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تسعى عمادة الدراسة العليا لتطوير العملية االرشادية وتعظيم االستفادة من خبرة 
المرشد ودرايته العملية و االكاديمية والبحثية لمساعدة الطالب إلكمال دراستة العليا 

وفق المنظومة المختاره من قبل المدارسة ووفق ميقاتها المضروب حسب تصور 
البرنامج االكاديمي.

تهدف عملية االرشاد األكاديمي لتنظيم مساعدة الطالب للتعمق في فهم شخصيته 
وإدراك مقدراته البحثية واكتشاف طاقاته، واستخراج كامن ابداعاته وتحريك مواهبه 

وتفعيل ميوله والعمل على تنميتها، وكيفية حل أي مشكلة تواجهه في إطار منظومة 
التعاليم النبيلة والقيم السمحة بغية مساعدته للوصول إلى تحقيق التوافق النفسي 
والتربوي واالجتماعي والمهني واألكاديمي؛ وتوظيف هذه القيم والمفاهيم لتحقيق 

أهدافه. كما من المؤمل أن يفيد االرشاد األكاديمي والتعليمي في بلوغ أفضل السبل 
لالستذكار والدراسة، وتبيان أنسب الطرق إلجراء البحوث ورعاية المتفوقين ومتابعة 

المتعثرين في المسيرة التعليمية والدراسية، باإلضافة لتبصير الطالب باللوائح 
والقوانين في إطار اإلرشاد الوقائي.

من ثم قامت عمادة الدراسات العليا بوضع هذا الدليل االرشادي

الشكر متصل لكل من ساهم في اخراج هذه االصدار للنور

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المهوس
عميد الدراسات العليا

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل، ١٤٣٩ - ٢٠١٨

Preamble to guidelines مقدمة الدليل
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تسعى عمادة الدراسات العليا نحو تحسين مستوى الدراسات العليا في كليات جامعة 
االمام عبد الرحمن الفيصل إلى المستويات المرموقة (محليا وعالميًا) من خالل 
ممارسات الجودة، وتنمية قدرات الطالب١ على تحمل المسؤولية والثقة بنفسه 

وبالمؤسسة، والحفاظ على مسيرة الطالب
األكاديمية من المعوقات وانهاء البرنامج في المدة النظامية.

اإلرشاد األكاديمي عملية منظمة تساعد الطالب وتوجهه ألفضل الطرق للتقدم في 
مسيرته الدراسية، تحت رعاية األساتذة في األقسام العلمية المختلفة، فالتوجيه وشرح 

أساسيات اإلرشاد األكاديمي مسألتان على درجة بالغة األهمية لألخذ بيد الطالب منذ 
التحاقه بالجامعة (انظر جدول

.)١

اإلرشاد األكاديمي

١) مفهوم اإلرشاد

جدول (١): نوع االرشاد األكاديمي.

نوع االرشاد
مثالتعريفاألكاديمي

في الحاالت الخاصة (التعثر، التسريع، التخرج)ارشاد كل طالب بمفردهفردي

عند تشابه الظروف الدراسيةارشاد مجموعة من الطالبجماعي
في ذات الوقت بصورة جماعية

يقدم قدر كبير منمباشر
معلومات، نصائحالتوجيه واالرشاد بصورة مباشرة

لمواجه المشاكل وايجاد حلولها واتخاذ القرارارشاد ذاتي من الطالب لنفسهغير مباشر

لطرق المذاكرة، تقديم مواد وتأجيل ـخرىنصائح لحماية الطالبوقائي

اعداد الطالب وتهيئتهعالجي
االندماج والمشاركة االيجابيةللتدبر وحل المشاكل
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ورد ذكر المرشــد العلمــي في المادة الحادية واألربعون " إعداد الرسائل واإلشراف 
عليها" من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية الصادرة من األمانة 

العامة لمجلس التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية "يكــون لــكل طالــب دراســات 
عليــا مرشــد علمــي مــع بدايــة التحاقــه بالبرنامــج؛ لتوجيهــه فــي دراســته، ومســاعدته 

فــي اختيــار موضــوع الرســالة وإعــداد خطــة البحــث، وفــق القواعــد علــى توصيــة 
مجلــس عمــادة الدراســات العليــا". ومن ثم فصلت القواعد التنفيذية للجامعة هذه 

المادة على النحو المبين على الجدول
)٢(

جدول (٢) القواعد التنفيذية الحادية واألربعين

القواعد التنفيذية للمادة الحادية واألربعين

٤١-١
يتولى مجلس القسم تعيين مرشدين علميين من أعضاء هيئة التدريس للطالب

الملتحقين ببرنامجي الماجستير والدكتوراه مع بداية التجاههم بالبرنامج. وُترفع أسماؤهم
إلى عمادة الدراسات العليا في األسبوع الرابع.

ُيراعى تخصص المرشد العلمي الدقيق وتخصص الطالب عند إسناد اإلرشاد.٤١-٢

يلزم الطالب باالتصال بالمرشد مرة واحدة على األهل كل شهر.٤١-٣

يقوم المرشد بمتابعة الطالب واالتصال به عند انقطاعه أثناء الفصل وإبالغ٤١-٤
القسم العلمي بذلك.

يقدم المرشد إلى رئيس القسم في نهاية كل فصل دراسي تقريرًا مفصال عن سير الطالب٤١-٥
 ومدى جديته في اختبار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث، ومن النموذج المعد لذلك.

تعتمد تقارير المرشد في النظر في كل ما يتقدم به الطالب من تأجيل أو مرض إضافية٤١-٦
أو عرض فكرة بحثية.

يتولى المرشد إرشاد الطالب الختبار فكرة بحثه وتقديمها بعد إنجاز ٥٠٪ من المقررات الدراسية٤١-٧

هذا وقد تكرر ذكر اإلرشاد الطالبي في أكثر من ممارسة (المعيار الرابع٢ والخامس٣)
من معاير الجودة٤ (الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ٢٠٠٢، ٢٠١١).

ويعتمد نجاح عملية اإلرشاد على توافر عدد من العناصر منها:
المرشد الكفء، والطالب الملتزم، والمعلومات التي يتم بموجبها اإلرشاد.
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ولكي يتقدم الطالب في برنامجه الدراسي في الجامعة يكون بحاجة إلى المعلومات 
الدقيقة عن المتطلبات التي يجب عليه اإليفاء بها وبأنواعها المختلفة، وعن اإلجراءات 
التي يجب عليه إتباعها لإليفاء بهذه المتطلبات، وهنا تظهر أهمية المرشد األكاديمي 

كمصدر لهذه المعلومات المهمة حيث يتعدى دوره حدود تقديمها إلى شرحها 
وتوضيحها، وال غرو في ذلك طالما أنه الجهة التي يجب على الطالب الحصول على 
موافقتها فيما يتعلق بأغلب القرارات المتصلة بمسيرته الدراسية، لذا فهي مهمة 

تتطلب في ممارسيها الصبر على المتابعة والفحص والتدقيق،
إلى جانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالخطط واللوائح واإلجراءات.(٢)

٢ ورد في المعيار الرابع: التعلم والتعليم في البند ٤-٦ المساعدات التعليمية للطلبة "يجب أن تكون لدى المؤسسة أنظمة فاعلة لمساعدة 
الطلبة على التعلم من خالل اإلرشاد األكاديمي، والمرافق الدراسية، ومن خالل متابعة التقدم الدراسي للطلبة، وتشجيع الطلبة ذوي 

األداء العالي، وتقديم المساعدة للطالب الذين يحتاجون إليها. ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة لعدة 
ممارسات فصلت في: حضور أعضاء هيئة التدريس، ومصادر التدريس، وتقويم فاعلية عمليات اإلرشاد والتوجيه األكاديمي، والدروس 

اإلضافية والخاصة، وآليات تهيئة الطلبة وإعدادهم للدراسة، ومهارات الطلبة اللغوية، ومسؤولية فاعلية البرامج التحضيرية، وأنظمة مراقبة 
العبء الدراسي للطلبة، ونظام متابعة تقدم أداء الطلبة، ومرافق الدراسة الفردية، والخدمات المساندة

المتوافرة للطلبة، والتقويم الدوري المشتمل على التغذية الراجعة من الطلبة." ٣ ورد في المعيار الخامس: إدارة شؤون الطلبة والخدمات 
المساندة على البند ٥-٥ الخدمات اإلرشادية والطبية "يجب أن تقدم الخدمات

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

لمجموعة من الممارسات ذكرت تفصيال: المؤهالت المهنية الالزمة، والوصول إلى الخدمات، والمواقع المناسبة لإلرشاد األكاديمي، 
الة لضمان الرعاية الطالبية". واتاحة خدمات اإلرشاد النفسي والشخصي للطالب، وتوفير الحماية المناسبة، وآليات المتابعة الفعَّ

http://www.ncaaa.org.sa/Pages/default.aspx 4￼￼
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يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب أثناء مسيرته األكاديمية بما يحقق انسياب 
الخطة التعليمية والمدة الدراسية وإنهاء متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية 

المتاحة وبناء الثقة الذاتية المستقبلة لدى الطالب وفقًا ألهداف البرنامج الدراسي.
المرشد األكاديمي هو عضو هيئة التدريس الذي يكون مرشدًا لطالب واحد أو لمجموعة 
من طلبة الدراسات العليا في البرنامج الدراسي الذي هو فيه، وذلك من خالل اجتماعه 

مع الطلبة المشمولين بإرشاده في كل فصل دراسي (أو عام دراسي) جديد. وتكون 
اللقاءات من اجل التحاور والتشاور في األمور التعليمية التي تخص

الطالب أو الجامعة ضمن الساعات المكتبية للعضو أسبوعيا (انظر جدولي ٣ و٤).

ويعتبر محور العملية التعلمية والبحث العلمي وغايتها هو طالب الدراسات العليا، ومن 
اجل 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

المستقلة لدى الطالب وفقا ألهداف البرنامج الدراسي.

٢) دور المرشد األكاديمي ومهامه (استرشادي)
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موضوع اللقاء االرشادي بين المرشد االكاديمي والطالب

اسم الطالب:

العام الجامعي:

عدد الساعات المعتمدة المسجلة:

عدد االنذارات (ان وجد)

معلومات اخرى:

الرقم الجامعي

الفصل الدراسي:

عدد الساعات المعتمده المجتازه:

عدد الساعات المعتمده المتبقية:

المعدل االكاديمي

القسم/:

البرنامج المسجل له (دبلوم/ماجستير/دكتوراه/غيره)

أ) فيما يتعلق بالمرشد األكاديمي

(   ) معرفة المعلومات الدقيقة عن متطلبات برنامج الطالب الدراسي

(   ) معرفة طرق االيفاء بالمتطلبات

(   ) معرفة الخطط

(   ) معرفة اللوائح واالنظمة

(   ) معرفة االجراءات

(   ) التأكد من انسياب خطة الطالب التعليمية

(   ) انهاء متطلبات خطة الطالب الدراسية في المدة النظامية

(   ) بناء ثقة الطالب الذاتية وفقا ألهداف البرنامج الدراسي ومخرجاته

(   )استكمال متطلبات حصول الطالب على الدرجة العلمية المسجل لها

(   ) مراجعة الخطط والسياسات السابقة

(   )معرفة اجندة العام الجامعي والتسجيل

(   ) المشاركة في ندوات الجامعة وورشها لتنمية مهارات االرشاد

(   )رصد التقويم الدراسي للطالب ومتابعته

(   )المحافظة على سرية المعلومات والسجل األكاديمي للطالب

(   ) التأكد من المام الطالب باألجندة الدراسية خاصة الحرجة والنهائية

(   )التاكد من انشأ الطالب لملف خاص به لإلرشاد األكاديمي

جدول (٣) استمارة اإلرشاد األكاديمي

البيانات الشخصية للطالب



٩

(   ) مشكلة اقتصادية

ب) فيمايتعلق بالطالب

(   ) التعرف على ساعات المرشد األكاديمي لإلشراف االكاديمي (انظر جدول (٤)

(   )التسجيل للمقررات الدراسية واألكاديمية

(  )متابعة عمليات الحذف واإلضافة

(   ) التنبه لالعتذار عن مقرر دراسي

(   )معرفة االعتذار عن فصل دراسي

(   )االطالع على موجهات إعادة القيد

(   )معرفة اجراءات التأجيل واالنقطاع عن الدراسة

(   )مراجعة الخطة الدراسية

(   )مراجعة التقدم في المقررات الدراسية

(   ) مراجعة وتقييم المواظبة والحضور

(   )اطالع المشرف على ما حضره الطالب في اطار أهدافه الدراسية والمهنية

(   )مقترح الطالب لموعد تخرجه

(   )استعراض الطالب لما وضعه من برنامج دراسي تنفيذي

(   )استعراض الطالب لما وضعه من جدول دراسي تنفيذي

(   )جدولة المقابلة مع المرشد األكاديمي كل اسبوعين او ثالثة

(   )تحديد الطالب للتغيرات المهمة في برنامجه الدراسي

(   )التأكد من انشأ الطالب لملف خاص به لإلرشاد األكاديمي

(   )مشكلة دراسية أو أكاديمية أو تعليمية 

بعض المشكالت التي تعوق التقدم الدراسي للطالب

(   )مشكلة اجتماعية أو ثقافية مشكلة نفسية أو صحية

(   )مشكلة أسرية أو بيتية

(   ) مشكالت أخرى – ينبغي تحديدها

توصية المرشد األكاديمي:...................................................................................

التاريخ:.......................التوقيع:.................اسم المرشد األكاديمي ورتبته................................................
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الخميس

االثنين

جدول (٤) ساعات المرشد األكاديمي لإلشراف األكاديمي

البيانات الشخصية للمرشد األكاديمي

الرتبة العلمية:االسم:

رقم الهاتف:رقم المكتب:

اإليميل الجامعي :رقم الجوال

بيانات االرشاد األكاديمي

الفصل الدراسي: القسم :

البرنامج المسجل له الطالب (دبلوم / ماجستير / دكتوراه / غيره)

العام الجامعي:

تفصيل ساعات االشراف األكاديمي على أيام األسبوع)

عدد ساعات االشراف األكاديمي:

العدد الكلي لساعات االشراف األكاديمي

الثالثاءاألحد

غيرهاالربعاء

أي معلومات أخرى
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على المرشد األكاديمي متابعة الطالب منذ قبوله بالدراسات العليا وحتى حصوله على 
الدرجة التي يدرس بها في كل ما يحتاجه من أجل ضمان سير العملية التعليمية، وضمان 

استكمال متطلبات حصول الدرجة، فضال عن تحقيق أهداف برنامج الدراسة ومخرجاته. 
وكل مرشد أكاديمي يعتبر

مسئوال عن مجموعة من الطلبة يرشدهم ويساعدهم ويكون مرجعا وعونا لهم.

صندوق (١) اللوائح واألنظمة المتعلقة 
بالدراسات العليا والمعلومات األخرى ذات 

العالقة
متوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا

اإللكتروني
 ) 

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

 )ships/deanship-of-graduate-studies

اللوائح التنظيمية
االئحة الدراسات العليا.
االئحة االختبار الشامل.

الدالئل
 o .دليل االلتحاق بالدراسات العليا بالجامعة o

الدليل االسترشادي لبناء برامج الدراسات العليا
وتطويره وتنفيذه.

o االرشاد األكاديمي.
o دليل االبتعاث والتدريب.

صندوق (٣) إدارة الطالب للوقت المتاح

معرفة الوقت مهمة لرسم الخطط وتحديد 
االولويات وتقسيم النشاط بناء على النقاط 

الجوهرية التالية:

١) تحديد االولويات.
٢) تحديد وفت الفراغ وطرق استغالله.

٣) تعلم االمور الجديدة.
٤) القراءة العامة واالطالع.

٥) تطوير المكانة في العمل
٦) تحديد اوقات العائلة والمجتمع.

٧) سماع االخبار والتواصل المجتمعي.
٨) التواصل مع االصدقاء واالخرين. 

٩) تطوير االفكار المستقبلة.
١٠) الرياضة وبناء الجسم. 

١١) أخرى (تحدد وتبين).

صندوق (٢) اللوائح واألنظمة المتعلقة 
بالمقرر الدراسي للطالب

متوفرة على موقع الكلية المعنية بالبرنامج 
المسجل له الطالب، والتي يمكن الدخول لها عبر 

الموقع اإللكتروني
للجامعة ثم الكلية: 

 (iauhttp://www.iau.edu.sa)
. دليل الكلية.

.دليل البرنامج الدراسي.
.نظم التقويم وطرق احتساب الدرجات لمقررات

التخصص.
.مفردات الخطة الدراسية (المستويات

والتخصصات والمقررات المطلوبة).
. أسماء المقررات وأرقامها ومتطلباتها 

والمقررات المعادلة لها وتسلسلها.
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شكل (١) الخارطة الذهنية (المعرفية أو العقالنية Mind map) ليتبعها الطالب للحصول 
علي أفضل الدرجات وأنسب البدائل المطروحة

١-٢) مهام المرشد األكاديمي

� التأكيد على الطالب االطالع على اللوائح واألنظمة المتعلقة بالدراسات العليا 
والمعلومات األخرى ذات العالقة والمتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا

اإللكتروني (انظر صندوق ١).
� تقديم المشورة األكاديمية ورسم الخارطة المعرفية (انظر

شكل ١) التي ينبغي علي الطالب إتباعها للحصول على أفضل الدرجات وأنسب البدائل 
المطروحة.

� تعريف الطالب بنظم التقويم وطرق احتساب الدرجات لمقررات التخصص (انظر 
صندوق ٢).

� توجيه الطالب لإللمام بمفردات الخطة الدراسية (المستويات والتخصصات والمقررات 
المطلوبة) (انظر صندوق ٢).

� توجيه الطالب لإللمام بأسماء المقررات وأرقامها ومتطلباتها والمقررات المعادلة لها 
وتسلسلها وإرشاد الطالب ألفضل السبل لالستفادة منها (انظر صندوق ٢).

� مساعدة الطالب في إدارة الوقت المتاح للمحاضرات وأوقات الفراغ التي يستغلها في 
المراجعة والمذاكرة في المكتبة وقاعات االنترنت (انظر صندوق ٣ وجدول ٥).
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� مسانده الطالب أثناء فترة االختبارات ومساعدته بالخصوص في تنظيم وقته لإلعداد الجيد 
لهذه االختبارات.

� مراقبه معدالت الطالب وإرشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة وتحفزيهم وتنبيههم 
لإلجراءات المتبعة حيال ذلك (انظر جدول ٦).

جدول (٥) الجدول االسبوعي إلدارة الوقت وتنظيمه.

الثالثاءاالثنيناألحد

السبتالخميساالربعاء

الجمعة

المساءبعد الظهرالصباح

جدول (٦): استمارة إرشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة والمتعثرين دراسيا
الرقم األكاديمي.....

متابعة الطالب في الفصل الدراسي التالي: ٢٠١ م المعدل األكاديمي (          )

المعدل االكاديميالكلية والتخصصالمستوى الدراسياسم الطالب:

أسباب انخفاض المعدل
أو التعثر الدراسي:

إجراءات التخلص من أسباب
انخفاض المعدل أو التعثر الدراسي:

................................................................١)
 ....................................................................... ٢) 

................................................................................ ٣) 

................................................................................ ٤) 

................................................................................ ٥) 

................................................................................ ٦) 

................................................................................ ٧) 

................................................................................ ٨)

................................................................................ � 

................................................................................ � 

................................................................................ � 

................................................................................ � 

................................................................................ � 

................................................................................ � 

................................................................................ � 

................................................................................ � 

................................................................................ �
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� حث الطالب علي زيادة نشاطه األكاديمي، واستخدام المصادر التعليمية المختلفة 
(انظر صندوق ٤) واستخدام وسائل االتصال االلكتروني واالستفادة منها.

� تخطيط العملية اإلرشادية وفق أدوات اإلرشاد مثل تصميم االستبيانات وتطبيق 
قوائم المالحظة والمقابالت اإلرشادية (انظر صندوق ٥).

� حث الطالب علي ضرورة مراجعته باستمرار.
� اعداد تقرير فصلي لكل طالب يقدم لرئيس القسم (انظر جدول ٧) وكذلك إعداد تقرير 

عن الطالب في حالة اخفاقه أو انخفاض معدله في الفصل
(انظر جدول ٨).

صندوق (٥) أدوات اإلرشاد األكاديمي

تصميم االستبيانات.

تطبيق قوائم المالحظة.

المقابالت اإلرشادية

الورش التدريبية.

التفسير.

اختبارات القدرات والميول واالتجاهات المهنية.

المقاييس.

مؤتمر الحالة.

الفحوص والبحوث.

دراسة الحالة.

غيرها .

صندوق (٤) المصادر التعليمية المختلفة

يرى عدد من الباحثين والعلماء بأقسام الوسائل 
وتكنولوجيا التعليم بكليات التربية بالجامعات 
ومراكز البحث التربوي على أن مراكز مصادر 

التعلم تركز على منظومة فرعية ضمن منظومة 
أكبر وهي تكنولوجيا التربية، وبالتالي فإن لها 

أهدافًا ومدخالت ومخرجات وعمليات كثيرة 
منظمة ومتشابكة تتفاعل كلها مع بعضها 
البعض، لتحقيق األهداف التربوية أي أنها 

منظومة كاملة وليس مجرد مكان ومن ثم عرفت 
إجرائيا مراكز مصادر التعلم على أنها عبارة عن 

وحدة داخل المدرسة تحتوي على مجموعة من 
المصادر التفاعلية المتنوعة من أجل دعم 

العملية التعليمية".

يحتوي التقرير على النقاط االساسية التالية:
١) القضايا المطروحة وما نوقش ضمن اللقاءات. 

٢) أهم المشكالت التي تواجه الطالب واستراتيجيات الحل المتبعة.
٣) أهم األنظمة والقوانين واللوائح التي رشحت من الطالب في اللقاءات الجماعية والفردية من خالل

الالئحة المسلمة للمرشد.
٤) الدورات والنشاط وسبل التحفيز للطالب ووسائل الدعم للمتأخر دراسيا التي فعلت مع التفصيل

بالتوصيف العلمي المناسب إن وجد.
٥) أخرى.

جدول (٧): استمارة تقرير المرشد األكاديمي الفصلي للطالب (يسلم لرئيس القسم)
عدد الطالبالمستوىالسنة الدراسيةالبرنامج األكاديميالقسم القائم باإلرشاداسم المرشد ورتبته

اللقاء االرشادي

اسم الطالب:
.....

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

الرقم األكاديمي
.......

المستوى الدراسي
..........

الكلية والتخصص
....

المعدل األكاديمي
 .............

تاريخ اللقاء
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(جدول (٨): استمارة تقرير عن الطالب في حالة االخفاق أو انخفاض المعدل في الفصل (يسلم لرئيس القسم

الرقم األكاديمي
.....

الكلية والتخصص
....

المستوى الدراسي
................

اسم الطالب:
......................

المعدل األكاديمي
...

ينبغي أن تعين حالة االخفاق، وتحدد أسباب انخفاض المعدل والتأخر الدراسي في الفصل، وتوضح االجراءات
المتخذة حيال ذلك إليجاد الحلول المناسبة لحالة الطالب.

٢-٢) واجبات المرشد األكاديمي:
١) مساعدة الطالب في تحقيق أهدافهم التعليمية.

٢) اإللمام بالسياسات واإلجراءات الجامعية وخاصة ما يتعلق بالتخصص الرئيس والفرعي، كذلك 
مراجعة الخطط والسياسات

السابقة وتتبعها بصورة منتظمة والتي على أساسها تبني كافة المجهودات لبناء الخطة الدراسية 
للطالب.

٣) معرفة أجندة العام الجامعي واالنتباه للمواعيد النهائية للتسجيل (يمكن االطالع علي التقويم 
األكاديمي من موقع كلية الدراسات العليا باختيار ايقونة التقويم األكاديمي

 (http://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-studies)
ثم اختيار التقويم األكاديمي لعمادة الدراسات العليا للفصل الدراس األول من العام الجامعي 

١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ (٢٠١٦ / ٢٠١٧ م) على سبيل المثال.
٤) تواصل العالقة األكاديمية يمكن للمرشد مساعدة الطالب في اتخاذ قراراته وتحمل مسئولية 

القرار حيث ال يستطيع المرشد األكاديمي اخذ القرار للطالب ولكنه يعطي الخيارات ليأخذها الطالب 
في االعتبار عند اخذ قراره.

٥) إعطاء وقت كاف لتقديم النصيحة والخبرة للطالب (انظر جدول ٢).

توقيع المرشد األكاديمي: .............................................
 التاريخ: .......
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جدول (٩): استمارة اللقاء اإلرشادي
اسم المرشد األكاديمي: .....................الكلية ............. القسم ..................

العام الجامعي.........الفصل الدراسي ...... عدد طالب المجموعة اإلرشادية (ان وجدت) (       )

الرقم األكاديمي:اسم الطالب:

المعدل األكاديمي (        )تخصص الطالب:

تاریخ انعقاد اللقاء اإلرشادي:المستوى الدراسي:

موضوع اللقاء اإلرشادي:

نتائج اللقاء اإلرشادي:

توقيع الطالب .........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٦) المشاركة في الندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة لتنمية مهارات اإلرشاد والوقوف على ما 
يطرأ من تطوير السياسات واإلجراءات واالحتياجات (انظر جدول ١٠).

جدول (١١) حضور ندوة أو دورة أو ورشة عمل أو حلقة دراسية أو غيره لتنمية مهارات اإلرشاد
والوقوف علي ما يطرأ من تطوير السياسات واإلجراءات واالحتياجات

عنوانها

مكان انعقادها

تاريخها

محاورها

التوصيات ان وجدت

كيفية تطبيق ما أستفيد منه
في عمادة الدراسات العليا

لإلرشاد األكاديمي
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الرقم األكاديمي:اسم الطالب:

المعدل األكاديمي (        )تخصص الطالب:

المستوى الدراسي:

النتائج االكاديمية:

المالحظات:

تاریخ التسجيل:

توقيع الطالب .........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٨) المحافظة على سرية المعلومات والسجل األكاديمي للطالب (انظر جدول ١٢) إال في حاله موافقة 
الطالب� كتابة (السجل األكاديمي للطالب يمكن الحصول عليه من عمادة الدراسات العليا من وحدة 

القبول والتسجيل ووحدة تقنية المعلومات، إذ يدخل الطالب رقمه على نظام سجالت الطالب
(http://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-graduate-( studies

 ويطبع سجله في أي وقت من الفصل األول حتى التخرج.).

٧) رصد التقدم الدراسي للطالب ومتابعته (انظر جدول ١١).

جدول (١١) رصد التقدم الدراسي للطالب
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٣) إرشادات لطالب الدراسات العليا لالستفادة من اإلرشاد األكاديمي
يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب أثناء مسيرته األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة التعليمية 

والمدة الدراسية وإنهاء متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية المتاحة وبناء الثقة الذاتية 
المستقبلة لدى الطالب وفقًا ألهداف

البرنامج الدراسي. ولكي تتحقق االستفادة القصوى من اإلرشاد األكاديمي، فللطالب دور أساس في 
عمليه اإلرشاد األكاديمي فعليه تقع مسئوليه متابعة تقدمه الدراسي وطلب النصيحة والتوجيه من 

المرشد األكاديمي الذي يقدم المساعدة لما لديه من خبرة أوسع في وضع الخطط الدراسية، بما يحقق 
أهداف الطالب وطموحاته. وفي سبيل تحقيق تلك الغاية، فإن عمادة الدراسات العليا يسعدها أن تقدم 

الخطوات والنقاط االسترشادية التالية:

١-٣) قبل مقابلة المرشد األكاديمي يجب علي الطالب :
o أن يراجع الصفحة اإللكترونية لعمادة الدراسات العليا واألدلة (صندوق ١) التي تشرح دليل الكلية 

(صندوق ٢) الذي يشرح كل ما يحتاجه القسم والكلية والجامعة من متطلبات ويضع عالمة مميزة على أي 
بند يراه

غير واضح ليسال المرشد األكاديمي عنه. o تحديد الموعد مع المرشد األكاديمي (جدول ٤) ويفضل أن 
تبدأ المقابالت قبل كل فصل دراسي. o معرفه الساعات المكتبية للمرشد األكاديمي (جدول ٤). o أن 

يكتب كل التساؤالت التي تشغله والخاصة بتوجهه الدراسي ويطرحها في المقابلة األكاديمية
(جدول ٨). o أن يعد ويحضر معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة بما يحتاجه قبل اجتماعه مع المرشد

األكاديمي (جدول ٣).

جدول (١٢) السجل األكاديمي للطالب
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٢-٣) أثناء مقابلة المرشد األكاديمي يجب علي الطالب (جدول ١):
o أن يحضر قائمة أسئلته.

جدول (١٢) السجل األكاديمي للطالب
صندوق (٦) نماذج عمادة الدراسات العليا

 http://www.uod.edu.sa/ar/administrati ) تفيد النماذج المدرجة على صفحة النماذج على موقعها
on/deanships/deanship-of-graduate- studies/forms) في تسهيل االجراءات والتي تضم:

أ) نماذج شئون الطالب: o تأجيل القبول. o تأجيل الدراسة. o فرصة إضافية تضاف إلى المدة النظامية
للحصول على الدرجة. o فرصة إضافية لتحسين المعدل.

ب) نماذج تسجيل الرسائل العلمية o مشروع بحث رسالة علمية وتعيين مشرف
واإلطار العام لكتابة خطة البحث.

o تعيين مشرف بديل. o تقرير المشرف عن إعداد رسالة. o طلب صرف مكافأة بدل كتب ومراجع لطلبة
الدراسات العليا.

o طلب صرف مكافأة بدل طباعة وتجليد لطلبة
الدراسات العليا.

����١٣
o أن يعطي فكرة واضحة عن أهدافه الدراسية والمهنية ويشارك بشفافية وصراحة مع مرشده 

األكاديمي.
o أن يقترح موعدا مستهدفا للتخرج ويستشير مرشده فيه (أنظر شكل ٢).

صندوق (٦) نماذج عمادة الدراسات 
العليا

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:

أ) نماذج شئون الطالب:
o تأجيل القبول.

o تأجيل الدراسة.
o فرصة إضافية تضاف إلى المدة النظامية

للحصول على الدرجة.
o فرصة إضافية لتحسين المعدل.
ب) نماذج تسجيل الرسائل العلمية

o مشروع بحث رسالة علمية وتعيين مشرف
واإلطار العام لكتابة خطة البحث.

o تعيين مشرف بديل.
o تقرير المشرف عن إعداد رسالة.

o طلب صرف مكافأة بدل كتب ومراجع لطلبة
الدراسات العليا.

o طلب صرف مكافأة بدل طباعة وتجليد لطلبة
الدراسات العليا.
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o أن يضع مع مرشده األكاديمي برنامجا دراسيا مع جدول دراسي تنفيذي لما يخطط أن يدرسه في الفصلين 
الدراسيين التاليين (جدول ٣).

o أن يطرح جميع األسئلة التي تخطر بباله. فالمرشد األكاديمي يستطيع المساعدة بشكل أفضل عندما يكون 
لدى الطالب رؤية واضحة عما يريد.

٣-٣) مقابالت المتابعة:
o التأكد من تنفيذ ما يوصي به مرشده األكاديمي مرة كل أسبوعين أو ثالثة حسب االتفاق المشترك. o أن 
يتصل أو يرسل الكترونيا لمرشده األكاديمي أي أسئلة أو استفسارات إضافية. o أن يخبر مرشده األكاديمي 

عن التغيرات المهمة لبرنامجه الدراسي التي قد تؤثر علي أدائه أو
أهدافه الدراسية. o التأكد من اإللمام باألجندة الدراسية وخصوصا المواعيد الحرجة والنهائية وهي عادة تنشر 

في
لوحه القسم o أن ينشىء الطالب لنفسه ملفا لإلرشاد األكاديمي (انظر جدول ١٣) يضع به نسخ من كل

المستندات المرتبطة بحيث يجد لنفسه إجابة سريعة لتساؤالته. o أن يتحمل مسؤولية تقدمه الدراسي حيث 
أن النصح واإلرشاد أداة مهمة للنجاح، ولكن وقبل كل

شيء فالطالب هو المسئول األول عن نجاحه.

شكل (٢) خارطة هنري قنت Gantt المعرفية (أو شريط الرسم البياني المعرفي Bar chart) ليقترح الطالب موعد تخرجه.
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من األفضل أن ينشئ الطالب لنفسه ملفا لإلرشاد األكاديمي مبين عليه اسم الطالب ورقمه 
االكاديمي ليضع به نسخ من كل المستندات المرتبطة به بحيث يجد لنفسه إجابة سريعة لتساؤالته. 

ومن المقترح أن يحتوي ملف االرشاد االكاديمي للطالب على التالي:
� نموذج معلومات الطالب.

� صورة من الشهادات الدراسية السابقة للدراسة الحالية.
� صورة من بطاقة األحوال أو من دفتر العائلة.

� بطاقة تسجيل المواد الفصلية الدراسية.
� شهادات الطالب للنتائج الدراسية واألكاديمية الفصلية أو االشعارات االكاديمية.

� االنذارات.
� سيرة ذاتية مختصرة.

� خطابات الشكر والثناء والتكريم.
� شهادات العضوية مع الجهات العلمية والمنظمات المهنية والجماعات التكنولوجية والمنتديات

الثقافية واالجتماعية.
� شهادات حضور الندوات وورش العمل والدورات الدراسية وحلقات النقاش والمؤتمرات

والمعارض العلمية.
� كشاف مسيره الطالب الدراسية.

� الحذف واإلضافة.

� التعهدات وغيرها.
� كشف بمواعيد اللقاءات االرشادية الفردية أو الجماعية ومحضر لالجتماعات الموقع بالعضوية

والحضور.
� أي مستندات أخرى مهمة أو جوهرية.

جدول (١٣) ملف الطالب لإلرشاد األكاديمي
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مصفوفة الخطة الزمنية االرشادية

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

الفترة الزمنية مالحظاتاألداءم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

الفصل الثاني من العام الذي يسبق فتح البرنامج ( أي عند 

تحديد برامج وإعداد مقاعد قبول العام التالي)
ُيحدد المرشدون األكاديميون من حيث مناسبة التخصص 

وعدد مقاعد القبول من قبل القسم المختص .

وضعت ارشادات للطالب ومرشده األكاديمي 

على موقع عمادة الدراسات العليا.

من الضروري جدًا أن يقوم المرشد اإلطالع على فقرة 
دور المرشد األكاديمي ومهامه على موقع العمادة.

قد يؤجل إلى بداية الفصل األول من السنة الثانية إذا لم 

يكون هناك وقت، أما الدكتوراه فيؤجل التسجيل إلى ما 

بعد اجتياز االمتحان الشامل .

يستحسن االستفادة من فترة اإلجازة 

الصيفية في انجاز متطلبات الدراسة.

نظرًا ألن المدة النظامية للدكتوراه أطول بعام 

كامل قد يلزم استغالل العام الثالث في

كتابة الرسالة.

يستحسن االستفادة من اإلجازة الصيفية 

في انجاز متطلبات الدراسة.

١) يوزع الطلبة على المرشدين األكاديميين.
٢) يعمل كل مرشد على مساعدة الطالب على تسجيل المقررات خالل 

أسبوع التسجيل.

١) دراسة مقررات الفصل األول .
 ٢) وفي هذه الفترة يكون عمل المرشد كبير كما هو موضح في دور مهام

المرشد على موقع العمادة وعلى األخص:
- رسم الخارطة المعرفية التي ينبغي على الطالب اتباعها .

- رصد التقدم العلمي للطالب ومتابعته وتنبيهه في حال انخفاض مستواه.

١) دراسة مقررات الفصل الثاني.
 ٢) بناء على نتائج الطالب في مقررات الفصل األول (حصوله على

تقدير ال يقل عن جيد جدًا) يحدد عضو هيئة التدريس الذي سيتولى اإلشراف على 
الطالب حيث يعمل المشرف والطالب على بلورة فكرة مشروع الرسالة العلمية وإعداد 

مقترح خطة البحث للرسالة

١) ُتحول مسوغات تسجيل رسالة الماجستير وقرارات مجلس القسم والكلية لعمادة 
الدراسات العليا العتمادها .

٢) يجرى االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه، أما طلبة الماجستير فيعتمد على الخطة 
المعتمدة.

٣) اصدار قرار القسم والكلية بشان تسجيل رسالة الطالب في حالة اجتياز االمتحان 
الشامل.

٤) القيام بإجراء جزء العملي من البحث أو اجراء الدراسات المقابلة في التخصصات 
النظرية من بحث وتحليل وخالفه.

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

استكمال كتابة الرسالة وتسليمها للقسم واقتراح لجنة 
المناقشة والحكم

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

يسجل موضع الرسالة واإلشراف من القسم بعد التأكد من 
معدل العامل لطالب .

األسبوع األول من العام الذي يبدأ فيه البرنامج

(السنة االولى من الدراسة)

الفصل األول من السنة األولى من الدراسة

الفصل الثاني من السنة األولى من الدراسة

في نهاية الفصل الثاني من السنة األولى 

( وبعد ظهور نتيجة الطالب )

الفصل األول من السنة الثانية من الدراسة

الفصل الثاني من السنة الثانية من الدراسة

الفصل الدراسي األول من السنة الثالثة من 

الدراسة

الفصل الثاني من السنة الثالثة

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