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السياسات الشفافة

ال�سيا�سات ال�شفافة للإ�شراف على طالب البحث
مبا ال يتعار�ض مع الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية،
تعترب ال�سيا�سات ال�شفافة املقدمة يف هذه اخلطة جزء ًا من الالئحة التنفيذية جلامعة
الق�صيم .

�أوالً :الت�سجيل للر�سالة

 يقوم الطالب �أو الطالبة قبل الت�سجيل ملو�ضوع الر�سالة وبح�ضور املر�شد الأكادمييويف�ضل �أن يكون املر�شد هو امل�شرف ح�سب الالئحة بعمل عر�ض بالق�سم املخت�ص
يعر�ض فيه �أهداف البحث و�أهميته والنتائج املتوقعة مع توافق ذلك مع اخلطة
الإ�سرتاتيجية للجامعة.

ثاني ًا :متابعة الت�سجيل

 قيام عمادة الدرا�سات العليا مبتابعة �سري درا�سة الطالب وفق نظام الكرتوين منخالل التقارير الواردة من الكليات املختلفة ودرا�ستها و�ضمان و�صول هذه التقارير
يف املواعيد املحددة (كل ف�صل درا�سي) طبق ًا لالئحة وال يحق الت�سجيل �إال بعد
ا�ستكماله.

ثالث ًا :التقدم للمناق�شة

�أن يقوم الطالب بعمل عر�ض �أويل بالق�سم للر�سالة قبل املناق�شة �إذا ر�أى الق�سمالعلمي ذلك.
 �أن يقوم الق�سم بالإعالن عن موعد املناق�شة العلنية للر�سالة باملواقع الهامة بالكليةوكذلك على موقع عمادة الدرا�سات العليا االلكرتوين وموقع اجلامعة والو�سائل
الإعالمية الأخرى مبدة زمنية ال تقل عن �أ�سبوعني.
 -ي�شرتط للتقدم للح�صول على درجة املاج�ستري بنظام الر�سالة �أن يكون هناك ح�ضور
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م�ؤمتر واحد �أو مناق�شتني يف جمال التخ�ص�ص ويعد تقرير بذلك يقدم للق�سم الذي
بدوره يرفعه لعمادة الدرا�سات العليا عند منح الدرجة.
 ي�شرتط للتقدم للح�صول على درجة الدكتوراه بنظام الر�سالة �أن يكون هناك بحثواحد على الأقل من�شور �أو مقبول للن�شر يف �أوعية الن�شر العلمية املحكمة.

رابع ًا :ت�شكيل جلنة احلكم على الر�سالة

عدم اال�ستعانة بنف�س املمتحن اخلارجي بالق�سم �سوى مرتني �سنوي ًا على الأكرث و�أاليكون لنف�س امل�شرف ,وميكن الزيادة ملرة واحدة مبربرات و�أ�سباب مقنعة يوافق عليها
جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
 يف�ضل عدم تكرار املمتحن الداخلي �إال مبربرات مقنعة يوافق عليها جمل�س عمادةالدرا�سات العليا.

خام�س ًا :تو�صيات عامة

 كتابة ملخ�صني للر�سالة باللغتني العربية والإجنليزية جلميع التخ�ص�صات يو�ضعبقاعدة بيانات تن�شر علي موقع العمادة االلكرتوين.
 ت�صميم منوذج الكرتوين لكل طالب درا�سات عليا يحتوي على املعلومات ال�شخ�صيةاخلا�صة بالطالب ل�سهولة التوا�صل.
 �إن�شاء قاعدة بيانات للر�سائل بحيث ميكن اال�ستعانة بها يف حتديد نقاط البحثاجلديدة وذلك ل�ضمان عدم التكرار على �أن يقدم الطالب ن�سخة الكرتونية تت�ضمن
ملخ�ص ًا للر�سالة واملحتوى (فهر�س املو�ضوعات) باللغة العربية واالجنليزية.
 ت�شجيع طالب برامج املاج�ستري والدكتوراه على امل�شاركة يف الندوات وح�ضورامل�ؤمترات باجلامعات املختلفة باململكة وخارجها مع التن�سيق مع عمادة البحث العلمي.
 �إن�شاء جمل�س طالبي ي�شمل طالب من اجلن�سني ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه. متابعة اخلريجني ومدى ا�ستفادة املجتمع من القيمة امل�ضافة لتواجدهم. التن�سيق مع عمادة تقنية املعلومات على �إن�شاء قاعدة بيانات لل�سادة �أع�ضاء هيئةالتدري�س داخل اجلامعة ميكن اال�ستعانة بها عند البحث عن تخ�ص�ص معني.
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 تقوم عمادة التطوير الأكادميي بالتعاون مع عمادة الدرا�سات العليا بت�صميم وتنفيذدورات تدريبية خا�صة لأع�ضاء هيئة التدري�س الذين يدر�سون وي�شرفون يف الدرا�سات
العليا للرفع من مهاراتهم.
 يف�ضل ربط املوافقة على دعم البحوث يف عمادة البحث العلمي لع�ضو هيئة التدري�سبالإ�شراف على طالب الدرا�سات العليا يف الأق�سام العلمية ملن تنطبق عليهم �شروط
التدري�س والإ�شراف.
 ت�صميم ا�ستمارة تقييم دورية لأع�ضاء هيئة التدري�س الذين يد ّر�سون وي�شرفون يفجمال الدرا�سات العليا ,ويتم التقييم عن طريق:
�أ) رئي�س الق�سم
ب )طالب الدرا�سات العليا
ج) الطالب الذي ي�شرف عليه الأ�ستاذ
 توجيه البحث العلمي الحتياجات امل�شروعات الكربى للمجتمع والبيئة وت�شجيعهاوخا�صة ر�سائل الدكتوراه مبا يتناغم مع اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة.
 يف�ضل اال�ستعانة باخلربات املجتمعية يف الإ�شراف على الر�سائل. الدعوة �إىل ندوات دورية بني اجلامعة ممثلة يف الدرا�سات العليا ورجال الأعمالملناق�شة امل�شروعات امل�شرتكة.
 �أن تقوم الدرا�سات العليا وبامل�شاركة مع عمادة البحث العلمي و هيئات املجتمع ذاتال�صلة بتحديد بع�ض النقاط التي يحتاجها املجتمع وطرحها على الأق�سام املتخ�ص�صة
املختلفة لدرا�سة �إمكانية توجيه نقاط البحث يف هذا االجتاه.
 �أن تقوم الأق�سام العلمية يف الكليات باقرتاح جماالت بحثية تو�ضح �أولويات البحثالعلمي لكل ق�سم مبا يراعي حاجة املجتمع والبيئة تطبيق ًا للخطة الإ�سرتاتيجية
للجامعة.
 تقوم عمادة الدرا�سات العليا بتنظيم زيارات لأع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يفالدرا�سات العليا والإ�شراف على الر�سائل لبع�ض اجلامعات داخل اململكة وخارجها
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لال�ستفادة من اخلربات املميزة بتلك اجلامعات وفق معايري حمددة ت�ضعها عمادة
الدرا�سات العليا والكليات.
 تكرمي املتميزين من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يدر�سون وي�شرفون على الر�سائلالعلمية يف الدرا�سات العليا ب�شكل �سنوي وفق معايري حمددة ت�ضعها عمادة الدرا�سات
العليا والكليات.
 �أن يقوم الق�سم العلمي بت�شجيع طالب الدرا�سات العليا على التقدم للح�صول علىجوائز التميز لأف�ضل ر�سالة ماج�ستري �أو دكتوراه والتي متنحها عمادة البحث العلمي
وفق �ضوابط ولوائح اجلائزة.
 تفعيل نتائج م�شروع تقومي برامج الدرا�سات العليا باجلامعة الذي يت�ضمن ت�شخي�صواقع تلك الربامج من وجهة نظر الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 تفعيل وتطبيق بنود الئحة الدرا�سات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة الق�صيموتفعيلها.
 تقوم عمادة الدرا�سات العليا بت�صميم ا�ستمارة تعالج امل�شكالت التي قد يتعر�ض لهاطالب الدرا�سات العليا مع م�شرفيهم ويتوىل وكيل الكلية بالتن�سيق مع رئي�س الق�سم
ب�صفة �سرية ملعاجلة الأمر.
 �أن حت�سب �ساعات الإر�شاد الأكادميي لطالب الدرا�سات العليا �ضمن العبء التدري�سيبحيث يح�سب كل طالبني ب�ساعة واحدة.

�ساد�س ًا� :سجل امل�شرف

 يجب �أن يتقدم ع�ضو هيئة التدري�س بال�سرية الذاتية للق�سم املخت�ص. ّيف�ضل �أن يكون لع�ضو هيئة التدري�س بحثان من�شوران على الأقل يف جمال التخ�ص�ص
يف ال�سنتني ال�سابقتني للت�سجيل �أو م�ساهمات علمية يف جمال التخ�ص�ص كح�ضور
الدورات وامل�ؤمترات ومناق�شة الر�سائل العلمية وحتكيم البحوث.
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 يف�ضل �أن تكون هناك �أبحاث م�شرتكة من�شورة بني امل�شرف والطالب من ر�سائلاملاج�ستري والدكتوراه التي �أ�شرف عليها �سابق ًا.
 �أن يكون الإ�شراف على الطالب بح�سب التخ�ص�ص الدقيق ملو�ضوع الر�سالة مع �أخذر�أي الطالب باالعتبار عند تر�شيح امل�شرف عليه.
 تطبيق اال�ستمارة املعدة من عمادة الدرا�سات العليا ب�ش�أن توا�صل الطالب مع امل�شرفعلى الر�سالة.

�سابع ًا :م�ؤ�شرات قيا�س الأداء

يتم قيا�س م�ؤ�شرات الأداء من خالل ا�ستمارات التقييم للذين ي�شرفون ويدر�سون
بالدرا�سات العليا بحيث ال تقل ن�سبة الأداء عن  %80من امل�ستهدف ،و يف حالة تدين
الن�سبة يتم حتديد امل�سببات بكل دقة و حيادية.

م�سئول التنفيذ
توكل م�سئولية التنفيذ لر�ؤ�ساء الأق�سام املعنية حتت �إ�شراف وكالء
وعمداء الكليات ومتابعة عمادة الدرا�سات العليا.
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should not come below 80% of the targeted performance. In case the
result is low, reasons should be neutrally and precisely specified.

Implementation Executives
Implementation is to be considered the brunt of department heads under
the auspices of deans and vice-deans while the Deanship of Graduate
Studies has to follow up.
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- M.A as well as Ph.D students should be encouraged to take part
in symposia and conferences held in all universities both inside and
outside the Kingdom in co-ordination with the Deanship of Graduate
Studies.
- Establishing a student council of both males and females for MA and
Ph. D degrees.
- Following up graduates and their roles in developing societies.
- In accordance with the Deanship of Information and Technology,
there should be a database for the staff inside the university. This can
help when searching for a certain specialization.
- Deanship of Academic Development in co-ordination with the
Deanship of Graduate Studies should design and conduct special
training courses for the staff who teach and supervise postgraduates in
order to augment their skills.
- Endorsing funded research from the Deanship of Academic Research
for the staff should be conditioned by supervising postgraduates in the
academic departments as for those who fulfill the requirements for
teaching as well as supervising.
- Designing a periodical evaluation form for staff who teach and
supervise postgraduates. Evaluation is rendered as follows:
a-Head of the department.
b-Postgraduate students
c-The supervisee
- Directing academic research toward the needs of big projects as for
the community as well as the environment. Such researches should be
encouraged especially in Ph. D theses in harmony with the strategic
plan of the university.
- It is preferable to make use of community expertise in supervising
theses.
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- Organizing periodical symposia among universities as represented by
the Deanship of Graduate Studies as well as businessmen in order to
discuss joint endeavors.
- Deanship of Graduate Studies in co-ordination with Deanship of
Academic Research as well as civil authorities in concern should define
certain issues deemed necessary by the society and present them to
the various departments in order for them to explore the feasibility of
directing research issues in that particular direction.
- Academic departments all over colleges should propose certain
research areas that pinpoint research priorities for each department in a
manner that puts into consideration societal needs in accordance with
the university strategic plan
- Deanship of Postgraduate Studies should organize visits for prominent
figures of staff in postgraduate studies and research supervision. Such
visits can be designed for universities inside as well as outside the
Kingdom in order to make use of the expertise of such universities
within the dictates of the Deanship of Postgraduate Studies and colleges.
- Distinguished staff, those teaching and supervising postgraduates,
should be paid homage annually within the norms specified by the
Deanship of Graduate Studies and colleges.
- The departments should give momentum to postgraduates to apply for
distinction prizes for the best M.A and Ph.D offered by the Deanship of
Academic Research as per the regulations of the Prize.
- Activating results of the project of evaluating graduate programs all
over the university. This includes diagnosing the status quo of such
programs from the perspective of the staff as well as the student.
- Activating and putting into use items as well as executive rules of the
regulations of graduate studies in Qassim University.

- Deanship of Graduate Studies designs a form tackling
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the university and other mass media within a time limit no less than two
weeks ahead.
- One of the conditions for attaining an M.A via presenting a thesis is
that the applicant should have attended at least one conference or two
thesis evaluations in his own specialization. This should be written in
a report to be presented to the department that in turn presents it to the
Deanship of Postgraduate Studies when granting the degree.
- As for the Ph.D applicant via presenting a thesis, he should have
published at least one research paper or it may be submitted and
approved for publication in any of the refereed academic journals.

4- Formulating a Thesis Evaluation Committee
- An external examiner from the same department should not be called
for more than twice a year, and the call should not be for the same
supervisor. He may be called for once more on condition that reasons
as well as justifications are plausible and endorsed by the Council of
Graduate Studies Deanship.
- The internal examiner should not be repeatedly called for unless
the justifications are quite plausible and endorsed by the Council of
Graduate Study Deanship.

5-General Recommendations
- Rendering two abstracts of the thesis both in Arabic and English. This
is a general rule for all disciplines. Abstracts will be uploaded onto a
database on the Deanship’s website.
- Forming an electronic model for each postgraduate study student
encompassing bio-data in order to facilitate communication.
- Creating a thesis database that can help avoid replicating researches.
The researcher has to present a soft copy containing a summary of the
thesis as well as a table of contents both in Arabic and English.
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Transparent Strategies for Supervising
Researches of Graduate Students
These strategies are considered part of the executive regulations
of the graduate studies for Qassim University in compliance with the
comprehensive regulations of graduate studies fir Saudi universities.

1- Registering a Thesis
Prior to registering the thesis , a student has to present it in a
department seminar in which he elucidates major objectives, relative
significance, as well as hoped-for results in the presence of the
academic advisor , preferably the thesis advisor in accordance with the
regulations.

2-Registration Follow-up
Deanship of Postgraduate Studies has to follow up the ongoing of
students’ study in harmony with an electronic system via reports from
various colleges. Such reports should be meticulously examined. They
should be available at the time determined per term. Working up to the
regulation, registry should not be fulfilled unless such reports are over.

3-Proceeding for Thesis Evaluation
- The student has to undergo a preliminary presentation of the thesis in
his department. This is only conducted in case the department sees it
necessary.
- The department determines a time for evaluating the thesis. This time
should be publicly announced in open places as for the college as well
as on the Deanship of Postgraduate Studies electronic site and that of
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