المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة جدة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
عمادة الدراسات العليا

اآللية المنظمة إلجراء الدراسات البحثية وتوزيع االستبانات في جامعة جدة
• أوالا :تُقسم االستبانات إلى فئتين وهي:
 .1استبانات الطالب /الطالبات السعوديين الدارسين خارج المملكة  .ويلزم الباحث ألجرائها
• الحصول على موافقة من وزارة التعليم العالي مشفوعة بخطاب الملحقية لتسهيل تطبيق االستبانة يتضمن معلومات
عن الباحث /الباحثة والسماح له/لها بتطبيق االستبانة في جامعة جدة.
 .2استبانات طالب/طالبات الدراسات العليا الدارسين بالجامعات السعودية ويلزم الباحث إلجرائها:
• الحصول على خطاب من جامعة الباحث/الباحثة موجه الى وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي
يتضمن معلومات عنه/عنها وطلب السماح بتطبيق االستبانة وتسهيل مهمة الباحث بإجراء الدراسة بجامعة جدة.
•
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ثانيا ا :شروط االستبانة:
يجب أن تكون االستبانة إلكترونية ،بينما المعيدون والمحاضرون في الجامعة يمكنهم توزيع االستبانة عن طريق نظام
(مارز)
تحديد العينة المستهدفة.
الكليات والجهات المراد توزيع االستبانات بها بجامعة جدة
يجب أن تكون االستبانة باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات غريبة دون الحاجة إليها.
يجب أال تمس الدين أو الدولة بقطاعاتها أو نظام الحكم وأال تخوض في الموضوعات التي تؤثر سلبا ً على تماسك
المجتمع السعودي
يجب أن ال تتعارض مع سياسة جامعة جدة وتوجهاتها
أن تكون األسئلة في موضوع البحث وأال تخرج عن مضمونه
وضوح األسئلة من حيث الطرح والمضمون لتخدم أهداف البحث ولسهولة اإلجابة عليها.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

• ثالثا ا :آلية تقديم الطلب
يتقدم الباحث بطلب تطبيق االستبانة إلى عميد الدراسات العليا من قبل الباحث بصفته الشخصية ،وإذا كانت طالبةُ تتقدم
إلى وكلية العمادة بشطر الطالبات.
يجب على الباحث احضار الخطاب المطلوب من جامعته او مرجعه األساسي ويكون موجه لوكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث والعلمي.
يجب على الباحث ارفاق النموذج المرفق مع هذه اآللية بعد تعبئته الكترونيا ً من قبل الباحث.
يجب على الباحث ارفاق نسخة ورقية من االستبانة التي يرغب في توزيعها بجامعة جدة.
يتم دراسة الطلب بشكل دقيق بعد ذلك يتم ابالغ الباحث بالموافقة او االعتذار من خالل البريد اإللكتروني المسجل
للباحث
اذا تمت الموافقة على اجراء الدراسة وتطبيق االستبانة بجامعة جدة يقوم الباحث بإرسال رابط االستبانة اإللكتروني مع
مقدمة موجزة عن البحث على ان تتضمن وجود مقدمة استفتاحية لطالب البحث يشرح البحث وعنوانه وأهدافه ليتم
توزيعها على الفئة المستهدفة بالجامعة الكترونيا ً ويتم ارسال االستبانات بعد تعبئتها الى الباحث مباشرة.
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عمادة الدراسات العليا
نموذج طلب التقديم على اجراء دراسة بحثية وتطبيق استبانة بجامعة جدة
أوالا :معلومات الباحث
اسم الباحث
المرحلة العلمية
البريد اإللكتروني ورقم االتصال
طريقة جمع البيانات
عنوان الدراسة

ثانيا :ملخص الدراسة

الجهة
التخصص العام/
الدقيق

ثالثا ا :اسباب اختيار جامعة جدة إلجراء الدراسة وتطبيق االستبانة

رابعا ا :المعلومات التي يرغب الباحث في الحصول عليها في جامعة جدة

خامسا ا :الفئة التي يستهدفها الباحث لتطبيق االستبانة

سادسا ا :إقرار
أقر أنا الباحث ..............................................................................بصحة المعلومات اعاله وباطالعي على
الشروط والضوابط التي حددتها جامعة جدة فيما يتعلق بإجراء الدراسة وتوزيع االستبانات مع االلتزام التام بها ،كما اتعهد
بالحفاظ على المعلومات التي يتم الحصول عليها وان استخدمها لغرض البحث العلمي فقط ،وفي حال استخدامها بما يتنافى مع
اهدافها اتحمل كامل المسؤولية النظامية والقانونية حيال ذلك.
اسم الباحث.....................................................................:
التوقيع:
والتاريخ:

سابعا ا( :خاص بجامعة جدة )
حفظه هللا

سعادة عميد الدراسات العليا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بعد دراسة الطلب أعاله نفيد سعادتكم
 oبالموافقة على تسهيل مهمة الباحث اعاله والسماح له بتطبيق االستبانة بجامعة جدة مع إكمال ما يلزم حيال ذلك
 oباالعتذار من الباحث أعاله عن عدم امكانية اجراء الدراسة وتطبيق االستبانة بجامعة جدة
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

أ.د /عبيد بن على عطيان آل مظف

