
 في كلية العلوم التربوية عالن لطلبة الدراسات العلياا
 

 .التواصل مع المشرف أوال بأول -1

 .  هوتوجيه إال بعلم المشرفحول العمل على الرسالة المشرف غير عدم التواصل مع  -2

 .القسم ندون الترتيب ملغايات اإلشراف  عدم التواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية -3

ضاء الهيئة التدريسية لإلشراف قبل النجاح بامتحان الكفاءة / طلبة عدم مناقاشة أحد أع -4

 الدكتوراه

يتحمل الطالب تبعات عدم تواصله المنتظم مع مشرفه وفي مثل هذه الحالة القسم غير معني  -5

وما قد يترتب عليه من تأخر أو إنهاء إنجاز العمل ضمن المدد المسموح  بتقصير الطالب

 وتعليماتها.بها بحسب أنظمة الجامعة 

دفعة  االطروحة للمشرف على فصول وليستسليم الطالب إنجازه من أجزاء الرسالة /  -6

ها أو مناقشتها مع المشرف لالستيضاح وتنفيذبمالحظات المشرف وتوجيهاته واحدة لألخذ 

 مالحظات المشرف وتصويب األخطاء التي قد تكون جوهرية في عمل الطالب.حول 

االطروحة / الرسالة من جهات خارجية دون علم المشرف  ت حولاخذ الطالب بمالحظااذا  -7

فالطالب هو المسؤول عن ذلك ويحل مشكلته مع مشرفه وال يرجع للقسم لحل مثل هذه 

، وعلى الطالب االلتزام بتوجيهات المشرف وفي حال عدم التوافق يكتب بذلك المشكالت

 خطيا وال يقبل التوضيح الشفي من الطالب او المشرف.

لدراسته في مركز البحث والتطوير التربوي في  ةاإلحصائي التحليالت ءبإجرا يقوم الطالب -8

المسؤولية الكاملة   يتحمل الذي يجري التحليل اإلحصائي خارج المركز الطالبالكلية، و

الطالب وعليه ان يلتزم ، خارج الجامعة ته االحصائية أو النوعية منتحليالعن صحة 

 .من مالحظات حول تحليله للبياناتمناقشة ما يستجد بتوجيهات مشرفه بعد 

 

     خمس سنوات نات الخام لثالث سنوات على األقل للبحث الكمي ويحتفظ الطالب بالبيا -9

  .على األقل للبحث النوعي

 

، فعلى الطالب البحث والتطوير التربوي مركز خارجفي حال كان التحليل االحصائي  -11

ونتائج ) البيانات المجموعة و المدخلة قبل التحليل( الخام تزويد المركز بملخص البيانات 

 .التحليل للتأكد من سالمتها

 

% من البيانات المدخلة عشوائيا والطالب هو المسئول 11يدقق مركز البحث والتطوير  -11

الوحيد عن صحة البيانات المدخلة ، وفي حال أن البيانات المدخلة غير دقيقة أو أنها بيانات 

دراسة موضع التحليل فيتحمل الطالب مسؤولية إعادة جمع البيانات وما يتطلبه من ال تعود لل

 إجراء المعالجة من جديد

 



 

في أساسية في حال عدم مقدرة الطالب على توفير البيانات الخام ووجود أخطاء جوهرية 

ين ر بوجود هذه األخطاء متخصصين بالقياس والتقويم ممثلبعد أن يق   االحصائية التحليالت

، على الطالب إلبداء الرأي  من متخصصين آخرين بامن يرونه مناسمبمركز البحث والتطوير و

تغيير عليه أن يقوم ب أوالمطلوبة ويتحمل الطالب نفسه مسؤولية الوقت  إعادة إجراء المعالجة

ب أو عن الجامعة مسؤولة عن تأخر تخرج الطال الكلية أو الموضوع برمته وال يعد المشرف أو

 م مقدرته على المتابعة في البرنامج.عد

 

 

الثبات احصائيا ألدوات البحث من خالل مركز البحث الصدق و  استخراج دالالت-12

على أفراد الدراسة تعد مسؤولية الطالب وبتوجيه من  والتطوير قبل الشروع بتطبيقها

 المشرف.
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