1438ه  2016 -م

تعليمات منح درجة املاجستيربأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
املادة (:)1
تسمى هذه الالئحة " الالئحة الداخلية ملنح درجة املاجستير" بأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.
املادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني الواردة إزاءها:
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.
 .1األكاديمية
املجلس املشترك بين األكاديمية وجامعة األقص ى.
 .2املجلس األكاديمي
َ
 .3مجلس البحث العلمي املجلس املشترك بين األكاديمية وجامعة األقص ى ،واملعين من ِقبل املجلس األكاديمي باألكاديمية.
عميد أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا.
 .4العميد
عضو هيئة التدريس الذي يشرف على الطالب.
 .5املشرف
طالب الدراسات العليا.
 .6الطالب
ً
ً
ستة عشر أسبوعا دراسيا بما فيها االمتحانات.
 .7الفصل الدراس ي
ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها االمتحانات.
 .8الفصل الصيفي
وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية ،وذلك ملدة فصل دراس ي.
 .9الساعة املعتمدة
ُ
مجموع الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراس ي واحد.
 .10العبء الدراس ي
مادة دراسية تقدم خالل فصل دراس ي واحد ،يخصص لها عدد من الساعات املعتمدة.
 .11املساق
املساق الذي يعتمد على متطلب سابق وال يستطيع الطالب تسجيله إال بعد إنهاء ذلك املتطلب.
 .12املساق الالحق
هو مساق من مستوى البكالوريوس يفرض على الطالب في حاالت معينة.
 .13املساق االستدراكي
تسجيل الطالب ملساقات يرغب في دراستها.
 .14التسجيل
إلغاء الطالب تسجيل مساق أو أكثر مع استرداد الرسوم ،وذلك خالل مدة زمنية محددة في الفصل
 .15السحب
الدراس ي.
سحب مساق أو أكثر من الفصل الدراس ي دون استرداد الرسوم ،وذلك بعد الفترة املقررة للسحب.
 .16االنسحاب
تسجيل الطالب ملساق أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خالل مدة زمنية محددة في الفصل
 .17اإلضافة
الدراس ي.
االنقطاع املؤقت عن الدراسة املشفوع بطلب.
 .18التأجيل
االنقطاع عن الدراسة بدون التقدم بطلب.
 .19االنقطاع
أ .املعدل الفصلي :وهو ناتج مجموع حاصل ضرب درجة كل مساق ،في عدد ساعاته املعتمدة،
 .20املع ــدالت
ً
مقسوما على عدد الساعات املعتمدة املسجلة للفصل الواحد.
ب .املعدل التراكمي :وهو ناتج مجموع حاصل ضرب درجة كل مساق درسه الطالب في عدد ساعاته
ً
املعتمدة مقسوما على عدد الساعات الكلي حتى تاريخ احتساب ذلك املعدل.
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الباب األول
القبول والتسجيل والعالمات
مادة ( :)3القبول:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

تفتح برامج املاجستير في البرامج املختلفة بقرار من املجلس األكاديمي.
تقدم طلبات االلتحاق ببرامج املاجستير إلى دائرة القبول والتسجيل ،وفق املواعيد والشروط التي يعلن عنها في حينه ،مرفقة
بالوثائق املطلوبة.
يشترط في قبول الطالب ببرامج املاجستيرما يلي:
ً
أ .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس ،أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ،وأال يقل تقديره العام (التراكمي) عن
تقدير جيد أو ما يعادله.
ب .اجتياز الطالب امتحان القبول واملقابلة الشخصية.
ً
ت .أال يكون مفصوال من األكاديمية من نفس البرنامج الذي يتقدم له مع مراعاة املادة ( )11من نفس الالئحة.
ث .االلتزام بمبادئ األكاديمية وقوانينها وفلسفتها.
ج .دراسة مساقات اللغة االنجليزية أو الحصول على توفل ال يقل عن  500نقطة ،أو 5.5 IELTS
ح .دراسة املساقات االستدراكية املطلوبة ،في عدم توافق املؤهل العلمي في البكالوريوس مع البرنامج املتقدم له.
ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للماجستير في وقت واحد.
يقوم املجلس األكاديمي بإتمام إجراءات قبول الطالب ،وتقوم دائرة القبول والتسجيل بإجراءات التسجيل ومتابعة سجل
الطالب األكاديمي حتى تخرجه.
ً
يقبل الطالب في البرامج املختلفة لألكاديمية طبقا للمؤشرات ،واملعايير التي تحددها لجنة القبول باألكاديمية.
يلغى قبول الطالب في الحاالت التالية:
 إذا لم يستكمل الطالب إجراءات التسجيل خالل املدة املحددة.
 إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق املقدمة منه.
ً
 إذا كان القبول مخالفا للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.

املادة ( :)4العبء الدراس ي ،ومدة الدراسة:
الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب في الفصل الدراس ي العادي ( )12ساعة معتمدة ،والحد األدنى ( )6ساعات معتمدة،
.1
ويجوز أن تقل عن ذلك في فصل التخرج ،أو ألسباب خاصة بعد موافقة املجلس األكاديمي.
الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب في الفصل الدراس ي الصيفي ( )3ساعات معتمدة.
.2
الحد األدنى للمدة املطلوبة إلنهاء متطلبات املاجستير ثالثة فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج
.3
املاجستير عدا الفصل الصيفي.
الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج املاجستير ثمانية فصول دراسية ،من بدء انتظامه في الدراسة ،ويجوز عند
.4
الضرورة تمديد هذه املدة – بحد أقص ى – فصلين دراسيين عدا الفصل الصيفي ،وذلك بقرار من املجلس األكاديمي.
ُيصنف الطلبة املسجلون في األكاديمية إلى مستويين :املستوى األول بعد قبوله في برنامج املاجستير ،املستوى الثاني إذا أتم
.5
بنجاح دراسة ( )18ساعة معتمدة.
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املادة ( :)5الرسوم الدراسية:
تحدد الرسوم الدراسية بقرار من مجلس اإلدارة ً
بناء على توصية من املجلس األكاديمي ،وهي عرضة للتغيير دون إعالم مسبق.
مادة ( :)6التسجيل ،والسحب ،واإلضافة:
تتم عملية تسجيل املساقات الدراسية قبل بداية الفصل الدراس ي بحسب التعليمات.
.1
ً
ً
ً
ال يجوز للطالب أن يسجل مساقا متزامنا مع متطلبه السابق اال إذا كان قد درس املتطلب السابق نجاحا أو رسوبا ،أو إذا
.2
كان تخرجه يتوقف على ذلك ،وذلك بعد موافقة العميد.
ُ
يجوووز للطالووب أن يسووجل فووي أي مسوواق غيوور وارد فووي خطتووه ،وفووي هووذه الحالووة ال تحتسووب درجووة املسوواق فووي املعوودل التراكمووي
.3
للطالب.
يسمح للطالب بسحب املساقات التي سجلها وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوعين األولين من بدء الدراسة ،وخالل
.4
أسبوع واحد من بدء الدراسة في الفصل الصيفي ،مع مراعاة شروط الحد األدنى الواردة في املادة ( ،)4وال تثبت املساقات
التي انسحب منها في سجله األكاديمي ،ويسترد كامل رسوم املساقات التي سحبها.
يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة أي مساق خالل األسابيع التالية النقضاء مدة السحب واإلضافة ،وحتى قبل بداية
.5
االمتحانووات النهائيووة بأسووبوع ،وعندئووذ يفقوود حقووه فووي اسووترداد رسوووم ذلووك املسوواق ،ويثبووت املسوواق الووذي انسووحب منووه فووي
سجله األكاديمي ،ويثبت إزاءه مالحظة "منسحب" ،وال يدخل هذا املساق فوي عودد املسواقات التوي درسوها مون حيو النجواح
والرسوب ومتطلبات التخرج ،مع مراعاة شروط الحد األدنى الواردة في املادة (.)4
ً
إذا انسحب الطالب كليا من برنامج املاجستير فإنه يسترد في األسبوع األول من بدء الدراسة  %80مون الرسووم املدفوعوة،
.6
ً
ويسترد  %60في األسبوع الثاني ،ويسترد  %40في األسبوع الثال  ،أما إذا انسحب بعد ذلك فال يسترد شيئا.
مادة ( :)7املواظبة:
تشترط املواظبة لجميع الطلبة في املساقات التي يسجلها الطالب.
.1
ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  %20من مجموع الساعات املقررة لكل مساق دون عذر.
.2
إذا تغيوب الطالوب عون أكثوور مون  %20مون مجموووع سواعات تودريس املسوواق دون عوذر ،يحورم الطالووب مون التقودم لالمتحووان
.3
ً
ُ
النهائي لذلك املساق ويرصد له الصفر األكاديمي ،أموا فوي حالوة قبوول العوذر يعود منسوحبا مون املسواق ( ،)Wعلوى أن يتقودم
بما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ عودته للدراسة.
ً
إذا تغيب الطالوب عون امتحوان نهايوة الفصول دون عوذر مقبوول ،يمونح صوفرا عون درجوة االمتحوان ،أموا إذا تغيوب عنوه بعوذر
.4
مقبول يمنح قرار غير مكتمل ،وتسجل له درجوة ( )Iفوي الكشوف ،ويجورى لوه االمتحوان فوي املوعود املحودد بعود أسوبوعين مون
ً
االمتحان وفق التقويم األكاديمي وإال يعتبر منسحبا.
إذا تغيب الطالب عن امتحان يومي (نصف فصلي) دون عذرُ ،يمنح صفر عن درجة ذلك االمتحان ،أما إذا كان تغيبه
.5
بعذر فيتم احتساب الدرجة مع االمتحان النهائي ليكون مجموع درجات املساق .90
ُ
مادة ( :)8االمتحانات ،والدرجات ،واملعدالت:
الحد األدنى لدرجة نجاح الطالب في كل مساق  ،%70بما فيها املساقات االستدراكية.
.1
الحد األدنى للنجاح في املعدل التراكمي ملجموع املساقات التي يدرسها الطالب .%75
.2
تحس ووب عالم ووات جمي ووع املس وواقات الت ووي يدرس ووها الطال ووب وف ووق خطت ووه فقو و ض وومن معدل ووه التراكم ووي ،م ووا ع وودا املس وواقات
.3
االستدراكية.
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.4

.5

.6

.7
.8

.9
.10
.11

عند االنتهاء من دراسة جميع املساقات الدراسية ال تحتسب عالمات الرسووب فوي املسواق ضومن املعودل التراكموي للطالوب،
وال يحتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات التخرج إال مرة واحدة وذلك بعد النجواح فيوه ،ويسوجل للطالوب عالموة ( )Rأموام
كل مقرر أعاده.
ترصد العالمة النهائية ألي مساق من مائة وتتمثل فيما يلي:
درجة الحضور واملشاركة.
أ.
درجة امللخصات واألبحاث وعرضها.
ب.
درجة االمتحانات اليومية (نصف الفصلية).
ت.
درجة امتحان نهاية الفصل.
ث.
تمنح التقديرات للمعدل الفصلي والتراكمي على النحو التالي:
التقدير
املعدل
ممتاز
100 - 90
ً
جيد جدا
 – 80أقل من 90
جيد
 – 70أقل من 80
راسب
أقل من 70
ُ
يجوووز للطالووب أن يتقوودم بطلووب ملراجعووة درجتووه فووي املسوواق علووى أنموووذج خوواص إلووى دائوورة القبووول والتسووجيل ،بحوود أقص و ى
نهاية األسبوع الثاني من تاريخ إعالن النتائج.
يجوووز للطالووب خووالل فتوورة الدراسووة وقبوول إتمووام دراسووة الخطووة الدراسووية بنجوواح ،إعووادة دراسووة مووا ال يتجوواوز ( )6سوواعات
معتم وودة ملق ووررات س ووبق أن حص وول في ووه عل ووى درج ووة أق وول م وون  ،%80وذل ووك مل وورة واح وودة فق و لرف ووع معدل ووه التراكم ووي ،حي و
تحتسب الدرجة األعلى في املعدل التراكمي للطالب.
ال تسجل درجة نهائية ألي مساق ،أقل من صفر األكاديمية (.)60%
تح ووتفك األكاديمي ووة بس ووجالت وافي ووة ل وودرجات الطلب ووة ف ووي املس وواقات املختلف ووة الت ووي درس وووها ،مرتب ووة حس ووب الفص ووول
الدراسية.
ال يتخوورج الطالووب الووذي يقوول معدلووه التراكمووي عوون  %70وعليووه إعووادة دراسووة بعووت املسوواقات لرفووع معدلووه العووام بمووا
يتفق مع البند ( )8من هذه املادة.

مادة ( :)9معادلة مساقات سبق دراستها:
يجوز للطالب امللتحق باألكاديمية أن يعفى من مساقات سبق أن درسها قبل التحاقه باألكاديمية على النحو التالي:
تقوم األكاديمية باعتماد املعادالت بالتنسيق مع األقسام املختصة في األكاديمية.
.1
يشترط أال يقل التقدير عن (جيد جدا) في املساقات املعادلة من خارج األكاديمية.
.2
يجوووز إعفوواء الطالووب املنتقوول موون جامعووة ،أو أكاديميووة ،أو كليووة أخوورى ،ولووم يحصوول علووى درجووة املاجسووتير ،موون املسوواقات
.3
ال ووواردة ف ووي خطت ووه األكاديمي ووة ،واملوافق ووة ملس وواقات س ووبق أن درس ووها بح وود أقص و ى ( )12س وواعة معتم وودة ،م وون ع وودد الس وواعات
املعتموودة املطلوبووة فووي االختصوواص بشوورط أال تنيوود فتوورة انقطاعووه عوون الجامعووة أو الكليووة أو األكاديميووة الووذي درس فيووه عوون
ثالث سنوات.
يجوز للمجلوس األكواديمي أن يوافوق علوى أن يودرس الطالوب بعوت مسواقات االختصواص مون مسواقات األكاديميوة املختلفوة،
.4
لتعادل بمساقات الخطة األكاديمية للطالب.
إذا تخرج طالب في اختصاص معين من األكاديمية ورغب في دراسة اختصاص جديد ،تحسب له املساقات من اختصاصه
.5
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.6

السابق التي تدخل في الخطة الدراسية لالختصاص الجديد.
في جميع الحاالت السابقة يعفى الطالب من دراسة املساق املعادل وال يدخل ضمن معدله التراكمي ،ثم يسجل للطالب فوي
سجل درجاته ضمن املساقات املعادلة.

مادة ( :)10التحذيراألكاديمي:
ً
يحذر الطالب أكاديميا في الحاالت التالية:
إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساقين فأكثر.
.1
إذا لم يحصل على الحد األدنى ( )75%في املعدل التراكمي للمساقات في أي فصل دراس ي.
.2
مادة ( :)11الفصل األكاديمي:
ً
ً
يفصل الطالب بقرارمن املجلس األكاديمي فصال أكاديميا وفق الحاالت التالية:
.1
 إذا لووم يحص وول الطال ووب عل ووى الح وود األدن ووى للنج وواح ف ووي مس وواق واح وود م وورتين ،ويس ووتث ى م وون ذل ووك م وون أت ووم ()24
ساعة بنجاح.
 إذا لم يرفع الطالب املعدل التراكمي فوق الحد األدنى في الفصل التالي للتحذير للدراسة ،ويستث ى من ذلك
من أتم ( )24ساعة بنجاح.
 إذا حصل على معدل تراكمي ،أقل من  %65في الفصل الدراس ي األول.
 إذا حصل على معدل تراكمي ،أقل من  %70في أي فصل دراس ي بعد الفصل الدراس ي األول.

.2

 إذا استنفد الطالب املدة املسموح بها للدراسة.
ً
ً
 إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة تنيد على  %25من الفصل الدراس ي انقطاعا متواصال دون عذر مقبول.
 إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل بدون عذر قاهر.
ً
ً
يفصل الطالب من الدراسة في األكاديمية فصال تأديبيا وفق الحاالت التالية:
 إذا عاد الطالب لفعل الغش في االمتحان.
 إذا صدر بحقه قرار تأديبي يقض ى بذلك.

.3
.4

 إذا أخل باألمانة العلمية بعد تنسيب من املجلس األكاديمي.
ً
ً
يج وووز للطال ووب ال ووذي يفص وول م وون اختصاص ووه فص ووال أكاديمي ووا ،أن يس ووجل ف ووي تخصص ووه ،أو ف ووي (تخص ــر خ ــر) كطال ووب
ً
مستجد ،ويمنع من التسجيل باألكاديمية مجددا في حال الفصل التأديبي.
يحسب للطالب الذي يفصل من اختصاصه ،ويسجل فوي اختصواص آخور جديود موا ال ينيود علوى ( )12سواعة معتمودة مون
ّ
املواد التي سبق له أن درسها ،إذا كانت تلك املواد ضمن مواد الخطة الدراسية الختصاصه الجديد على أال تقول درجاتوه
في كل مادة من تلك املواد عن  ،%80ولم يمت على فصله أكثر من سنة واحدة فق .

مادة ( :)12التحويل داخل األكاديمية:
يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل األكاديمية ،إذا توافرت شوروط قبولوه ُووجود مكوان شواغر فوي البرنوامج املحوول
.1
إليه.
ً
ُ
ال يجوز انتقال الطالب من برنامج إلى برنامج سبق أن فصل منه أكاديميا.
.2
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.3
.4
.5

إذا انتق وول الطال ووب م وون برن ووامج إل ووى آخ وور ،تحتس ووب املس وواقات الدراس ووية الت ووي س ووبق أن درس ووها والت ووي ض وومن الخط ووة الدراس ووية
للبرنامج املنتقل إليه وتدخل درجات املساقات ضمن املعدل التراكمي.
تحسب املدة التي قضاها الطالب في البرنامج األول ،من مدة البقاء املسموح بها في البرنامج الثاني.
يسمح بالتحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة فق .

مادة ( :)13تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها:
يجوز للطالب أن يؤجل دراسته ملدة فصولين دراسويين عواديين ،سوواء كانوا منقطعوين أو متصولين ،وللمجلوس األكواديمي النظور
.1
في زيادة مدة التأجيل في الظروف االضطرارية بما ال يتجاوز فصلين دراسيين إضافيين.
علووى الطالووب أن يتقوودم بطلووب التأجيوول إلووى دائوورة القبووول والتسووجيل ،فووي موودة أقصوواها أسووبوعان موون بدايووة الفصوول الدراسو ي،
.2
ويجوز النظر في طلبات التأجيل بعد هذه املدة ألسباب اضطرارية ومقنعة.
ُ
ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على الدرجة العلمية.
.3
ال تؤجل الدراسة للطالب املستجد ببرنامج املاجستير ،أو الطالب املنتقل إليه ،إال إذا أنهى بنجواح ( )6سواعات معتمودة علوى
.4
األقل.
ً
إذا ل ووم ي ووتم تأجي وول دراس ووة الطال ووب وفق ووا للبن ووود الس ووابقة م وون ه ووذه امل ووادة ،ول ووم يس ووجل للدراس ووة ف ووي أي فص وول م وون الفص ووول
.5
ً
الدراسية يعد منقطعا ،ويعاد قيده بالشروط التالية:
ً
 إذا قدم عذرا يقبله املجلس األكاديمي.
 إذا انقطع عن الدراسة مدة ال تتجاوز فصلين دراسيين.
 أن يكون قد أنهى بنجاح ( )6ساعات معتمدة على األقل.
يتقدم الطالب بطلب إلعادة قيده قبل بدء الفصل الدراس ي ،وحتى أسبوعان من بدايته.
.6
تحتسب مدة االنقطاع عن الدراسة ،من مدة البقاء املسموح بها بالبرنامج.
.7
يلغى قيد الطالب بقرار من املجلس األكاديمي إذا انقطع بغير عذر عن تسجيل الرسالة مدة تنيد عن ستة شهور.
.8
ال يجوز تأجيل الدراسة للطالب الذي أنهوى دراسوة املقوررات ،ويجووز خوالف ذلوك فوي الظوروف القهريوة التوي يقتنوع بهوا املجلوس
.9
األكاديمي.
مادة ( :)14التخرج:
تمنح األكاديمية درجة املاجستير في االختصاصات املنبثقة عنها.
.1
يتخرج الطالب إذا أتم بنجاح دراسة جميع املساقات املطلوبة ،بمعدل تراكمي ال يقل عن .%75
.2
ّ
تموونح األكاديميووة الطالووب النوواّق شووهادة مصوودقة توونص علووى أنووه أنهووى دراسووة اختصاصووه ،وكشووف درجووات يتضوومن جميووع
.3
الساعات املعتمدة التي درسها.

مادة ( )15إجراءات التأديب:
ً
ُ
ُتعد األعمال التالية مخالفات ت ّ
عرض الطالب ،الذي يرتكب أيا منها للعقوبات التأديبية الواردة في هذه التعليمات:
.1
 الغش في االمتحان بأي شكل من األشكال ،أو مساعدة طالب آخر على الغش.
 اإلخالل بنظام االمتحان.
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.2

 التلفك بما ُيعد إهانة ألحد العاملين في األكاديمية ،أو بلجان االمتحان.
 الخروج عن اآلداب العامة ،أو املساس بالدين ،أو الشرف ،أو الكرامة ،أو اإلساءة إلى سمعة األكاديمية.
 مخالفة النظم ،أو التعليمات ،أو القرارات الصادرة عن األكاديمية.
 تنوير الوثائق الجامعية ،أو استعمال األوراق املنورة في أغراض جامعية.
 تحريت الطالب ضد إدارة األكاديمية.
ُ
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
 التنبيه والتحذير.
 اإلنذار النهائي.
 الترسيب في مساق ،أو أكثر ،أو إلغاء مساقات الفصل الذي تقع فيه املخالفة.
 الحرمان من التسجيل ملدة فصل دراس ي واحد أو أكثر.
 الفصل من األكاديمية.
 إلغاء تسجيل الطالب في األكاديمية ،مع حرمانه من شهادة التخرج.
 ملحوظة :يمكن الجمع بين عقوبتين تأديبيتين ،أو أكثر من العقوبات املنصوص عليها في هذه التعليمات.
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الباب الثاني

اإلشراف على الرسالة واملناقشة
مادة ( :)16اعتماد عنوان البحث واملشرف:
يجوز للطالب أن يسجل موضوع الرسالة بعد إتمام ( )21ساعة معتمدة بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن .%75
.1
على الطالب أن يتقدم بعنوان مقترح لرسالة املاجستير خالل ستة أشهر كحد أقص ى من اتمامه دراسة املساقات الدراسية
.2
حسب الخطة وبما ال يتعارض مع البند ( )4من املادة ( ،)4وعليه ترشيح ( )3مشرفين مقترحين من ذوي االختصاص ملجلس
البح العلمي ،وذلك بتعبئة االستمارة املخصصة لذلك من خالل موقع االكاديمية.
يوص ي مجلس البح العلمي باملوافقة على العنوان املقتورح للرسوالة واملقودم مون الطالوب ،وتسومية املشورف املقتورح مون أهول
.3
االختصاص بموضوع البح .
ً
يقوم الطالب بتسليم الشؤون األكاديمية ( )4نسو مطبوعوة ونسوخة إلكترونيوة ( )CDمون خطوة البحو مرفقوا بهوا تقريور مون
.4
ً
ً
املشرف ،والذي يع ي موافقة املشرف على الخطة شكال ومضمونا بصورة كتابية.
يووتم التحضووير موون قبوول األكاديميووة ملناقشووة علنيووة مفتوحووة (سوويمينار) بحضووور العميوود أو نائووب العميوود للشووؤون االكاديميووة
.5
وأح وود أس وواتذة منحجي ووة البحو و العلم ووي ومش وورف الطال ووب وأعض وواء م وون هيئ ووة الت وودريس (ان وج وود) أو م وون ذوي االختص وواص
ويسمح بالحضور لطلبة الدراسات العليا.
يعتمود املجلووس األكواديمي توصووية مجلووس البحو العلمووي الخاصوة بتسوومية املشوورف وعنوووان خطووة البحو املقترحووة واملقدمووة
.6
من الطالب ،في ضوء مناقشة السيمينار كما هي أو مع التعديل.
مادة ( :)17االشراف على الرسالة:
اإلشراف املنفرد:
.1

.2
.3

.4

.5

 يشترط في املشرف أن يكون مختصا بالبح املقترح ،وأال ّ
تقل رتبته العلمية عن أستاذ مشارك.
 يج وووز أن يش وورف عل ووى الطال ووب أس ووتاذ مس وواعد ل ووه بحث ووان منش وووران ف ووي مجل ووة محكم ووة بع وود حص وووله عل ووى درج ووة
ال وودكتوراه ،أو ل ووه خب وورة ف ووي الت وودريس ف ووي مج ووال تخصص ووه مل وودة ( )5س وونوات عل ووى األق وول بع وود حص وووله عل ووى درج ووة
الدكتوراه.
اإلشراف املشترك:
يجوز أن يعين للطالب مشرف آخر إذا اقتضت طبيعة الرسالة ذلك ،ويشترط فيه ما يشترط في املشرف األول.
عدد الرسائل املسموح باإلشراف عليها:
يسوومح باإلش وراف عل ووى ثالثووة رسووائل ف ووي وقووت واحوود ،ويج وووز فووي الحوواالت الض وورورية زيووادة العوودد بموافق ووة املجلووس األك وواديمي
بحي ال تنيد عن خمسة رسائل.
تغييراملشرف :يمكن تغيير املشرف في حالتين:
ً
 يجوز للمشرف أن يقترح مشرفا آخر إذا اقتضت الضرورة تغيبه لفترة تنيد عن ثالثة أشهر عن االشراف على
الرسالة ،ويصدر قرار من املجلس األكاديمي بتعيين املشرف الجديد ً
بناء على توصية مجلس البح العلمي.
 يجوز تغيير املشرف لضرورة تراعى فيها مصلحة الطالب ،ويصدر قرار من املجلس األكاديمي بتعيين مشرف جديد
ً
بناء على توصية مجلس البح العلمي.
املتابعة األكاديمية:
ً
ً
 يقدم املشرف تقريرا فصليا للشؤون األكاديمية عن سير الطالب في رسالته على النموذج املخصص لهذا الغرض.
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 إذا انقطع املشرف عن متابعة الطالب مدة تنيد عن ثالثة أسابيع متتالية يرفع مجلس البح العلمي توصيته
للمجلس األكاديمي التخاذ اإلجراء املناسب.
 إذا تغيب الطالب أو انقطع عن مراجعة املشرف مدة تنيد عن ستة شهور ،أو ثبت عدم جديته في إعداد الرسالة،
أو َّ
أخل باألمانة العلمية ،يرفع املشرف توصيته ملجلس البح العلمي التخاذ التوصيات الالزمة وتقديمها
للمجلس األكاديمي التخاذ اإلجراء املناسب.
مادة ( :)18عنوان الرسالة:
يثبووت عنوووان الرسووالة فووي ملووف الطالووب بوودائرة القبووول والتسووجيل ،بنو ًواء علووى توصوويات مجلووس البح و العلمووي و عوود موافقووة
.1
املجلس األكاديمي.
يجوز التعديل في عنوان الرسالة أو في صويغة خطوة الرسوالة ،أو فوي كلليهموا ،إذا اقتضوت ظوروف البحو ذلوك ،ويوتم التعوديل
.2
بن و ًواء عل ووى توص ووية يرفعه ووا املش وورف ملجل ووس البحو و العلم ووي التخ وواذ التوص وويات وتق ووديمها للمجل ووس األك وواديمي التخ وواذ القو ورار
املناسب.
مادة ( :)19قارئ الرسالة:
عند انتهواء الطالوب مون اعوداد الرسوالة يقووم الطالوب بتسوليم الشوؤون األكاديميوة نسوخة واحودة مطبوعوة ونسوخة إلكترونيوة
.1
ً
ً
ً
ً
( ،)CDمرفقا بها تقريرا نهائيا من املشرف حول صالحية وجاهنية الرسالة للمناقشة ومقترحا أسماء أعضاء لجنة املناقشة.
يقوووم مجلووس البح و العلمووي بووإقرار القووارئ للرسووالة وترسوول الرسووالة وكتوواب التكليووف بووالقراءة للقووارئ ،بشوورط عوودم معرفووة
.2
القارئ باسم الطالب أو اسم املشرف على أن يتم ننع الصفحة االولى مون الرسوالة والتوي تحمول اسوم الطالوب واسوم املشورف
ً
تحريا للشفافية والنزاهة العلمية.
بعد انتهاء القارئ من دراسة رسالة الطالب يقوم بتعبئة النموذج املخصص لتقييم الرسالة وتسليمه مع نسخة الرسالة إلى
.3
الشوؤون األكاديميوة وموون ثوم تسوولم ملشورف الطالوب ليقوووم بودوره بتوجيووه الطالوب بوإجراء التعووديالت التوي اقترحهووا وأوصو ى بهووا
القارئ.
مادة ( :)20لجنة املناقشة:
يسلم الطالب للشؤون األكاديمية ( )4نس مطبوعة ونسخة إلكترونية ( )CDمن الرسالة.
.1
تتكون لجنة املناقشة من:
.2
أ .املشرف على رسالة الطالب.
ب .عضووان موون ذوي االختصوواص رتبووة كوول منهموا علووى األقوول أسووتاذ مسوواعد لووه بحثوان منشوووران فووي مجلووة محكمووة بعوود
حصوله على درجة الدكتوراه ،أو له خبرة في التدريس في مجال تخصصه ملدة ( )5سنوات على األقول بعود حصووله
على درجة الدكتوراه.
يت ورأس اللجن ووة املش وورف عل ووى الرس ووالة ،وف ووى حال ووة وج ووود مش وورفين يت ورأس اللجن ووة األعل ووى رتب ووة م وون الناحي ووة األكاديمي ووة ،وعن وود
.3
ً
التساوي يترأسها أكبرهما سنا وللمجلس األكاديمي أن يقرر خالف ذلك.
يصدر قرار تعيين لجنة املناقشة بقرار من املجلس األكاديمي ً
بناء على توصية مجلس البح العلموي فوي ضووء تقريور مشورف
.4
الطالب.
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مادة ( :)21مناقشة الرسالة ومنح الدرجة:
يعطى املناقشون مدة ال تنيد عن أسبوعين من تاريخ استالمهم للرسالة للرد بصالحية الرسالة.
.1
يتم تحديد موعد مناقشة الرسالة بعد:
.2
أ .انقضاء الحد األدنى للحصول على درجة املاجستير.
ب .انقضاء الحد األدنى إلعداد الرسالة والبالغ ستة شهور من تاريخ جلسة مناقشة خطة البح (السيمينار).
ت .استيفاء جميع الرسوم الدراسية املطلوبة.
ث .توصية مجلس البح العلمي ،وقرار املجلس األكاديمي.
ج .تقرير إيجا ي من املشرف بصالحيتها للمناقشة.
ح .تقرير إيجا ي من جميع أعضاء لجنة املناقشة بصالحيتها للمناقشة ،و عد اجراء التعديالت املطلوبة ان وجدت.
تكون مناقشة الرسالة وفق اإلجراءات التالية:
.3
أ .يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفوي يلخص فيه موضوع الرسالة وأسلوبها ونتائجها.
ب .يدير رئيس اللجنة املناقشة (وتقتصر املناقشة على اللجنة والطالب فق ).
ً
ً
ج .بعد انتهاء املناقشة تنفرد اللجنة للمداولة ،واتخاذ القرار املناسب بخصوص منح الدرجة (إيجابا أو سلبا).
ً
د .تعلن اللجنة قرارها باألغلبية علنيا وبحضور الطالب بشأن إجازة الرسالة على النحو التالي:
 .1منح الدرجة.
 .2منح الدرجة مع إجراء التعديالت.
 .3رد الرسالة.
ه .يقوم أعضاء لجنة املناقشة بتوقيع الصفحة الرسمية داخل الرسالة بعد عمل كل التعوديالت املطلوبوة ،ويصوادق
عليه عميد األكاديمية.
مادة ( :)22التعديل في الرسالة:
إذا أقرت اللجنوة إجوراء تعوديالت فوي الرسوالة يعطوى الطالوب مودة ال تتجواوز ثالثوة أشوهر إلنجازهوا ،وفوي حالوة تجواوز املودة يغورم
.1
ً
الطالب رسوم إضافية وفقا للنظام املعمول به.
إذا كان قرار اللجنة برد الرسالة ال يجوز للطالب أن يتقدم للمناقشة مرة ثانية إال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ املناقشة،
.2
وعليه تسديد الرسوم املقررة.
إذا رسب الطالب في املناقشة للمرة الثانية ُيلغى تسجيله ملوضوع الرسالة ويمنح درجة الدبلوم العالي.
.3
مادة ( :)23توصية منح الدرجة:
يدون قرار لجنة املناقشة على ثالث نس من نموذج خاص (تقرير لجنة املناقشة) ،ويوقعه أعضاء اللجنة ،ويرفع قرارهم إلى املجلس
األكاديمي.
مادة ( :)24منح الدرجة العلمية:
تمنح درجة املاجستير بقرار من املجلس األكاديمي.
.1
تمنح درجة الدبلوم العالي في التخصص بقرار من املجلس األكاديمي ،وذلك في الحاالت التالية:
.2
أ .إذا أنهى الطالب دراسة جميع املساقات الدراسية املطلوبة في برنامج املاجستير ولكنه ال يرغب في إكمال الحصول
على درجة املاجستير.
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ب.
ج.
د.
ه.

إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من  %75في دراسة املساقات املطلوبة للماجستير.
إذا لم يتقدم الطالب بعنوان لرسالة املاجستير حسب البند ( )2من املادة (.)16
إذا قررت لجنة املناقشة عدم صالحية رسالة الطالب للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.
إذا رسب الطالب في املناقشة الثانية لرسالته ،كما في البند ( )3من املادة (.)22

مادة ( :)25تعطى شهادة املاجستير للطالب إذا استوفى ما يلي:
أن يسلم الطالب عشر نس من الرسالة معتمدة من لجنة املناقشة لعمادة األكاديمية.
.1
أن يسدد الطالب رسوم التخرج.
.2
أن يستكمل إجراءات التخرج املتبعة في األكاديمية كبراءة الذمة ،وغير ذلك.
.3
مادة ( )26أحكام عامة:
يجوووز أن تتضوومن خط ووة دراسووة الطالووب مس وواقات اسووتدراكية بق ورار م وون املجلووس األكوواديمي ،وال تحتس ووب ضوومن الس وواعات
.1
املعتمودة املطلوبوة للحصوول علوى الدرجوة العلميوة ،وتثبوت فوي سوجل درجاتوه ،وال تودخل ضومن معودل الطالوب التراكموي العوام
لنيل درجة املاجستير.
ال يج وووز للطال ووب تس ووجيل أي مس وواق م وون برن ووامج املاجس ووتير ف ووي فص وول م ووا إال بع وود تس ووجيله لجمي ووع املس وواقات االس ووتدراكية
.2
املطروحة في ذلك الفصل وبما ال ينيد عن الحد األعلى للعبء الدراس ي.
املجلس األكاديمي هو الجهة املخولة بتفسير وتطبيق هذا النظام.
.3
يلغي هذا النظام جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع األحكام الواردة فيه.
.4
ال يجوز االعتذار بعدم العلم (بالنظام األكاديمي) ،أو بعدم االطالع علوى التعليموات الصوادرة عون األكاديميوة بخصووص هوذا
.5
النظام.
الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالوب فوي إعوداد رسوالة املاجسوتير  6شوهور والحود األعلوى  12شوهر مون تواريخ اعتمواد عنوانوه
.6
من مجلس البح العلمي.
تحال حاالت االخالل باألمانة العلمية أو الشك فيها إلى لجان تحقيق متخصصة للبت فيها وتطبيق القرارات الخاصة بذلك.
.7
للمجلووس األك وواديمي اتخوواذ ق ورار بسووحب الدرج ووة العلميووة إذا تب ووين ف ووي أي وقووت م وون األوقووات أن الرس ووالة املقدمووة لني وول ه ووذه
.8
الدرجة ال تتفق ومعايير األمانة العلمية ،على أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة داخل وخارج األكاديمية بالقرار.
ً
ً
لألكاديمية الحق الحصري في تصوير الرسالة كليا أو جنئيا وبأشكال مختلفة لغايات البح العلمي والنشر اإللكتروني.
.9

مت حبمد اهلل،
****
***
*
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