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  Preamble to guidelines  الدليل مقدمة
 

امللوعععد س رااتعععم الع ة عععا   لتطععع ال العة  عععا اةروععع  اا ستعاععع ن اةسعععت      ععع   ععع  الدراسععع ل الع  ععع   تسععععم دةععع   
لبحث ععا ملسعع دد  الط لععل دكةعع    راسععتم الع  عع  سملععا املما  ععا املاتعع ر   عع  هتبعع  الععدار  سسملععا      عع  ساةك  مي ععا سا

 .املضلسب حسل تص ر ال ان ج األك  ميي
 

 ،  دراتم البحث ا سإ راك ،واص تم ملهنل تعةا يف  الط لل  س دد  ن مااةرو   األك  ميي لت دة  ا دف 
أي  ح ك   ا س  ،تمة ته  د م سالعة  م   لت ع   س  ،م  اهبسحتلاك  ،ابداد تماستالاج ك    س  ،ط هت تم اكتش فس 

 الم سي الت املا حت  ا إىل    ص   بغ ا  س ددتم ل السةحا سال  ن المب  ا التع ل ن  ما  ا إط ر يفا ت اجهم  شك 
كة     املؤ   أن ا  د   .أهداملم تح  اهذه ال  ن سامل  ه ن ل ست ظ ف ؛ك  مييساأل ساملهيني ساةجتة د يسالرتب  

 ث  البح جلا د طلقستب  ن أنسل ال ،سالدراسا لالستذك ر سب ال أملض يف ب  غ  التع  ةيس األك  ميي  رو  اة
يف  سال  انني ابل  ائح الط لل تبصرييف املسري  التع  ة ا سالدراس ا، ابدض ملا ل املتعثلا  ت بعاس  املت  هتني رد ااس 

 .ال هت ئي ادرو   إط ر
 

 .ادرو  يهذا الدل   ب ضع الدراس ل الع     دة       مث هت  ت
 

 الشكل  تص  لك     س هن يف ا لاج هذه اةصدار  ل م ر.
 

 د. عبد الرمحن بن إبراهيم املهوس
 عميد الدراسات العليا

 
 م1038 -هع 3419 ،مل ص  ب  اللمح  دبد اة  م ج  عا
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 اإلرشاد األكاديمي
 

االمام عبد حسين مستوى الدراسات العليا في كليات جامعة العليا نحو ت تسعى عمادة الدراسات
تنمية و، عالمياً( من خالل ممارسات الجودةإلى المستويات المرموقة )محليا و الرحمن الفيصل
الحفاظ على مسيرة الطالب و ،على تحمل المسؤولية والثقة بنفسه وبالمؤسسة 1قدرات الطالب

 وانهاء البرنامج في المدة النظامية.األكاديمية من المعوقات 
 

 مفهوم اإلرشاد (1
ألفضل الطرق للتقدم في مسيرته  هوتوجهاإلرشاد األكاديمي عملية منظمة تساعد الطالب 

تذة في األقسام العلمية المختلفة، فالتوجيه وشرح أساسيات اإلرشاد االدراسية، تحت رعاية األس
)انظر جدول  ة لألخذ بيد الطالب منذ التحاقه بالجامعةعلى درجة بالغة األهمي مسألتاناألكاديمي 

1). 
 

 .نوع االرشاد األكاديمي (:1جدول )

نوع االرشاد  تعريف مثال
 األكاديمي

يع، رفي الحاالت الخاصة )التعثر، التس
 التخرج(

 فردي ارشاد كل طالب بمفرده

عند تشابه الظروف الدراسية في ذات 
 صورة جماعيةبالوقت 

 جماعي عة من الطالبارشاد مجمو

يقدم قدر كبير من التوجيه  معلومات، نصائح
 االرشاد بصورة مباشرةو

 مباشر

لمواجه المشاكل وايجاد حلولها واتخاذ 
 القرار

 غير مباشر ارشاد ذاتي من الطالب لنفسه

لطرق المذاكرة، تقديم مواد وتأجيل 
 ـخرى

 وقائي نصائح لحماية الطالب

اعداد الطالب وتهيئته للتدبر وحل  يجابيةاالندماج والمشاركة اال
 المشاكل

 عالجي

 
 " منعليها واإلشراف الرسائل إعداد " واألربعون الحادية المادةفي  علمــيال مرشــدال كرذورد 

 التعليم مجلسلالعامة  األمانةالصادرة من  التنفيذية وقواعدها العليا للدراسات الموحدة الالئحة
 مــع علمــي مرشــد عليــا دراســات طالــب لــكل يكــون" السعودية بيةالعر المملكةب العالي
 موضــوع اختيــار فــي ومســاعدته دراســته، فــي لتوجيهــه بالبرنامــج؛ التحاقــه بدايــة

 الدراســات عمــادة مجلــس توصيــة علــى القواعــد وفــق البحــث، خطــة وإعــداد الرســالة
ه المادة على النحو المبين على الجدول ذية للجامعة هذ". ومن ثم فصلت القواعد التنفيالعليــا

(2.) 
 
 

                                                            
1
 يقصد بالطالب أي من الجنسين الذكر أم األنثى. 
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 واألربعين ية الحاديةذ( القواعد التنفي2جدول )

 
( من 3والخامس 2من ممارسة )المعيار الرابع أكثرهذا وقد تكرر ذكر اإلرشاد الطالبي في 

 .(2011 ،2002 عتماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واال) 4معاير الجودة
 

المرشد الكفء، والطالب  :ويعتمد نجاح عملية اإلرشاد على توافر عدد من العناصر منها
 الملتزم، والمعلومات التي يتم بموجبها اإلرشاد.

 
ولكي يتقدم الطالب في برنامجه الدراسي في الجامعة يكون بحاجة إلى المعلومات الدقيقة عن 

 يجب عليه اإليفاء بها وبأنواعها المختلفة، وعن اإلجراءات التي يجب عليهالمتطلبات التي 
وهنا تظهر أهمية المرشد األكاديمي كمصدر لهذه المعلومات ، إتباعها لإليفاء بهذه المتطلبات

نه أالمهمة حيث يتعدى دوره حدود تقديمها إلى شرحها وتوضيحها، وال غرو في ذلك طالما 
طالب الحصول على موافقتها فيما يتعلق بأغلب القرارات المتصلة الجهة التي يجب على ال

 ،بمسيرته الدراسية، لذا فهي مهمة تتطلب في ممارسيها الصبر على المتابعة والفحص والتدقيق
 إلى جانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالخطط واللوائح واإلجراءات.

 

                                                            
2

دى المؤسسة أنظمة فاعلة لمساعدة يجب أن تكون ل" المساعدات التعليمية للطلبة 6-4في البند  المعيار الرابع: التعلم والتعليمورد في  

 األكاديمي، والمرافق الدراسية، ومن خالل متابعة التقدم الدراسي للطلبة، وتشجيع الطلبة ذوي الطلبة على التعلم من خالل اإلرشاد
عدة مؤسسة لويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق ال األداء العالي، وتقديم المساعدة للطالب الذين يحتاجون إليها.

 ،تقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكاديميو ،مصادر التدريسو ،ر أعضاء هيئة التدريسوحضفصلت في:  ممارسات
 مسؤولية فاعلية البرامجو ،مهارات الطلبة اللغويةو ،ةسآليات تهيئة الطلبة وإعدادهم للدراو ،خاصةوالضافية اإل دروسالو

 لخدمات المساندةاو ،لدراسة الفرديةامرافق و ،نظام متابعة تقدم أداء الطلبةو ،لعبء الدراسي للطلبةأنظمة مراقبة او ،التحضيرية
 ".التغذية الراجعة من الطلبة على ملتشالمدوري التقويم الو ،المتوافرة للطلبة

3
الخدمات  يجب أن تقدم" ادية والطبيةالخدمات اإلرش 5-5على البند  المعيار الخامس: إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندةورد في  

ً للقيام بمسؤولياتهم، مع المحافظة على  الطبية واإلرشادية المناسبة الحتياجات مجتمع الطلبة عن طريق أشخاص مؤهلين تماما
المعيار بمدى ويقاس مستوى استيفاء هذا  لمتابعة الطلبة المحتاجين إلى هذه الخدمات. خصوصية الطلبة، وإتباع اإلجراءات الفعَّالة

 المواقع المناسبة، والوصول إلى الخدمات، والمؤهالت المهنية الالزمة :ذكرت تفصياللممارسات مجموعة من اتحقيق المؤسسة ل
فعَّالة لضمان المتابعة الآليات ، والحماية المناسبةتوفير خدمات اإلرشاد النفسي والشخصي للطالب، و ةتاحارشاد األكاديمي، ولإل

 ".طالبيةالرعاية ال
4
 http://www.ncaaa.org.sa/Pages/default.aspx 
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ومن اجل  ،ا هو طالب الدراسات العلياويعتبر محور العملية التعلمية والبحث العلمي وغايته
 ،توفير الدعم الالزم أثناء مسيرته األكاديمية تحقق انسياب الخطة التعليمية للدراسات العليا

وإنهاء متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية النظامية، ومن أجل تطوير بناء الثقة الذاتية 
 لدراسي.ب وفقا ألهداف البرنامج االمستقلة لدى الطال

 

 )استرشادي( هومهامدور المرشد األكاديمي       (2
 

يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب أثناء مسيرته األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة التعليمية والمدة 
دى الطالب الدراسية وإنهاء متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية المتاحة وبناء الثقة الذاتية المستقبلة ل

 .الدراسي وفقاً ألهداف البرنامج
 

 

طلبة الدراسات لمجموعة من لطالب واحد أو  يكون مرشداً  الذي هو عضو هيئة التدريس المرشد األكاديمي
في كل فصل  بإرشادهالذي هو فيه، وذلك من خالل اجتماعه مع الطلبة المشمولين  في البرنامج الدراسيالعليا 

جديد. وتكون اللقاءات من اجل التحاور والتشاور في األمور التعليمية التي تخص دراسي )أو عام دراسي( 
 .(4و 3 ي)انظر جدول الجامعة ضمن الساعات المكتبية للعضو أسبوعيا الطالب أو

 

 كادميياألرشاد استمارة اإل (3) جدول
 الب  انل الشاص ا ل ط لل  

 اللهتن اجل  عي:  اسن الط لل:
 :/ال سن

 /غريه( كت راهاملسج  لم ) ب  م/  جستري/ال ان ج 
 ال ص  الدراسي:

 اجملت ز : املعتةد دد  الس د ل  الع م اجل  عي:
 املتب  ا: املعتةد دد  الس د ل  املسج ا:  املعتةد  دد  الس د ل

 ك  ميي:املعد  األ :ادنذارال )إن سجدل( دد 
  ع    ل أ لى:

 األك  ميي سالط لل بني امللودادرو  ي   ض ع ال     
 فيما يتعلق ابملرشد األكادميي ( أ

 املع    ل الدهت  ا د   تط ب ل بلان ج الط لل الدراسي علملا )     (  
 اةا    ابملتط ب ل طلق علملا  )     ( 
  علملا اخلطط )     (
  علملا ال  ائح ساةناةا )     (

  علملا اةجلا ال )     ( 
   ب  طا الط لل التع  ة اانسالتأكد    )     ( 
 يف املد  الما   ا ط لل الدراس اال اهن    تط ب ل  طا )     ( 
 ال ان ج الدراسي سخملج تم ألهدافبم   ث ا الط لل الذات ا سمل    )     ( 
 لع ة ا املسج  هل  الدرجا د م الط للاستكة    تط ب ل حص    )     ( 

  ل الس ب ا)     (   لاجعا اخلطط سالس  س
  م اجل  عي سالتسج  ع علملا اجمد  ال )     ( 

 لتمة ا  ه رال اةرو   ه سسرو)     ( املش ركا يف ندسال اجل  عا 
  ط لل س ت بعتملرصد الت  مي الدراسي  )     (  
 احمل ملاا د م سلاا املع    ل سالسج  اةك  ميي ل ط لل )     ( 

 سالمه ئ ا احللجا   صا الدراس ا ابألجمد  الط للتأكد    امل م ال  (    )  
 لإلرو   األك  ميي   ص بم )      (  التأكد    انشأ الط لل مل ف



7 
 

 فيما يتعلق ابلطالب ( ب
 (4)انال جدس   لإلولاف اةك  ميي األك  ميي امللود التعلف د م س د ل  (  )   
   ساألك  مي ا ( التسج   ل ة لرال الدراس ا  )   

 دة   ل احلذف سادض ملا   ت بعا (    ) 
 الدتذار د    لر  راسيلتمبم لا (    ) 
 اةدتذار د  ملص   راسي علملا (     ) 
   دالإد    اةطالع د م   جه ل  (     ) 

 التأج   ساةن ط ع د  الدراسا علملا اجلا ال  (    )  
  لاجعا اخلطا الدراس ا (     ) 
 الت دم يف امل لرال الدراس ا   لاجعا (     ) 

  لاجعا ست   ن امل اظبا ساحلض ر (    )  
 ساملهم ا الدراس ا يف اط ر أهداملمالط لل  اطالع املشلف د م    حضله (    )  
 ختلجم مل دد   رتح الط لل (    )  
 تم  ذي  راسي استعلاض الط لل مل  سضعم    بلان ج (    )  
 تم  ذي  راسي جدس  مل  سضعم     الط للاستعلاض  (    )  
 ثالثا اس اسب دني ك  األك  ميي امللود  ع امل  ب ا جدسلا (    )  
 الدراسي بلانجمم يف املهةا ل تغريالحتداد الط لل  (    )  
 األك  ميي لإلرو     ص بم الط لل مل ف التأكد    انشأ  (    )  

 ل ط لل لدراسيت دم االبعض املشكالل اليت تع ق 
 أس أك  مي ا أس تع  ة ا  شك ا  راس ا (    )  
 أس ث  مل ا  شك ا اجتة د ا (    )  
 أس صح ا  شك ا ن س ا (    )  
 أس ب ت ا  شك ا أسلاا (    )  
 اهتتص  اا  شك ا (    )  
 امبغي حتداده  –  شكالل أ لى (    )  

 ................................................................................................................ ت ص ا امللود األك  ميي:
 .الت راخ:...................................الت هت ع........... ................:..............األك  ميي سرتبتم اسن امللود

 

 األكادميي لإلشراف ياألكادمي املرشد ساعات (4) جدول
   ةلود األك  مييالب  انل الشاص ا ل 

 : تبا الع ة االل  سن:اة
 رهتن اهل تف: رهتن املكتل:
 ادمي   اجل  عي: رهتن اجل ا :

 ب  انل اةرو   األك  ميي
 :/ال سن

 /غريه( كت راهال ان ج املسج  لم الط لل ) ب  م/  جستري/
 ال ص  الدراسي:

 :اةولاف األك  مييدد  س د ل  :الع م اجل  عي
 اةولاف األك  ميي )د م أايم األسب ع(س د ل  ت ص  
 اةثمني                الثالاث                   األحد

 اخلة س                غريه     اةربع              

 العد  الك ي لس د ل اةولاف األك  ميي:

  ع    ل أ لى:أي 
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( اللوائح واألنظمة المتعلقة بالدراسات 1صندوق )

 العليا والمعلومات األخرى ذات العالقة 

متوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا 

 اإللكتروني

(
http://www.iau.edu.sa/ar/administration/dean

studies-graduate-of-ships/deanship) 

 اللوائح التنظيمية

ة الدراسات العلياحالئ. 

ة االختبار الشاملحالئ. 

 الدالئل

oدليل االلتحاق بالدراسات العليا بالجامعة. 

oات العلياالدليل االسترشادي لبناء برامج الدراس 

 .هوتنفيذ هوتطوير

oاالرشاد األكاديمي. 

oدليل االبتعاث والتدريب. 

 لوقت المتاح للطالب اإدارة ( 3صندوق )

معرفة الوقت مهمة لرسم الخطط وتحديد االولويات 

 وتقسيم النشاط بناء على النقاط الجوهرية التالية:

 .تحديد االولويات(1

 تحديد وفت الفراغ وطرق استغالله.(2

 المور الجديدة.تعلم ا(3

 القراءة العامة واالطالع.(4

 تطوير المكانة في العمل(5

 تحديد اوقات العائلة والمجتمع.(6

 سماع االخبار والتواصل المجتمعي.(7

 التواصل مع االصدقاء واالخرين.(8

 تطوير االفكار المستقبلة.(2

 الرياضة وبناء الجسم.(10

 أخرى )تحدد وتبين(.(11

( اللوائح واألنظمة المتعلقة بالمقرر 2صندوق )

 الدراسي للطالب 

متوفرة على موقع الكلية المعنية بالبرنامج المسجل له 

لكتروني الطالب، والتي يمكن الدخول لها عبر الموقع اإل

 (http://www.iau.edu.saiauللجامعة ثم الكلية: )

.دليل الكلية 

.دليل البرنامج الدراسي 

لمقررات الدرجات احتساب وطرق التقويم نظم 

 التخصص.

المستويات) الدراسية الخطة مفردات 

 (. المطلوبة والمقررات والتخصصات

والمقررات ومتطلباتها وأرقامها المقررات أسماء 

 .وتسلسلها لها المعادلة

بالدراسات  قبولهذ شد األكاديمي متابعة الطالب منالمر ىعل
الدرجة التي يدرس بها في كل ما  ىالعليا وحتى حصوله عل

وضمان  ،جل ضمان سير العملية التعليميةأيحتاجه من 
فضال عن تحقيق أهداف  ،استكمال متطلبات حصول الدرجة

وكل مرشد أكاديمي يعتبر  .ومخرجاتهالدراسة برنامج 
مسئوال عن 

موعة مج
من الطلبة 

 يرشدهم
ويساعدهم 

ويكون 
مرجعا 

 .وعونا لهم
 
 
 
 
 
 
 األكاديميالمرشد  مهام( 2-1
  على اللوائح واألنظمة  االطالعالتأكيد على الطالب

المتعلقة بالدراسات العليا والمعلومات األخرى ذات 
العالقة والمتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا 

 .(1)انظر صندوق  اإللكتروني
 انظر  تقديم المشورة األكاديمية ورسم الخارطة المعرفية(

 علىالتي ينبغي علي الطالب إتباعها للحصول  (1شكل 
 .البدائل المطروحة الدرجات وأنسبأفضل 

  تعريف الطالب بنظم التقويم وطرق احتساب الدرجات
 .(2)انظر صندوق  التخصص قرراتلم

 دراسية إللمام بمفردات الخطة التوجيه الطالب ل
)انظر  (قررات المطلوبة)المستويات والتخصصات والم

  .(2صندوق 
 المعادلة لها وتسلسلها وإرشاد  قرراتالمووأرقامها ومتطلباتها  قرراتإللمام بأسماء المتوجيه الطالب ل

 .(2)انظر صندوق  الطالب ألفضل السبل لالستفادة منها
 وأوقات الفراغ التي يستغلها في المراجعة والمذاكرة  مساعدة الطالب في إدارة الوقت المتاح للمحاضرات

 .(5 جدولو 3)انظر صندوق  في المكتبة وقاعات االنترنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الفروع

 التفاصيل

ليتبعها الطالب للحصول علي أفضل الدرجات  (Mind mapالعقالنية المعرفية أو الذهنية )طة خارال( 1شكل )
 وأنسب البدائل المطروحة

 المعلومة العلمية

http://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies
http://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies
http://www.iau.edu.sa/
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 .وتنظيمه الوقت إلدارة( الجدول االسبوعي 5جدول )

 الثالثاء االثنين األحد

 

 

 

 

  

 السبت الخميس االربعاء

 

 

 

 

  

 الجمعة

 ءالمسا بعد الظهر الصباح

 

 

 

 

  

 
  إلعداد الجيد لهذه االختباراتلمسانده الطالب أثناء فترة االختبارات ومساعدته بالخصوص في تنظيم وقته. 
  مراقبه معدالت الطالب وإرشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة وتحفزيهم وتنبيههم لإلجراءات المتبعة

 .(6)انظر جدول حيال ذلك 

 

 المتعثرين دراسيا  وب ذوي المعدالت المنخفضة إرشاد الطال(: استمارة 6جدول )

 اسم الطالب: الرقم األكاديمي.....
...................... 

 المستوى الدراسي 
.................... 

 الكلية والتخصص
.... 

 االكاديميالمعدل 
... 

انخفاض المعدل أو  أسباب
 :التعثر الدراسي

1) ................................................................................ 
2) ................................................................................ 
3) ................................................................................ 
4) ................................................................................ 
5) ................................................................................ 
6) ................................................................................ 
7) ................................................................................ 
8) ................................................................................ 

إجراءات التخلص من 
انخفاض المعدل أو أسباب 

 التعثر الدراسي:

 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 

 )       ( كاديميالمعدل األ   م 201التالي:  متابعة الطالب في الفصل الدراسي 
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 أدوات اإلرشاد األكادميي (5صندوق )
تصة ن اةستب  انل. 
تطب ا هت ائن املالحاا.  
اامل  بالل ادرو  ا. 
.ال رش التدراب ا 
.الت سري 
.ا تب رال ال درال سامل    ساةجت ه ل املهم ا 
.امل  ا س 
.ؤمتل احل لا  
.ال ح ص سالبح ث 
.راسا احل لا  
 غريه. 

 ( املصادر التعليمية املختلفة4صندوق )
م ال س ئ   هتسالى دد     الب حثني سالع ة   أب

 ل   عجلاب الرتب ا  لك  بستكم ل ج   التع  ن 
أن  لاكز  ص  ر "د م البحث الرتب ي  س لاكز

 ما  ا أك     ما  ا مللد ا ضةد م التع ن تلكز 
سهي تكم ل ج   الرتب ا، سابلت يل ملإن هل  أهدامل ً 
س د الل سخملج ل، سدة   ل كثري   ماةا 
س تش بكا تت  د  ك ه   ع بعضه  البعض، 
لتح  ا األهداف الرتب اا أي أهن   ما  ا ك   ا 

 لاكز   إجلائ  تدلملس   مث   ك ن. سل س جمل 
دب ر  د  سحد   ا    :د م أهن  ص  ر التع ن 

املدرسا حتت ي د م جمة دا    املص  ر الت  د  ا 
 ".املتم دا    أج   دن العة  ا التع  ة ا

 يمية المختلفة واستخدام المصادر التعل ،حث الطالب علي زيادة نشاطه األكاديمي
 .واستخدام وسائل االتصال االلكتروني واالستفادة منها( 4)انظر صندوق 

  تخطيط العملية اإلرشادية وفق أدوات اإلرشاد مثل تصميم االستبيانات وتطبيق
 .(5)انظر صندوق  قوائم المالحظة والمقابالت اإلرشادية

 باستمرار تهحث الطالب علي ضرورة مراجع. 
 لي لكل طالب فص اعداد تقرير

)انظر جدول  يقدم لرئيس القسم
وكذلك إعداد تقرير عن  (7

أو ه في حالة اخفاق الطالب
 انخفاض معدله في الفصل

 .(8)انظر جدول 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 )يسلم لرئيس القسم(طالب لل فصليالمرشد األكاديمي ال تقرير(: استمارة 7جدول )

اسم المرشد 
 ورتبته

 عدد الطالب المستوى السنة الدراسية امج األكاديميالبرن باإلرشادالقسم القائم 

 اللقاء االرشادي

 اسم الطالب:
..... 

الرقم 
 .............األكاديمي

 المستوى الدراسي 
..................... 

الكلية 
 والتخصص....

كاديمي المعدل األ
........ 

 تاريخ اللقاء

 يحتوي التقرير على النقاط االساسية التالية:
 .ضمن اللقاءات نوقشقضايا المطروحة وما ال (1
 واستراتيجيات الحل المتبعة. بأهم المشكالت التي تواجه الطال (2
من خالل  والفرديةفي اللقاءات الجماعية ب اللطت من اشحرالتي  واللوائحقوانين النظمة واألأهم  (3

 للمرشد. لمةسالالئحة الم
مع التفصيل ت فعلالتي  م للمتأخر دراسيادعالوسائل و تحفيز للطالبالسبل و طانشوالدورات ال (4

 بالتوصيف العلمي المناسب إن وجد.
 ى.أخر (5

 توقيع المرشد األكاديمي: .............................................
 ....... التاريخ:

 

 قسم()يسلم لرئيس الالفصل  في المعدل انخفاض أو االخفاق حالة في الطالب عن تقرير(: استمارة 8جدول )

 المستوى الدراسي ...................... اسم الطالب: الرقم األكاديمي.....
..................... 

الكلية 
 .... والتخصص

المعدل 
 ... األكاديمي

وتوضح االجراءات  ،وتحدد أسباب انخفاض المعدل والتأخر الدراسي في الفصل ،ينبغي أن تعين حالة االخفاق
 الحلول المناسبة لحالة الطالب. يجادإليال ذلك حالمتخذة 
1) ............................................................................................... 
2) ............................................................................................ 
3) ............................................................................................... 
4) ............................................................................................... 
5) ............................................................................................... 

 توقيع المرشد األكاديمي: .............................................
 ....... التاريخ:
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  واجبات المرشد األكاديمي:( 2-2
 .في تحقيق أهدافهم التعليمية الطالب ةدمساع (1
ط والسياسات كذلك مراجعة الخط ،اإللمام بالسياسات واإلجراءات الجامعية وخاصة ما يتعلق بالتخصص الرئيس والفرعي (2

  .أساسها تبني كافة المجهودات لبناء الخطة الدراسية للطالب ىة وتتبعها بصورة منتظمة والتي علالسابق
)يمكن  معرفة أجندة العام الجامعي واالنتباه للمواعيد النهائية للتسجيل (3

 باختيار من موقع كلية الدراسات العليا التقويم األكاديمي االطالع علي
األكاديمي يم ايقونة التقو

(http://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies ثم )
/  2016ـ )ه 1438/  1437 يمعام الجاللفصل الدراس األول من العا ت العلياسة الدرامادلع األكاديميالتقويم  اختيار
 ( على سبيل المثال.م 2017

كن للمرشد مساعدة الطالب في اتخاذ قراراته وتحمل مسئولية القرار حيث ال يستطيع المرشد تواصل العالقة األكاديمية يم (4
 .لطالب في االعتبار عند اخذ قرارهاألكاديمي اخذ القرار للطالب ولكنه يعطي الخيارات ليأخذها ا

 .(2)انظر جدول إعطاء وقت كاف لتقديم النصيحة والخبرة للطالب  (5
 

 ء اإلرشادي(: استمارة اللقا9جدول )
 اسم المرشد األكاديمي: .....................الكلية ............. القسم ..................

 العام الجامعي.........الفصل الدراسي ...... عدد طالب المجموعة اإلرشادية )ان وجدت( )     (
 اللهتن األك  ميي: اسن الط لل:

 )   ( ك  ميياملعد  األ ختصص الط لل:
 اتراخ انع    ال     ادرو  ي: املست ى الدراسي:

   ض ع ال     ادرو  ي:
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................  

 نت ئج ال     ادرو  ي:
....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.  

 .........................................  ت هت ع الط لل
 
ما يطرأ  علىالمشاركة في الندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة لتنمية مهارات اإلرشاد والوقوف  (6

 (.10)انظر جدول تياجات من تطوير السياسات واإلجراءات واالح
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تنمية مهارات اإلرشاد أو حلقة دراسية أو غيره ل عمل ةو ورشة أدورندوة أو ( حضور 11جدول )

 والوقوف علي ما يطرأ من تطوير السياسات واإلجراءات واالحتياجات

  عنوانها 

  مكان انعقادها

  تاريخها

 
 محاورها

 

 

  التوصيات ان وجدت

منه  دكيفية تطبيق ما أستفي
ادة الدراسات العليا معفي 

 األكاديمي لإلرشاد

 

 
 (.11)انظر جدول  رصد التقدم الدراسي للطالب ومتابعته (7

 

 رصد التقدم الدراسي للطالب (11جدول )
 اللهتن األك  ميي: اسن الط لل:

 )   ( ك  ميياملعد  األ ختصص الط لل:
:  التسجاتراخ  املست ى الدراسي:  
 :المت ئج األك  مي ا

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
......................................................................................................... ........... 

 : الحا ل
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

........................................................................................................... ......... 
 .........................................  ت هت ع الط لل

 
إال في حاله موافقة الطالب  (21)انظر جدول  سرية المعلومات والسجل األكاديمي للطالب ىالمحافظة عل (8

 يلوحدة القبول والتسجيمكن الحصول عليه من عمادة الدراسات العليا من  السجل األكاديمي للطالب) كتابة
ه على نظام سجالت الطالب رقم الطالب يدخلإذ ، ووحدة تقنية المعلومات



13 
 

 ( نماذج عمادة الدراسات العليا6صندوق )

 تفيد النماذج المدرجة على صفحة النماذج على
موقعها 

(

http://www.uod.edu.sa/ar/administrati
on/deanships/deanship-of-graduate-

studies/forms في تسهيل االجراءات والتي )

 تضم:
 نماذج شئون الطالب:(أ
oتأجيل القبول. 
oتأجيل الدراسة. 
o فرصة إضافية تضاف إلى المدة النظامية

 .للحصول على الدرجة
oفرصة إضافية لتحسين المعدل. 
 

 نماذج تسجيل الرسائل العلمية(ب
oلة علمية وتعيين مشرف مشروع بحث رسا

 .واإلطار العام لكتابة خطة البحث
oتعيين مشرف بديل. 
oتقرير المشرف عن إعداد رسالة. 
o طلب صرف مكافأة بدل كتب ومراجع لطلبة

 .الدراسات العليا
o طلب صرف مكافأة بدل طباعة وتجليد لطلبة

 .الدراسات العليا

(http://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-
studies) .ويطبع سجله في أي وقت من الفصل األول حتى التخرج). 

 
 

 السجل األكاديمي للطالب (21جدول )

 

 

 
 دراسات العليا لالستفادة من اإلرشاد األكاديميإرشادات لطالب ال (3

يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب أثناء مسيرته 
األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة التعليمية والمدة الدراسية 
وإنهاء متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية المتاحة 

ً ألهداف وبناء الثقة الذاتية المستقبلة لدى الطال ب وفقا
 .دراسيلالبرنامج ا

االستفادة القصوى من اإلرشاد األكاديمي،  ولكي تتحقق
تقع  هدور أساس في عمليه اإلرشاد األكاديمي فعليفللطالب 

الدراسي وطلب النصيحة والتوجيه من  همسئوليه متابعة تقدم
لما لديه من خبرة المرشد األكاديمي الذي يقدم المساعدة 

الطالب  الخطط الدراسية، بما يحقق أهدافأوسع في وضع 
 .اتهوطموح

وفي سبيل تحقيق تلك الغاية، فإن عمادة الدراسات العليا 
 يسعدها أن تقدم الخطوات والنقاط االسترشادية التالية:

 المرشد األكاديمي يجب علي الطالب : مقابلةقبل ( 3-1
o الصفحة اإللكترونية لعمادة الدراسات العليا  أن يراجع

)صندوق دليل الكلية التي تشرح  (1)صندوق  ألدلةوا

الذي يشرح كل ما يحتاجه القسم والكلية والجامعة ( 2

أي بند يراه  ىعل ةمن متطلبات ويضع عالمة مميز

 .واضح ليسال المرشد األكاديمي عنهغير 

o يويفضل أن تبدأ المقابالت قبل كل فصل دراس (4)جدول  تحديد الموعد مع المرشد األكاديمي. 

o (4)جدول  معرفه الساعات المكتبية للمرشد األكاديمي. 

o  ا في المقابلة األكاديميةويطرحهأن يكتب كل التساؤالت التي تشغله والخاصة بتوجهه الدراسي 

 (.8)جدول 

o  أن يعد ويحضر معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما يحتاجه قبل اجتماعه مع المرشد

 (.3)جدول األكاديمي 

 : (1)جدول  قابلة المرشد األكاديمي يجب علي الطالبأثناء م( 3-2
o أن يحضر قائمة أسئلته. 
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o  مرشده مع أن يعطي فكرة واضحة عن أهدافه الدراسية والمهنية ويشارك بشفافية وصراحة

 .األكاديمي

o (.2)أنظر شكل للتخرج ويستشير مرشده فيه  مستهدفا   موعدا   يقترح أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o درسه في يخطط أن يمع جدول دراسي تنفيذي لما  دراسيا   ع مرشده األكاديمي برنامجا  م ضعأن ي

 .(3)جدول  الفصلين الدراسيين التاليين

o بشكل أفضل  فالمرشد األكاديمي يستطيع المساعدة. أن يطرح جميع األسئلة التي تخطر بباله

 .الطالب رؤية واضحة عما يريدى عندما يكون لد

 

 تابعة:مقابالت الم( 3-3
o  المشترك.التأكد من تنفيذ ما يوصي به مرشده األكاديمي مرة كل أسبوعين أو ثالثة حسب االتفاق 

o مي أي أسئلة أو استفسارات إضافيةأن يتصل أو يرسل الكترونيا لمرشده األكادي. 

o ثر علي أدائه أو ؤتقد  تيهمة لبرنامجه الدراسي الملتغيرات العن ا أن يخبر مرشده األكاديمي

 .دافه الدراسيةأه

o  التأكد من اإللمام باألجندة الدراسية وخصوصا المواعيد الحرجة والنهائية وهي عادة تنشر في

 لوحه القسم 

o يضع به نسخ من كل  (13)انظر جدول  الطالب لنفسه ملفا لإلرشاد األكاديمي ىءأن ينش

   .المستندات المرتبطة بحيث يجد لنفسه إجابة سريعة لتساؤالته

o ولكن وقبل كل  ،للنجاح ةهممل مسؤولية تقدمه الدراسي حيث أن النصح واإلرشاد أداة أن يتحم

 .شيء فالطالب هو المسئول األول عن نجاحه

  

 

 

 

 

 الزمن

 موعد تخرجه. الطالبقترح ( ليBar chartشريط الرسم البياني المعرفي  )أو المعرفية Ganttهنري قنت  خارطة( 2) شكل

 لبرنامجالتسجيل ل

 مقابلة المرشد األكاديمي والتخطيط للدراسة

 من الدراسة  األولى السنة من األول مال الفصلأك

 من الدراسة السنة األولى من الثاني مال الفصلكأ

 الدراسة نم الثانية السنة من األول مال الفصلكأ

 الدراسة من الثانية السنة من الثاني مال الفصلكأ

 الدراسة من الثالثة السنة من األول الدراسي مال الفصلكأ

 الثالثة السنة من الثاني الدراسي مال الفصلكأ

 الرسالة واألطروحة العلميةمال كأ

اقتراح تاريخ 

 التخرج

ط
شا
لن
ا
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 ( ملف الطالب لإلرشاد األكاديمي13جدول )

 اسم الطالب ورقمه االكاديميمبين عليه الطالب لنفسه ملفا لإلرشاد األكاديمي   ينشئأن األفضل   من

   . ومن المقترح أنحيث يجد لنفسه إجابة سريعة لتساؤالتهه بيضع به نسخ من كل المستندات المرتبطة بل

 التالي: لف االرشاد االكاديمي للطالب علىم يحتوي

 نموذج معلومات الطالب. 

 ات الدراسية السابقة للدراسة الحالية.شهادالمن  ةصور 

 ةو من دفتر العائلأحوال األ ةمن بطاق ةصور. 

 ة الدراسية.تسجيل المواد الفصلي ةبطاق 

   ة.و االشعارات االكاديميأ ةالفصليالدراسية واألكاديمية لنتائج لشهادات الطالب 

 االنذارات. 

 .سيرة ذاتية مختصرة 

 والثناء والتكريم. خطابات الشكر 

 ديات تكنولوجية والمنتلشهادات العضوية مع الجهات العلمية والمنظمات المهنية والجماعات ا

 الثقافية واالجتماعية.

 الدراسية وحلقات النقاش والمؤتمرات  والدورات شهادات حضور الندوات وورش العمل

 والمعارض العلمية.

 ة.كشاف مسيره الطالب الدراسي 

 ةضافالحذف واإل. 

 وغيرها التعهدات. 

 العضوية الموقع ب ومحضر لالجتماعات يةعالجماالرشادية الفردية أو ا كشف بمواعيد اللقاءات

 والحضور.

 مهمة أو جوهرية أي مستندات أخرى. 
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 االرشادية الخطة الزمنية مصفوفة

 مقترح لألقسام العلمية لتبنّي )الخطة الزمنية إلتمام طالب الدراسات العليا برنامجه(

وراه ثالث سنوات، ولذا فإن أية زيادة في مدة لقد حددت الخطط الدراسية المعتمدة لبرامج الماجستير مدة الدراسة بها بسنتين ولبرامج الدكت
ً من حرص عمادة الدراسات العليا وسعيها نحو تقليص  الدراسة عن ذلك تعتبر استثناء ويجب أن تكون لها أسباب قوية تبررها. وانطالقا

هو إحدى العوامل الرئيسة المهمة لنجاح  الفترة الزمنية التي تزيد عن مدة الخطة الدراسية المعتمدة ونظراً لكون التخطيط المسبق واالهتمام
القسم  األعمال وجودتها، فإنه يسعدها تقديم مقترح الخطة الزمنية االسترشادية إلنهاء طالب الدراسات العليا برنامجه في المدة المحددة تساعد

 العلمي على تبنّيها واإلتمام بتطبيقها بشكل دقيق ترشيداً للوقت والجهد والمال .

 مالحظات األداء الزمنية الفترة م

1 

الفصل الثاني من العام الذي يسبق 
فتح البرنامج ) أي عند تحديد 
برامج وإعداد مقاعد قبول العام 

 التالي(

يُحدد المرشدون األكاديميون من حيث مناسبة التخصص وعدد مقاعد 
 القبول من قبل القسم المختص .

 

2 
األسبوع األول من العام الذي يبدأ 

 برنامجفيه ال
 ) السنة األولى من الدراسة (

 يوزع الطلبة على المرشدين األكاديميين. (1
 يعمل كل مرشد على مساعدة الطالب على تسجيل المقررات خالل (2

 أسبوع  التسجيل.

ارشادات للطالب  توضع
ومرشده األكاديمي على موقع 

 .عمادة الدراسات العليا

3 

الفصل األول من السنة األولى من 
 سةالدرا

 دراسة مقررات الفصل األول . (1
مهام  وفي هذه الفترة يكون عمل المرشد كبير كما هو موضح في دور (2

 المرشد على موقع العمادة وعلى األخص:
 رسم الخارطة المعرفية التي ينبغي على الطالب اتباعها .  -
رصد التقدم العلمي للطالب ومتابعته وتنبيهه في حال انخفاض   -

 ه.مستوا

من الضروري جداً أن يقوم 
المرشد اإلطالع على فقرة 
دور المرشد األكاديمي  

 على موقع العمادة. هومهام

4 

الفصل الثاني من السنة األولى من 
 الدراسة

 دراسة مقررات الفصل الثاني. (1
 بناء على نتائج الطالب في مقررات الفصل األول )حصوله على (2

 عضو هيئة التدريس الذي سيتولىيحدد  تقدير ال يقل عن  جيد جداً(
  اإلشراف على الطالب حيث يعمل المشرف والطالب على بلورة

 مشروع الرسالة العلمية وإعداد مقترح خطة البحث للرسالة فكرة

- 

5 

في نهاية الفصل الثاني من السنة 
األولى ) وبعد ظهور نتيجة 

 الطالب (

د من معدل العام يسجل موضع الرسالة واإلشراف من القسم بعد التأك
 للطالب .

قد يؤجل إلى بداية الفصل 
األول من السنة الثانية إذا لم 

أما  ،يكون هناك وقت
الدكتوراه فيؤجل التسجيل إلى 
ما بعد اجتياز االمتحان 

 الشامل .

6 

الفصل األول من السنة الثانية من 
 الدراسة

 تُحول مسوغات تسجيل رسالة  الماجستير وقرارات مجلس القسم (1
 والكلية لعمادة الدراسات العليا العتمادها .

أما طلبة الماجستير فيعتمد  ،يجرى االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه (2
 على الخطة المعتمدة.

اصدار قرار القسم والكلية بشان تسجيل رسالة الطالب في حالة  (3
 االمتحان الشامل. اجتياز

سات المقابلة في القيام بإجراء جزء العملي من البحث أو اجراء الدرا (4
 التخصصات النظرية من بحث وتحليل وخالفه.

يستحسن االستفادة من فترة 
اإلجازة الصيفية في انجاز 

 متطلبات الدراسة.

7 

 

الفصل الثاني من السنة الثانية من 
 الدراسة

o  كتابة الرسالة العلمية لدرجة الماجستير بحيث تسلم الرسالة للقسم في
في رسائل الماجستير عدم المبالغة في  ويراعى ،نهاية هذا الفصل

حجم الرسالة الختالفها عن رسالة الدكتوراه فالهدف من رسالة 
 الماجستير تدريب الطالب واكسابه مهارات البحث والتحليل العلمي .

o استكمال الجزء العلمي من البحث وخالفه لدرجة الدكتوراه 

نظراً ألن المدة النظامية 
امل قد للدكتوراه  أطول بعام ك

يلزم استغالل العام الثالث في 
 كتابة الرسالة.

8 
الفصل الدراسي األول من السنة 

 الثالثة من الدراسة
o االنتهاء من الجزء العملي للدكتوراه. 
o .البدء في كتابة الرسالة العلمية 

يستحسن االستفادة من اإلجازة 
الصيفية في انجاز متطلبات 

 الدراسة.

9 
من السنة الفصل الدراسي الثاني 

 الثالثة
  استكمال كتابة الرسالة وتسليمها للقسم واقتراح لجنة المناقشة والحكم

 دور الطالب اتجاه اإلرشاد األكاديمي  -انظر دور المرشد األكاديمي )اإلسترشاديه(            -
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 المراجع والمصادر

الرحمن بن فيصل، جامعة االمام عبد   األكاديمي، عمادة الدراسات العليا، اإلرشاد (1

-of-http://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship

supervision-studies/academic-graduate  2112مارس  22ظر في ، ن. 

، نظر في https: //faculty.psau.edu.sa، جامعة أم القرى،األكاديمي لإلرشاد عمل رشةو (2

 .2112مارس  22

، كلية الشريعة، الجامعة المهارات بناء في ودوره األكاديمي اإلرشاد، الظاهر فخري بن ظاهر (3

 .2112مارس  22، نظر في www.drthaher.comاالسالمية، 

معايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج  (،2112) الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي (4

، التعليم العالي

ocwww.pnu.edu.sa/arr/Deanships/Quality/Documents/.../4/1/1.d نظر في ،

 .2112إبريل  3

 معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي (،2111الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ) (5

 /www.pnu.edu.sa/arr/Deanshipsلمؤسسات التعليم العالي، 

Developmentandquality/Quality/Documents/.../4/1/1.doc إبريل  3، نظر في

2112. 

 العليا للدراسات الموحدة الالئحة مام عبد الرحمن بن فيصل،اال جامعة، العليا اساتلدرعمادة ا (6

 1438 - هـ2112م ، التنفيذية وقواعدها
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