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 اإلرشاد األكادميي

حسين مستوى الدراسات العليا في كليات جامعة الدمام إلى تسعى عمادة الدراسات العليا نحو ت 

على  تنمية قادرات الطالب،  عالمياً( من خالل ممارسات الجودةالمستويات المرموقة )محليا و

الحفاظ على مسيرة الطالب األكاديمية من المعوقات و تحمل المسؤولية والثقة بنفسه وبالمؤسسة

 وانهاء البرنامج في المدة النظامية.
 مفهوم اإلرشاد :

اإلرشاد األكاديمي عملية منظمة تساعد وتوجه الطالب ألفضل الطرق للتقدم في مسيرته ف

قسام العلمية المختلفة، فالتوجيه وشرح أساسيات اإلرشاد الدراسية، تحت رعاية األستاذة في األ

 على درجة بالغة األهمية لألخذ بيد الطالب منذ التحاقه بالجامعة. مسألتاناألكاديمي 

هذا وقد تكرر ذكر اإلرشاد الطالبي في اكثر من ممارسة )المعيار الرابع والخامس( من معاير 

 الجودة.

توافر العديد من العناصر : منها المرشد الكفء، والطالب ويعتمد نجاح عملية اإلرشاد على 

 الملتزم، والمعلومات التي يتم بموجبها اإلرشاد.

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

 ي يجب عليهالمتطلبات التي يجب عليه اإليفاء بها وبأنواعها المختلفة، وعن اإلجراءات الت

وهنا تظهر أهمية المرشد األكاديمي كمصدر لهذه المعلومات ،  إتباعها لإليفاء بهذه المتطلبات

المهمة حيث يتعدى دوره حدود تقديمها إلى شرحها وتوضيحها، وال غرو في ذلك طالما انه 

ة الجهة التي يجب على الطالب الحصول على موافقتها فيما يتعلق بأغلب القرارات المتصل

بمسيرته الدراسية، لذا فهي مهمة تتطلب في ممارسيها الصبر على المتابعة والفحص والتدقيق 

 إلى جانب الخبرة والكفاءة والمعرفة بالخطط واللوائح واإلجراءات.

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

مسيرته األكاديمية تحقق انسياب الخطة التعليمية للدراسات العليا وإنهاء توفير الدعم الالزم أثناء 

متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية النظامية، ومن أجل تطوير بناء الثقة الذاتية 

 المستقلة لدى الطالب وفقا ألهداف البرنامج الدراسي. 
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يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب أثناء مسيرته األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة التعليمية والمدة الدراسية وإنهاء 

 .الدراسي متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية المتاحة وبناء الثقة الذاتية المستقبلية لدى الطالب وفقاً ألهداف البرنامج
 

في طلبة الدراسات العليا لمجموعة من لطالب واحد أو  يكون مرشداً  الذي هو عضو هيئة التدريس رشد األكاديميالم

 البرنامج الدراسي.
 

الدرجة التي يدرس بها في كل ما  ىبالدراسات العليا وحتى حصوله عل قبولهذ المرشد األكاديمي متابعة الطالب من ىعلو

 جل ضمان سير العملية التعليمية وضمان استكمال متطلبات حصول الدرجة فضال عن تحقيق أهداف برنامج أيحتاجه من 

 .ويساعدهم ويكون مرجعا وعونا لهم ومخرجاته , وكل مرشد أكاديمي يعتبر مسئوال عن مجموعة من الطلبة يرشدهمالدراسة 

 ومن مهامه :

  واألنظمة المتعلقة بالدراسات العليا والمعلومات األخرى ذات العالقة والمتوفرة التأكيد على الطالب اإلطالع على اللوائح

 على موقع عمادة الدراسات العليا اإللكتروني.

 أفضل الدرجات تقديم المشورة األكاديمية ورسم الخارطة المعرفية التي ينبغي علي الطالب إتباعها للحصول علي  

 نسب البدائل المطروحةأو

  التخصص  قرراتبنظم التقويم وطرق احتساب الدرجات لمتعريف الطالب. 

 (  قررات المطلوبة اإللمام بمفردات الخطة الدراسية ) المستويات والتخصصات والم 

 المعادلة لها وتسلسلها وإرشاد الطالب ألفضل السبل لالستفادة  قرراتالمووأرقامها ومتطلباتها  قرراتاإللمام بأسماء الم

 .منها 

  مساعدة الطالب في إدارة الوقت المتاح للمحاضرات وأوقات الفراغ التي يستغلها في المراجعة والمذاكرة في المكتبة

 .وقاعات االنترنت 

  إلعداد الجيد لهذه االختبارات لمسانده الطالب أثناء فترة االختبارات ومساعدته بالخصوص في تنظيم وقته.                                               

  مراقبه معدالت الطالب وإرشاد الطالب ذوي المعدالت المنخفضة وتحفزيهم وتنبيههم لإلجراءات المتبعة حيال ذلك. 

  حث الطالب علي زيادة نشاطه األكاديمي واستخدام المصادر التعليمية المختلفة واستخدام وسائل االتصال االلكتروني

 .واالستفادة منها 

  اإلرشادية وفق أدوات اإلرشاد مثل تصميم االستبيانات وتطبيق قوائم المالحظة والمقابالت اإلرشاديةتخطيط العملية . 

 باستمرار . تهحث الطالب علي ضرورة مراجع 

 أو انخفاض معدله في ه في حالة اخفاق وكذلك إعداد تقرير عن الطالب يقدم لرئيس القسمفصلي لكل طالب  اعداد تقرير

 الفصل .

 

 

 

 

 

 

 

 دور ومهام المرشد األكاديمي ) استرشادي(     
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 واجبات المرشد األكاديمي:

  االهتمام الصادق بنجاح الطالب بمساعدتهم في تحقيق أهدافهم التعليمية 

  اإللمام بالسياسات واإلجراءات الجامعية وخاصة ما يتعلق بالتخصص الرئيسي والفرعي كذلك مراجعة الخطط والسياسات

 أساسها تبني كافة المجهودات لبناء الخطة الدراسية للطالب  ىة وتتبعها بصورة منتظمة والتي علالسابق

  معرفة أجندة العام الجامعي واالنتباه للمواعيد النهائية للتسجيل 

  بتواصل العالقة األكاديمية يمكن للمرشد مساعدة الطالب في اتخاذ قراراته وتحمل مسئولية القرار حيث ال يستطيع المرشد

 لب ولكنه يعطي الخيارات ليأخذها الطالب في االعتبار عند اخذ قراره األكاديمي اخذ القرار للطا

  إعطاء وقت كاف لتقديم النصيحة والخبرة للطالب 

  المشاركة في الندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة لتنمية مهارات اإلرشاد والوقوف علي ما يطرأ من تطوير

 السياسات واإلجراءات واالحتياجات 

  الدراسي للطالب ومتابعته رصد التقدم 

 سرية المعلومات والسجل األكاديمي للطالب إال في حاله موافقة الطالب كتابة ىالمحافظة عل 
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األكاديمية بما يحقق انسياب الخطة التعليمية والمدة الدراسية يوفر اإلرشاد األكاديمي الدعم الالزم للطالب أثناء مسيرته 

وإنهاء متطلبات الخطة الدراسية ضمن المدة الزمنية المتاحة وبناء الثقة الذاتية المستقبلية لدى الطالب وفقاً ألهداف 

 .دراسيلالبرنامج  ا

دور أساسي في عمليه اإلرشاد أختي الطالبة  ولكي تتحقق االستفادة القصوى من اإلرشاد األكاديمي ، فلك أخي الطالب /

الدراسي وطلب النصيحة والتوجيه من المرشد األكاديمي الذي يقدم المساعدة  كتقع مسئوليه متابعة تقدم كاألكاديمي فعلي

 ك.وطموحك الخطط الدراسية ، بما يحقق أهدافلما لديه من خبرة أوسع في وضع 

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

 املرشد األكادميي جيب علي الطالب : مقابلةقبل أ( 

 دليل الكلية الذي يشرح كل ما حيتاجه الصفحة اإللكرتونية لعمادة الدراسات العليا واألدلة اليت تشرح  أن يراجع

أي بند يراه غري واضح ليسال املرشد األكادميي  ىعل ةمتطلبات ويضع عالمة مميزالقسم والكلية واجلامعة من 

 عنه 

  حتديد املوعد مع املرشد األكادميي ويفضل أن تبدأ املقابالت قبل كل فصل دراسي. 

  معرفه الساعات املكتبية للمرشد األكادميي. 

  ا يف املقابلة األكادميية هويطرحأن يكتب كل التساؤالت اليت تشغله واخلاصة بتوجهه الدراسي 

  أن يعد وحيضر معلومات صحيحة وبيانات مرتبطة مبا حيتاجه قبل اجتماعه مع املرشد األكادميي 

 

 أثناء مقابلة املرشد األكادميي جيب علي الطالب: ب( 

  أن حيضر قائمة أسئلته 

  مرشده األكادمييمع أن يعطي فكرة واضحة عن أهدافه الدراسية واملهنية ويشارك بشفافية وصراحة 

 للتخرج ويستشري مرشده فيه  مستهدفًا موعدًا يقرتح أن 

 درسه يف الفصلني يط  أن خيمع جدول دراسي تنفيذي ملا  دراسيُا مع مرشده األكادميي برناجمُا ضعأن ي

 . الدراسيني التاليني

 ى عندما يكون لدبشكل أفضل  أن يطرح مجيع األسئلة اليت ختطر بباله . فاملرشد األكادميي يستطيع املساعدة

 .الطالب رؤية واضحة عما يريد 

 

 

 

 

 

 إرشادات لطالب الدراسات العليا لالستفادة من اإلرشاد األكاديمي
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 مقابالت املتابعة:ج ( 

  املشرتك .التأكد من تنفيذ ما يوصي به مرشده األكادميي مرة كل أسبوعني أو ثالثة حسب االتفاق 

  أن يتصل أو يرسل الكرتونيا ملرشده األكادميي أي أسئلة أو استفسارات إضافية 

  ؤثر علي أدائه أو أهدافه الدراسية تقد  يتلتغريات اهلامة لربناجمه الدراسي العن ا مرشده األكادمييأن خيرب 

  التأكد من اإلملام باألجندة الدراسية وخصوصا املواعيد احلرجة والنهائية وهي عادة تنشر يف لوحه القسم 

 ملستندات املرتبطة حبيث جيد لنفسه إجابة الطالب لنفسه ملفا لإلرشاد األكادميي يضع به نسخ من كل ا ىءأن ينش

   سريعة لتساؤالته

  أن يتحمل مسؤولية تقدمه الدراسي حيث أن النصح واإلرشاد أداة هامه للنجاح ولكن وقبل كل شيء فالطالب هو

 املسئول األول عن جناحه
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 (الخطة الزمنية إلتمام طالب الدراسات العليا برنامجه )مقترح لألقسام العلمية لتبّني 

دة لقد حددت الخطط الدراسية المعتمدة لبرامج الماجستير مدة الدراسة بها بسنتين ولبرامج الدكتوراه ثالث سنوات ولذا فإن أية زيادة في م

من حرص عمادة الدراسات العليا وسعيها نحو تقليص  الدراسة عن ذلك تعتبر استثناء ويجب أن تكون لها أسباب قوية تبررها . وانطالقاً 

نجاح الفترة الزمنية التي تزيد عن مدة الخطة الدراسية المعتمدة ونظراً لكون التخطيط المسبق واالهتمام هو إحدى العوامل الرئيسة الهامة ل

الدراسات العليا برنامجه في المدة المحددة تساعد  األعمال وجودتها ، فإنه يسعدها تقديم مقترح الخطة الزمنية االسترشادية إلنهاء طالب

 دقيق ترشيداً للوقت والجهد والمال .القسم العلمي على تبّنيها واإلتمام بتطبيقها بشكل 

 

 مالحظات األداء الفترة الزمنية م

1 

الفصل الثاني من العام الذي يسبق 

 فتح البرنامج 

برامج وإعداد ) أي عند تحديد 

 (مقاعد قبول العام التالي

كاديميون من حيث مناسبة التخصص وعدد مقاعد حدد المرشدون األي  

 . لمختصاالقبول من قبل القسم 
 

2 

ول من العام الذي يبدأ األسبوع األ

 فيه البرنامج

 الدراسة () السنة األولى من 

 . نيكاديميالطلبة على المرشدين األيوزع -1

  لمقررات خالليعمل كل مرشد على مساعدة الطالب على تسجيل ا-2

 . التسجيل سبوع أ   

تم وضع ارشادات للطالب 

ومرشده األكاديمي على موقع 

 عمادة الدراسات العليا

3 
الفصل األول من السنة األولى من 

 الدراسة

 . مقررات الفصل األولدراسة -1  

 دور وفي هذه الفترة يكون عمل المرشد كبير كما هو موضح في -2  

 على موقع العمادة وعلى األخص : المرشدمهام      

 ية التي ينبغي على الطالب اتباعها .معرفرسم الخارطة ال  -

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

ضروري جداً أن يقوم من ال

المرشد اإلطالع على فقرة 

دور ومهام المرشد األكاديمي 

 على موقع العمادة .

4 
الفصل الثاني من السنة األولى  

 من الدراسة

 دراسة مقررات الفصل الثاني . - 1 

 )حصوله على  بناء على نتائج الطالب في مقررات الفصل األول - 2

 يحدد عضو هيئة التدريس الذي سيتولى تقدير ال يقل عن  جيد جداً (     

 اإلشراف على الطالب حيث يعمل المشرف والطالب على بلورة  فكرة     

 رسالةلعلمية وإعداد مقترح خطة البحث للمشروع الرسالة ا    

- 

5 

من السنة  لثانيفي نهاية الفصل ا

األولى ) وبعد ظهور نتيجة 

 الطالب (

يسجل موضع الرسالة واإلشراف من القسم بعد التأكد من معدل العام 

 للطالب .

قد يؤجل إلى بداية الفصل 

الثانية إذا لم من السنة األول 

يكون هناك وقت أما الدكتوراه 

فيؤجل التسجيل إلى ما بعد 

 اجتياز االمتحان الشامل .

6 
األول من السنة الثانية من الفصل 

 الدراسة

  تسجيل رسالة  الماجستير وقرارات مجلس القسم  حول مسوغاتت  -1

 والكلية لعمادة الدراسات العليا العتمادها .  

 الشامل لطلبة الدكتوراه أما طلبة الماجستير فيعتمد على  االمتحان يجرى-2

 الخطة المعتمدة .  

 حالة اجتياز الطالب في  بشان تسجيل رسالةاصدار قرار القسم والكلية -3

 االمتحان الشامل .   

 جزء العملي من البحث أو اجراء الدراسات المقابلة في إجراء القيام ب-4

 وتحليل وخالفه . النظرية من بحثالتخصصات   

يستحسن االستفادة من فترة 

اإلجازة الصيفية في انجاز 

 متطلبات الدراسة .

7 

 

الفصل الثاني من السنة الثانية من  

 الدراسة

 بحيث تسلم الرسالة للقسم في نهاية لدرجة الماجستير كتابة الرسالة العلمية-

الفصل ويراعى في رسائل الماجستير عدم المبالغة في حجم الرسالة  هذا

الهدف من رسالة الماجستير تدريب الطالب ختالفها عن رسالة الدكتوراه فال

 . ارات البحث والتحليل العلميواكسابه مه

 استكمال الجزء العلمي من البحث وخالفه لدرجة الدكتوراه -

 المدة النظاميةنظراً ألن 

بعام كامل قد  أطول للدكتوراه 

يلزم استغالل العام الثالث في 

 . كتابة الرسالة 

8 
الفصل الدراسي األول من السنة 

 الثالثة من الدراسة

 العملي للدكتوراهاالنتهاء من الجزء -

 البدء في كتابة الرسالة العلمية .-

يستحسن االستفادة من اإلجازة 

الصيفية في انجاز متطلبات 

 الدراسة .

9 
الفصل الدراسي الثاني من السنة 

 الثالثة
  استكمال كتابة الرسالة وتسليمها للقسم واقتراح لجنة المناقشة والحكم 

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