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تقديم:

إن اإلرشاد العلمي لطالب الدراسات العليا أحد احملاور املهمة اليت ترتقي بالدراسات العليا إىل

مستويات متميزة؛ ولذا نصت الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية على أمهية اإلرشاد
العلمي ،ودور املرشد األكادميي.
وتنص املادة احلادية واألربعون من الالئحة على أن "يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي
مع بداية التحاقه بالربنامج؛ لتوجيهه يف دراسته ،ومساعدته يف اختيار موضوع الرسالة ،وإعداد خطة
البحث وفق القواعد املعتمدة من جملس اجلامعة ،بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا".
ومن هنا جاءت أمهية إصدار هذا الدليل اإلرشادي للمرشد األكادميي الذي تحتوي على
 حقوق املرشد األكادميي. واجبات املرشد األكادميي. مهام املرشد األكادميي.نسأل اهلل العلي القدير أن يكون هذا الدليل معينا للمرشد األكادميي؛ كي يقوم مبهامه وواجباته،
ومعرفة حقوقه ،وفق ما تنظمه الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية
جبامعة القصيم.

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

تعريفات
اإلرشاد العلمي:
هو العمل الذي يكلف به عضو هيئة التدريس للتوجيه العلمي لطالب الدراسات العليا يف
دراسته ،ومساعدته يف اختيار مشروعه العلمي ،وإعداد خطته.

المرشد العلمي:
 .1هو أحد أعضاء هيئة التدريس من األساتذة ،أو األساتذة املشاركني ،أو األساتذة املساعدين،
الذي يعينه القسم العلمي مرشدا أكادمييا للطالب ،ويكون تعيينه باألسبوع الرابع من بدء الدراسة
بتوصية من جملس القسم.
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اإلرشاد العلمي:
 -1يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالربنامج لتوجيهه يف دراسته
ومساعدته يف اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد املعتمدة من جملس
اجلامعة بناء على توصية جملس عمادة الدراسات العليا.
 -2توزع جمالس األقسام مهمة اإلرشـاد العلمي للطالب املستجدين علـى أعضاء هيئة التدريس،
خالل مدة ال تتجاوز أربعة أسـابيع من بدء الدراسة ،وتزود العمادة بصورة منه.
 -3يتوىل املرشد العلمي توجيه الطالب يف إعداد جدوله الدراسي ومتابعة خطوات تسجيل موضوع
الرسالة ،أو املشروع البحثي.
 -4يقدم املرشد العلمي إىل رئيس القسم املختص ،تقريرا مفصال عن سري الطالب يف هناية كل فصل
دراسي ترسل صورة منه إىل وكيل عمادة الدراسات العليا.
 -5يفضل أن يكون املرشـد العلمي ،هو املشرف على رسـالـة الطالب بعد تسجيلها ما مل يتعارض
ذلك مع ختصصه ،ومع ما ورد يف املادتني ( )48،45من الالئحة املوحدة للدراسات العليا
باجلامعات السعودية.
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أوالً :حقوق المرشد األكاديمي:
 )1احتساب اإلرشاد العلمي بساعة واحدة لكل طالب يف نصاب عضو هيئة التدريس من ساعات
العمل اإلدارية البالغة مخسا وثالثني ساعة عمل أسبوعيا.
 )2مراعاة أولويته يف اإلشراف على الطالب إن أمكن ذلك.
 )3معاملة تقاريره عن الطالب معاملة تقارير املشرف.
 )4التزام الطالب بالتواصل مع مرشده يف األوقات اليت حددها له.
 )5مراعاة حقه يف التمتع بإجازاته الرمسية.
 )6أن يكون هو املرجع العلمي األول للطالب يف حل املشكالت والصعوبات اليت تواجهه يف إعداد
خطة حبثه.
 )7متكينه من االطالع على املعلومات األكادميية كافة عن الطالب.
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ثانياً :واجبات المرشد العلمي:

 )1االطالع على الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية جبامعة
القصيم ،ودليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية املعد من قبل العمادة.
 )2مباشرة مهام اإلرشاد العلمي على الطالب منذ تعينه مرشدا أكادمييا له.
 )3التأكد من إملام الطالب مبا خيصه من اللوائح واألنظمة.
 )4توجيه الطالب إىل االلتزام باألدلة املتعلقة به (الدليل اإلرشادي لطالب الدراسات العليا –دليل
إعداد وكتابة الرسائل العلمية– دليل برامج الدراسات العليا وشروط القبول فيها).
 )5أن تحدد للطالب وقت الـلقاء ،ووسائل التواصل معه ،وأن يلتزم بذلك.
 )6إثبات حضور الطالب وغيابه.
 )7متابعة سري الطالب يف دراسته.
 )8تقدمي التقرير الفصلي عن الطالب.
 )9مساعدة الطالب يف بنائه العلمي والبحثي.

 )11املتابعة املـستمرة لـلطالب يف خطوات اختيار املوضوع وإعداد خطة حبثه( .بالتنسيق مع املشرف
إذا مل يكن املرشد هو املشرف).
 )11تقومي خطة البحث قبل تقدميها للقسم العلمي ،والتأكد من مراعاهتا للجوانب العلمية واملنهجية
حسب دليل إعداد الرسائل العلمية واملشروعات البحثية.
 )12إيضاح فكرة البحث عند عرض خطة البحث على جملس القسم العلمي.
 )13متابعة إجراء التعديالت املطلوبة على خطة البحث من اجملالس املختصة.
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ثالثاً :مهام المرشد األكاديمي:
للمرشد األكادميي مهام متنوعة تسهم  -عند تطبيقها على الوجه األمثل –يف حتقيق أهداف
الدراسات العليا ،وتساعد الطالب على اجتياز مرحلته الدراسية بكفاءة عالية.
وميكن تفصيل مهام املرشد األكادميي يف ثالث مراحل هي
أوال يف أثناء دراسة الطالب للمقررات.
ثانيا يف أثناء اختيار الطالب ملوضوع البحث.
ثالثا يف أثناء إعداد الطالب خلطة البحث.
أوالً :مهام المرشد األكاديمي في أثناء دراسة الطالب للمقررات:
 )1حتديد وقت للقاء الطالب.
 )2تعريف الطالب حبقوقه وواجباته اليت بينها اللوائح واألنظمة.
 )3متابعة سري الطالب يف دراسته.
 )4توجيه الطالب الستكمال جوانب النقص العلمي لديه يف ختصصه.
 )5حث الطالب الستكمال دراسته يف ابتكار موضوعات مناسبة ملشروعه العلمي.
 )6مساعدة الطالب على معاجلة ما يعرتضه من إشكاالت يف أثناء دراسته.
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 )7تنبيه الطالب على أن يكون تقدميه خلطة حبثه يف الوقت املسموح به نظاما ابتداء وانتهاء.

ثانياً :مهام المرشد األكاديمي في أثناء اختيار الطالب لموضوع البحث:
 )1تذكري الطالب بأمهية البحث العلمي ،وضرورة االلتزام بأخالقيـاته ،ومسؤوليـاته ،وأساليبه.
 )2مراعاة أن تتميز موضوعات رسائل املاجستري باجلدة واألصالة ،وأن تتسم موضوعات رسائل
الدكتوراه باألصالة واالبتكار ،واإلسهام الفاعل يف إمناء املعرفة يف ختصص الطالب ،كما نصت
عليه املادة ( )43من الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات السعودية.
 )3أن يكون إرشاده للطالب ومساعدته يف اختيار موضوع البحث مبا يالئم أهداف اجلامعة ،والقسم
العلمي ،ويراعي األولويات البحثية باجلامعة.
 )4تعريف الطالب بأمهية اختيار املوضوع ،والصفات اليت ينبغي أن يتوخاها يف اختياره.
 )5تعريف الطالب بطرق اختيار املوضوع ،وأوعية املعلومات ،ومسارات الكتابة يف ختصصه.
 )6مناقشة الطالب يف أمهية املوضوع الذي اختاره ،وجدته ،ومدى االبتكار فيه.
 )7مناقشة الطالب يف الدراسات السابقة ومدى اإلضافة العلمية اليت يتميز هبا موضوعه.
 )8مساعدة الطالب يف إعداد فكرة البحث  -إن دعت احلاجة لذلك – لعرضها على جملس القسم.
 )9توضيح فكرة البحث عند عرضها على جملس القسم.
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ثالثاً :مهام المرشد العلمي في أثناء إعداد الطالب خطة بحثه:
 )1إرشاد الطالب للمراجع العلمية يف موضوعه ،واالستفادة من خطط املشاريع العلمية السابقة
املشاهبة.
 )2مناقشة الطالب يف منهج البحث املناسب للموضوع الذي اختاره من بني مناهج البحث املعروفة،
وإجراءاته.
 )3متابعة الطالب يف حترير خطة حبثه وتقسيماته الكربى والفرعية ،ومناقشته فيها.
 )4التأكد من أن خطة الطالب موافقة لدليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية.
 )5توقيع املرشد العلمي على خطة البحث ،متهيدا لعرضها على اجملالس العلمية ،ويراعى ما يلي
أ -إذا اقتنع املرشد بصالحية املوضوع واخلطة كتب عليها (أرى صالحية املوضوع واخلطة).
ب -إذا مل يقتنع املرشد بصالحية املوضوع أو اخلطة كتب عليها (للعرض على اجمللس) ،وله
احلق يف إبداء مربرات حتفظه على املوضوع أو اخلطة يف أثناء مناقشة اجمللس للموضوع.
 )6متابعة خطوات تقدمي الطالب خلطة حبثه يف اجملالس املختصة.
 )7مساعدة الطالب يف معاجلة املالحظات الواردة على خطة البحث من جملس القسم وغريه من
اجملالس واللجان العلمية.
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ويشار إىل أن مهمة املرشد األكادميي تبدأ منذ تعيينه مرشدا أكادمييا ،وتنتهي عند اعتماد خطة
حبث الطالب ،ومن مهامه يف مجيع مراحل اإلرشاد العلمي السابقة تقدمي تقرير فصلي عن الطالب.
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