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 وحدة املتابعة واجلودة



 الدراسيالتفوق مهارات عامة في 
خطوات ما قبل دراسة الماجستير 
 الماجستيرأنواع القبول لدراسة 
 بريطانيادراسة الماجستير في نوعية 
إرشادات عامة 
 أسئلة رئيسية يجب أن يجيب عليها الباحث أثناء القيام بعمل خطة بحثية خمسة 
خطوات كتابة رسالة الماجستير 
 الفعالةالمراجعة خطوات 
 العلميةاألمانة 
مناقشة رسالة الماجستير 
 الماجستيرأسئلة محتملة أثناء مناقشة رسالة 
مرحلة ما بعد االنتهاء من رسالة الماجستير 
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 مم

التحضير 
للمحاضرات قبل 

 حضورها

 

من استفيد 
الموارد 

المقدمة من 
 الجامعة

 

مبكرا استعد 
 لالمتحانات

 

كن 
 مبدعا  

تحّد 
 أصدقاءك

 

ضع  
هدفك 
 وحدده

استغل 
التقنية 
 لصالحك

 

 كافئ نفسك
 

صاحب 
 المتميزين

 

خصص يوما 
 للمراجعة

رّتب مهامك 
 الدراسية

 مهارات عامة في التفوق الدراسي
 وحدة املتابعة واجلودة



اختبار االيلتس : 
للحصول على قبول أكاديمي لدراسة مرحلة (IELTS) االيلتسامتحان البريطانية على نتيجة الجامعات تعتمد كل ◦

 الماجستير
 الجامعاتعلى موافقة وما فوق للحصول  5.5درجة ال تقل عن على والحصول االيلتس المتحان اإلعداد جيدا  يجب ◦
ا االيلتس  اختباراجتياز ◦  الماجستيرلدراسة تأشيرة دخول لبريطانيا من الشروط األساسية للحصول على هو شرط 

 الجامعةاختيار: 
 لدى وزارة التعليم معتمدالذي يرغب الطالب الدراسة به الجامعة والتخصص ن تكون أيجب 
تأشيرة الدخول: 

 (Full time) بدوام كاملللدراسة  النقاطالتي تعتمد على نظام  (4Tier)هي تأشيرة الـ  ◦
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 قبل التسجيل في البرنامجالملحقية الثقافية يجب على الطالب تصديق القبول من قبل : مالحظات
 سفير الجامعاتويمكن التأكد من اعتماد الجامعة والتخصص عن طريق زيارة موقع 

 وحدة املتابعة واجلودة

https://ru.moe.gov.sa/Search


Unconditional offer 

 قبول غير مشروط 

 يعني أّنك استوفيت جميع متطلبات القبول وحصلت على مقعد دراسي
 

Conditional offer:  

 قبول مشروط 

 يعني أّنك ستحصل على مقعد في هذا التخّصص شريطة أن تفي بمتطلبات معّينة

Unsuccessful: 

 غير ناجح 

 ويعني أّنك فشلت في الحصول على مقعد دراسي
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الدراسة لمرحلة الماجستير والمعتمدة لدى الملحقية •
ا ما تكون مدة دراسة  الثقافية  عن طريق المقررات وغالب 

 دراسية واحدة
 يتم فيها حضور محاضرات وندوات دراسية•
 تبدأ الدراسة للمرحلة في سبتمبر أو يناير •

Taught 
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 الماجستيرمع تخصص تخصص البكالوريوس متجانس الملحقية بأن يكون تنصح  -  : مالحظة
عند الوصول لبريطانيا ( سكن/بنك) يمكن للمبتعث الحصول على خطابات التعريف  - 

 والتسجيل لدى الملحقية



 ليتم كتابة البحث عنها، ويمكن للطالب طرح مواضيع في معظم الجامعات يتم
قبل عن القائمة المطروحة شريطة قبول متابعته من  خارجموضوع  اختيار

 المشرف في الجامعة
 يجب أن يكون دقيق وغير عام ألّن محتوى لعنوان رسالة الماجستير اختيارك

 موضوعك يعتمد على تحليل ومقارنات ومناقشات في خضم العنوان
مواضيع الماجستير  تكرارفال مانع من ، الدكتوراهعن  الماجستيررسالة  تختلف

 ومتميزشريطة طرحها بأسلوب مختلف 
 
 
 
 

 مع تخصص الماجستيرتخصص البكالوريوس متجانس الملحقية بأن يكون تنصح : مالحظة
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 بجمع معلومات رسالة الماجستير من خالل المواقع اإللكترونية األكاديمية، إبدأ

 األكاديميةالكتب و المجالت والبحوث العلمية 
 واطلب استشارة  مراجع أكاديمية معتمدةمن الحصول على المعلومات من تأكد

 مشرفك الدراسي 
 أوال  بأّول بعد قراءة الكتب والتي ستساعدك عند كتابة بتسجيل المالحظات إبدأ

 رسالة الماجستير
 فيما يخّص موضوع الرسالة حتى توفر عليك الوقتدائما  بمشرفك استعن 
 وتقيدالدراسي لرسالة الماجستير، واعرضها على مشرفك اكتب الخطة الزمنية 

 بها
 

 الملحقية الثقافيةادوات علمية وموصالت من /يحق للطالب الحصول على بدل مراجع: مالحظة
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WHY 

ملاذا سأقوم بعمل هذا 
 املوضوع البحثي

WHAT 

 ما هو اهلدف واألهمية

 هلذا املوضوع البحثي

WHERE 

حتديد املكان الذى سيتم 
عليه املوضوع البحثي إما 

  دولة أو مدينة أو عدة دول

WHEN 

حتديد الزمان الذى 
  ستقوم عليه  الدراسة

HOW 

كيف سيقوم الباحث 
  بعرض املوضوع البحثي

9 
 وحدة املتابعة واجلودة



 الطالب تتم بالتعاون مع المشرف األكاديمي الذي يوجه : البحثموضوع اختيار
 لقدراتهمناسبة المتعلقة بالتخصص واألكثر الموضوعات إلى 

 تشمل مقدمة البحث وتقسيم الفصول واألبواب، ويذكر : اعداد خطة بحث مبدئية
 منهجية البحثفيها الطالب 

ليتم عرضها على المشرف الدراسي ألخذ الموافقة عليها: كتابة ملخص الرسالة 
 

 الثقافيةالملحقية حضور ندوة أو مؤتمر أكاديمي أو ورشة عمل من قبل يحق للطالب : مالحظة
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اختيار 
 الموضوع

خطة 
 البحث

ملخص 
 الرسالة



المواد المتعلقة وقرأة يبدأ الطالب بهذه المرحلة بتجميع : تجميع المعلومات
 الموضوعبالرسالة بناء على ملخص 

ص الذي تّم التوصل إليه نهائياً ِمن ِخالل ِدراسة : تحليل النتائج وهي الُملَخَّ
الطالب وبحثه العلمي عن رسالته وموضوعه الذي اختاره، َوَيِجب أن يكون 

ص يرتبط نتاِئجه ِبالمالحظات والُمعطيات األولية التي أَدرجها ِمن ِخالل  الُملخَّ
 البحث

يكون تحت اإلشراف األكاديمي ليتم عرض الرسالة على لجنة : كتابة الرسالة
 المناقشة ومن ثم مناقشتها مع الطالب
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تجميع 
 كتابة الرسالة تحليل النتائج المعلومات 



 الطريقة المقسمة

وهي تقسيم المواضيع إلى فقرات  
حسب ترابط األفكار فالطالب هنا 
هو الذى يتحكم بطريقة التقسيم 
حسب ما يوافقه، ثم ربط هذه 

وهذه الطريقة . األفكار جميعها معا  
تفيد في المواضيع الطويلة والتي 

 تتميز بعدم تسلسل األفكار فيها

الطريقة  الطريقة الكلية
 المختلطة

وهي أن يقرأ الطالب الموضوع بشكل 
عام لتتضح له الفكرة العامة ثم يعيد 

قراءة الموضوع الستيعاب بقية 
وهذه الطريقة تفيد في . األفكار

 المواضيع القصيرة مترابطة األفكار.
 

وهي الجمع بين الطريقتين 
السابقتين، بحيث يأخذ الطالب 

الفكرة العامة ثم يقسم  
 الموضوع إلى فقرات
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 عند كتابة رسالة الماجستيرتحديد مصدر النص على الطالب 
 وانساب المصدر للمؤلفإعادة صياغته يمكن للطالب استخدام النص شريطة 
 شريطة وضعه بين عالمة التنصيص مع ذكر النص كامال  يمكن للطالب اقتباس

 مصدر النص وفق الضوابط األكاديمية
 من االقتباس عدم اإلكثار على الطالب 
 اإلنتباهيحدد نسبة االقتباس وعليه على الطالب لدى الجامعات برنامج يوجد 

 عند استخدام معلومات ترجع ألشخاص آخرين  
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االلتزام بتوثيق مصادر  الُمسبقالتصريح 
المعلومات

الطبع حقوق 
(Copyright) 
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 الهدف العام 

اختبار مدى فهم و معرفة الطالب في 
مجال الدراسة أو الرسالة و عمق 

 هذه المعرفة

استراتيجية البحث التي اتبعها 
الطالب لتحقيق أهداف الدراسة و 

 أسباب اختياره لها

كيف أن الدراسة ستساهم في إثراء 
 المعرفة في نفس المجال
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1. ماهي خطوتك القادمة بعد هذا البحث؟ هل تفكر بالعمل أم بإكمال دراستك و 
 لماذا؟ و كيف تعتقد أن بحثك سيساهم في حياتك المستقبلية؟

2.  ما هو الهدف العام من بحثك؟ و هل تم اإلجابة على أسئلتك التي طرحتها في 
 البحث ؟ كيف تم لك ذلك؟

3.  لماذا استخدمت هذه النظرية/المنهجية/طرق جمع البيانات/تحليل البيانات في 
البحث وفضلتها عن غيرها؟ هل هناك طرق أخرى ممكن استخدامها في تخصصك 

؟لتعطيك نتائج مشابهة أو مختلفة  

 4.  كيف تستطيع التأكد من صدق و ثبات نتائج بحثك؟ 

  5. هل نشرت بحثك؟ إذا لم تنشره هل لديك مجالت علمية محددة ترغب في النشر 
 فيها؟ و لماذا؟
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 الحصول على الدرجة يعتبر تاريخ(Award date)   هو التاريخ الفعلي
 للتخرج

 في حال حصوله على بطلب إنهاء البعثة على الطالب المبتعث التقدم يتوجب
 لمبتعثي الجامعات السعودية و الجهات الحكوميةومباشرة العمل العلمية الدرجة 

 ترقية بعثة يمكن للمبتعث الذي أنهى بنجاح مرحلة الماجستير التقدم بطلب
هذا الطلب غير متاح للمبتعثين على برنامج خادم )لدراسة مرحلة الدكتوراه 

 (الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي
 
 
 
 
 
 

 يحصل على مستحقات التخرج عند الموافقة على طلب انهاء بعثة: مالحظة
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