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مقدمة
تهدف جامعةة األميةرة نةورة بتةع عبةد الةرحمن مةن خةالج بةرامس الدراسةات العليةا إلة إعةداد وتههيةل الطالبةات
تههيال علميا راقيا وعل أعل املسةتويات الددثةةة ،ليصةبحن قةادرات مهنيةا علة أداا مهةامهن الو.يفيةة .وتتعةد
اليوم معنى كلمة اإلشراف عل طالبات الدراسات العليةا مةن منرورهةا األكةادثمي قةط إلة الةدور الفعةاج واألعةم
ف ةةي تهيأل ةةة األجي ةةاج والقي ةةادات القادم ةةة ،م ةةن خ ةةالج دع ةةم طالب ةةات الدراس ةةات العلي ةةا لتحقية ة أه ةةدا هن بم ةةا ه ةةا
الجانب األكادثمي .لذا إن اإلشراف عل طالبات الدراسات العليا ثجب أن يشمل عل :
 .1تطوير املستقبل االكادثمي للطالبة.
 .2تو ر املقدرة العلمية التي تمكن عضو هيألة التدريس من القيام بهذه املهمة عل أكمل وجه.
ً
 .3إمكانية تنوع اإلشراف و قا مليوج الطالبات وقدراتهم واستعداداتهم.
لةةذا ثجةةب أن ال نقصةةر مسةةألولية اإلشةراف عل ة الناحيةةة األكادثميةةة قةةط ،بينمةةا مسةةألوليات
اإلشة ةراف الدقيق ةةل تؤك ةةد علة ة أهمي ةةة تعاي ةةا العالق ةةات اإلمس ةةانية ليلة ة من ةةا تفاع ةةل إثج ةةا ل ب ةةين
املشر ة والطالبة مما يسهم في نقل اليبرات وبنائها بشكل عاج.
ويتمي ة ة اإلش ة ةراف الفع ة ةةاج بع ة ةةدة خ ة ةةوا

م ة ةةن أهمه ة ةةا :املرون ة ةةة ،وحض ة ةةور املش ة ةةرف وس ة ةةهولة

الوصةةوج إليةةه والتواصةةل معةةه ،إضةةا ة إلة الةقةةة واالحتةرام والنوةةت والتوجيةةه .واملشةةرف املتمية هةو
ال ةذي يس ةةتطيع التعام ةةل م ةةع مختل ة

الطالب ةةات ،ك ةةل حسةةب احتياجهةةا وإمكاناتهةةا .واإلش ةراف ل ةةيس

مقاس ةةا واح ةةدا ثناس ةةب الجمي ةةع ،وبالت ةةالي ال ثمك ةةن وض ةةع خط ةةة واح ةةدة لجمي ةةع الطالب ةةات ،ب ةةل ثل ةةام
املشرف أن يشكل قالبه اإلشرافي حسب قدرات وامكانيات كل طالبة.

-3-

التعريفات
الرسالة:
عمل بحثي علمي أكادثمي ،تتقدم به طالبة الدراسات العليا ،الستكماج متطلبات الدصوج عل درجة
املاجستير أو الدكتوراه ،والتي تم التوصية باعتماد عنوانها وخطتها من مجلس ي القسم والكلية املختصين،
واملوا قة عل ها من مجلس عمادة الدراسات العليا ،عل أن ثتم ذلك و قا لدليل كتابة الرسائل العلمية
املعتمد من عمادة الدراسات العليا.

الطالبة:
طالبة الدراسات العليا املقبولة واملسجلة في برنامس املاجستير أو الدكتوراه.

املرشد العلمي:
عضو هيألة التدريس ثختاره القسم العلمي لكل طالبة دراسات عليا مع بداثة التحاقها بالبرنامس ،ويقوم
بتوجيه الطالبة ومساعدتها في اختيار املوضوع ،وكتابة مقترح خطة البحث.

املشرف:
ً
عضو هيألة التدريس الذي تم اعتماده مشر ا عل الطالبة من قبل مجلس عمادة الدراسات العليا ،بناا عل
توصية مجلس ي القسم والكلية ،وهو املشرف الرئيس في حاج اعتماد أكثر من مشرف عل الرسالة.

املشرف املساعد:
ً
ً
عضو هيألة التدريس الذي تم اعتماده مشر ا مساعدا للمشرف الرئيس عل الرسالة العلمية املسجلة بها
ً
الطالبة ،أو من تم اعتماده مسؤوال عن جاا محدد من الرسالة.
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أهمية اإلشراف:
أ .الفائدة التي يحققها عضو هيئة التدريس من اإلشراف:
ً
 .1يع ةةد اإلش ةراف ض ةةروري لعض ةةو هيأل ةةة الت ةةدريس بحك ةةم طبيع ةةة عمل ةةه أس ةةتاذا ث ةدرس ف ةةي الجامع ةةة
ً
وباحةةةا ،وكةةذلك ألهميتةةه فةةي التشةةر العلمةةي .وكمةةا أن اإلشةراف ضةةروري ومهةةم ويقةةدم خدمةةة لطالبةةة
الدراسة ةةات العلية ةةا هة ةةو كة ةةذلك مهة ةةم وضة ةةروري لتنمية ةةة وتطة ةةوير مهة ةةارات عضة ةةو هيألة ةةة التة ةةدريس فة ةةي
الجامعة.
 .2ثةدعم اإلشةراف عضةو هيألةة التةدريس باملعةارف والتطبيقةات ،ويسةاعد علة تطةوير املعةارف بشةةكل
مستمر.
 .3جةةاا مةةن سةةمعة عضةةو هيألةةة التةةدريس األكادثميةةة تبنةةى عل ة اليريجةةات املتمي ة ات الالتةةل أشةةر ع
عل هن عضو هيألة التدريس.
 .4ثت ةةتس ع ةةن اإلشة ةراف الجي ةةد قيم ةةة مض ةةا ة للتخص ةةص م ةةن العم ةةل والنت ةةائس الت ةةي تق ةةدمها طالب ةةة
الدراسات العليا.
ب .تطوير عالقة مهنية مع الطالبة:
عل الرغم من أن طالبة الدراسات العليا بحاجة إل دعم وتوجيه من املشةرف ،ةإن هةذه الداجةة
تكون أكثر إلداحا للطالبة املستجدة التي مازاج الطرية أمامهةا ملةيا بةالعوائ والتحةدثات ،بخةالف
الطالبة املستمرة أو التي قاربع عل التخرج والتةي تعلمةع واكبسةاع اليبةرة التةي مكنتهةا مةن سةلوك
املسار الوديح واملحا رة عليه .إن أكبةر التحةدثات التةي تواجةه املشةرف مةع الطالبةة املسةتجدة هةو
مس ةةاعدتها ف ةةي تخط ةةل املرحل ةةة االنتقالي ةةة م ةةن قال ةةب تعل ةةم املرحل ةةة الجامعي ةةة ،إل ة ب ةرامس الدراس ةةات
العليةةا التةةي غالبةةا مةةا تكةةون مرنةةة ومفتوحةةة تحتةةاج لعمةةل مخبةةري وميةةدامل ،وتقةةدثم أطروحةةة وغيرهةةا
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مةةن املوض ةةوعات الت ةةي ل ةةم تك ةةن طالبةةة املرحل ةةة الجامعي ةةة عل ة إمل ةام بهةةا .ل ةةذا ةإن املش ةةرف امل ةةتمكن
ه ةةو ال ةةذي يس ةةتطيع مس ةةاندة الطالب ةةة ت ةةدريجيا لفه ةةم كية ة

ثمك ةةن أله ةةدا ها أن تبناس ةةب وتتوا ة ة

مع البرنامس.
ج .دعم برنامج الدراسات العليا لإلشراف:
اإلشة ةراف املتمية ة ال ثبن ةةى م ةةن ة ةراي ،العالق ةةة النا د ةةة ب ةةين املش ةةرف والطالب ةةة تبن ةةى علة ة أس ةةاس
االلت ة ام بض ةةوابط البرن ةةامس والقس ةةم والكلي ةةة وعم ةةادة الدراس ةةات العلي ةةا .وتق ةةع عل ة الجامعةةة ممةل ةةة
بعمة ةةادة الدراسة ةةات العلية ةةا مسة ةةألولية التهكة ةةد مة ةةن أن ب ة ةرامس الدراسة ةةات العلية ةةا عل ة ة مسة ةةتو عة ةةاج
ومتمي  ،وتستطيع هذه البرامس تخةريس طالبةات بمسةتو علمةي وأخالقةي متمية  ،لةذا إنةه ثقةع علة
القسم مسألولية متابعة اإلشراف وجودته ،ووضع برنامس واضت ومحدد لذلك.
الفائدة التي تجنيها الطالبة من اإلشراف الجيد:
 .1ث ةةدعم تق ةةدم الطالب ةةة وتطوره ةةا ف ةةي التش ةةات البحث ةةي والتش ةةر العلم ةةي وتط ةةوير امله ةةارات التعليمي ةةة
والكتابة العلمية.
 .2ثدعم اإلشراف الجيد الطالبةة فةي التغلةب علة العوائة واملشةاكل التةي تواجةه الطالبةة فةي املراحةل
املختلفة لدراستها العليا.
 .3خب ةةرة املش ةةرف وعالقات ةةه ق ةةد تس ةةاعد الطالب ةةة وتمكنه ةةا م ةةن ال ةةدعم املناس ةةب ف ةةي الدص ةةوج علة ة
الو.يفة املناسبة.
 .4يسةةاعد اإلشةراف الجيةةد الطالبةةة علة االنخةرات فةةي املجةةاج العلمةةي ،وزيةةادة الةقةةة لةةدمها بإمكاناتهةةا
وقدراتها.
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لجنة الدراسات العليا واملهام املناطة بها:
لكل نحق اإلشراف واملتابعة الجيدة لبرامس الدراسات العليا ثلام األقسام تعيةين لجنةة للدراسةات
العليا ،ويحدد رئيسة لها من قبل مجلس القسم املختص .وتتحدد مهام اللجنة يما ثهتل:
 .1ترشيح املشرف الرئيس واملشرف املساعد ،أو لجنة اإلشراف عل الطالبة.
 .2إجراا الترتيبات الالزمة للجوانب األكادثمية واإلدارية لطالبات الدراسات العليا.
 .3تمةةةل اللجنةةة حلقةةة الوصةةل األول ة بةةين طالبةةة الدراسةةات العليةةا واملشةةرف عل هةةا ،بشةةهن العوائ ة
والصعوبات التي ال ثمكن حلها مع املشرف.
 .4التتسي مع املشر ين إلثجاد الدورات التدرياية املناسبة ،لتطوير مهارات اإلشةراف لةد أعضةاا
هيألة التدريس.
 .5التتسي لعقد املحاضرات التةقيفية العامةة الالزمةة لطالبةات الدراسةات العليةا ،مةةل :أخالقيةات
البحث العلمي ،والكتابة العلمية وغيرها.
 .6املتابعة العامة لتقدم طالبات الدراسات العليا.
 .7إثجاد آلية مناسبة لالستفادة من آراا الطالبات نحو البرنامس وما ثتعل به.
 .8تقدثم تقرير سنوي إل مجلس القسم عن سير البرنامس.
 .9املراجعة الدورية للبرنامس والتتسي مع القسم ،وعمادة الدراسات العليا.
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ضوابط اختيار املشرف حسب ما حددته الالئحة املوحدة للدراسات العليا:
 -1يشرف عل الرسائل العلمية األساتذة ،واألساتذة املشاركون من أعضاا هيألة التدريس بالجامعة.
 -2ثجةةوز أن ثتةةول اإلشةراف علة رسةةائل املاجسةةتير عضةةو هيألةةة التةةدريس مةةن رتبةةة أسةةتاذ مسةةاعد ،علة أن ثكةةون
قةد أم ة ى سةتتين فةي العمةةل الجةاميي ،ولدثةه بحةةان محكمةةان علة األقةل فةي مجةةاج تخصصةه ،وغيةر مسةتلين مةةن
رس ة ةةالتي املاجس ة ةةتير وال ة ةةدكتوراه ،و ة ة ة أحك ة ةةام امل ة ةةادة  )45وقواع ة ةةدها التنفيذث ة ةةة بجامع ة ةةة األمي ة ةةرة ن ة ةةورة بت ة ةةع
عبدالرحمن .
 -3ثج ةةوز أن ثق ةةوم باإلشة ةراف علة ة الرس ةةائل العلمي ةةة مش ةةر ون م ةةن ذوي اليب ةةرة املتمية ة ة ،والكفاث ةةة العلمي ةةة ف ةةي
مجةةاج البحةةث ،مةةن غيةةر أعضةةاا هيألةةة التةةدريس بالجامعةةة بقةرار مةةن مجلةةس الجامعةةة ،بنةةاا علة توصةيه مجلسة ي
القسم والكلية ،ومجلس عمادة الدراسات العليا ،و

أحكام املادة  )46من الالئحةة املوحةدة للدراسةات العليةا

في الجامعات.
 -4ثجةةوز أن ثقةةوم باملسةةاعدة فةةي اإلش ةراف عل ة الرسةةالة أحةةد أعضةةاا هيألةةة التةةدريس مةةن أقسةةام أخةةر  ،حسةةب
طبيعة الرسالة ،عل أن ثكون املشرف الرئيس من القسم الذي تدرس به الطالبةة ،و ة أحكةام املةادة  )47مةن
الالئحة وقواعدها وإجراااتها التنريمية والتنفيذثة بجامعة األميرة نورة بتع عبدالرحمن.
ً
 -5الدة ةةد األق ة ة ى للش ة ةراف عل ة ة الرسة ةةائل العلمية ةةة التة ةةي ثح ة ة للمشة ةةرف اإلش ة ةراف عل هة ةةا سة ةةواا كة ةةان منفة ةةردا
أو مشةتركا مةةع غيةةره فةي وقةةع واحةةد أر ةع رسةةائل علميةةة ،ويجةوز زيةةادة عةةدد الرسةائل إلة خمةةس فةي حةةاالت الضةةرورة
القص ةةو  ،و عة ةةد توص ةةية مة ةةن مجلة ةةس القس ةةم وموا قة ةةة مجلسة ة ي الكلية ةةة وعمة ةةادة الدراس ةةات العلية ةةا ،ويحبسة ةةب
ً
ً
اإلشةراف علة كةةل رسةةالة بسةةاعة واحةةدة مةةن نصةةا هيألةةة التةةدريس ،إن كةةان مشةةر ا منفةةردا ،أو مشةةر ا مشةةتركا،
و

أحكام املادة  )48من الالئحة.
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 -6فة ة ةةي حة ة ةةاج عة ة ةةدم تمكة ة ةةن املشة ة ةةرف مة ة ةةن االسة ة ةةتمرار فة ة ةةي اإلش ة ة ةراف عل ة ة ة الرسة ة ةةالة  -ملة ة ةةر

أو و ة ة ةةاة أو .ة ة ةةروف

ً
قة ة ة ةةاهرة -أو انتهة ة ة ةةاا خدماتة ة ة ةةه بالجامعة ة ة ةةة ة ة ة ةةإن القسة ة ة ةةم ثقتة ة ة ةةرح مشة ة ة ةةر ا بة ة ة ةةدثال ثقة ة ة ةةوم مقامة ة ة ةةه ،بعة ة ة ةةد موا قة ة ة ةةة
مجلس الكلية ،واعتماد مجلس عمادة الدراسات العليا ،و
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أحكام املادة  )49من الالئحة.

مسؤوليات القسم املختص:
أوال :وفقا ملا حددته الالئحة املوحدة للدراسات العليا في املواد ()05 ،05 ،05
-1
-2
-3



إرساج صورة من التقرير الذي ثقدمه املشرف في نهاثة كل صل دراس ي إل عميدة الدراسات العليا.
ثقوم القسم بعر الرسالة عل مجلس القسم املختص لفحصها والنرر في لجنة املناقشة والدكم
املقترحة.
إذا ثاع عدم جدثة الطالبة في الدراسة أو أخلع بهي من واجباتها الدراسية ً
بناا عل تقرير من
ً
املشرف عل دراستها ثتم إنذارها من القسم املختص و قا ملا ثلي:
ً
توجيه إنذار للطالبة إذا لم تراجع مشر ها مدة شهرين متتابعين دون عذر ،أو لم تقدم عمال ثبناسب
مع املدة التي أمضتها ،أو لم تنفذ توج هات املشرف العلمية.
تتول رئيسة القسم املختص إنذار الطالبة بخطا سري ،بناا عل تقرير من املشرف ،ويحفظ في
مل الطالبة.

 تاويد مكتب الدراسات العليا بصورة سرية من خطا اإلنذار املقدم للطالبة.
 تقوم رئيسة القسم بعر أمر الطالبة عل مجلس القسم إذا لم تتجاو بعد إنذارها مرتين في
ً
صلين دراسيين مختلفين ،وكان ساب اإلنذار واحدا للتوصية بإلغاا القيد.
 تر ع توصية مجلس القسم إل مجلس عمادة الدراسات العليا ،التخاذ القرار املناسب في ضوا أحكام
الالئحة.
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ثانيا :مسئوليات القسم نحو اإلشراف حسب توصيات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن:
 .1إعداد برنامس تهيألة ،وتعريفل لطالبات الدراسات العليا املقبوالت بالبرنامس.
 .2توجيه جميةع طالبةات الدراسةات العليةا الجةدد إلة لجنةة الدراسةات العليةا بالقسةم ،لتتةول أمةورهن
إل أن ثتم تحدثد مرشد علمي لكل طالبة.
 .3ثك ةةون لك ةةل طالب ةة دراس ةةات علي ةةا مرش ةةد علم ةةي م ةةع بداث ةةة التحاقه ةا بالبرن ةةامس لتوج هه ةا ف ةةي دراس ةةتها
ومسةةاعدتها فةةي اختيةةار موضةةوع الرسةةالة وإعةةداد خطةةة البحةةث و ة القواعةةد املعتمةةدة مةةن مجلةةس
الجامعة ً
بناا عل توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.
 .4ثلةام القسةةم توضةيح أسةةماا وعنةاوين اللجةةان الياصةةة بطالبةات الدراسةةات العليةا ،واألعمةةاج املوكلةةة
إل ها والوسيلة املناسبة للتواصل معها.
 .5ثةةاود القسةةم املرشةةدثن العلميةةين واملشةةر ين علة طالبةةات الدراسةةات العليةةا بنمةةوذج ماسةةط ملتابعةةة
الطالبات خالج االجتماع الدوري بالطالبة.
 .6ثلت ة م القس ةةم بت ةةو ير البرن ةةامس الت ةةدريهي ألعض ةةاا هيأل ةةة الت ةةدريس الي ةةا

بهس ةةلو املمارس ةةة املهني ةةة

املتمي ة للشراف إذا دعع الداجة لذلك.
 .7ثقةةدم القسةةم معلومةةات مكتوبةة لطالبةةات الدراسةةات العليةةا عةةن إمكانةةات القسةةم املتاحةةة ،وأعضةةاا
هيأل ة ةةة الت ة ةةدريس ،وتخصص ة ةةاتهم ،وطالب ة ةةات الدراس ة ةةات العلي ة ةةا وأبح ة ةةا هم ،وغيره ة ةةا م ة ةةن التجهي ة ة ات
املتة ةةو رة بالكلية ةةة ،وسة ةةاعات العمة ةةل ،وغيرهة ةةا مة ةةن املعلومة ةةات التة ةةي ثمكة ةةن أن تسة ةةتفيد منهة ةةا طالبة ةةة
الدراسات العليا.
.8

ثرشت القسم طالبة دراسات عليا تكون ممةلة للطالبات في املجالس املتاحة.
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.9

ثل ة ة ة ةةام القس ة ة ة ةةم االحتف ة ة ة ةةا بملة ة ة ة ة

بطالب ة ة ة ةةات الدراس ة ة ة ةةات العلي ة ة ة ةةا يش ة ة ة ةةمل املعلوم ة ة ة ةةات

خ ة ة ة ةةا

الشيصية ،وتقدمهن األكادثمي واملنهي.
 .11ثلام القسم ترشيح مشرف بدثل حاج غيا املشرف األساس ي لفترة طويلة.
 .11ثلة ةةام القسة ةةم تة ةةو ير التجهي ة ة ات الالزمة ةةة للبحة ةةث ،وإثجة ةةاد الب ة ةدائل املناسة ةةبة عنة ةةد تعرضة ةةها للتل ة ة
أو اليلل.
 .12ثلام القسم التهكد من أن الطالبة عل علم بوسائل األمن والسالمة.
 .13ثلام القسم أن ثبلغ الطالبة كتابيا حاج رغبته في االستفادة منها في التدريس.
 .14ثلام القسم إبالي طالبة الدراسات العليا بهي تغير ثطرأ عل األنرمة أو آليات التطبي .
 .15ثلام رئيسة القسم مناقشة الشكاو نحو اإلشراف مع املشر ين وإثجاد الدلوج املناسبة لها.
 .16تكةةون لجنةةة الدراسةةات العليةةا فةةي القسةةم مسةةألولة عةةن متابعةةة اإلش ةراف ،وتدوينةةه ،وإمكةةان االطةةالع
عل التقارير الدورية بين املشرف والطالبة.
 .17مراجعة دورية صلية) عن تقدم وتطور طالبة الدراسات العليا.
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مسئوليات املشرف:
حينم ةةا ثت ةةول عض ةةو هيأل ةةة الت ةةدريس مهم ةةة اإلش ةراف عل ة طالب ةةة الدراس ةةات العلي ةةا ،ثج ةةب علي ةةه أن
يعم ةةل بن اه ةةة وحيادث ةةة تام ةةة ف ةةي جمي ةةع جوان ةةب العم ةةل املتعلق ةةة ب ةةذلك ،م ةةن ت ةةدريس وبح ةةث ومش ةةر
وت ةةهلي  ،وه ةةذا ثقت ة ي تفه ةةم ك ةةل م ةةن املش ةةرف والطالب ةةة لدق ةةو وواجب ةةات ك ةةل منهم ةةا دون وج ةةود
تع ةةار

ملص ةةالدهما  .وأن ت ةةؤد جمي ةةع املعلوم ةةات والبيان ةةات تح ةةع مس ةةألولية ،بم ةةا ف ةةي ذل ةةك التش ةةر

والت ة ةةهلي م ة ةةوزع حس ة ةةب األحقي ة ةةة .وق ة ةةد تختل ة ة

أس ة ةةاليب املمارس ة ةةات اإلش ة ةرا ية حس ة ةةب طبيع ة ةةة

التخصةةص .علة سةةايل املةةةاج :قةةد ثكةةون نمةةوذج الامالةةة أو التلمةةذة مةةع مجموعةةات هةةو املناسةةب فةةي
الدراسات املخبرثة ،بينما قد ثناسب بعض التخصصات اإلمسةانية التةي عةادة ثكةون بحةث الطالبةة
مستقل ،نموذج اإلشراف الفردي.
وتتلخص أهم مسئوليات املشرف الرئيس في اآلتي:
 .1ثل ة ةةام املش ة ةةرف بمس ة ةةألولياته اإلش ة ةرا ية الت ة ةةي ح ة ةةددتها الالئح ة ةةة املوح ة ةةدة للدراس ة ةةات العلي ة ةةا ،والقواع ة ةةد
التنفيذثةة التةي أقرتهةا جامعةة األميةرة نةورة بتةةع عبةدالرحمن ،أو مةا ثتطلبةه القسةم ،واالطةالع علة لةةوائح
وقواعد الجامعة املتعلقة بالرسائل العلمية ،والتهكد من إملام الطالبة بما ثخصها ها.
 .2توعي ةةة الطالب ةةة بمهامه ةةا وواجباته ةةا وحقوقه ةةا ،وبههمي ةةة البح ةةث العلم ةةي ،وض ةةرورة االلت ة ام بهخالقيات ةةه،
ومسؤولياته.
 .3ثل ةةام املش ةةرف العم ةةل عل ة تهس ةةيس عالق ةةة إش ةرا ية بن ةااة م ةةع الطالب ةةة ،وبالت ةةالي دع ةةم الطالب ةةة
ومساعدتها في هذا الجانب ،واالتفا عل جدوج زمني لالجتماعات الدورية بالطالبة وتدوينها.
 .4الع
 .5أكد من أن موضوع البحث جاد وأصيل ،ويتوا
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مع أنرمة اململكة وأهداف الجامعة.

 .6ثوضةةت املشةةرف للطالبةةة كي ة

سةةيتم تقةةويم عمةةل وإنجةةاز الطالبةةة ،وآليةةة الةةرد املتوقعةةة ،ويتفقةةان عل ة

آلية العمل نحو األمور الطارئة ،سواا هاتفيا أو البرثد االلكترومل ،وعقد اجتماع طارئ لها.
 .7ثحتفظ املشرف والطالبة بتسية من محضر كل اجتماع ،وما ثتم االتفا عليه.
 .8ثلت م املشرف بوضع جدوج زمنةي ،و خطةة عمةل للطالبةة متضةمنة األهةداف القريبةة والبعيةدة ،والوقةع
ال ةةالزم واملح ةةدد لتحقيقه ةةا ،بم ةةا ف ةةي ذل ةةك مراجع ةةة الدراس ةةات الس ةةابقة ،ومقت ةةرح الرس ةةالة ،أو املش ةةروع
البحثي ،والتقنيات التي ثلام الطالبة اإلملام بها إن لام االمر.
 .9ثلام املشرف التهكد من أن مشروع الرسالة ثمكن إتمامه في الوقع املحدد ،وتوجيه الطالبة بذلك.
 .11عل ة املشةةرف مسةةاعدة الطالبةةة فةةي وضةةع جةةدوج زمنةةي ملراحةةل الرسةةالة العلميةةة ،البحةةث واالستقصةةاا،
محاور البحث ،تسليم الرسالة...الخ) ،واملدة الامنية املتوقعة لالنتهاا منها.
 .11ثلام املشرف التتسي مع الطالبة لعر

عملها ضمن سلسلة حلقات النقاش التي يعدها القسم.

 .12مس ةةاعدة الطالب ةةة ق ةةدر اإلمك ةةان لر ةةع مس ةةتو التحص ةةيل العلم ةةي عن ةةدها ،وت ةةو ير م ةةا تحت ةةاج إلي ةةه م ةةن
تدريب ،ومتطلبات التجار املعملية ،واألجهاة ،والبرامس الداسوبية ،وغير ذلك.
 .13تق ةةدثم النو ةةت واملس ةةاعدة ف ةةي الوص ةةوج إلة ة الجه ةةات ،أو االش ةةيا

ال ةةذثن له ةةم ق ةةدرة علة ة مس ةةاعدتها

العلمية ،لتجاوز الصعوبات أثناا إعداد الرسالة.
 .14ثلةةام املشةةرف إطةةالع الطالبةةة علة أي قصةةور مةةن جانةةب الطالبةةة ،أو عنةةدما ثكةةون إنجةةاز الطالبةةة وعملهةةا
ال ثرتقل إل املستو املطلو  ،وتقدثم االقتراحات املناسبة ملعالجتها.
ً
 .15توجي ةةه الطالب ةةة إلة ة االلتة ة ام ب ةةإجرااات كتاب ةةة الرس ةةالة طبق ةةا ل ةةدليل كتاب ةةة الرس ةةائل العلمي ةةة لجامع ةةة
ً
األميةرة نةةورة بتةع عبةةدالرحمن ،وتخصةةيص جلسةة كةةل أسةبوعين للطالبةةة طبقةةا لجةدوج محةةدد ،لتوجيةةه
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الطالب ةةة ومتابعته ةةا ف ةةي كا ةةة مراح ةةل إع ةةداد الرس ةةالة ،حس ةةب الج ةةدوج الامن ةةي ملراح ةةل الرس ةةالة ،وامل ةةدة
الامنية املتوقعة لالنتهاا.
 .16ثلام املشرف إبالي الطالبة عند تخطيطه للغيا عن القسم لفترة طويلة ،خاصة عندما ثصادف
أوقات االجتماع بالطالبة املتف عل ها في الجدوج الامني.
 .17تقدثم تقرير عن الطالبة إذا ثاع عدم جدثتها في الدراسة ،أو أخلع بهي من واجباتها العلمية ،و
أحكام املادة  )52من الالئحة.
 .18عن ةةد تغي ةةب الطالب ةةة ع ةةن االجتماع ةةات الدوري ةةة باملش ةةرف مل ةةدة ش ةةهر ب ةةدون ع ةةذر مقب ةةوج ،ثق ةةوم املش ةةرف
بإبالي رئيسة القسم العلمي التخاذ الالزم.
 .19تقدثم تقرير في نهاثة كل صل دراس ي إل رئيسة القسم ،ثوضت مد تقدم الطالبة ،و

أحكام

املادة  )51من الالئحة.
 .21تقدثم تقرير عن اكتماج الرسالة ،وذلك بعد انتهاا الطالبة من إعدادها ،و

أحكام املادة  )51من

الالئحة.
 .21تهيألة الطالبة وإعدادها ملناقشة الرسالة.
 .22تقويم الرسالة العلمية بصورة دقيقة ،وإ ادة الطالبة بالتعدثالت ،عل أال ثتجاوز ذلك ثالثة أشهر
من استالمها ملسودة الرسالة.
 .23اقتراح لجنة املناقشة والدكم عل الرسالة ،ور عها إل رئيسة القسم بوقع كاف.
 .24متابعة اإلجرااات اإلدارية املتعلقة بلجنة املناقشة ،وتحدثد موعد املناقشة.
 .25متابعة إجرااات التوديحات املطلوبة  -إن وجدت  -من قبل أعضاا لجنة املناقشة ،ويلت م املشرف
بإكماج دعمه ،ومساندته للطالبة في حاج طلب إعادة تسليم الرسالة.
- 05 -

مسؤوليات املشرف املساعد:
 .1يعد املشرف املساعد نقطة التواصل الةانية مع طالبة الدراسات العليا بعد املشرف الرئيس.
 .2ثقوم بقرااة ومناقشة عمل الطالبة ،ويقدمه حسب ما هو متف عليه ،وبالتتسي مع املشرف الرئيس.
 .3ثحل محل املشرف الرئيس أثناا غيابه.
 .4حضةةور االجتماعةةات بةةين املشةةرف الةةرئيس والطالبةةة ،بحيةةث ال تقةةل عةةدد م ةرات الدضةةور عةةن مةةرة واحةةدة
خالج الفصل الدراس ي الواحد.
 .5االحتفا بتسية من خطة البحث املتف عل ها ،والتي أقرت من مجلسة ي القسةم والكليةة ،ومجلةس عمةادة
الدراسات العليا.
 .6االحتفا بتسية من الجدوج الامني إلتمام الرسالة العلمية.
 .7املسةةاهمة مةةع املش ةرف الةةرئيس فةةي اإلش ةراف عل ة الطالب ةة ،واقت ةراح مةةا يسةةاعد عل ة تسةةهيل إتمةةام الرسةةالة
العلمية.
 .8املساهمة مع املشرف الرئيس في تو ير احتياجات البحث.
 في حالة حدوث طارئ للمشرف الرئيس مر
أ-

أو و اة ،أو إنها عقد ..الخ) يلت م املشرف املساعد بما ثهتل:

اإلشراف الرئيس عل الطالبة إل أن ثتم تعيين مشرف رئيس بدثل.
 فة ةةي حالة ةةة عة ةةدم تة ةةو ر الشة ةةروت النرامية ةةة لتة ةةولي مهمة ةةة اإلش ة ةراف الة ةةرئيس عل ة ة الطالة ةةب ،أو اخة ةةتالفالتخصةةص الةةرئيس للرسةةالة عةةن تخصصةةه ،إن ةه ثتةةول اإلش ةراف عل ة املراحةةل واإلج ةرااات النراميةةة
لتعيين مشرف ،أو تغيير موضوع الرسالة.
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مسؤوليات املرشد العلمي:
ثقوم املرشد العلمي بمساعدة الطالبة في الدراسة أثناا البرنامس ،وإعداد خطة البحث ،و

القواعد املعتمدة

من مجلس الجامعة ويحبسب اإلرشاد العلمي بساعة واحدة لكل طالبة عن كل صل دراس ي وحتى تحدثد
مشرف عل الرسالة عل أن ثكون اإلرشاد العلمي ليمس طالبات بحد أعل  ،و

أحكام املادة )41

من الالئحة وقواعدها التنفيذثة بجامعة األميرة نورة بتع عبدالرحمن ،وتتمةل مسؤوليات املرشد باآلتل:
 .1التواصل الدائم مع الطالبة ،ومساعدتها للتعرف عل قدراتها وإمكاناتها والتبصر بمشكالتها ومواجهتها.
 .2تقدثم املشورة في الداالت التي تواجه ها الطالبة صعوبات في بداثة دراستها.
 .3مساعدة الطالبة في تحدثد موضوع البحث في زمن محدد.
 .4مراعاة رغبة الطالبة عند اختيار املوضوع.
 .5إرشاد الطالبة أثناا إعداد خطة بحثها ،ومساعدتها في تحدثد املهارات ،واألدوات ،وغير ذلك.
 .6توجيه الطالبة إل الدورات ،واملقررات التي تساعد عل اكبسا املعارف.
 .7ثل ة ةةام املرش ة ةةد العلم ة ةةي بتوجي ة ةةه الطالب ة ةةة التوجي ة ةةه الو ة ةةديح نح ة ةةو متابع ة ةةة املق ة ةةررات الدراس ة ةةية،
واألساليب الوديحة في البحث العلمي ،واختيار موضوع الرسالة.
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مسؤوليات الطالبة:
يسي هذا الدليل إل إعطاا رؤية واضدة ملا هو متوقةع مةن طالبةة الدراسةات العليةا فةي جامعةة األميةرة نةورة
بت ةةع عبة ةةدالرحمن ،سة ةةواا م ةةن الجوانة ةةب العلمية ةةة ،أو األخالقي ةةة والسة ةةلوكية .وبنة ةةاا علة ة ذلة ةةك عل ة ة طالبة ةةة
الدراسات العليا االلت ام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل.
 املتوقع من الطالبة:
 .1االستفادة التامة من خدمات الجامعة املتاحة ،ومن التدريس ،واإلشراف.
 .2التفكير النقدي التحليلي اإلبداعي.
 .3استقاللية البحث والتعلم.
 .4خلفية علمية وتقنية.
 .5إمكانية العمل ضمن ري .
 .6التمي في مهارات التواصل والكتابة.
 .7الكفااة في تطبي معار ها ومهاراتها.
 .8القدرة عل التهقلم والتكي مع البيألة األكادثمية.
 املهارات املطلوبة من الطالبة:
 .1مستو علمي عاج.
 .2الت ام جاد نحو بحث علمي عمي وجاد ،واملقدرة عل اختيار موضوع الدراسة.
 .3الدماس ودرجة عالية من الرغبة في التعلم.
 .4حب االستطالع والرغبة واملستمرة في البحث والتق ي.
 .5االلت ام بهخالقيات البحث العلمي.
 .6التحلي بالصبر والعايمة القوية.
 .7دقة املالحرة لتتمكن من االستتبات واالستتتاج واملوازنة والنقد.
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 مسئوليات عامة:
 .1ثجب عل كل طالبة دراسات عليا أن تحدث أرقام ووسائل االتصاج بها لد القسم.
 .2املحا رة عل ممتلكات القسم وأدواته.
 .3االطالع عل اللوائح واألنرمة الياصة بالدراسات العليا ،واملمارسات املهنية املرتبطة بها.
 .4ثلام طالبة الدراسات العليا الدصوج عل بريد الكترومل ،ومتابعته بانترام.
 مسئوليات الطالبة تجاه املشرف:
 .1تنةةاقا الطالبةةة مةةع املشةةرف أهةةم االحتياجةةات ،واإلرشةةادات الالزمةةة لهةةا ،بمةةا فةةي ذلةةك االلتة ام
بحضور الدورات التدرياية إن دعع الداجة ال ها.
 .2تعمة ةةل الطالبة ةةة مة ةةع املشة ةةرف عل ة ة إثجة ةةاد عالقة ةةة إش ة ةرا ية بنة ةةااة ،واالسة ةةتفادة مة ةةن املصة ةةادر
املتاحة ،والبيألة األكادثمية التي تو رها الجامعة.
 .3وضةع آليةة لتةدوين االجتماعةات مةع املشةرف  ،ومةا ثةتم االتفةا عليةه ،واالحتفةا بتسةية مةع
الطالبة ،وأخر لد املشرف.
 .4تن ةةاقا الطالب ةةة م ةةع املش ةةرف االحتياج ةةات املالي ةةة للبح ةةث ،والس ةةبل املتاح ةةة لتو يره ةةا ،بم ةةا
ثتوا

مع أنرمة ولوائح الجامعة.

 .5تتف الطالبة مع املشرف عل وضع جدوج زمني الجتماعاتهم الدورية.
 .6تتف الطالبة مع املشرف عل وضع جدوج زمني للمهام املطلو إنجازها.
 .7ثتوقةةع مةةن طالبةةة الدراسةةات العليةةا أن تحةةدد موضةةوعا لرسةةالتها خيةةار الرسةةالة) بعةد االنتهةةاا
ً
من الفصل الدراس ي األوج واجتيازه بتقدثر جيد جدا.
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.8

إع ةةداد خط ةةة الرس ةةالة بتوجي ةةه م ةةن املرش ةةد العلم ةةي ،وي ةةتم مناقش ةةتها ف ةةي جلس ةةة عام ةةة ،بحض ةةور
األستاذة املتخصصين واملعنيين بموضوع البحث.

 .9االلتة ام بخطةة البحةث املو ة ى بهةا مةن قبةةل مجلسة ي القسةم والكليةة ،واملعتمةةدة مةن مجلةس عمةةادة
الدراسات العليا.
ً
 .11أن تبسةم الطالبةةة بالجدثةة ،واالهتمةةام بكةل مةةا ثطلةةب منهةا علميةةا ،والتقيةد باإلرشةةادات والتوج هةةات
التي ثقدمها لها املشرف مباشرة.
 .11مناقشةةة سةةبل حةةل املشةةكالت ،أو الصةةعوبات التةةي تواجةةه البحةةث مةةع املشةةرف الةةرئيس ،أو املشةةرف
املساعد إن وجدت.
 .12عدم إجراا أي تجار داخل الجامعة ،أو خارجها ،متعلقة ببحثها إال بعد موا قة املشرف.
 .13القيام بجميع التعدثالت التي تطلبها لجنة املناقشة والدكم بعد املناقشة في الوقع املحدد.
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آلية تواصل الطالبة مع املشرف والقسم العلمي:
 تق ةةوم طالب ةة الدراس ةةات العلي ةةا بالتواص ةةل م ةةع املش ةةرف أو املش ةةر ين) عل ة الرس ةةالة بص ةةورة مس ةةتمرة ف ةةي
لقااات منترمة ،وبطريقة مجدولة.
 تلت م بحضور الدورات واملحاضرات التي ثو ي بها املشرف.
 ثجب عل طالبة الدراسات العليا تقدثم عدد من الدلقات العلميةة سةمنارات) بالقسةم العلمةي التابعةة
ً
له أثناا مرحلة الرسالة العلمية ،و قا ملا ثهتل:
أ – عنةةد االنتهةةاا مةةن مقتةةرح اليطةةة ،وقبةةل عرضةةها عل ة مجلةةس القسةةم ،تعةةر

الطالب ةة فةةي هةةذه الدلقةةة مقتةةرح

البحةةث وأهميتةةه ،واله ةةدف منةةه ،وطريقةةة تنفي ةةذه ومةةد تةةو ر إمكاني ةةات تنفيةةذه ،ومةةد تمي ة كةةرة البحةةث عم ةةا
سب عمله في هذا املجاج ،والفائدة املرجوة من تنفيذه.
– تلتة م طالبةةة الةةدكتوراه بتقةةدثم حلقةةة علميةةة حةةوج موضةةوع رسةةالتها كةةل عةةام ضةةمن الدلقةةات العلميةةة التةةي
ثنرمها القسم.
ً
ً
ج _ عنةةد تسةةليم طالبةةة الدراسةةات العليةةا رسةةالتها العلميةةة تسةةليما نهائيةةا تقةةوم بتقةةدثم عةةر

لرسةةالتها فةةي حلقةةة

علمية ثحضرها املشرف  /املشر ون ،وأعضاا هيألة التدريس ،وطال الدراسات العليا بالقسم.
تغير املشرفة أو االعتذار عن االستمرار في اإلشراف:
ً
 )1ثح للطالبة أن تتقدم بطلب خطل لرئيسة القسم لتغيير مشر ها العلمي شارحة الساب في ذلك .
 )2ثح للمشرف االعتذار عن استمرارية اإلشراف عل الطالبة من خالج تقدثم طلب رسمي لرئيسة
ً
القسم ,موضدا يه مبررات ذلك ,عل أن ثتم االستمرار في اإلشراف حتى صدور قرار ملشرف آخر .
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تعهد مشترك بين املشرف الرئيس والطالبة
الهدف العام من هذا التعهد هو تكوين قاعدة ينطلق منها املشرف والطالبة  ,وتأسيس عالقة تفاهم بينهما منذ البداية

األهداف الخاصة تتضمن ما يأتي:
ً
ً
 )1تنريم عملية اإلشراف عل الرسالة ،والتخطيط لها تخطيطا عاال منذ البداثة حتى النهاثة.
 )2وضع خارطة طري تساعد املشرف والطالبة عل بلوي الهدف املتشود به ضل وأيسر السبل.
 )3ضمان وضوح الرؤية لد املشرف والطالبة يما ثتعل باألهداف ،وتوقعات كل طرف من اآلخر.
 )4تحدثد واجبات ومسؤوليات كل منهما وحقوقه.
 )5تحدثد العالقة بين الطر ين وإجرااات اإلشراف.
 )6تحدثد طر التواصل بينهما وضمان استمراريته.
 )7مساعدة الطالبة عل إدارة وقتها ،واالنتهاا من كتابة رسالتها في الوقع املحدد دون تهخير.
 )8مساعدة الطالبة عل االستفادة من هذه التجربة إل أق ى حد.
 )9الدد من أي مشاكل أو مصاعب قد تعي تقدم الطالبة وتحقي أهدا ها.
 )11تسهيل عملية متابعة الطالبة وتقويمها بالتسبة للمشرف.
ً
 )11تفادي أي خالف أو نااع قد ثتشه مستقبال.
 )12ضمان تحقي كا ة األهداف من عملية اإلشراف ،وباألخص بناا شيصية الطالبة العلمية.
لذا ولتحقي هذه األهداف ثرجة مةن املشةرف والطالبةة قةرااة بنةود هةذه املةذكرة بعناثةة ،و همهةا ومناقشةتها
مع ةةا ،والتوقي ةةع عل ه ةةا ،وااللتة ة ام بك ةةل م ةةا ورد ه ةةا ق ةةدر اإلمك ةةان ،وللط ةةر ين التغيي ةةر واإلض ةةا ة والتع ةةدثل ،حس ةةب
املستجدات التي تطرأ عل أن ثتفقا عل ذلك ،وفي حاج اليالف أو عدم االتفا علة بعةض البنةود ،يرجة توثية
ذلك في تقرير وإحالته للجنة الدراسات العليا بالقسم ،أو الكلية ملتابعتها وحلها مع الطر ين.
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ً
أوال  :بيانات املشرف /املشرفين والطالبة :
املشرف الرئيس

املشرف املشارك

املشرف املساعد

الطالبة

االسم
هات

املكتب

الهات

الجواج

البرثد اإللكترومل
اتفقا املشرف الرئيس وطالبة الدراسات العليا عل :
 )5دور املشرف في اختيار فكرة البحث (يرجى التحديد):
 oطرح الفكرة.
 oطرح الفكرة وتطويرها بتدخل كبير من املشرف.
 oطرح الفكرة وتطويرها بتدخل بسيط من املشرف.
 oلم ثكن له دور في اختيار املوضوع.
 )5دور الطالبة في اختيار فكرة البحث (يرجى تحديد):
 oطرح الفكرة.
 oطرح الفكرة وتطويرها بتدخل كبير من املشرف.
 oطرح الفكرة وتطويرها بتدخل بسيط من املشرف.
 oلم ثكن للطالبة دور في اختيار املوضوع.
 )3االلت ام بكل ما ورد في دليل اإلشراف واإلرشاد عل الرسائل العلمية.
 )4التقيد بضوابط التشر العلمي ،وحقو امللكية الفكرية بجامعة األميرة نورة بتع عبدالرحمن.
 )5ثتعهد الطر ان بقبوج قرار مجلس عمادة الدراسات العليا يما ثتتهي إليه ،ويكون نهائيا.
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أوفق على كل ما ورد في هذه االتفاقية وأوقع على االلتزام بها.
التوقيع

االسم
املشرف الرئيس
املشرف املشارك
"إن وجد"
املشرف املساعد
إن وجد)
الطالبة

القسم:
رئيسة القسم:
التوقيع:
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التاريخ

التواصل مع الدراسات العليا :لتواصل مع عمادة الدراسات العليا:
مكتب عميدة الدراسات العليا:

5552525535

dgs@pnu.edu.sa

مكتةةب وكيلةةة عمةةادة الدراسةةات العليةةا للش ةراف dgs-international@pnu.edu.sa 5552525115
األكادثمي واملتابعة:

مكت ةةب وكيل ةةة عم ةةادة الدراس ةةات العلي ةةا للتط ةةوير 5552525112

DGS-VDDQ@pnu.edu.sa

والجودة:
سنتراج الجامعة:

5552555555

املوقع االلكتروملhttp://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/Default.aspx :

dgs_pnu
dgs_pnu
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