المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة القصيم

عمادة الدراسات العليا

الدليل اإلرشادي
للمشرف األكاديمي

www.gsd.qu.edu.sa

فهرس المحتويات
الموضوع

رقم الصفحة

تقدمي ...........................................................................

3

تعريفات........................................................................

4

إجراءات الرسائل العلمية املتعلقة باملشرف األكادميي................................

5

خطوات طلب إقرار خطة الطالب وتعيني مشرف له................................

7-6

خطوات طلب تغيري مشرف......................................................

9-8

خطوات طلب تعديل عنوان خطة الطالب..........................................

11-10

خطوات تقدمي التقرير الدراسي....................................................

13-12

حقوق املشرف .................................................................

15-14

واجبات املشرف.................................................................

17-16

توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس بالقسم..................................

18-17

مهام املشرف....................................................................

29-19

www.gsd.qu.edu.sa

تقديم:
إن اإلشراف على طالب الدراسات العليا يتطلب القيام مبهام متنوعة ،وفق ضوابط وأنظمة
حمددة ،واحلاجة ماسة إىل إيضاح حقوق املشرف العلمي ،وواجباته ،ومهامه ،واإلجراءات النظامية املتعلقة
بذلك ،يف ضوء األنظمة واللوائح والضوابط املعمول هبا يف جامعة القصيم؛ لتعني املشرف على أداء
اإلشراف على أكمل وجه ،ولتكون مرجعاً للكليات واألقسام العلمية يف ضبط اإلجراءات األكادميية
املتعلقة باإلشراف على الرسائل واملشروعات العلمية.
ومن هنا جاءت أهمية إصدار دليل المشرف العلمي الذي يحتوي على:
 إجراءات الرسائل العلمية املتعلقة باملشرف األكادميي. حقوق املشرف العلمي. واجبات املشرف العلمي. مهام املشرف العلمي.نسأل اهلل أن يكون هذا الدليل معيناً للمشرف األكادميي على أداء عمله على أكمل وجه.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري والسداد.

عميد عمادة الدراسات العليا
أ.د .محمد بن إبراهيم الدغيري
www.gsd.qu.edu.sa

تعريفات
المشروع العلمي:
هو عمل حبثي علمي أكادميي يتقدم به طالب الدراسات العليا الستكمال متطلبات احلصول
على درجة الدكتوراه أو املاجستري ،ويشمل ذلك الرسائل العلمية واملشروعات البحثية (البحوث التكميلية).
اإلشراف:
هو العمل األكادميي الذي يكلف به عضو هيئة التدريس للقيام بتوجيه طالب يف الدراسات العليا
يف مشروعه العلمي للحصول على درجة الدكتوراه أو املاجستري من بداية اعتماد خطة املشروع حىت إهناء
إجراءات املناقشة.
المشرف:
هو عضو هيئة التدريس الذي عني موجهاً ومتابعاً لطالب الدراسات العليا يف إعداد مشروعه
العلمي ،وفق اللوائح املنظمة لذلك.
المشرف المساعد:
هو عضو هيئة التدريس الذي عني – عند احلاجة – مساعداً للمشرف ،وفق اللوائح املنظمة
لذلك.
لجنة اإلشراف:
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هي جمموعة من أعضاء هيئة التدريس يشرفون على طالب يف مشروع علمي يف برامج الدراسات
العليا ،وفق اللوائح املنظمة لذلك.

إجراءات الرسائل العلمية المتعلقة بالمشرف األكاديمي

• إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له.

• تعديل عنوان خطة الطالب.

()1

• تغيير مشرف.

• تقديم التقرير الدراسي.

()3
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()2

()4

 .1خطوات طلب إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له:


إدخال البيانات الخاصة بالطالب والمشرف وتكون عن طريق رئيس القسم وتشمل:
 بيانات الطالب األساسية (االسم – الرقم الجامعي – المرحلة)
 بيانات المشرف األساسية مع تاريخ التعيين لألستاذ المساعد وعدد األبحاث.
 عنوان الرسالة باللغة العربية واإلنجليزية مع إرفاقها.



التوصية بالموافقة من مجلس القسم على خطة البحث مع تعيين المشرف ويشمل رقم الجلسة
وتاريخها.



التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على خطة البحث مع تعيين المشرف ويشمل رقم الجلسة
وتاريخها.



اإلقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا على خطة البحث مع تعيين المشرف ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها.

ويلزم األخذ باالعتبار التالي بناء على الالئحة:


أن تكون هناك خاصية إرفاق الملفات كخطة الطالب.



أن يكون تقدير الطالب ال يقل عن جيد جدا ،واجتيازه خمسين في المائة على األقل من المقررات
الدراسية.



إذا كان المشرف على رتبة أستاذ مساعد يلزم أن يكون مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان،
وأن يكون لديه بحثان على األقل -في مجال تخصصه -من األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في
مجلة علمية محكمة.



يجوز أن يقوم بالمساعدة في اإلشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب
طبيعة الرسالة ،على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.



للمشرف سواء كان منفردا أو مشتركا مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد.
ويجوز في حاالت الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي الكلية المعنية وعمادة
الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويشمل رقم الجلسة وتاريخها.
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والشكل البياني التالي يوضح ملخصاً لخطوات طلب إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له:

ملخص لخطوات طلب إقرار خطة الطالب وتعيين مشرف له
إدخال البيانات الخاصة بالطالب
والمشرف عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكلية ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات
العليا ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

ملحوظات

قبول

إقرار الخطة وتعيين المشرف
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 .2خطوات طلب تغيير مشرف:
 إدخال البيانات األساسية للمشرف ،وتكون عن طريق رئيس القسم ،وهي بيانات
املشرف األساسية مع تاريخ التعيني لألستاذ املساعد وعدد األحباث.
 إدخال مسوغات تغيري املشرف ،وتكون عن طريق رئيس القسم.
 التوصية باملوافقة من جملس القسم على تغيري املشرف ،ويشمل رقم اجللسة وتارخيها.
 التوصية باملوافقة من جملس الكلية على تغيري املشرف ،ويشمل رقم اجللسة وتارخيها.
 اإلقرار من جملس عمادة الدراسات العليا على تغيري املشرف ،ويشمل رقم اجللسة
وتارخيها.
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والشكل البياني التالي يوضح ملخصاً لخطوات طلب تغيير مشرف:

ملخص لخطوات طلب تغيير مشرف
إدخال البيانات األساسية للمشرف عن
طريق رئيس القسم

إدخال مبررات تغيير المشرف عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم علىتغيير
المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكليةعلى تغيير
المشرف ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات
العليا على تغيير
المشرف ويشمل رقم
الجلسة وتاريخها

ملحوظات

قبول

تغيير المشرف
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 .3خطوات طلب تعديل عنوان خطة الطالب:
 إدخال البيانات األساسية للطالب ،والعنوان اجلديد للخطة ،وتكون عن طريق رئيس
القسم ،وهي بيانات الطالب األساسية ،مع عنوان اخلطة باللغة العربية واإلجنليزية مع
إرفاق اخلطة.
 إدخال مسوغات تغيري عنوان اخلطة ،وتكون عن طريق رئيس القسم.
 التوصية باملوافقة من جملس القسم على خطة البحث مع العنوان اجلديد ،ويشمل رقم
اجللسة وتارخيها.
 التوصية باملوافقة من جملس الكلية على خطة البحث مع العنوان اجلديد ،ويشمل رقم
اجللسة وتارخيها.
 اإلقرار من جملس عمادة الدراسات العليا على خطة البحث مع العنوان اجلديد ،ويشمل
رقم اجللسة وتارخيها.
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والشكل البياني التالي يوضح ملخصاً لخطوات طلب تعديل عنوان خطة الطالب:

ملخص لخطوات طلب تعديل عنوان خطة الطالب
إدخال البيانات األساسية للطالب والعنوان
الجديد للخطة عن طريق رئيس القسم

التوصية بالموافقة من مجلس القسم على خطة البحث مع
العنوان الجديد ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

التوصية بالموافقة من مجلس الكلية على خطة البحث مع
العنوان الجديد ويشمل رقم الجلسة وتاريخها

اإلقرار من مجلس
عمادة الدراسات
العليا لخطة البحث مع
العنوان الجديد
ويشمل رقم الجلسة
وتاريخها

ملحوظات

قبول

تعديل عنوان خطة البحث
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 .4خطوات تقديم التقرير الدراسي:

 إدخال البيانات األساسية للطالب ،وعنوان اخلطة ،واسم املشرف ،وتكون عن طريق
املشرف الدراسي ،وهي بيانات الطالب األساسية ،مع كتابة تقرير عن سري الطالب
دراسياً.
 االعتماد من رئيس القسم.
 االعتماد من عميد الكلية.
 االعتماد من عميد الدراسات العليا مع خاصية إرسال امللحوظات.
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والشكل البياني التالي يوضح ملخصاً لخطوات تقديم التقرير الدراسي:

ملخص لخطوات تقديم التقرير الدراسي
إدخال البيانات األساسية للطالب وعنوان الخطة
واسم المشرف عن طريق المشرف الدراسي

االعتماد من رئيس القسم

االعتماد من عميد الكلية

االعتماد من عميد
الدراسات العليا مع
خاصية إرسال
الملحوظات

ملحوظات

قبول

تنفيذ
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وسوف يتم خالل الصفحات التالية تناول بعض األمور التي تهم المشرف العلمي ويجب
عليه اإللمام بها ،والتي تتمثل في:
 حقوق المشرف العلمي. واجبات المشرف العلمي. توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس. -مهام المشرف العلمي.

أوالً :حقوق المشرف:
اإلشراف العلمي على املشروعات العلمية من مهام عضو هيئة التدريس ،وتيسرياً ألداء هذه املهمة
بينت اللوائح واألنظمة ما للمشرف من حقوق ،ومن أمهها:
 -1مراعاة النصاب التدريسي عند توزيع اإلشراف (حسب اللوائح واألنظمة).
 -2أن يكون هو املرجع العلمي األول للطالب يف حل املشكالت والصعوبات اليت تواجهه يف
البحث.
 -3اإلقرار بدوره العلمي من خالل ذكر امسه على البحوث اليت أشرف عليها حني نشرها.
 -4التزام الطالب بالتواصل مع مشرفه يف األوقات اليت حددها له.
 -5متكينه من االطالع على املعلومات األكادميية كافة عن الطالب.
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 -6مراعاة حقه يف التمتع بإجازاته الرمسية.
 -7احلصول على املكافأة املالية املقررة لإلشراف على املشروع العلمي يف حال اإلشراف اخلارجي،
كما نصت عليه املادة ( )61من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية.
 -8يف حال تعا قب املشرفني يستحق املشرف من املكافأة ما يقابل املدة اليت توىل اإلشراف عليها،
كما نصت عليه القاعدة التنفيذية للمادة ( )61من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف
اجلامعات السعودية.
 -9احلصول على املكافأة املالية املقررة بوصفه أحد أعضاء جلنة املناقشة ،كما نصت عليها املادة
( )62من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية.

www.gsd.qu.edu.sa

ثانياً :واجبات المشرف:
تتلخص واجبات املشرف يف متابعة سري الطالب يف حبثه ،وتعريفه مبهامه ،وواجباته ،وحقوقه،
وبأمهية البحث العلمي ،وضرورة االلتزام بأخالقياته ،وأساليبه ،ليخرج البحث على أكمل وجه ،ويتمثل
ذلك فيما يلي:
-1

االطالع على الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية يف
جامعة القصيم ،وضوابط املشروع البحثي ،ودليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية.

-2

التأكد من إملام الطالب مبا خيصه من اللوائح واألنظمة.

-3

مباشرة مهام اإلشراف العلمي على الطالب بعد اعتماد خطة مشروعه العلمي.

-4

توجيه الطالب إىل االلتزام بدليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية املعد من قبل عمادة الدراسات
العليا جبامعة القصيم.

-5

مساعدة الطالب يف جتاوز الصعوبات يف أثناء إعداد مشروعه العلمي.

-6

تقدمي تقرير مفصل -يف هناية كل فصل دراسي  -إىل رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب
يف دراسته ،وترسل صورة من التقرير إىل عميد الدراسات العليا؛ وذلك وفقاً للمادة ( )50من
الالئحة.

-7

املتابعة املستمرة للطالب يف التزامه مبنهج البحث العلمي وأخالقياته.

-8

فحص املشروع العلمي عند استالم مسودته النهائية قبل كتابة تقرير اكتماله.
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-9

تقدمي تقرير هنائي بعد انتهاء الطالب من إعداد مشروعه العلمي إىل رئيس القسم ،يوضح فيه
ما يفيد اكتمال املشروع العلمي ،متهيداً الستكمال اإلجراءات اليت حيددها جملس عمادة
الدراسات العليا؛ وذلك وفقاً للمادة ( )50من الالئحة.

 -10هتيئة الطالب للمناقشة ومساعدته يف إعداد طرحه العلمي يف التعريف مبشروعه يف بداية
املناقشة.
 -11تنسيق موعد املناقشة بالتعاون مع عمادة الكلية.
 -12متابعة إجراء التصحيحات املطلوبة من قبل أعضاء جلنة املناقشة.
كما يحسن بالمشرف أن يعتني بأمور أخرى ،منها:
 حث الطالب على حضور املؤمترات والندوات واملشاركة بتقدمي أوراق عمل. حث الطالب على حضور مناقشات الرسائل العلمية يف ختصصه. -توجيه الطالب لنشر رسالته العلمية أو أجزاء منها يف صورة أحباث مستلة من الرسالة العلمية.

ثالثاً :توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
مع مراعاة ما ورد يف املواد ( )49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 42من الالئحة املوحدة للدراسات
العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة القصيم ،خيتار املشرفون على املشروعات العلمية يف
ضوء أسس ومعايري حمددة تتناسب مع كفاءات أعضاء هيئة التدريس وختصصاهتم العلمية الدقيقة ،وفق ما
يلي:
-1

يقرتح جملس القسم اسم املشرف على املشروع العلمي بالتزامن مع التوصية باملوافقة على قبول
املشروع.
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-2

يراعى عند توزيع اإلشراف التخصص الدقيق ألعضاء هيئة التدريس.

-3

يوزع اإلشراف وفق نصاب اإلشراف ألعضاء هيئة التدريس.

-4

مع مراعاة ما ذكر يف الفقرتني السابقتني يتم توزيع اإلشراف بني أعضاء هيئة التدريس بالقسم
بالتساوي قدر اإلمكان.

-5

تراعى أولوية إسناد اإلشراف على الطالب ملرشده العلمي ما أمكن.

-6

حتسن استشارة عضو هيئة التدريس قبل اقرتاح امسه مشرفاً على املشروع العلمي.

-7

حيسن االستماع لرأي الطالب يف اختيار املشرف على املشروع العلمي مبا يتوافق مع اللوائح
واألنظمة.

-8

يراعى عدم اللجوء إىل املشرف اخلارجي عند وجود من يقوم مقامه من أعضاء هيئة التدريس
داخل اجلامعة؛ كما نصت عليه القاعدة التنفيذية للمادة ( )46من الالئحة املوحدة
للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية.

لجان اإلشراف:
يراعى يف املشروعات العلمية اليت يقرتح جملس القسم جلنة لإلشراف عليها وجود قدر من التعاون
والتنسيق بني مجيع املشاركني يف عملية اإلشراف ،واملتابعة ،وحتديد املسؤوليات وتوزيعها بشكل حيقق
األهداف املنشودة ،مع مراعاة ما يلي:
-1

يكون تشكيل جلنة اإلشراف املشرتكة حسب املواد ( )48 ، 47 ، 46 ، 45من الالئحة
املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة القصيم.

-2

يقرتح جملس القسم أمساء أعضاء جلنة اإلشراف مع حتديد أحدهم رئيساً هلا.

-3

يعامل أعضاء اللجنة يف نصاب اإلشراف معاملة املشرف الرئيس.
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-4

تضع اللجنة آلية عملها ،ويزود القسم بنسخة منها.

رابعاً :مهام المشرف:
تبدأ مهام املشرف مع الطالب فور اعتماد خطة املشروع وتعيينه مشرفاً ،ويستمر معه إىل ما بعد
االنتهاء من إعداد الرسالة وحىت انتهاء اإلجراءات النظامية بعد املناقشة ،ولذا فمن املناسب تقسيم مهامه
إىل مهام قبل بداية املشروع ،ومهام يف أثنائه ،ومهام بعد االنتهاء منه ،وذلك على النحو التايل:

أوالً :قبل بدء العمل في المشروع:
 اللقاء األول وأهميته:يعد اللقاء األول بني املشرف والطالب ذا أمهية كبرية؛ ألنه يوضح للطالب القواعد العلمية
والنظامية وآلية التواصل ،ويرسم اخلطوط العريضة لعمله ،ويوضح له رؤية املشرف وطريقته يف مساعدة
الطالب على إجناز مشروعه العلمي يف الوقت احملدد بإتقان.
لذلك ينبغي على املشرف اإلعداد اجليد هلذا اللقاء ،وذلك مبراعاة ما يلي:
 -1التأكد من استالم املشرف والطالب خلطة املشروع املعتمدة.
 -2اطالع الطالب على اللوائح واألدلة اخلاصة بالدراسات العليا ،مع التأكيد على االلتزام بدليل إعداد
الرسائل العلمية .
 -3حتديد وقت اللقاء ومكانه وفق ما يلي:
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حتديد ساعات اإلشراف بواقع ساعة أسبوعياً ،وتوثيقها يف البوابة اإللكرتونية لعضو هيئة

أ-

التدريس.
ب-

مراعاة مناسبة املواعيد لكل من املشرف والطالب.

 -4بيان منهجه يف اإلشراف ،وطريقة قراءة ما يكتبه الطالب ومتابعة التعديالت املطلوبة.
 -5حث الطالب على التحلي بأخالق الباحث اجليد وصفاته العلمية ،والتنبيه على األخطاء الشائعة بني
الباحثني.
 -6االستمتاع إىل الطالب عن فكرة مشروعه العلمي ،ومرئياته عن كيفية سريه فيه ،وكيفية تنظيمه لوقت
العمل عليه.
 -7تكليف الطالب بإعداد خطة عمل تنفيذية ملشروعه العلمي تساعده على إجنازه يف املدة النظامية.
وتوضيح ذلك فيما يلي:
 مساعدة الطالب في وضع خطة عمل إلعداد البحث:هذه خطوة مهمة يوجه املشرف الطالب إليها يف أثناء اللقاء األول ،إذ التخطيط لتنفيذ أي عمل
وإجنازه  -وخصوصاً العمل العلمي  -له أثره الكبري يف خروج املشروع العلمي بصورة مرضية يف الوقت
احملدد للمرحلة.
والطالب يف مرحلة الدراسات العليا عليه أن ينظم وقته إلجناز عمله حىت ال جيد نفسه قد ضاق
عليه الوقت ،مما يضطره حينئذ إىل العمل املكثف بدون إتقان.
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فعلى املشرف مساعدة الطالب وتوجيهه إلعداد خطة تنفيذية إلجناز حبثه مع مراعاة ما يلي:
-1

تقسيم اخلطة التنفيذية على مدة املرحلة  ،مع مراعاة أن يتم االنتهاء من البحث قبل انتهاء
املدة النظامية للمرحلة بوقت كاف.

 -2أن يكون تقسيم اخلطة التنفيذية على الفصول الدراسية ،ليتمكن املشرف من حتديد نسبة ما أجنزه
الطالب ،وتسجيلها يف تقرير اإلشراف الفصلي.
 -3أن يقوم املشرف باعتماد اخلطة التنفيذية وإبقاء نسخة منها عنده ،وأخرى مع الطالب.

ثانياً :في أثناء العمل على المشروع:
تتضمن مهام املشرف يف أثناء عمل الطالب على املشروع العلمي :املتابعة العلمية ،املتابعة
النظامية ،وتفصيل ذلك فيما يلي:
 المتابعة العلمية للطالب:املتابعة العلمية للطالب هي العمل األساس للمشرف ،وهلا جانبان مها:
األول :الجانب المنهجي.
الثاني :الجانب األخالقي.
وذلك على النحو التايل:
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أوالً :الجانب المنهجي:
ويتعلق مبنهج البحث وإجراءات العمل فيه ،وذلك من خالل:
 -1توضيح املنهج العلمي املعتمد للبحث ،وإرشاده إىل أهم املراجع يف ذلك.
-2

قراءة ما يكتبه الطالب تباعاً قراءة نقدية ،والتأكد من التزام الباحث مبنهج حبثه ،وتنبيهه على
األخطاء العلمية.

 -3التأكد من قيام الطالب بتعديل امللحوظات على حبثه.
 -4متابعة الطالب يف تنفيذ مشروعه العلمي وفقاً للخطة التنفيذية املخطط هلا.
 -5تدريب الطالب على التفكري املتعمق يف حل املشكالت العلمية واملنهجية اليت تواجهه ،واقرتاح البدائل
هلا.
 -6التأكد من التزام الطالب باألسلوب العلمي يف الكتابة ،وانتقاء األلفاظ املناسبة ،والبعد عن احلشو.
 -7التأكد من استيفاء الباحث جلميع جوانب حبثه ،مع استقصاء املادة العلمية فيها .
 -8إتاحة الفرص للطالب إلبداء رأيه واملناقشة يف القضايا العلمية.
 -9املراجعة النهائية جململ الرسالة مطبوعة قبل تسليمها ،مما يساعد على جتهيزها للمناقشة بأفضل صورة
من الناحية العلمية واملنهجية.
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ثانياً :الجانب األخالقي:
البحث العلمي عملية أخالقية ،إضافة إىل كونه عملية منهجية ،ومن الثابت أن البحث العلمي
إذا مل يكتنفه إطار خلقي ،يلتزم به الباحث ،كان ذلك سبباً يف ظهور اخللل يف نتائج البحث وتطبيقاته.
ويوجه املشرف الطالب إىل مجلة من الصفات واألخالق اليت جيب عليه التحلي هبا ،أبرزها:
 -1األمانة العلمية ،فيتحرى الصحة والدقة يف النقل ،ونسبة األعمال إىل صاحبها.
 -2التواضع العلمي ،بعدم االعتداد بالرأي ،وجتنب ازدراء اآلخرين.
 -3املرونة الفكرية وعدم التعصب لشخص أو لفكرة.
 -4املوضوعية ،بالتجرد من امليول واألهواء اليت تنأى بالباحث عن املنهج العلمي الدقيق.
 -5تقدير جهود السابقني وعدم التنكر هلا.
 -6االطالع على خربات اآلخرين ،واحلرص على االستفادة منها.
 المتابعة النظامية للطالب:من مهام املشرف املتابعة النظامية للطالب ،وهي قرينة املتابعة العلمية له ،وال تقل أمهية عنها،
وتشتمل على أمرين مها:
األول :إثبات انتظام الطالب يف جلسات اإلشراف األسبوعية احملددة وفق النموذج املعد لذلك ،الذي
حيال يف هناية كل فصل دراسي لرئيس القسم لالطالع واختاذ ما يلزم من إنذار أو طلب إلغاء قيد ،وفق
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املادتني ( )52 ، 26من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية
جبامعة القصيم.
وقد تقتضي طبيعة البحث يف بعض مراحله عدم قدرة الطالب على تقدمي عمل أسبوعي ملشرفه،
فال ينبغي حينئذ أن ينقطع عن مشرفه؛ بل يكون بينه وبني مشرفه تواصل يبني له من خالله يف أي مرحلة
هو من حبثه ،وأين وصل يف إجنازه طبقاً للخطة التنفيذية املوضوعة مسبقاً.
الثاني :كتابة تقرير فصلي عن الطالب ومدى تقدمه يف مشروعه العلمي ،ومواظبته وجديته ،ونسبة ما
أجنزه ،ومناسبته ملا مضى من املدة النظامية للطالب ،الذي حيال لرئيس القسم لالطالع واختاذ ما يلزم.
ويرتتب على هذا التقرير معرفة مدى تقدم الطالب ،ومتابعته لدى القسم العلمي ،والسعي يف
معاجلته ،أو توجيه إنذار له إن كان مقصراً ،أو إلغاء قيده حسب ما تقتضيه املواد ( )56 ، 52 ، 26من
الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة القصيم.
وعند حاجة الطالب إىل فرصة إضافية إلكمال رسالته العلمية (التمديد) فإن دور املشرف يكون
بتنبيه الطالب إىل وقت تقدمي الفرصة ،وإرشاده إىل ما يرتتب على ذلك من حرمانه من مرتبة الشرف عند
منحه الدرجة ،وإذا رأى حاجة الطالب احلقيقية إىل هذه الفرصة فيقوم بكتابة تقرير عن مدى حاجة
الطالب هلذه الفرصة اإلضافية وفق النموذج املعد لذلك ،بناءً على املادتني ( )29 ، 28من الالئحة
املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة القصيم.
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العالقة التربوية بين المشرف والطالب:
ينبغي أال تقتصر عملية اإلشراف على املتابعة العلمية والنظامية؛ بل متتد لتصبح عالقة أبوية بني
املشرف والطالب ،حبيث يبين جذور الصلة بينهما ،ويستشعر أنه بذلك يبين جيل املستقبل ،ويسهم يف
تكوين مالمح ذلك اجليل ،وال يكون ذلك إال بإجياد صلة قوية ،يتمكن من خالهلا من ترسيخ مبادئ
البحث العلمي وأخالقياته لدى طالبه ،وتعميق معرفت ه بالتخصص وتبحره فيه ،وتعزيز األخالق الفاضلة
لديه.
وال خيفى أن أخالق املشرف ومساته الشخصية ترتك أثراً بالغاً يف الطالب ،فإما أن يكون دافعاً له
ومشجعاً ،أو معوقاً له ومثبطاً.
ومما يحقق ذلك أمور منها:
-1

بناء الود بينه وبني الطالب ،بتلمس احتياجاته النفسية واالجتماعية والصحية.

-2

تقدير رأي الطالب ،وتنمية ثقته بنفسه ،والثناء عليه إن أحسن ،والرفق به يف تعليمه موطن
اخلطأ إن أخطأ ،واحلذر من إضعاف ثقته بنفسه.

-3

مساعدة الطالب يف تكوين شخصيته العلمية ،وإرشاده إىل إكمال جوانب النقص لديه يف
معرفته بتخصصه.

-4

مساعدة الطالب يف تكوين ملكة الباحث الذي يتناول القضايا مبوضوعية.

-5

أن يكون املشرف منوذجاً حيتذي به الطالب يف أخالقه وأدبه ومناقشاته وطرحه العلمي ،وأن
يبتعد عما يؤثر على مسعته مثل استغالل الطالب يف مصاحله الشخصية.
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ثالثاً :بعد االنتهاء من مشروعه العلمي:
الموافقة على اكتمال المشروع العلمي:
بعد إجناز الطالب ملشروعه العلمي – مبتابعة مشرفه – يطلع املشرف عليه يف صورته النهائية،
ليقوم مبا يلي:
-1

التأكد من اكتمال املشروع وفق اخلطة واملنهج املعتمدين.

-2

التأكد من موافقة إخراج املشروع من حيث الرتتيب والطباعة والتجليد للمواصفات احملددة يف
دليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية.

-3

كتابة تقريره باكتمال املشروع العلمي ويقدمه إىل رئيس القسم مرفقاً بنسخ املشروع املطلوبة،
متهيداً ملطابقته من قبل القسم ،وفقاً للمواد ( )39 ، 38 ، 37 ، 36من الالئحة املوحدة
للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة القصيم.

تهيئة الطالب للمناقشة:
بعد تشكيل جلنة املناقشة يقوم املشرف بتهيئة الطالب للمناقشة وطرحها العلمي وآداهبا ،ومن
ذلك ما يأيت:
-1

عرض الطالب لدراسته يف بداية املناقشة ،وما ينبغي له أن يتحدث عنه ،من إيضاح عنوان
رسالته ،وموضوعها ،وأمهيتها ،واحملاور الرئيسة لرسالته ،وأهم نتائجها ،وحنو ذلك بإجياز.
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 -2تنبيه الطالب على أدب املناقشة حبيث حيفظ ألعضاء جلنة املناقشة مكانتهم وتوقريهم.
 -3اتباع األسلوب العلمي يف املناقشة بإجابته عن النقد املوجه له مبا يربز إحاطته برسالته ،وعمق
إدراكه ملوضوعها ،وقدرته على الدفاع عن رأيه.
 -4توجيه الطالب إىل تقبل النقد من املناقشني يف سبيل الرقي بالبحث وإصالح أخطائه.
 -5تنبيه الطالب على عدم التواصل مع املناقشني يف مدة فحص الرسالة ألي سبب يتعلق بالرسالة،
مع مراعاة حلقهم النظامي يف حكمهم عليها ومدة فحصها.

دور المشرف (المقرر) في المناقشة:
بعد أن حيدد موعد املناقشة حيسن باملشرف أن يستلم تقرير جلنة املناقشة قبل موعدها بأيام،
وذلك للتأكد من صحة املعلومات الواردة فيه.
كما حيسن به مراجعة طريقة احتساب الدرجة ،واحتساب املعدل الرتاكمي للطالب ،وفق ما هو
موضح يف تقرير جلنة املناقشة.
مث يف موعد املناقشة يضطلع مقرر جلنة املناقشة بدور كبري يف إدارهتا ،إذا هو مقررها ،وتتلخص
مهمته يف إدارهتا يف النقاط التالية:
 -1افتتاح املناقشة بعد محد اهلل بذكر عنوان البحث ،واسم الباحث ،والتعريف املوجز باملناقشني.
-2

إتاحة اجملال للطالب للتعريف مبشروعه بإجياز.
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 -3دعوة املناقشني إىل مناقشة الطالب يف رسالته ،وحيرص على إنزال املناقشني منازهلم ،فيقدم املناقش
الذي من خارج اجلامعة لكونه ضيفاً على اجلامعة ،ولو كانت درجته العلمية أدىن من املناقش الذي
من داخل اجلامعة ،مث يقدم األعلى يف الدرجة العلمية ،مث يقدم األقدم يف احلصول على الدرجة العلمية
يف حال تساوي اثنني أو أكثر.
 -4احلرص على ضبط وقت تقدمي الطالب لرسالته ،ووقت كل عضو من أعضاء جلنة املناقشة كما يف
دليل املناقش ،وهو :نصف ساعة لكل عضو يف مناقشة املشروع البحثي ،وساعة يف مناقشة رسالة
املاجستري ،وساعة ونصف يف مناقشة رسالة الدكتوراه.
 -5متكني املناقش من وقته كامالً ،دون تدخل من املناقش اآلخر أو احلضور ،واحلرص على توفري
اجلو العلمي اهلادئ للمناقشة ،واحتواء ما يعكر صفوها.
 -6عدم تقمص شخصية الطالب والدفاع عنه ،فاملناقشة للطالب ،ومن املهم معرفة مدى إحاطته
هبا ،واقتناعه مبا كتب فيها ،وقدرته على الدفاع عن رأيه فيها.
 -7عدم التدخل يف تقدير درجه املناقشني؛ بل يضع درجته اليت يراها للطالب ،ويلتزم احلياد جتاه
املناقشني اآلخرين.
 -8إكمال منوذج تقرير للجنة املناقشة ،باختيار التوصية املناسبة ،وتوقيعه من مجيع أعضائها وفق
املادة ( ) 58من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة
القصيم.
 -9إعالن التوصية اليت اختذهتا جلنة املناقشة بعد املداولة.
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متابعة التعديالت على الرسالة:
بعد انتهاء املناقشة ينبغي للمشرف (مقرر جلنة املناقشة) أن حيث الطالب على األخذ مبلحوظات
اللجنة.
وبعد التنسيق مع املناقشني حيدد للطالب امللحوظات اليت يلزمه األخذ هبا وامللحوظات اليت ال
تدعو أن تكون وجهات نظر.
ويوضح للطالب املدة النظامية املتاحة له قبل استكمال التعديالت وتسليم النسخة املطلوبة وفق
املادة ( ) 58من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة
القصيم.
وحيسن باملشرف على املشروع العلمي بعد منح الطالب الدرجة العلمية أن يشري عليه بنشره أو
نشر مسالت منه حسب طبيعة املشروع وأمهيته ،إثراءً للبحث العلمي ،ونشراً لنتائجه ،وتفعيالً
لتوصياته.
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