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 المقدمة

متابعة اإلرشاد األكاديمي سعي عمادة الدراسات العليا نحو تنظيم إجراءات  في إطار  

الرسائل العلمية واملشاريع البحثية وتوحيد آلية العمل في جميع برامج   واإلشراف على

  الدراسات   طالب  احتياجات  على قد أعد هذا الدليل بناء  الدراسات العليا بخصوصها؛ ف

البحثية  العليا، واملشاريع  العلمية  الرسائل  على  برامج    واملشرفين  على  والقائمين 

اإلشراف األكاديمي واإلشراف  توحيد منهجية     فيلهم    موًجهاليكون  و ،  الدراسات العليا

 وفق اللوائح والقواعد املعمول بها في جامعة تبوك.  العلمي على طالب الدراسات العليا

 وهللا ولي التوفيق.
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 المصطلحات

 اإلرشاد األكاديمي: 

تبدأ • العليا  مرحلة  الدراسات  بمرحلة  التحاقهم  بداية  منذ  العليا،  الدراسات  طلبة  ، مع 

يهدف إلى مساعدة الطالب في اجتياز مرحلة الدراسة والتخرج في املدة النظامية املحددة، و 

 ومعالجة جميع املشكالت األكاديمية التي تواجههم أثناء فترة دراستهم.

 اإلشراف العلمي:

ال  • اإلشراف  مرحلة  الطلبةتبدأ  على  النظامية    علمي  اإلجراءات  جميع  من  االنتهاء  بعد 

يهدف إلى مساعدة الطلبة في تطوير معارفهم العلمية، وتنمية ، و لتسجيل موضوع البحث

بما   البحثية،  لخطتهم  املبكر  اإلعداد  في  يساعدهم  بشكل  وتأهيلهم  البحثية،  مهاراتهم 

وتوجهاتهم التخصصية إلى البدء في إعداد املشروع يتناسب مع توجهات البرنامج البحثية، 

 البحثي أو الرسالة، من خالل إرشادهم إلى املجال البحثي املناسب. 

يكمن دور املشرف العلمي في تقديم جميع جوانب الدعم العلمي والبحثي ملساعدة الطالب    •

اته في فصول  في إعداد الرسالة أو املشروع البحثي، وذلك من خالل توجيهه وتقييم إنجاز 

بكافة   العلمي  مشرفه  يقوم  مشروعه  أو  رسالته  إعداد  من  الطالب  انتهاء  وبعد  البحث، 

والحكم على بحثه من    ،اإلجراءات التي من خاللها يتم تحديد موعد ملناقشة بحث الطالب

 قبل لجنة املناقشة. 
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 اإلرشاد األكاديمي -أواًل

قبوله  الطلبةمتابعة  باألكاديمي  املرشد    يقوم لحظة  العليا  ممن  وحتى    ،بالدراسات 

يحتاجونه  العلميةالدرجة    على  محصوله ما  كل  التعليأمن    في  العملية   ،ميةجل ضمان سير 

عميد الكلية    بحيث يكون مرجعا وعونا لهم أمام عليها،    موضمان استكمال متطلبات حصوله

ما ومسئوال    ولجانها،  هالس اومج املناسب  عن  التخصص  اختيار  بعملية  يتعلق    ،يتعلق  وفيما 

 ونصحه من خالل:  ،بمراقبة أداء الطالب األكاديمي

ال ▪ العليا  طلبة إمداد  الدراسات  عن  الصحيحة   التعليمية،والسياسة    ،باملعلومات 

   .واملوارد والبرامج الدراسية

والقواعد   الطلبةتعريف   ▪ السعودية،  بالجامعات  العليا  للدراسات  املوحدة  بالالئحة 

 التنفيذية لها بجامعة تبوك. 

التقويم  الطلبةتعريف   ▪ التخصص  ،بنظم  ملواد  الدرجات  احتساب  واملعدل  وطرق   ،

   .الفصلي والتراكمي

واملواد   -  واملسارات  –  والتخصصات  –اإلملام بمفردات الخطة الدراسية )املستويات   ▪

   .املقررة(

الطالب   ▪ قدراته   علىمساعدة  املتوافق مع  املسار  مع  (رسالة-بحثي)مشروع    ماختيار   ،

   وعالقة كل مسار بالقبول في مرحلة الدكتوراه. ،امتوضيح الفرق بينه

للحصول    ،أثناء املدة املنصوص عليها  مية املتاحة لهتعريف الطلبة بالحركات االكاديم ▪

 .على الدرجة العلمية.

الدراسات   ▪ عمادة  موقع  على  املوجودة  االكاديمية  بالحركات  الخاصة  النماذج  توفير 

العليا ووكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، وكذلك القسم والتي تشتمل على 

الدراسة، حذف فصل دراس ي، تسهيل مهمة الباحث، نموذج )تأجيل القبول، تأجيل  

 إخالء الطرف(. 

املتعثرين  الطلبة متابعة   ▪  
ً
خصوصا دراستهم  تعثرهم  ،أثناء  املتوقع  مع    ،أو  والتنسيق 

سماء هؤالء الطالب  يم على أعضاء هيئة التدريس برفع أ رئيس القسم بخصوص التعم

الفصلية  ،للمرشد االمتحانات  بعد   
ً
ت  ،خصوصا املتدنيةحيث  النتائج  وكذلك    ،بدو 
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% نهاية 20% في األسبوع الرابع و15للطالب الذين يكثر تغيبهم عن املحاضرات )تجاوز 

 األسبوع الثامن(.  

من خالل    ،لرفع مستواهم الدراس ي  ؛ومتابعتهم  ،واالهتمام بهم  ،إرشاد الطلبة املتعثرين ▪

معدالت املنخفضة  الطلبةوإرشاد    ،هممراقبه  املعدالت  با  ،ذوي  إلجراءات  وتزويدهم 

   . املتبعة حيال ذلك

النشرات   ▪ قراءة  على  وحثهم  الطالب  الدراسات  واأل تشجيع  عمادة  تصدرها  التي  دلة 

 ووكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، وكذلك القسم.  ،العليا

 املهارات التي يجب أن يتحلى بها املرشد العلمي

العلمي   ● القيام بدور املرشد  في كيفية  التدريب املسبق  التدريس على  حصول عضو هيئة 

 بشكل فعال ومثمر.واألكاديمي 

 .الكفاية املعرفية والبحثية املرشد العلمي يمتلك ن جب أي ●

 الشؤون العلمية.  في الطالب على توجيه القدرةاملرشد العلمي أن يمتلك يجب  ●

يمتلك   يجب ● العلمي  أن  بطرق   املرشد  والدراية  والخبرة  العلمي  املهارة  البحث 

 املختلفة.  ومناهجه 

يمتلك  ● أن  العلمي    يجب  التواصلاملرشد  الوقت بمستوى    ،مهارات  والتحفيز وإدارة 

 جيد.

 واألكاديميإرشادات لطلبة الدراسات العليا في اإلرشاد العلمي 

االطالع على الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية في   *

 الرسائل العلمية واملشروعات البحثية.  ودليل إعدادجامعة تبوك، وضوابط املشروع البحثي، 

وااللتزام باألدلة املتعلقة به )دليل الطالب في    ،إملام الطالب بما يخصه من اللوائح واألنظمة *

 الدراسات العليا(. 

 له. ات العليا مباشرة بعد تعيين مرشد علميتبدأ مسؤوليات طالب الدراس *

 املتاحة بما فيها التدريس، واإلشراف. االستفادة التامة من خدمات الجامعة  *
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والتعلم * البحث  واستقاللية  البحث،  في  اإلبداعي  التحليلي  النقدي  التفكير  مع   ،استخدام 

 إمكانية العمل ضمن فريق. 

  بضوابط البحثواإلخراج البحثي، وااللتزام بشكل جاد    ،التميز في مهارات التواصل والكتابة *

و العلمي  ال عالعميق  واملقدرة  بذكاء.  جاد،  الدراسة  موضوع  اختيار  بأخالقيات  و لى  االلتزام 

 والتحلي بالصبر والعزيمة القوية. ،البحث العلمي

البحث * عنوان  عن  البحث  في  املالحظة  االستنباط  ،دقة  واملوازنة    ، واالستنتاج  ،مستخدما 

 والنقد.

 نجازها.ى وضع جدول زمني للمهام املطلوب إاالتفاق مع املرشد العلمي عل *

 يتم تحديد املرشد العلمي ضوئها ضوابط في 

 : بة الدراسات العليالطلواألكاديمي يوجد عدة ضوابط يجب مراعاتها عند تعيين املرشد العلمي 

 . مكان، قدر اإل مراعاة أن يكون بنفس التخصص البحثي ●

 . قدر االمكان ،طالب  أربعةال يزيد عدد الطالب عند كل مرشد علمي عن  ●

العلمي   ● القيام بدور املرشد  في كيفية  التدريب املسبق  التدريس على  حصول عضو هيئة 

 بشكل فعال ومثمر. 

الخبرة  ● لديه  يكون  التطوير   الكافيةالبحثية    واملهارات   املعرفية  أن  في  تساعد  التي 

  .املعرفي والبحثي لطلبته

 العلمي. لعملية االرشاد  أن يكون لديه االستعداد والوقت الكافي ●

 الشؤون العلمية.  في الطالب أن يمتلك القدرة على توجيه  ●

 املختلفة.  البحث العلمي ومناهجه أن يمتلك املهارة والخبرة والدراية بطرق   ●

 وإدارة الوقت بمستوى جيد. ،والتحفيز ،أن يمتلك مهارات التواصل ●

 أهم مسؤوليات املرشد العلمي

 توفير الدعم والتوجيه الذي يمتد إلى ما وراء نطاق تقديم املشورة األكاديمية.   *
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املؤتمرات  * إلى فرص لحضور  الطالب  انتباه  العلمية  ،يلفت  بامللتقيات  واملشاركة    ،واملشاركة 

  .بالنشر العلمي

   .والبحوث الحديثة واملصادر العلمية إلثراء املهارات البحثية للطالبتوفير الدراسات  *

 . القيام بعمل تغذية راجعة للطالب لتقييم مدى االستفادة من الخدمات البحثية املقدمة له *

 التعليمية. الهتمام الصادق بنجاح الطالب بمساعدتهم في تحقيق أهدافهم ا *

الجامعية * واإلجراءات  بالسياسات  والفرعيو   ،اإلملام  الرئيس ي  بالتخصص  يتعلق  ما    ،خاصة 

أساسها تبني   علىوالتي    ،وتتبعها بصورة منتظمة  ،كذلك مراجعة الخطط والسياسات السابقة

   .كافة املجهودات لبناء الخطة الدراسية للطالب

  .واالنتباه للمواعيد النهائية للتسجيل ،معرفة أجندة العام الجامعي  *

وتحمل مسئولية    ،بتواصل العالقة األكاديمية يمكن للمرشد مساعدة الطالب في اتخاذ قراراته *

ولكنه يعطي الخيارات ليأخذها الطالب    ،خذ القرار للطالب، حيث ال يستطيع املرشد أالقرار

 قراره. خذ أفي االعتبار عند 

   للطلبة.نصيحة والخبرة إعطاء وقت كاف لتقديم ال *

  على والوقوف    ،وورش العمل التي تنظمها الجامعة لتنمية مهارات اإلرشاد  ،املشاركة في الندوات *

  . ما يطرأ من تطوير السياسات واإلجراءات واالحتياجات

 ومتابعته. رصد التقدم الدراس ي للطالب  *

 . إال في حاله موافقة الطالب كتابة  ،املحافظة علي سرية املعلومات والسجل األكاديمي للطالب *

 واجبات الطالب تجاه املرشد العلمي

 في األوقات التي حددها معه.  العلمي مرشده أن يلتزم بالتواصل مع  .1

 القيام باملهام التي يكلفه بها مرشده. .2

 االحترام والتقدير، وااللتزام بأدب الحوار واملناقشة.  .3

  العليا.االطالع على كافة اللوائح واألنظمة الخاصة بالدراسات  .4
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املرشد، وأال ينقطع عنه دون إبالغه بمبررات   على صلة مستمرة مع الطالب أن يكون  .5

 ذلك.

يكون  .6 العلمية  للطال  األول  املرجع  هو املرشد أن  استفساراته  عن  اإلجابة  في  ب 

 والبحثية. 

 إرشادية ناجحة وفعالة مع املرشد العلمي؟كيف يبني طالب املاجستير عالقة 

 التعرف على حقوقه اإلرشادية وواجباته.  ●

 تحديد ما يحتاجه من املرشد العلمي.  ●

 تواصل بشكل دائم مع مرشدك. ●

 تحديد األهداف والتحديات ودرجة التقدم.  ●

 متابعة االتصاالت الشفوية واالجتماعات اإلرشادية.   ●

 دة البحثية.عدم التردد في طلب املشورة واملساع ●

 األخذ برأي املرشد العلمي؛ ألنه أكثر خبرة.  ●

 االستفادة من االجتماعات اإلرشادية قدر املستطاع في تنمية املهارات البحثية.  ●

 عدم التردد في طلب جلسات إرشادية إضافية عند الحاجة لذلك. ●

 ضع خطتك البحثية، مع تحديد أهم األهداف املرجوة. ●

 العلمي واألكاديمي عن طالب آلية اعتذار املرشد 

العلمي   للمرشد  عن  واألكاديمي  يحق  فياالعتذار  الطالب االستمرار  ثبت ،إرشاد  عدم    له  إذا 

 .تجاه املرشدالطالب، أو عدم قيام الطالب بواجباته  جدية

عن   • االعتذار  طلب  رفع  ايتم  إلى  املرشدطالب  قبل  من  بالقسم  العلمية  وفق    للجنة 

 .  .املعتمدة في القسم العلميالنماذج 

 املناسب. يتم عرض الطلب على اللجنة العلمية بالقسم التخاذ القرار  •

 يعرض قرار اللجنة على مجلس القسم ملناقشته. •
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 واملشرف العلمي  األكاديميتغيير املرشد الطالب طلب  آلية 

 ، وفق األلية اآلتية:  .تغيير املرشد العلمي الدراسات العليا طلبطالب ل يحق

االعتذار عن   • طلب  رفع  القسم  إلى  املرشد يتم  قبل    رئيس  النماذج    الطالب من  وفق 

 .املعتمدة في القسم العلمي

 املناسب. يتم عرض الطلب على اللجنة العلمية بالقسم التخاذ القرار  •

 يعرض قرار اللجنة على مجلس القسم ملناقشته. •
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 العلمياإلشراف  -ثانًيا 

 املشرف العلمي  

املشرف العلمي هو عضو هيئة التدريس املسند له اإلشراف على الرسالة أو املشروع  

، ويستثنى  وفق اإلجراءات املعمول بها في الجامعةالبحثي لطالب أو طالبة الدراسات العليا،  

من ذلك إسناد اإلشراف على املشروع البحثي فيكون من مجلس القسم املختص، وبعض 

 لكليات تشترط موافقة مجلس الكلية. ا

لتسجيل  النظامية  اإلجراءات  جميع  من  االنتهاء  بعد  العلمي  اإلشراف  عملية  وتبدأ 

أو املشروع  الرسالة  العلمي إلعداد  الدعم  يقدم املشرف جميع جوانب  املوضوع، بحيث 

تقديم  مع  الطالب،  مع  للتواصل  ومحددة  واضحة  مواعيد  تحديد  على  والعمل  البحثي، 

تقرير مفصال في نهاية كل فصل دراس ي إلى رئيس القسم عن جدية الطالب وتواصله ومدى  

إنجاز البحث، وعند االنتهاء من إعداد الرسالة أو املشروع البحثي يقدم املشرف العلمي  

 الستكمال اإلجراءات 
ً
 النظامية. عن اكتمالها إلى رئيس القسم، تمهيدا

 العلمي اآلتي: ويشترط عند ترشيح املشرف 

أن يكون املشرف على رسائل املاجستير والدكتوراه أستاذا أو أستاذا مشاركا من أعضاء    -1

 أو من وذي الكفاءة العلمية حسب اللوائح والقواعد التنظيمية. هيئة التدريس بالجامعة

يجوز أن يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستير إذا مض ى على تعيينه على هذه    -2

من األبحاث املنشورة    -في مجال تخصصه    -لدرجة سنتان، وكان لديه بحثان على األقل  ا

 أو املقبولة للنشر. 

القسم، بشرط وجود مسوغ   -3 تدريس من خارج  إلى عضو هيئة  يجوز إسناد اإلشراف 

 مقنع، أو عند اكتمال أنصبة اإلشراف ألعضاء هيئة التدريس في القسم. 

إلشراف على املشروع البحثي دون اشتراط مض ي مدة أو نشر  يجوز لألستاذ املساعد ا   -4

 بحثي. 
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 املشرف املساعد  

تقتص ي طبيعة بعض املوضوعات أن يقوم أحد أعضاء هيئة التدريس باملساعدة في اإلشراف  

على الرسالة من أقسام أخرى، على أن يكون املشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب،  

ويكلف    املرجع الرئيس للطالب في الجوانب املحددة من قبل مجلس القسم.ويعد املشرف املساعد  

ومن ثم استيفاء    املشرف املساعد بناء على اقتراح من مجلس القسم، ويرفع بذلك ملجلس الكلية

 جميع اإلجراءات الالزمة في الجامعة العتماد الطلب من الجهات ذات الصلة. 

 مسؤولية ودور الطالب أو الطالبة 

  ومهام   على عاتق املرشد العلمي مسئولية تحقيق النمو املستمر لطالب الدراسات العليايقع  

ورفع مستواهم فرادى أو جماعات، فهو في حقيقته عملية تعاونية هدفها اكتساب املعرفة واملهارة  

العلمي  املرشد  بين  املثمر  البناء  التفاعل  خالل  من  املستمر  والعالج  والتحليل،  التشخيص  ثم 

برمتها،والط اإلرشادية  والعملية  الطالب  أداء  تحسين  بهدف  تقتصر   الب،  أال  ينبغي  لذا 

العلمية والنظامية، بل يجب على املرشد العلمي السعي لتقوية الصلة   على املتابعة االرشاد عملية

طالبه، وبين  ترسيخ بينه  بهدف  العلمي وذلك  البحث  وتعميق   مبادئ  طلبته،  لدى  وأخالقياته 

  املرشد لتخصص، وتبحرهم فيه، وتعزيز األخالق الفاضلة لديهم. وال يخفى أن أخالقبامعرفتهم  

 الطالب، وفيما يلي مهام املرشد العلمي:  وسماته الشخصية تترك بالغ األثر في األكاديمي

مع .1 واحترام  ود  عالقة  احتياجاته بناء  بتلمس  واالجتماعية   الطالب،  النفسية 

 والصحية. 

رأي  .2 بنفسه  ،رامهواحت الطالب تقدير  ثقته  واهتماماته    ،وتنمية  ميوله  ومراعاة 

 البحثية. 

تكوين .3 في  الطالب  وإرشاده مساعدة  العلمية،  لديه  شخصيته  النقص  جوانب  إكمال  إلى 

 معرفته بتخصصه.  في

 وكيفية تناول القضايا بموضوعية.  ،البحث العلمي في تكوين ملكة الطالب مساعدة .4

    املرشد العلمي أن يكون  .5
ً
وطرحه   ،ومناقشاته  ،وأدبه  ،في أخالقه الطالب  يحتذي بهنموذجا

 العلمي.. 
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توجيه الطالب وإرشاده للقيام بدوره في املجتمع التعليمي، وتعزيز دوره ومعاونته على فهم   .6

 ذاته، ووسائل حل مشاكله املختلفة باألساليب العلمية الحديثة.

عالقة تشاركية مهنية، مهمتها التعاون إشعار طلبة الدراسات العليا بأنهم زمالء تربطهم   .7

 على تحقيق أهداف الطالب العلمية، في جو من االحترام املتبادل. 

 تيسير نجاح طالب الدراسات العليا في تحقيق رسالته، عن طريق إيجاد فرص للتدريب. .8

تشجيع طالب الدراسات العليا على القيام بالتجريب والتفكير الناقد البناء في منهجيتهم  .9

 ساليبهم. وأ

 أثناء دراسة الطالب للمقررات يمكن للمرشد العلمي القيام بما يلي: .10

 تحديد وقت اللقاء للطالب.  -

 تعريف الطالب بحقوقه وواجباته التي بينتها اللوائح واألنظمة. -

ومراكز   - العلمية،  واملراجع  التعلم  املكتبات، ومصادر  أماكن  معرفة  في  الطالب  مساعدة 

 امعة. املساندة البحثية بالج

 توجيه الطالب إلى استكمال جوانب النقص العلمي لديه في تخصصه. -

 حث الطالب على استثمار دراسته في ابتكار موضوعات مناسبة ملشروعه العلمي. -

 تنبيه الطالب على أن يكون تقديمه لخطة بحثه في الوقت املسموح به نظاًما، ابتداء وانتهاء. -

و  -11 العلمي،  البحث  بأهمية  الطالب  ومسؤولياته، تذكير  بأخالقياته،  االلتزام  ضرورة 

 وأساليبه. 

تدريب الطالب على كيفية اختيار موضوعات بحثية تتسم باألصالة واالبتكار، واإلسهام   -12

( املادة  عليه  نصت  كما  الطالب،  تخصص  في  املعرفة  إنماء  في  الالئحة  43الفاعل  من   )

 املوحدة للدراسات العليا. 

ر مواضيع بحثية تتناسب مع أهداف الجامعة، والقسم  تدريب الطالب على كيفية اختيا .11

 العلمي، وتراعي األولويات البحثية بالجامعة. 
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في  .12 العلمية  واملؤتمرات  امللتقيات  في  واملشاركة  الحضور  على  ومساعدته  الطالب  تشجيع 

 تخصصه.

 مسؤولية ودور الطالب أو الطالبة 

األول   • املسؤول  هو  أدائهالطالبـ/ـة  ودور    وعمااألكاديمي    عن  العلمية،  رسالته  في  يقدمه 

أثناء كتابة البحث وإيجاد حلول للمشاكل   ـة ومساعدتهاملشرف هو عملية توجيه الطالبـ/ 

 التي قد تواجهه.

العليا وفهم واستيعاب األنظمة واللوا • املوحدة للدراسات  ئح  ضرورة االطالع على الالئحة 

 الخاصة بالدراسات العليا. 

 التعامل باحترام مع املشرف األكاديمي وااللتزام بكل التعليمات والتوجيهات التي يصدرها.  •

األكاديمي   • املشرف  بمقابلة  بشكل    واطالعهااللتزام  الرسالة  كتابة  في  املستجدات  على 

 منتظم.

املتفق على إجرائها ع • الرسالة  تنفيذ توصيات املشرف فيما يخص املالحظات  لى مسودة 

 قبل تسليمها ألعضاء لجنة املناقشة. 

معرفة جميع األمور اإلدارية املتعلقة بإجراءات املناقشة من حجز القاعة وتحديد املوعد  •

 بعد التنسيق مع املشرف وأعضاء اللجنة الختيار املوعد املناسب. 

 تسليم الرسالة.  متابعة القسم املختص لرفع التقرير النهائي ومعاملة منح الدرجة بعد •

 االلتزام بإجراءات إخالء الطرف وذلك الستالم وثيقة التخرج. •

 واجبات ومسؤوليات لجنة املناقشة 

 عن الرسالة وفق النموذج املعد لذلك خالل املدة   •
ً
 مفصال

ً
أن يقدم كل عضو مناقش تقريرا

 املحددة لذلك. 

 في حال عدم تمكن املشرف على الرسالة من املشاركة في لجنة امل •
ً
ناقشة يقترح القسم بديال

 عنه ويراعى موافقة املجالس املختصة. 

 في لجنة املناقشة من حيث الحقوق املالية وهو مقرر اللجنة.  •
ً
 يعتبر البديل املشرف عضوا

 يوقع من جميع أعضائها خالل أسبوع من تاريخ املناقشة.  •
ً
 تعد لجنة املناقشة تقريرا

 املناقشة بالتوجيه بمنح الدرجة. التأكد من تفويض أحد أعضاء لجنة  •
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 في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ   •
ً
 مفصال

ً
أن يقدم كل عضو من لجنة املناقشة تقريرا

 املناقشة عن اختيار التوجيه )عدم قبول الرسالة(.

من   • املناقشة  لجنة  أعضاء  يقدره  ما  متوسط  على  بناًء  الرسالة  في  الطالب  تقدير  يكون 

 درجات. 

 في حال قبولها بعد إعادة مناقشتها. 80لنهائية للرسالة من تحسب الدرجة ا •

يرفع تقرير لجنة املناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من   •

 تاريخ املناقشة. 
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