حسةةب أعضةةاا هيألةةة التةةدريس مةةن أقسةةام أإلشةةراف علةة  الرسةةالة أحةةد اثجةةوز أن ثقةةوم باملسةةاعدة فةةي  -4

( مةن 47طبيعة الرسالة، عل  أن ثكون املشرف الرئيس من القسم الذي تدرس به الطالبةة، و ة  أحكةام املةادة  

 .وقواعدها وإجراااتها التنريمية والتنفيذثة بجامعة األميرة نورة بتع عبدالرحمنالالئحة 

  اإلشةةةةةةرافشةةةةةةراف علةةةةةة  الرسةةةةةةائل العلميةةةةةةة التةةةةةةي ثحةةةةةة  للمشةةةةةةرف لل  الدةةةةةةد األق ةةةةةة ى -5
ً
                     عل هةةةةةةا سةةةةةةواا كةةةةةةان منفةةةةةةردا

خمةةس فةي حةةاالت الضةةرورة  إلةة يجةوز زيةةادة عةةدد الرسةائل ، و أر ةع رسةةائل علميةةة أو مشةتركا مةةع غيةةره فةي وقةةع واحةةد

يحبسةةةةةب ، و الدراسةةةةةات العليةةةةةاالكليةةةةةة وعمةةةةةادة وموا قةةةةةة مجلسةةةةة ي  لقصةةةةةو ، و عةةةةةد توصةةةةةية مةةةةةن مجلةةةةةس القسةةةةةما

 ، إعلةة  كةةل رسةةالة بسةةاعة واحةةدة مةةن نصةةا  هيألةةة التةةدريس اإلشةةراف
ً
 منفةةردا

ً
  ،أو مشةةر ا مشةةتركا ،ن كةةان مشةةر ا

 ( من الالئحة.48حكام املادة  أو   
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                     أو .ةةةةةةةةةروف ملةةةةةةةةةر  أو و ةةةةةةةةةاة - علةةةةةةةةة  الرسةةةةةةةةةالة اإلشةةةةةةةةةراففةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةاج عةةةةةةةةةدم تمكةةةةةةةةةن املشةةةةةةةةةرف مةةةةةةةةةن االسةةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةةي  -6

 بةةةةةةةةةةةةدثال ثقةةةةةةةةةةةةوم مقامةةةةةةةةةةةةه أو انتهةةةةةةةةةةةةاا خدماتةةةةةةةةةةةةه بالجامعةةةةةةةةةةةةة -قةةةةةةةةةةةاهرة
ً
                         بعةةةةةةةةةةةةد موا قةةةةةةةةةةةةة  ، ةةةةةةةةةةةةإن القسةةةةةةةةةةةةم ثقتةةةةةةةةةةةرح مشةةةةةةةةةةةةر ا

 ( من الالئحة. 49مجلس عمادة الدراسات العليا، و   أحكام املادة  اعتماد و  ،مجلس الكلية
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 :مسؤوليات القسم املختص

 (05، 05، 05في املواد ) املوحدة للدراسات العلياالالئحة أوال: وفقا ملا حددته 

 قدمه املشرف في نهاثة كل  صل دراس ي إل  عميدة الدراسات العليا.ثإرساج صورة من التقرير الذي  -1

ثقوم القسم بعر  الرسالة عل  مجلس القسم املختص لفحصها والنرر في لجنة املناقشة والدكم  -2

 املقترحة.

في الدراسة أو أخلع بهي من واجباتها الدراسية بناًا عل  تقرير من إذا ثاع عدم جدثة الطالبة  -3

 ملا ثلي:
ً
 املشرف عل  دراستها ثتم إنذارها من القسم املختص و قا

  ثبناسب 
ً
توجيه إنذار للطالبة إذا لم تراجع مشر ها مدة شهرين متتابعين دون عذر، أو لم تقدم عمال

 .ةت املشرف العلميأو لم تنفذ توج ها ،مع املدة التي أمضتها

  ويحفظ في  ،ير من املشرفر تق بناا عل  ،تتول  رئيسة القسم املختص إنذار الطالبة بخطا  سري

 مل  الطالبة.

 .تاويد مكتب الدراسات العليا بصورة سرية من خطا  اإلنذار املقدم للطالبة 

 ارها مرتين في تقوم رئيسة القسم بعر  أمر الطالبة عل  مجلس القسم إذا لم تتجاو  بعد إنذ

  مختلفين، صلين دراسيين 
ً
 للتوصية بإلغاا القيد. وكان ساب اإلنذار واحدا

 في ضوا أحكام  التخاذ القرار املناسب ،مجلس عمادة الدراسات العليا إل ر ع توصية مجلس القسم ت

 الالئحة.
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 بنت عبدالرحمن: نورة األميرة حسب توصيات جامعة  اإلشرافمسئوليات القسم نحو ثانيا: 

 وتعريفل لطالبات الدراسات العليا املقبوالت بالبرنامس. ،عداد برنامس تهيألةإ .1

 نمةورهألتتةول   ،بالقسةم الدراسةات العليةالجنةة  إلة توجيه جميةع طالبةات الدراسةات العليةا الجةدد  .2

 لكل طالبة.  علمي ن ثتم تحدثد مرشدأإل  

 افةةةةي دراسةةةةته ابالبرنةةةةامس لتوج ههةةةة ادراسةةةةات عليةةةةا مرشةةةةد علمةةةةي مةةةةع بداثةةةةة التحاقهةةةة ةثكةةةةون لكةةةةل طالبةةةة .3

فةةةي اختيةةةار موضةةةوع الرسةةةالة وإعةةةداد خطةةةة البحةةةث و ةةة  القواعةةةد املعتمةةةدة مةةةن مجلةةةس  اومسةةةاعدته

 الجامعة بناًا عل  توصية مجلس عمادة الدراسات العليا. 

عمةةاج املوكلةةة واأل  ،الدراسةةات العليةا سةةماا وعنةاوين اللجةةان الياصةةة بطالبةاتأثلةام القسةةم توضةيح  .4

 .معهال ها والوسيلة املناسبة للتواصل إ

علةة  طالبةةات الدراسةةات العليةةا بنمةةوذج ماسةةط ملتابعةةة واملشةةر ين  العلميةةيناملرشةةدثن ثةةاود القسةةم  .5

 الطالبات خالج االجتماع الدوري بالطالبة.

بهسةةةلو  املمارسةةةة املهنيةةةة  اليةةةا تةةةو ير البرنةةةامس التةةةدريهي ألعضةةةاا هيألةةةة التةةةدريس ب م القسةةةم تةةةثل .6

 دعع الداجة لذلك. إذاللشراف  املتمي ة

عضةةاا أو  ،مكانةةات القسةةم املتاحةةةإلطالبةةات الدراسةةات العليةةا عةةن  ةثقةةدم القسةةم معلومةةات مكتوبةة .7

 وغيرهةةةةةةةا مةةةةةةةن التجهيةةةةةةة ات ،بحةةةةةةةا همأو  وطالبةةةةةةةات الدراسةةةةةةةات العليةةةةةةةا ،وتخصصةةةةةةةاتهم ،هيألةةةةةةةة التةةةةةةةدريس

تسةةةةةتفيد منهةةةةةا طالبةةةةةةة ثمكةةةةةةن أن وغيرهةةةةةا مةةةةةةن املعلومةةةةةات التةةةةةي  ،وسةةةةةةاعات العمةةةةةل ،املتةةةةةو رة بالكليةةةةةة

 الدراسات العليا.

 ثرشت القسم طالبة دراسات عليا تكون ممةلة للطالبات في املجالس املتاحة.  .8
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                        ثلةةةةةةةةةةةةةام القسةةةةةةةةةةةةةم االحتفةةةةةةةةةةةةةا  بملةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةا  بطالبةةةةةةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةةا يشةةةةةةةةةةةةةمل املعلومةةةةةةةةةةةةةةات  .9

 واملنهي. األكادثميقدمهن وت ،الشيصية

 لفترة طويلة. ساس يمشرف بدثل حاج غيا  املشرف األ ثلام القسم ترشيح  .11

                  دائل املناسةةةةةةبة عنةةةةةد تعرضةةةةةةها للتلةةةةةة ثجةةةةةةاد البةةةةةإو  ،ثلةةةةةام القسةةةةةةم تةةةةةو ير التجهيةةةةةة ات الالزمةةةةةة للبحةةةةةةث .11

 و اليلل.أ

 والسالمة.من ن الطالبة عل  علم بوسائل األ أثلام القسم التهكد من  .12

 ن ثبلغ الطالبة كتابيا حاج رغبته في االستفادة منها في التدريس.أثلام القسم  .13

 و آليات التطبي .أنرمة ي تغير ثطرأ عل  األ هبالي طالبة الدراسات العليا بإثلام القسم  .14

 ثجاد الدلوج املناسبة لها.إو  يناإلشراف مع املشر نحو  الشكاو  ثلام رئيسة القسم مناقشة  .15

االطةةةالع  مكةةةانإو  ،وتدوينةةه ،اإلشةةةرافعةةةن متابعةةة  ةالدراسةةات العليةةةا فةةي القسةةةم مسةةألول لجنةةةةتكةةون  .16

 عل  التقارير الدورية بين املشرف والطالبة.

 مراجعة دورية   صلية( عن تقدم وتطور طالبة الدراسات العليا.  .17
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 :املشرفمسئوليات 

ن أثجةةةةب عليةةةةه  ،علةةةة  طالبةةةة الدراسةةةةات العليةةةا اإلشةةةرافتةةةةول  عضةةةو هيألةةةةة التةةةدريس مهمةةةةة ثحينمةةةا 

مةةةةن تةةةةدريس وبحةةةةث ومشةةةةر  ،بن اهةةةةة وحيادثةةةةة تامةةةةة فةةةةي جميةةةةع جوانةةةةب العمةةةةل املتعلقةةةةة بةةةةذلكعمةةةةل ي

وهةةةةذا ثقت ةةةة ي تفهةةةم كةةةةل مةةةةن املشةةةرف والطالبةةةةة لدقةةةةو  وواجبةةةات كةةةةل منهمةةةةا دون وجةةةةود  ،وتةةةهلي 

ذلةةةةك التشةةةةر  مسةةةةألولية، بمةةةةا فةةةةيتحةةةةع ن تةةةةؤد  جميةةةةع املعلومةةةةات والبيانةةةةات أ. و تعةةةةار  ملصةةةةالدهما 

ية حسةةةةةةب طبيعةةةةةةةة اإلشةةةةةةرا حقيةةةةةةة. وقةةةةةةد تختلةةةةةةة  أسةةةةةةاليب املمارسةةةةةةات والتةةةةةةهلي  مةةةةةةوزع حسةةةةةةب األ 

و التلمةةذة مةةع مجموعةةات هةةو املناسةةب فةةي أقةةد ثكةةون نمةةوذج الامالةةة  : علةة  سةةايل املةةةاج. التخصةةص

بحةث الطالبةة بينما قد ثناسب بعض التخصصات اإلمسةانية التةي عةادة ثكةون  ،الدراسات املخبرثة

 .الفردي اإلشرافنموذج  ،مستقل

 :اآلتي الرئيس في ملشرفهم مسئوليات اأ وتتلخص 

لقواعةةةةةةةد ، واية التةةةةةةةي حةةةةةةةددتها الالئحةةةةةةةة املوحةةةةةةةدة للدراسةةةةةةةات العليةةةةةةةااإلشةةةةةةةرا  بمسةةةةةةةألولياته لةةةةةةام املشةةةةةةةرفث   .1

واالطةالع علة  لةةوائح  ،القسةم هثتطلبة و مةاأ ،بتةةع عبةدالرحمن األميةرة نةورةقرتهةا جامعةة أالتنفيذثةة التةي 

 وقواعد الجامعة املتعلقة بالرسائل العلمية، والتهكد من إملام الطالبة بما ثخصها   ها.

توعيةةةةة الطالبةةةةة بمهامهةةةةا وواجباتهةةةةا وحقوقهةةةةا، وبههميةةةةة البحةةةةث العلمةةةةي، وضةةةةرورة االلتةةةة ام بهخالقياتةةةةه،  .2

 ومسؤولياته.

ةةةة ةف العمةةةةل علةةةة  تهسةةةةيس عالقةةةةة إشةةةةرا يلةةةةام املشةةةةر ث   .3  وبالتةةةةالي دعةةةةم الطالبةةةةة ،مةةةةع الطالبةةةةةااة بن 

 .وتدوينهاجدوج زمني لالجتماعات الدورية بالطالبة واالتفا  عل   ،ومساعدتها في هذا الجانب

 عال .4

 نرمة اململكة وأهداف الجامعة.أويتوا   مع  ،صيلأن موضوع البحث جاد و أأكد من  .5
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علةةة   تفقةةانيو  ،وآليةةة الةةةرد املتوقعةةة ،عمةةةل وإنجةةاز الطالبةةة تقةةويمللطالبةةة كيةةة  سةةيتم  املشةةرفوضةةت ث .6

 وعقد اجتماع طارئ لها. لبرثد االلكترومل،و اأسواا هاتفيا  ،مور الطارئةآلية العمل نحو األ 

 وما ثتم االتفا  عليه. ،والطالبة بتسية من محضر كل اجتماع حتفظ املشرفث .7

والوقةع  ،القريبةة والبعيةدةلطالبةة متضةمنة األهةداف لخطةة عمةل  و ،جدوج زمنةي وضعب م املشرف تثل .8

و املشةةةةةروع أ ،ومقتةةةةةرح الرسةةةةةالة ،بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك مراجعةةةةةة الدراسةةةةةات السةةةةةابقة هةةةةةا،الةةةةةالزم واملحةةةةةدد لتحقيق

   ن لام االمر.إملام بها والتقنيات التي ثلام الطالبة اإل ،البحثي

 لبة بذلك.وتوجيه الطا ،تمامه في الوقع املحددإن مشروع الرسالة ثمكن ألام املشرف التهكد من ث   .9

 البحةةث واالستقصةةةاا،  ،علةة  املشةةرف مسةةةاعدة الطالبةةة فةةةي وضةةع جةةةدوج زمنةةي ملراحةةةل الرسةةالة العلميةةةة .11

 واملدة الامنية املتوقعة لالنتهاا منها. ،محاور البحث، تسليم الرسالة...الخ(

 التتسي  مع الطالبة لعر  عملها ضمن سلسلة حلقات النقاش التي يعدها القسم. لام املشرفث   .11

ليةةةةه مةةةةن إالعلمةةةةي عنةةةةدها، وتةةةةو ير مةةةةا تحتةةةةاج  مكةةةةان لر ةةةةع مسةةةةتو  التحصةةةةيلمسةةةةاعدة الطالبةةةةة قةةةةدر اإل  .12

 وغير ذلك. ،والبرامس الداسوبية ،جهاةواأل  ،ومتطلبات التجار  املعملية ،تدريب

أو االشةةةةيا  الةةةةذثن لهةةةةم قةةةةدرة علةةةة  مسةةةةاعدتها  إلةةةة  الجهةةةةات،تقةةةةدثم النوةةةةت واملسةةةةاعدة فةةةةي الوصةةةةوج  .13

 عداد الرسالة.إثناا أالصعوبات  لتجاوز  ،العلمية

نجةةاز الطالبةةة وعملهةةا إو عنةةدما ثكةةون أ ،طةةالع الطالبةةة علةة  أي قصةةور مةةن جانةةب الطالبةةةإلةةام املشةةرف ث   .14

 وتقدثم االقتراحات املناسبة ملعالجتها. ،املستو  املطلو  إل ال ثرتقل 

 لةةةةدليل كتابةةةةة الرسةةةةائل العلميةةةةة لجامعةةةةة  إلةةةة توجيةةةةه الطالبةةةةة  .15
ً
االلتةةةة ام بةةةةإجرااات كتابةةةةة الرسةةةةالة طبقةةةةا

دأتخصةةيص جلسةة كةةل ، و نةةورة بتةع عبةةدالرحمناألميةرة   لجةدوج محةةد 
ً
لتوجيةةه  ،سةبوعين للطالبةةة طبقةةا
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واملةةةةدة  ،عةةةةداد الرسةةةةالة، حسةةةةب الجةةةةدوج الامنةةةةي ملراحةةةةل الرسةةةةالةإلطالبةةةةة ومتابعتهةةةةا فةةةةي كا ةةةةة مراحةةةةل ا

 .ملتوقعة لالنتهااالامنية ا

خاصة عندما ثصادف  ،للغيا  عن القسم لفترة طويلة بالي الطالبة عند تخطيطهإام املشرف لث   .16

 .وقات االجتماع بالطالبة املتف  عل ها في الجدوج الامنيأ

، و   العلميةأو أخلع بهي من واجباتها  ،ثاع عدم جدثتها في الدراسة إذاتقدثم تقرير عن الطالبة  .17

 ( من الالئحة.52املادة  أحكام 

قةةةوم املشةةةرف ث ،املشةةةرف ملةةةدة شةةةهر بةةةدون عةةةذر مقبةةةوج االجتماعةةةات الدوريةةةة بعنةةةد تغيةةةب الطالبةةةة عةةةن  .18

 بإبالي رئيسة القسم العلمي التخاذ الالزم.

رئيسة القسم، ثوضت مد  تقدم الطالبة، و   أحكام  إل تقدثم تقرير في نهاثة كل  صل دراس ي  .19

 ( من الالئحة.51املادة  

( من 51و   أحكام املادة   ،عدادهاإوذلك بعد انتهاا الطالبة من  ،تقدثم تقرير عن اكتماج الرسالة .21

 الالئحة.

 عدادها ملناقشة الرسالة.إتهيألة الطالبة و  .21

 أشهر عل  أال ثتجاوز ذلك ثالثة  ، ادة الطالبة بالتعدثالتإالرسالة العلمية بصورة دقيقة، و  تقويم .22

 ملسودة الرسالة. ااستالمهمن 

 رئيسة القسم بوقع كاف. إل ور عها  ،اقتراح لجنة املناقشة والدكم عل  الرسالة .23

 دارية املتعلقة بلجنة املناقشة، وتحدثد موعد املناقشة.متابعة اإلجرااات اإل  .24

 ويلت م املشرف ،من قبل أعضاا لجنة املناقشة - ن وجدتإ -جرااات التوديحات املطلوبة إمتابعة  .25

 عادة تسليم الرسالة.إومساندته للطالبة في حاج طلب  ،بإكماج دعمه
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 :سؤوليات املشرف املساعدم

 .البة الدراسات العليا بعد املشرف الرئيسنقطة التواصل الةانية مع ط املشرف املساعد يعد   .1

 .لرئيسوبالتتسي  مع املشرف ا ،حسب ما هو متف  عليه قدمهيو  ،قوم بقرااة ومناقشة عمل الطالبةث  .2

 .ثناا غيابهأحل محل املشرف الرئيس ث .3

بحيةةةث ال تقةةةل عةةةدد مةةةرات الدضةةةور عةةةن مةةةرة واحةةةدة  حضةةةور االجتماعةةةات بةةةين املشةةةرف الةةةرئيس والطالبةةةة، .4

 خالج الفصل الدراس ي الواحد.

ومجلةس عمةادة  ،االحتفا  بتسية من خطة البحث املتف  عل ها، والتي أقرت من مجلسة ي القسةم والكليةة .5

 الدراسات العليا.

 .ج الامني إلتمام الرسالة العلميةاالحتفا  بتسية من الجدو  .6

، واقتةةةراح مةةةا يسةةةاعد علةةة  تسةةةهيل إتمةةةام الرسةةةالة ةرف الةةةرئيس فةةةي اإلشةةةراف علةةة  الطالبةةةاملسةةةاهمة مةةةع املشةةة .7

 العلمية.

 املساهمة مع املشرف الرئيس في تو ير احتياجات البحث. .8

  ثهتلاملشرف املساعد بما  لت م ي  للمشرف الرئيس  مر  أو و اة، أو إنها عقد ..الخ(في حالة حدوث طارئ: 

 أن ثتم تعيين مشرف رئيس بدثل. إل الرئيس عل  الطالبة  اإلشراف - أ

أو اخةةةةةةتالف  ،الةةةةةةرئيس علةةةةةة  الطالةةةةةةب اإلشةةةةةةراففةةةةةةي حالةةةةةةة عةةةةةةدم تةةةةةةو ر الشةةةةةةروت النراميةةةةةةة لتةةةةةةولي مهمةةةةةةة  -  

علةةة  املراحةةةل واإلجةةةرااات النراميةةةة  اإلشةةةرافه ثتةةةول   إنةةة ،التخصةةةص الةةةرئيس للرسةةةالة عةةةن تخصصةةةه

 أو تغيير موضوع الرسالة. ،لتعيين مشرف
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 :العلمي مسؤوليات املرشد

و   القواعد املعتمدة  ،وإعداد خطة البحث ،مساعدة الطالبة في الدراسة أثناا البرنامسثقوم املرشد العلمي ب

ويحبسب اإلرشاد العلمي بساعة واحدة لكل طالبة عن كل  صل دراس ي وحتى تحدثد  الجامعةمن مجلس 

                  (41و   أحكام املادة  ، مشرف عل  الرسالة عل  أن ثكون اإلرشاد العلمي ليمس طالبات بحد أعل 

 تل:باآل مسؤوليات املرشد، وتتمةل وقواعدها التنفيذثة بجامعة األميرة نورة بتع عبدالرحمن الالئحة من

 .ومساعدتها للتعرف عل  قدراتها وإمكاناتها والتبصر بمشكالتها ومواجهتهاالتواصل الدائم مع الطالبة،  .1

 .اواجه   ها الطالبة صعوبات في بداثة دراستهت تقدثم املشورة في الداالت التي .2

 في زمن محدد. البحثمساعدة الطالبة في تحدثد موضوع  .3

 الطالبة عند اختيار املوضوع.مراعاة رغبة  .4

 وغير ذلك. ،واألدوات ،ومساعدتها في تحدثد املهارات ،خطة بحثهاإرشاد الطالبة أثناا إعداد  .5

 واملقررات التي تساعد عل  اكبسا  املعارف. ،الدورات إل توجيه الطالبة  .6

 ،الطالبةةةةةةةة التوجيةةةةةةةه الوةةةةةةةديح نحةةةةةةةو متابعةةةةةةةة املقةةةةةةةررات الدراسةةةةةةةية بتوجيةةةةةةةه العلمةةةةةةةياملرشةةةةةةةد لةةةةةةةام ث   .7

 واختيار موضوع الرسالة. ،ساليب الوديحة في البحث العلميواأل 
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 :مسؤوليات الطالبة

 نةورة األميةرة إعطاا رؤية واضدة ملا هو متوقةع مةن طالبةة الدراسةات العليةا فةي جامعةة إل  الدليل  يسي  هذا

و األخالقيةةةةةة والسةةةةةلوكية. وبنةةةةةاا علةةةةة  ذلةةةةةك  علةةةةة  طالبةةةةةة أ ،سةةةةةواا مةةةةةن الجوانةةةةةب العلميةةةةةة ،بتةةةةةع عبةةةةةدالرحمن

 الدراسات العليا االلت ام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل. 

   طالبة:التوقع من امل 

 .  اإلشرافو  ،ومن التدريس ،االستفادة التامة من خدمات الجامعة املتاحة .1

 بداعي.التفكير النقدي التحليلي اإل  .2

 استقاللية البحث والتعلم.  .3

 خلفية علمية وتقنية.  .4

 مكانية العمل ضمن  ري .إ .5

 التمي  في مهارات التواصل والكتابة.  .6

 الكفااة في تطبي  معار ها ومهاراتها. .7

 .   القدرة عل  التهقلم والتكي  مع البيألة األكادثمية .8

  طالبةالاملهارات املطلوبة من: 

 .مستو  علمي عاج   .1

 واملقدرة عل  اختيار موضوع الدراسة. ،جاد نحو بحث علمي عمي  وجادالت ام  .2

 الدماس ودرجة عالية من الرغبة في التعلم. .3

 .حب االستطالع والرغبة واملستمرة في البحث والتق  ي .4

 .البحث العلميااللت ام بهخالقيات  .5

 التحلي بالصبر والعايمة القوية. .6

 واالستتتاج واملوازنة والنقد.دقة املالحرة لتتمكن من االستتبات  .7
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  مسئوليات عامة: 

 رقام ووسائل االتصاج بها لد  القسم.أن تحدث أثجب عل  كل طالبة دراسات عليا  .1

 دواته.أاملحا رة عل  ممتلكات القسم و  .2

 واملمارسات املهنية املرتبطة بها. ،نرمة الياصة بالدراسات العليااالطالع عل  اللوائح واأل  .3

 ومتابعته بانترام. ،الدراسات العليا الدصوج عل  بريد الكتروملثلام طالبة  .4

 مسئوليات الطالبة تجاه املشرف: 

بمةةا فةةي ذلةةك االلتةة ام  ،رشةةادات الالزمةةة لهةةاواإل  ،هةةم االحتياجةةاتأ تنةةاقا الطالبةةة مةةع املشةةرف .1

 ن دعع الداجة ال ها. إالدورات التدرياية بحضور 

واالسةةةةةةتفادة مةةةةةن املصةةةةةةادر  ،بنةةةةةااة ةقةةةةةة إشةةةةةةرا يثجةةةةةاد عالإعلةةةةةة   املشةةةةةرفتعمةةةةةل الطالبةةةةةة مةةةةةةع  .2

 كادثمية التي تو رها الجامعة.والبيألة األ ،املتاحة

واالحتفةا  بتسةية مةع  ،ومةا ثةتم االتفةا  عليةه ، مةع املشةرف االجتماعةاتليةة لتةدوين آوضةع  .3

 خر  لد  املشرف.أو  ،الطالبة

بمةةةةةا  ،والسةةةةةبل املتاحةةةةةة لتو يرهةةةةةا ،االحتياجةةةةةات املاليةةةةةة للبحةةةةةث تنةةةةةاقا الطالبةةةةةة مةةةةةع املشةةةةةرف .4

 نرمة ولوائح الجامعة.أثتوا   مع 

 عل  وضع جدوج زمني الجتماعاتهم الدورية. تتف  الطالبة مع املشرف .5

 نجازها.إاملطلو   للمهاموضع جدوج زمني عل   تتف  الطالبة مع املشرف .6

د االنتهةةاا الرسةةالة( بعةةلرسةةالتها  خيةةار ا ن تحةةدد موضةةوعأالدراسةةات العليةةا  ثتوقةةع مةةن طالبةةة .7

 
ً
 .من الفصل الدراس ي األوج واجتيازه بتقدثر جيد جدا
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بحضةةةةةور  ،، ويةةةةةتم مناقشةةةةةتها فةةةةةي جلسةةةةةة عامةةةةةةالعلمةةةةةياملرشةةةةةد إعةةةةةداد خطةةةةةة الرسةةةةةالة بتوجيةةةةةه مةةةةةن   .8

 .ن بموضوع البحثين واملعنيياألستاذة املتخصص

مجلةس عمةةادة مةن واملعتمةةدة  ،االلتة ام بخطةة البحةث املو ةة ى بهةا مةن قبةةل مجلسة ي القسةم والكليةة .9

 الدراسات العليا.

  ،أن تبسةم الطالبةةة بالجدثةة .11
ً
ت والتوج هةةات والتقيةد باإلرشةةادا ،واالهتمةةام بكةل مةةا ثطلةةب منهةا علميةةا

 مباشرة.   املشرفقدمها لها ثالتي 

 املشةةرفأو  ،الةةرئيس املشةةرفأو الصةةعوبات التةةي تواجةةه البحةةث مةةع  ،مناقشةةة سةةبل حةةل املشةةكالت  .11

 ن وجدت.إ املساعد

 .املشرفبعد موا قة إال  متعلقة ببحثها ،و خارجهاأ ،جراا أي تجار  داخل الجامعةإعدم  .12

 .في الوقع املحدد بعد املناقشة القيام بجميع التعدثالت التي تطلبها لجنة املناقشة والدكم  .13
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 :آلية تواصل الطالبة مع املشرف والقسم العلمي

 بصةةةةورة مسةةةةتمرة فةةةةي  الدراسةةةةات العليةةةةا بالتواصةةةةل مةةةةع املشةةةةرف  أو املشةةةةر ين( علةةةة  الرسةةةةالة ةتقةةةةوم طالبةةةة

 وبطريقة مجدولة. ،لقااات منترمة

 لت م بحضور الدورات واملحاضرات التي ثو  ي بها املشرف.ت 

 ةالدراسات العليا تقدثم عدد من الدلقات العلميةة  سةمنارات( بالقسةم العلمةي التابعة ةثجب عل  طالب 

 ملا ثهتل: ،له أثناا مرحلة الرسالة العلمية
ً
 و قا

فةةي هةةذه الدلقةةة مقتةةرح  ةالقسةةم، تعةةر  الطالبةةعنةةد االنتهةةاا مةةن مقتةةرح اليطةةة، وقبةةل عرضةةها علةة  مجلةةس  –أ 

ومةةةد  تميةةة   كةةةرة البحةةةث عمةةةا  ،والهةةةدف منةةةه، وطريقةةةة تنفيةةةذه ومةةةد  تةةةو ر إمكانيةةةات تنفيةةةذه وأهميتةةةه،البحةةةث 

 والفائدة املرجوة من تنفيذه. ،جسب  عمله في هذا املجا

تلتةة م طالبةةة الةةدكتوراه بتقةةدثم حلقةةة علميةةة حةةوج موضةةوع رسةةالتها كةةل عةةام ضةةمن الدلقةةات العلميةةة التةةي  –  

 ثنرمها القسم.

 تقةةوم بتقةةدثم عةةر  لرسةةالتها فةةي حلقةةة 
ً
 نهائيةةا

ً
ج _ عنةةد تسةةليم طالبةةة الدراسةةات العليةةا رسةةالتها العلميةةة تسةةليما

 وطال  الدراسات العليا بالقسم. ،وأعضاا هيألة التدريس ،شرف / املشر ون علمية ثحضرها امل

 اإلشراف:و االعتذار عن االستمرار  في أتغير املشرفة  

 الساب في ذلك . العلمي ن تتقدم بطلب خطل لرئيسة القسم لتغيير مشر هاأثح  للطالبة  (1
ً
 شارحة

عل  الطالبة من خالج تقدثم طلب رسمي لرئيسة  اإلشرافثح  للمشرف االعتذار عن استمرارية  (2

 سم, موضدالق
ً
 حتى صدور قرار ملشرف آخر . اإلشرافن ثتم االستمرار في أ يه مبررات ذلك, عل   ا
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 تعهد مشترك بين املشرف الرئيس والطالبة 

 تفاهم بينهما منذ البدايةهو تكوين قاعدة ينطلق منها املشرف والطالبة , وتأسيس عالقة ا التعهد الهدف العام من هذ

 :أتيي األهداف الخاصة تتضمن ما

ا ،عل  الرسالة اإلشرافتنريم عملية  (1
ً
 منذ البداثة حتى النهاثة والتخطيط لها تخطيط

ً
 . عاال

 .الهدف املتشود به ضل وأيسر السبلوضع خارطة طري  تساعد املشرف والطالبة عل  بلوي  (2

 وتوقعات كل طرف من اآلخر. ، يما ثتعل  باألهداف ضمان وضوح الرؤية لد  املشرف والطالبة (3

 .اجبات ومسؤوليات كل منهما وحقوقهتحدثد و  (4

 .قة بين الطر ين وإجرااات اإلشرافتحدثد العال (5

 .التواصل بينهما وضمان استمراريتهتحدثد طر   (6

 ير.واالنتهاا من كتابة رسالتها في الوقع املحدد دون تهخ ،مساعدة الطالبة عل  إدارة وقتها (7

 .فادة من هذه التجربة إل  أق  ى حدمساعدة الطالبة عل  االست (8

 .عي  تقدم الطالبة وتحقي  أهدا هاو مصاعب قد تأالدد من أي مشاكل  (9

 .بالتسبة للمشرف وتقويمهاالطالبة تسهيل عملية متابعة  (11

 تفادي أ (11
ً

 .ي خالف أو نااع قد ثتشه مستقبال

 .ألخص بناا شيصية الطالبة العلميةوبا ،اإلشرافضمان تحقي  كا ة األهداف من عملية  (12

و همهةا ومناقشةتها  ،لذا ولتحقي  هذه األهداف ثرجة  مةن املشةرف والطالبةة قةرااة بنةود هةذه املةذكرة بعناثةة          

حسةةةةةب  ،وللطةةةةةر ين التغييةةةةةر واإلضةةةةةا ة والتعةةةةةدثل ،وااللتةةةةة ام بكةةةةةل مةةةةةا ورد   هةةةةةا قةةةةةدر اإلمكةةةةةان ،والتوقيةةةةةع عل هةةةةةا ،معةةةةةا

 يرجة  توثية   ،املستجدات التي تطرأ عل  أن ثتفقا عل  ذلك، وفي حاج اليالف أو عدم االتفا  علة  بعةض البنةود

   .أو الكلية ملتابعتها وحلها مع الطر ين ،في تقرير وإحالته للجنة الدراسات العليا بالقسم ذلك
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 : بيانات املشرف/ املشرفين والطالبة :
ً
 أوال

 الطالبة املشرف املساعد املشرف املشارك املشرف الرئيس 

     االسم

     هات  املكتب

     الهات  الجواج

     البرثد اإللكترومل

 :الرئيس وطالبة الدراسات العليا عل  اتفقا املشرف 

 )يرجى التحديد(: املشرف في اختيار فكرة البحثدور  (5

o طرح الفكرة. 

o  املشرفطرح الفكرة وتطويرها بتدخل كبير من. 

o طرح الفكرة وتطويرها بتدخل بسيط من املشرف. 

o  دور في اختيار املوضوعله لم ثكن. 
 

 )يرجى تحديد(: في اختيار فكرة البحثدور الطالبة  (5

o  فكرة.الطرح 

o .طرح الفكرة وتطويرها بتدخل كبير من املشرف 

o .طرح الفكرة وتطويرها بتدخل بسيط من املشرف 

o  املوضوع.لم ثكن للطالبة دور في اختيار 

 رشاد عل  الرسائل العلمية.اإلشراف واإل ورد في دليل  االلت ام بكل ما (3

 بتع عبدالرحمن. األميرة نورةوحقو  امللكية الفكرية بجامعة  ،التقيد بضوابط التشر العلمي (4

 ويكون نهائيا. ،ليهإادة الدراسات العليا  يما ثتتهي ثتعهد الطر ان بقبوج قرار مجلس عم (5
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 أوفق على كل ما ورد في هذه االتفاقية وأوقع على االلتزام بها. 

 التاريخ التوقيع االسم 

    املشرف الرئيس

 املشرف املشارك

 "إن وجد" 

   

 املساعد املشرف

 ن وجد(إ 

   

    الطالبة

  

 

 القسم:

 :رئيسة القسم

 التوقيع:
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 الدراسات العليا:لتواصل مع عمادة  التواصل مع الدراسات العليا:

   

 dgs@pnu.edu.sa 5552525535 مكتب عميدة الدراسات العليا:

مكتةةةب وكيلةةةة عمةةةادة الدراسةةةات العليةةةا للشةةةراف 

 األكادثمي واملتابعة:

5552525115 dgs-international@pnu.edu.sa 

مكتةةةةب وكيلةةةةة عمةةةةادة الدراسةةةةات العليةةةةا للتطةةةةوير 

 والجودة:

5552525112 DGS-VDDQ@pnu.edu.sa 

  5552555555 سنتراج الجامعة:

   http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx املوقع االلكترومل:

 

dgs_pnu  

 

dgs_pnu  
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