


!القائد اجملهول

:  لأنهالبحث، مسي بذكل هو مرشف 

.اخلفيواملشجع احملفز •

.واملعمل املدرب•

.واملوجه املرشد•



وهو جمهول لس ببني:

قدم هل ادلمع ليخلفه أأنه يقف جبانب طالبه  ويف أأحيان كثرية الأول •

.املناسبيف املسار ( تراجعهوعدم )املناسب ويضمن تقدمه 

.ه بدون مرشفهأأن الباحث عند عرض حبثه وابتاكره يعرضه لوحدالثاين •



يعد وجوده همامً؟ملاذا 

لعل،للبحثمرشفوجودرضورةتؤكداليتالأس بابمنالعديدتوجد•

:التايلأأبرزها

يفاحثالبمعاجملهولالقائدووجودمتعددة،“حوسة”مبراحلالباحثمير•

.وللشخصوقفللممالمئةتوجهياتتقدمييفويساعدمهناخيففاملراحلهذه

نسحاب،الايفوالرغبةوالفشلاالإحباطمنحاالتأأحيانً الباحثتعرتي•

.للباحثاملعنويادلمعلتقدميهممهنااملرشفووجود



ويساعدهس بانه،ح يفتكنملهممةنقاطيفالباحثتفكرياملرشفيثري•

جنازعىل ىلويرشدهأأصيل،حبثاإ .املناس بةاملراجعاإ

لمي،سبشلكالعلميالبحثخطواتعىلالباحثاملرشفيدرب•

.البحثهماراتيكس بهحىتاخلطواتهذهخاللبيدهويأأخذ



حيتاجوراةوادلكتاملاجس تريورسائلالعلميةالأحباثعىلاالإرشاف•

ىل عىلالعلميهوحبثرسالتهوجتاهالباحثجتاهبدورهيقوممرشفاإ

.السواء

بهاخلاصلعلمياالبحثكتابةبكيفيةطالبهيساعدالأاكدميياملرشف•

.املعمتدةالعلميةالطريقةووفقحصيححنوعىل



رشاد الباحث العلمي وتوجهيه من يقوم املرشف الأاكدميي هو  :  ولحبإ

عداد البحث العلمي عىل الطريقة • وات اليت يتكون اخلطووفق . املعلومةكيفية اإ
.مهنا البحث العلمي اجليد 

.بنجاحمرحلته العلمية الجتياز فتح اجملال للباحث •

.يالعلمومنفعة غريه يف جمال حبثه طلب العمل، الاس مترار يف •





سامت املرشف اجلّيد

:هذه بعض السامت املهم توفرها يف املرشف الأاكدميي

مناقش جيد.



.موجه جيد

عىلأأنهةبالطل بعضيعتقدلكن.والتوجيهاالإرشاديهالأساس يةالأاكدميياملرشفهممة:والتوجيهاالإرشاد
جيادالبحث،مشلكةوحتديدالبحث،موضوعاختيارمناملهامباكملالقياماملرشف املشالكتيعجل احللواإ

ذالأنهخاطئاعتقادوهذابلبحث،املتعلقةالقراراتمجيعواختاذتواهجهم،قداليتبلبحثاملتعلقة هبذهقاماإ
جيابياهتاملباكالعلميالبحثبتجربةميرمللأنهالوحيداملترضرهوالطالبفس يكونلكهاالأش ياء وسلبياهتااإ

.مس تقبالً مس تقلبشلكيعملليكبنفسهوثقتههماراتهيطوروملوضغوطاهتا

عىلجيبأأنهعتقدي همبعض لأن،واملرشفنيةالطلببعضبنيخالفنقطةذاهتاحبدالنقطةهذهتشلكقد
التقنياتأأوالربامجعىلكتدريهبمبلبحثاخلاصةالأموربعضعىليعلمهمأأنأأوعهنمعوضاً التفكرياملرشف

.للبحثالالزمة



ضاءة اإ

يعتربنفسهىلعوالاعامتدالقرارواختاذللتفكريللطالبمساحةاملرشفيعطيعندما

يهاس يةالأساملرشفهممةلأنحصيحغريوهذا!املرشفمنتقصريهذاالطالب

.فقطواالإرشادالتوجيه



متابعة الطالب وتصحيح املسار

احملددسارامل عنخيرجالحبيثالطالبمتابعةاملرشفعىلجيب

ذا.للبحث ىلعفيجبللبحثاحملدداملسارعنالطالبخرجاإ

ىلللعودةالطالبتنبيهاملرشف .الصحيحاملساراإ



تشجيع وحتفزي الطالب

خاللمنهل،احملددةاملدةمضنحبثهمنينهتييليكوحتفزيهالطالبتشجيعاملرشفعىلجيب
تأأمنيأأوالعلمي،سمالق مناملتاحةاملاليةاملواردتوفري)هلاملتاحةاملواردبعضتأأمنييفاملساعدة

.(للبحثالالزمةوالتجهزياتالربامجبعض

مس متربشلكوحمفزمتعاون.

هجناحويعززالشخيصهكيانحيرتم.

مناالبحث،أأثناءالطالبتواجهاليتللمشالكتمبارشةحلوالً يقدمال ال)حلهالكيفيةهيرشدواإ
مناالسمكةيعطي .(الصيديعملواإ



الوقتدليه 
سريعىللالطالعالطالبملقابةلوقتهمناكفياً جزءً ختصيصاملرشفعىلجيب:الوقتختصيص

.تواهجهقداليتاملشألكعىلوالتعرفالبحثيفوتقدمهالعمل

نبدفالوقتهمنجزءالمشرفلكيخصصلمإذا»
 
مرتناقشها

 
نبال

 
نكبلباقةلهتوضحوا

 
با

راءهإلىبحاجة
 
بحثكفيالتقدمعمليةفيليساعدكالوقتمنجزءتخصيصمنهوتطلبا

فكاربعضفيوالنقاشالعقباتبعضوتجاوز 
 
.«ال

أأس بوعيبشلكلالجامتعوقتاً خيصص.

مبواعيدهيلزتم.

وموضوعيومنطقيوواحضمفهومبشلكيتواصل.

لكرتوينمبارشبشلكمعهالتواصلميكن .(والامييلالهاتفخاللمن)واإ



ملام بأأسس البحث العلمي .دليه اإ

 عىل خطوات البحث العلميالطالبتدريبجييد

دارة املناقشات واحلوارات العلمية حول موضوع ادلراسة يساعد يف تبادل اخلربات بني الباحث واملرشف عىل الرس اةل العلمية، مما ينجح يف اإ
.العلمية يف العلوم اخملتلفةأأو اجناز الوقت والتقليل من الاعامل البحثية 

 ،تيجياته القوية عىل موضوع الباحث بكيفية تطبيق خطواته واسرتاتعرف املساعدة يف اختيار املهنج العلمي املناسب مع موضوع ادلراسة
.ادلراسة

 رسعة ودقة يف اختيار وجلب العينة املناس بة ورصدها بلطرق والاس تبيانت املناس بةأأكرث جعل الباحث.

 ادلراسة يف البحثأأدواتتوفري معلومات قوية تساعد الباحث عىل حتديد االإطار النظري للرساةل، والتعامل اجليد والبحث بس تخدام.

 طبيقية حتتاج اىل مشاركة العلوم الت أأن الرساةل العلمية قد يفرض نفسه بقوة عىل الباحث واملرشف عىل الرساةل، حيث جند أأو عمل ادلراسة
.ومناقشات علمية وحضور مؤمترات علمية مشرتكة، مما يعمل عىل اتساع همام املرشفمبارش، فعلية، واتصال 

 هو من همام املرشف عىل الرساةل العلميةالأاكدميي تقدمي لك ما يفيد الباحث يف رسالته العلمية وحبثه.



ملام مناسب للموضوع  ملام اكمل)اإ (.ليس بلرضورة اإ

طالع واسع يف مجيع اجملاالت، ومتخصص يف جمال واحد .مثقف هل اإ

 البحثمتخصص يف جمال.

 دليه عدد من املقاالت والأحباث

 لميية والتدريبيةمس متر يف منوه الشخيص واملهين من خالل القراءة والاطالع والالتحاق بلربامج التع

بشلك مس مترهلوحمفز الطالبمع، متعاون وضوع البحثهممت مب.

ىل املراجع املناس بة، والطرق املالمئة، ومصادر جلع املعلومات، ومتخصالطالبيرشد ..صني متعاوننياإ



منا“عنهحثبلبيقومال”فهوالطالب،معوسطياً موقفاً يأأخذاملرشف واإ

.فيهنفسهعىلويعمتدببحثهلتقومويوجهبيدهيأأخذ

،بستسالمالبالطبتنفيذهاليقوم“هلالأوامريصدرال”هوالوقتنفسويف

منا .ومنطقيةوعيةموضمربراتويعطيمناس بةتوجهياتويقدممعهيتناقشواإ



.ممتعهل حس فاكيه، وذكل لتوفري جو معل



أأدوار املرشف الأاكدميي



لبحـث،اجمـالحتديــدفـيالباحــثمـساعدتهخــاللمـنوذلــك:موجـهاملـرشف

شالبحث،ملشلكةاملناس بةللمهنجيةوتوجهيهوموضوعه، عدادعلـىـرافهوأأهدافه،وا  ا 

.الرضوريةابلتوجهياتالباحثوتزويدالبحث،خطة



البحثيـة ات يعمل الطالب فنيات البحـث،من خـالل تزويـده ابملهـار : املرشف معمل

ادلراسـات لـة تعد من أأمه املهارات اليت جيـب أأن يكتـس هبا الباحـث فـي مرحاليت 

.العليا





فـي اهجـه قـد تو وذكل من خالل مساعدة الطالب عىل املشالكت اليت : املرشف مرشد انحص

لـى الأسـلوب العلمـي فـي حـل املـشالكت،  رشـاده ا  دائل املناسة، البوالتعـرف عىل حبثه،وا 

.والربط بني الوسائل، والغاايت



مراحلوفــقحـثالبل جنــاززمنيـا  خمططـا  يقتـرححيــثالتخطـيط؛فــيدورلـهاملـرشف

.الراجعةابلتغذيةالطالبويزودحمددة،



نسايندورهلاملرشف ابجلوانباهامتمهخاللمنوأأخاليقا 

مــنوحيفــزهابهمتــام،أأفكــارهوينــاقشالطالب،حيـاةيفالشخصية

.الطالبدلىال جيابيةاجلوانبعلــىوالثنــاءالتــشجيع،خــالل







داريـةأأدوارلـهاملرشف توال جراءاابلتوجهيـات،الطالـبتزويـدخـاللمـنوذلـك:ا 

جنازهالبحثلتسجيلهباالقيامجيباليتال دارية .وا 





تعلمييةـابنيمومتنوعـةمتعددةالأاكدميياملرشفهبايقوماليتالأدوارأأنتقدمممايتضح

نـسانيةأأاكدميية، داريـةأأخالقيـة،وا  املــسامهةيفـضـروريةالأدوارهـذهأأنمكـاتوجهييـة،وا 

تربزالرتبية،لهذاالجمــفــيالعليــاادلراســاتوطالبــاتلطــالبالبحثيــةاملهــاراتبنــاءفــي

ىلاحلاجة دونقفتاليتالعقبـاتمـنواحلـدالأدوار،تلـكممارسـةواقـععلـىالتعـرفا 

ىلحتقيقها،والسعي .الأدوارتكلتطويرا 



الأاكدمييواجبات ومسؤوليات املرشف 

ملاممنالتأأكد .لعليااادلراساتلحئةيفخيصهمبااتما  املاما  الطالبا 

متيفوال سهاموالأصاةلابجلدةيمتزيالرساةلموضوعأأنمنالتأأكد يفاملعرفةاما 

.الطالبختصص

تسجيلل الرمسيةال جراءاتمجيعانهتاءبعدالرساةلعىلال رشافيفالبدء

.املوضوع

رشاد .لميالعابلبحثاملتعلقةوالعمليةالعلميةالطرقجبميعالطالبا 



 لبحث اذلي يقوم به امتالك الطالب املعلومات املتعلقة ابلبحث اذلي يقوم به واخلطط الالزمة لفرتة اضامن

.الطالب

 الطالب بشلك متكرر ومنتظم للمناقشة والتقيمي والتوجيه يف تقدم العمللقاء.

 نرش علمي حممتل أأن ينتج من العملأأي النصيحة للطالب خبصوص تقدمي.

 جناز الأطروحةمساعدة .الطالب عىل ا 



 ن وجد)عىل التصال املنتظم مع املرشف املساعد احملافظة .(ا 

نتاجئ البحثتشجيع وتسهيل مشاركة الطالب يف املؤمترات حيث ميكن تقدمي بعض.

تشجيع ومساعدة الطالب لنرش حبثه يف خالل معلية ال رشاف.

تقيمي تقارير التقدم املقدمة من قبل الطالب.

  عداد ال طروحة اخلاص ابجلامعة“ضامن تقدمي ال طروحة وفقا ”دلليل ا 



تقان الطالب ملهارات البحث العلمي .التأأكد من ا 

- حبثية حقيقية وهممةمشلكة ( حتديد) مساعدة الطالب يف اختيار.

-فـي مرحةل ـواء تزويـد الطـالب ابلأنظمـة واللـواحئ اخلاصـة بـالبحوث، والرسـائل العلميـة س

املاجس تري، أأو ادلكتوراه

-فـي حبثهطالـب متابعة مسرية الطالب يف مرحةل البحث، وتـذليل العقبـات التـي تواجـه ال



وضع خطة زمنية ابلشرتاك مع الطالب ل جناز البحث، أأو الرساةل.

-تزويد الطالب ابلتغذية الراجعة.

-تمنية همارات البحث العلمي دلى الطاّلب

-تقومي الباحث يف لك مرحةل من مراحل البحث



ةالعلميبـالرسائل اخلاصـة الطالب عىل املس تجدات يف الأنظمة واللواحئ طالع ا

 جلنة ملناقشة الطالب، واحلمك عىل حبثهشكيل

تويل همام املقرر للجنة املناقشة.



مسؤوليتهدور الطالب و 

ودورمية،العل رسالتهيفيقدمهماوعنالأاكدمييأأدائهعنالأولاملسؤولهوـة/الطالبـ

جيادالبحثكتابةأأثناءومساعدتهـة/الطالبـتوجيهمعليةهواملرشف اليتللمشألكولحلوا 

.تواهجهقد

واللواحئالأنظمةواستيعابوفهمالعليالدلراساتاملوحدةالالحئةعىلالاطالعرضورة

.العلياابدلراساتاخلاصة

يصدرهااليتوالتوجهياتالتعلاميتبلكوالالزتامالأاكدميياملرشفمعابحرتامالتعامل.

طالعهالأاكدميياملرشفمبقابةلالالزتام .منتظمبشلكاةلالرسكتابةيفاملس تجداتعىلوا 



جراهئاعىلاملتفقاملالحظاتخيصفامياملرشفتوصياتتنفيذ قبلالرساةلسودةم عىلا 

.املناقشةجلنةلأعضاءتسلميها

جراءاتاملتعلقةال داريةالأمورمجيعمعرفة بعدملوعداوحتديدالقاعةجحزمناملناقشةاب 

.املناسباملوعدلختياراللجنةوأأعضاءاملرشفمعالتنس يق

الرساةلتسلميبعدادلرجةمنحومعامةلالهنايئالتقريرلرفعاخملتصالقسممتابعة.

جراءاتالالزتام خالءاب  .التخرجوثيقةلس تالموذكلالطرفا 



التواصل مع املرشف بشلك دوري

-حتديد أأفاكر معينة للبحث

- التنفيذمبـا يفيد ـرشف تنفيـذ توجهيـات املـرشف بعـد مناقـش هتا، والتفـاق علهيـا، وتزويـد امل



ال ملام مبهام املرشف

-ال ملام ابلواجبات املناطة به

-ال ملام ابلأنظمة، واللواحئ اخلاصة ابلبحوث التمكيلية، والرسائل العلمية



حضور السمنارات، واملناقشات العلمية، وخاصة يف جمال ختصصه ادلقيق

 اكنت رشف سواء املــ علــى ــعرض مجيــع املــشالكت التــي تواهجــه خــالل مــسريته البحثيــة

دارية،  .علميةأأو ا 

 من عدم حبث املوضوع املراد دراس ته قبل اعامتدهالتأأكد





اجباتاملساعدة لتحقيق الأهداف والقيام ابملهام والو الآليات 

-نظمةوالأ ،الطالبوواجبــاتاملــرشق،وهمــامالأكــادميي،ال شــرافأأهــدافيوضــحكتيــبوضــع

عـدادوضـوابطالعليـا،ابدلراسـاتاملرتبطة الطالبمنلكتزويدو العلمية،والرسائل،التمكيليـةالبحـوثا 

الكتيبهبذاواملرشف

-خاللمنانيةال نسوالعالقـاتالعلمـي،والبحـثال شـراف،جمـالفـيالأكـادميينياملـرشفينيتمنيـة

واملؤمترات،الندواتالعمل،وورشالتدريبية،ادلورات

-واتــصالتالطــالبمـعال شـرافيةاجللـساتمجيـعاملـرشفيوثـقحبيـثطالـبلكـلسـجلوضـع

ورصــدالتوجهيــات،تلــكتنفيــذومــدى،معهــمعلهيــاالتفــاقتــمالتــيالتوجهيــاتويــدونالطالبــات،

الراجعةلتغذيةابوتزويدمهالبحث،مرحةلخاللوالطالباتالطــالبهبــايقــومالتــيالأنــشطةمجيــع



عطــاء العلميةيــةالرتق أأوالــوظيفي،الأداءتقيــميعنــدوزنالأكــادمييال شــرافمعليــةا 

ضهيايقاليتال جنـازومـدةالبحـوثخمرجـاتجـودةحيـثمـنالتـدريسهيئةلأعضاء

عدادمعليةيفالطالب .البحوثا 

مسريهتمابعـــةملتعلـــهيميـــرشفالـــذينوالطالبـــاتللطـــالبوقـــتاملـــرشفحيـــددأأن

ملقابلـــةكتـــبامل فـــياملـرشفهبـايوجـدمكتبيـةسـاعاتحتديـدخـاللمـنوذكلالبحثية،

أأولطالب،لاخملصصالوقـــتيقـــلأألعلـــىالطالبـــات،اتـــصالتوتلقـــيالطـــالب،

أأس بوعيا  ساعةمتوسطعنالطالبة



خالصة



كفاءة المشرف ومقوماته



الكفاءة العلمية

بعة، وعليه ال بد والتنظمي والتنس يق والتوجيه واملتاالتخطيط، همارات املرشف امتالك وتتضمن •

ال، مبا ذا اجملقدراته البحثية واالإرشافية من خالل اطالعه عىل لك جديد يف همن تطوير للمرشف 

.يساعده عىل الانفتاح عىل الآخرين



المتزي الأخاليق

املسؤوليةتشعارواس والتواضعالصدروسعةوالتعاوناكالإخالص:أأخالقيةبأأموراملرشفاتصافويعين•

وأأعبائهالزتاماتهابحسعىلواملشاريعالبحوثمنأأكربعددعىليرشففالالعلمية،ابلعفةواالتصاف

نحىتالأخرى،الأاكدميية .االإرشافجماليفخبريااكنواإ



خالص  العملاإ

ىل تعلميه ويقدر حبأأن يكون معهل خالصا هلل تعاىل، فيستشعر أأنه صاحب رساةل يف احلياة،• اجة طلبته اإ

خراج البحث واملرشوع عىل أأفضل وجه ىل اإ رشاده، وتوجهيه، كام يسعى اإ .ممكنواإ



القدرة عىل التواصل والتفاعل مع الآخرين

رشف علهيم من ن، سواء من ي مفن عنارص جناح املرشف يف أأدائه امتالكه ملهارات التواصل مع الآخري•

.الطلبة، أأو الزمالء اذلين يتعاون معهم يف جمال االإرشاف واملتابعة

لفاظ وتتطلب هذه 
أ
توافر امتالك تلزم تسكما الواضحة واللغة العلمية المناسبة المهارة استخدام ال

خرين
آ
.مهارات الحوار، والنصات الفاعل والحرص على الندماج مع ال



القدوة احلس نة

بغي أأن ال يصدر عن ين املرشف أأن يكون نوذجا يقتدي به طلبته اذلي يرشف علهيم، وبناء عليه عىل •

.املرشف أأي سلوك يتناقض مع املبادئ العلمية والأخالقية للبحث العلمي



االإرشافالتفرغ ملامرسة 

ىلحيتاجواملشاريعالرسائلعىلفاالإرشاف• بذكليقومأأناكنمبالصعوبةومناكف،ووقتكبريهجداإ

أأداهئمعىللباس ينعكسذكللأنومتنوعة،عديديةوالزتاماتكبريةتدريس يةأأعباءدليهمرشفأأي

.علهياتيرشفاليتالتخرجومشاريعوالبحيثالعلمياملس توىوعىلاالإرشايف،


