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אدא  
الفصـــل األول
أحكام عــــامة وتعريفــــات
مــــــــــ 1ــــــــادة
تسمى هذه الالئحة بالئحة الدراسة واالمتحانات ،وتسري أحكامهـا علـى كافـة الطلبـة
الدارسين باألكاديمية الليبية لنيل الدرجات العلمية المنصوص عليها في هذه الالئحة .
مــــــــــ 2ــــــــادة
تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه الالئحة علي المدلوالت المبنية قرين كل
منها-:
• األكاديميـــة  :هـــي مؤسســـة تعليميـــة متخصصـــة بالدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي
وتتبعهــا عــدة مــدارس فــي تخصصــات معينــة ويقصــد باألكاديميــة فــي هــذه الالئحــة
باألكاديمية الليبية.
ً
عددا من األقسام في مجال علمي معين .
• المدرسة :هي كيان علمي تضم
• القسم :أي قسم علمي بالمدرسة .
• الشعبة :هي برنامج متخصص ضمن قسم علمي معين .
• البرنــامج الدراســي :هــو مجموعــة مــن المــواد الدراســية أو البحــث أو كالهمــا معـ ًـا أو
مجموع المواد المطلوب دراستها لغرض اسـتيفاء متطلبـات مـن دبلـوم الدراسـات العليـا
أو االجازة العالية "درجة الماجستير"أو اإلجازة الدقيقة "الدكتوراه".
• الفصـــل الدراســـي  :فتـــرة زمنيـــة محـــددة فـــي الســـنة الدراســـية ويشـــمل المواســـم
الدراسية اإلعتيادية والخاصة كما تحددها األكاديمية .
• السنة الدراسية  :هي فترة زمنية محددة بقرار من رئيس األكاديميـة تشـمل فصـلين
دراسيين على األقل .
• الوحــدة الدراســية :هــي ســاعة دراســية نظريــة أو ســاعتان عمليتــان اســبوعيا طيلــة
الفصل أو العام الدراسي .
• الرسالة :هي الدراسة أو البحث الذي يعده الطالب ضمن متطلبات الحصول على درجة
اإلجازة العالية )الماجستير(
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• األطروحــة :هــي الدراســة أو البحــث الــذي يعــده الطالــب للحصــول عل ـى درجــة االجــازة
الدقيقة )الدكتوراه(
• الطالب :هو الشخص المسجل ألي برنامج من برامج الدراسات العليـا باألكاديميـة سـواء
أن كان على حسابه الخاص أو غير ذلك .
• المشــرف  :هــو االســتاذ الــذي تكلفــه المدرســة بنــاء علــي اقتــراح مــن القســم العلمــي
المختص لإلشراف على الرسالة أو األطروحة التي يعدها الطالب.
• لجنة المناقشة  :مجموعة األساتذة الذين يتم تكليفهم لمناقشة رسالة )الماجسـتير(
أو أطروحة )الدكتوراه(
• الممتحن  :هو األستاذ الذي يكلف كعضو في لجنة المناقشة
• المقرر :هو األستاذ الذي يتم تكليفه نياب ًة عن المشرف عندما يتعذر حضوره
• الملف األكـاديمي للطالـب  :هـو ملـف يشـمل كافـة المسـتندات المطلوبـة للتسـجيل
باألكاديمية كالدرجة الجامعيـة األولـي ،والشـهادة الثانويـة ،وشـهائد التزكيـة ،وغيرهـا
إضافة إلى المقررات الدراسـية التـي يدرسـها فـي كـل فصـل أو سـنة دراسـية برموزهـا
،وأرقامها  ،وعدد وحداتها المقررة والتقديرات التي حصل عليها ورموز تلـك التقـديرات
وقيمتها كما يوضح الملف المعـدل الفصـلي ،والمعـدل التراكمـي وبيـان التقـدير العـام
،فضال عن بيان للمواد الدراسية التي تمت معادلتها ُ
وأعفي منها الطالب المنتقـل مـن
جهة أخرى .

مــــــــــ 3ــــــــادة
• تهذف برامج الدراسات العليا باألكاديمية إلﻰ تحقيق األهداف التالية-:
 .1تخريج كفاءات في مختلف التخصصات العلمية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة .
 .2تقديم االستشارات والدراسات البحثية للمشاكل ذات األبعاد المحلية والعربيـة بشـكل خـاص
والعالمية بشكل عام .
 .3تنمية قدرات الدارسين في مناهج البحث العلمي وأساليبه في المجاالت المختلفة
 .4تنمية المعرفة االنسـانية والمسـاهمة فـي االختراعـات واالبتكـارات العلميـة واالهتمـام
بالحضارة العربية واإلسالمية .
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 .5التواصل مع المؤسسات األكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والعربية والدولية .

مــــــــــ 4ــــــــادة
تنظم هذه الالئحة الدرجات العلمية التي تمنحها األكاديمية وهي -:
 .1درجة االجازة العالية )الماجستير(.
 .2درجة االجازة الدقيقة )الدكتوراه(.

مــــــــــ 5ــــــــادة
يجوز منح الطالب دبلوم الدراسات العليا في حالة عدم استكمال متطلبات اإلجـازة العاليـة
)الماجستير( شرط اجتياز المقررات االساسية ) 30وحده دراسـية( المطلوبـة بنجـاح وبمعـدل
عام اليقل عن ).(B

مــــــــــ 6ــــــــادة
تمنح تسميات الدرجة العلمية بأسماء البرامج المطروحة لها  ،مع االشارة إلى التخصصـات
المعينة.

مــــــــــ 7ــــــــادة
يمنح الطالب إفادة تخرج معتمدة من رئيس األكاديمية وذلك بعد اسـتيفاء الطالـب جميـع
متطلبات التخرج للدرجة المسجل بها.

مــــــــــ 8ــــــــادة
تعتبر اللغة العربيـة واالنجليزيـة لغتـان اساسـيتان فـي التـدريس وإجـراء البحـوث والرسـائل
العلمية باألكاديمية وذلك حسب إمكانيات كل مدرسة ويستثنى من ذلك التخصصات التي
تدرس بغيرهما .
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الفصل الثاني
القبول واالنتقال
مــــــــــ 9ــــــــادة
يتم قبول الطلبة في األكاديمية وفق الشروط اآلتية -:
أوال:شروط عامة :
 .1أال يكون قد ثبت بحق المتقدم أي قرار تأديبي أو تهمة جنائية .
 .2أن يجتاز امتحان القبول و المفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي
يراها القسم العلمي ضرورية للقبول .
 .3يلغى قبول الطالب ويسحب رقم قيده إذا ثبت عدم التحاقه بالدراسة بعد مضي
اسبوعين من تاريخ بدء الدراسة بالفصل.
 .4يتم قبول طلبة ذوي االحتياجات الخاصة وفق امكانيات القسم والمدرسة بعد إجراء
إمتحان المقابلة الشخصية .
 .5أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها المجلس العلمي للقسم وتعلن وقت التقديم .
 .6يتعهد الطالب بااللتزام باللوائح والقوانين المعمول بها داخل األكاديمية .
 .7اتمام المستندات المطلوبة من قبل المسجل العام .
 .8احضار موافقة من جهة العمل على البرنامج الدراسي الذي سجل به الطالب .
ثانيا :شروط خاصة ببرنامج اإلجازة العالية "الماجستير":
حاصال على الشهادة الجامعية من جامعة معتمـده
 .1أن يكون المتقدم لدرجة الماجستير
ً
من قبل المركز الوطني لضمان الجودة في مجال الدراسة باألكاديمية .
 .2يــتم قبــول المعيــدين بالجامعــات الليبيــة بــدون اجــراء امتحــان قبــول علـى أن يــتم تــوفير
المستندات المطلوبة
 .3يجوز للمدرسة وضع شروط أخرى للقبول بالبرنامج .
ثالثا :شروط خاصة ببرنامج االجازة الدقيقة "الدكتوراه":
حاصــال علــى شــهادة الماجســتير مــن األكاديميــة
 .1أن يكــون المتقــدم لدرجــة الــدكتوراه
ً
الليبية أو من أي جامعة معترف بها في مجاالت الدراسة باألكاديمية .
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 .2أن يكون لديه إلمام باللغة اإلنجليزية وفقا للمستوى الذي تحدده المدرسة المختصة .
 .3يجوز للمدرسة إضافة شروط أخرى للقبول بالبرنامج.

مــــــــــ 10ــــــــادة
تعلن المدارس عن مجاالت التخصص للدراسات العليا المتوفرة بها ،وعن عـدد الطلبـة الجـدد
الذين يمكن قبولهم في كل تخصص ،ويشترط أن تكون هذه المعلومـات متاحـة لـدى إدارة
التسجيل قبل موعد بداية تقديم طلبات االلتحاق .

مــــــــــ 11ــــــــادة
تنشأ أو تدمج أو تنقل المـدارس واألقسـام والشـعب بقـرار مـن رئـيس األكاديميـة بنـاء علـى
اقتراح من المجلس العلمي لألكاديمية

مــــــــــ 12ــــــــادة
يجوز إضافة مقررات استدراكية يرى القسم العلمي أنها ضرورية وهذه المقـررات يجـب أن
يجتازهــا الطالــب بتقــدير

C

علــى األقــل و تــدرج فــي كشــف الــدرجات و التحســب نتائجهــا

ضمن المعدل العام للطالب واليسمح للطالب ،باإلستمرار بالدراسة في حالـة رسـوبه فـي
إحدى المواد اإلستدراكية لمرتين متتاليتين.

مــــــــــ  13ــــــــادة
اليجوز قبول أي طالب فـي برنـامجين دراسـيين فـي وقـت واحـد كمـا يجـوز للطالـب دراسـة
برنــامج دراســي أخــر عنــد أنتهائــه مــن برنــامج دراســي أول ويطبــق بشــأنه شــروط القبــول
كطالــب جديــد و بــرقم قيــد جديــد وبشــرط عــدم معادلــة أي مقــرر مــن البرنــامج الدراســي

األول .
مــــــــــ 14ــــــــادة
تقدم طلبات االلتحاق بالدراسات العليـا إلـى إدارة التسـجيل خـالل الفتـرة التـي تعلـن عنهـا
إدارة األكاديمية فتح باب القبول وتقدم الطلبات على النمـوذج المعـد لـذلك مـع اسـتيفاء
كل المستندات المطلوبة .
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مــــــــــ 15ــــــــادة
يــتم إعتمــاد قــوائم المقبــولين مــن قبــل وكيــل الشــؤون العلميــة بنــاء علــى توصــية القســم
العلمي المختص وما يعرضه عميد المدرسـة المختصـة ويلغـى قبـول الطالـب تلقائيـا اذا لـم
يســجل فعليـ ًـا للدراســة فــي الفصــل الــذي قبــل فيــه ويجــوز للمدرســة لظــروف تقبلهــا بعــد
موافقة الشؤون العلمية باألكاديمية تأجيل قبول الطالب.

مــــــــــ 16ــــــــادة
يكون انتقال الطالب كما يلي :
ال :االنتقال بين األقسام و المدارس داخل األكاديمية) تغيير التخصص(.
أو ً
ً
ثانيا:انتقال داخلي بين فروع األكاديمية .
ً
ثالثا:انتقال خارجي )من الجامعات و المؤسسات العلمية المناظرة (

مــــــــــ 17ــــــــادة
يجوز االنتقال الداخلي وفق اللوئح المعتمدة فى ذلك والشروط التالية :
 .1أال

يقل معدله العام عن). (B

 .2عدم وجود مواد راسب بها .
 .3موافقة القسمين المنتقل منه و إليه وفق النموذج رقم )( المعد لذلك.
 .4ال يجوز للطالب اإلنتقال أكثر من مرة واحدة خالل مدة دراسته باألكاديمية.

مــــــــــ 18ــــــــادة
يجــوز االنتقــال بــين فــروع األكاديميــة وفقـ ًـا للشــروط و الضــوابط واإلجــراءات التــي يحــددها
المجلــس العلمــي لألكاديميــة وبمــا ال يتعــارض مــع المــادة ). (17وال يجــوز للطالــب االنتقــال
ألكثر من مرة واحدة خالل مدة دراسته باألكاديمية.

مــــــــــ 19ــــــــادة
يجــوز بقــرار مــن القســم العلمــي المخــتص وموافقــة المجلــس العلمــي للمدرســة
المختصة وبالتنسيق مع إدارة التسجيل الموافقة علﻰ انتقال الطالب مـن جامعـة
ً
وفقـا للضـوابط والشـروط
اخرى معترف بها إلﻰ إحدى مدارس األكاديمية الليبية
األتية:
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 .1أال يكون صدر في حقه قرار فصل.
.2

أال يقل معدله التراكمي عن ثالثة نقاط ). (B

 .3استيفاء شروط القبول في األكاديمية .وشروط القسم الذي يطلب االنتقال إليه.
ً
طبقـا لكـل حالـة.ولـه
 .4يتولى القسم العلمي المختص تقييم ومعادلة المقررات الدراسـية
أن يعادل المقررات التي درسـها الطالـب الراغـب فـي االنتقـال إليـه بغيرهـا مـن المقـررات

للبرنامج الدراسي المنتقل إليه و أال تقل درجة المقرر الذي يتم معادلته عن ). (B
 .5ال تدخل الدرجات أو التقديرات أو المعدالت التي حصل عليهـا الطالـب فـي المقـررات التـي
تم معادلتها في حساب المعدل العام للطالب في األكاديمية وتدرج في كشـف الـدرجات
ويرمز لها بالرمز ). (Tوتحسب ضمن متطلبات التخرج.
 .6أن ال يزيد عدد المقررات المعادلة عن  %50من المقررات المطلوبة .

مــــــــــ 20ــــــــادة
يعين القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئـة التـدريس بالقسـم ويفضـل أن يكـون
المرشد في نفس مجال تخصص الطالب وذلـك مـع بدايـة تسـجيل الطالـب ألول فصـل دراسـي
ويقوم المرشد بتوجيه الطالب من بداية الدراسة إلـى أن يـتم إختيـار مشـرف علـى الرسـالة أو
إتمام الدراسة بمسار المواد .
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الفصل الثالث
التسجيل واإلنسحاب وإيقاف القيد
مــــــــــ 21ــــــــادة
يحدد المجلس العلمـي لألكاديميـة مواعيـد التقـويم األكـاديمي بنـاء علـى اقتـراح مـن المجـالس
العلمية بالمدارس في فترة زمنية كافية تسبق بداية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية

.

مــــــــــ 22ــــــــادة
يكون تجديد القيد في المواعيـد المحـددة  .واليسـمح للطالـب الـذي ال يتقيـد بهـذه المواعيـد
بالتسجيل إال في الحاالت التي تفرضها الظروف الطارئة وبموافقة عميد المدرسة المختص.

مــــــــــ 23ــــــــادة
يجب على الطالب المحافظـة علـى اسـتمرارية التسـجيل فـي بدايـة كـل فصـل دراسـي إلـى حـين
إستكمال متطلبات اإلجازة المطلوبـة )ماجسـتير أو دكتـوراه ( وفـي حالـة عـدم التجديـد لفصـلين
دراسيين متتاليين يتم إيقافه عن الدراسة.

مــــــــــ 24ــــــــادة
يقـوم الطالـب شخصـ ً
ـيا أو الجهـة الداعمـة لــه بـدفع الرســوم الدراسـية مـع بدايــة كـل فصــل أو
سنة دراسية  ،وال يتم تسجيل أو تجديد قيـد الطالـب إال بعـد دفـع الرسـوم المقـررة  ،ويعفـى
الطالب الذي يتحصل على معدل فصلي  4نقـاط فـي مقـررين دراسـيين مـن الرسـوم الدراسـية
للفصــل التــالي لمــرتين فقــط خــالل فتــرة الدراســة وبعــد تعبئــة النمــوذج المعــد لــذلك ويجــوز
للجهــات الداعمــة للطالــب دفــع الرســوم المقــررة دفعــة واحــدة مــع بدايــة تســجيل الطالــب
باألكاديمية .

مــــــــــ 25ــــــــادة
الحد األدنى لعدد الساعات الفصلية المسموح للطالب التسجيل فيها في أي فصل دراسي هـو
ستة ساعات )مقررين دراسيين( والحد األقصى هو تسع ساعات )ثالثة مقرارات دراسية(.
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مــــــــــ 26ــــــــادة
يجوز تسجيل الطالب في مقرر دراسة مستقلة وذلك وفق الشروط التالية -:
 .1أن يكون الطالب قد درس المقرر فيما سبق وتحصل عل درجة أقل من )( C
 .2أن يكون في فصل التخرج.
 .3عدم إمكانية إدراج المقرر في الفصل الدراسى
.4

تعبئة النموذج يحوى المرفقات النمودج المعد لذلك .
مــــــــــ 27ــــــــادة

يكون التسجيل إلعداد رسالة اإلجازة العالية )الماجستير ( أو اطروحة اإلجـازة الدقيقـة )الـدكتوراه
( على النحو التالي -:
 .1بالنســبة لإلجــازة العاليــة الماجســتير يســجل الطالــب بعــد إنهــاء المقــررات الدراســية فــي
الرسالة وفقا للضوابط التي تنص عليها هذه االئحة.
 .2بالنسبة للطلبة المسـجلين ببرنـامج الـدكتوراه يبـدأ تسـجيل الطالـب لألطروحـة بعـد اجتيـازه
بنجاح لإلمتحان الشامل الذي يقرره القسم العلمي المختص.
مــــــــــ 28ــــــــادة
ال يحــق للطلبــة الجــدد ايقــاف القيــد إال لظــروف قــاهرة يقبلهــا القســم العلمــي المخــتص
وموافقة عميد المدرسة التابع لها الطالـب ويسـمح لبـاقي الطلبـة وقـف قيـدهم لفصـليين
دراســيين فقــط طيلــة فتــرة دراســتهم وال تحســب هــذه المــدة مــن ضــمن المــدة المحــددة
للحصــول علــى الدرجــة المســجلين عليهــا ويســتثنى مــن ذلــك اإليقـاف النــاتج عــن نقــص فــي
اإلمكانات.

مــــــــــ 29ــــــــادة
يسمح للطالـب باإلسـقاط واإلضـافة لمقـرر أو أكثـر خـالل مـدة أسـبوعين مـن بدايـة الدراسـة
على أال يتجأوز اإلسقاط و اإلضافة الحد األدنى واألقصى لعـدد الوحـدات المسـموح للطالـب
التســجيل فيهــا فــي الفصــل الدراســي الواحــد وبشــرط موافقــة المرشــد األكــاديمي و القســم
العلمي المختص و إعتماد عميد المدرسة وفق النموذج رقم )( المعد لذلك .

مــــــــــ  30ــــــــادة
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يسـمح للطالـب بعــد موافقـة أسـتاذ المقــرر و المرشـد األكـاديمي والقســم المخـتص واعتمــاد
عميد المدرسة باإلنسحاب من مقرر أو اكثر في موعد أقصاه أسبوع من بدء الدراسة بشـرط أال
يقل عدد المقررات المتبقية بعد االنسحاب عن الحد األدنى للمقررات التـي يجـب التسـجيل بهـا

و يرصد في كشف درجات الطالب الرمز ) .
.(W
مــــــــــ  31ــــــــادة
َ
عـذرا
يسمح للطالب باالنسحاب الكلي من الفصل الدراسي المسـجل فيـه و ذلـك بعـد تقديمـه
مقبوال للقسم و موافقة عميد المدرسـة فـي موعـد أقصـاه نهايـة االسـبوع العاشـر مـن بـدء
ً

الدراسة ويرصد في كشف درجات الطالب ) .
(Wولمرة واحـدة فقـط خـالل فتـرة دراسـته و يجـوز
لعميد المدرسة لظروف قاهرة يتعرض لها الطالب الموافقة على االنسحاب الكلي لمـرة ثانيـة
.

مــــــــــ  32ــــــــادة
ال يلزم الطالب بإعادة المقـرر الـذي انسـحب منـه إذا كـان مـن ضـمن المقـررارت اإلختياريـة وقـام
الطالب بإختيار مادة بديلة .

مــــــــــ  33ــــــــادة
يجوز للطالب عند تعرضـه لظـروف طارئـة تمنعـه مـن دخـول االمتحـان النهـائي أن يتقـدم بطلـب
الحصول على نتيجة غيـر مكمـل علـى النمـوذج المعـد لـذلك ويرصـد فـي كشـف درجـات الطالـب
الرمــز )  (Iعلــى أن يــتم إجــراء االمتحــان خــالل االســبوعين األولــين مــن بدايــة الفصــل الدراســي
التالي .ويشترط أن يكون أعلى تقدير يمنح للطالب في هذا المقرر ). (Bوفـي حالـة عـدم إجـراء
االمتحان في الموعد المحدد بسبب يرجع إلى الطالب بدون عذر يقبله القسم العلمـي المخـتص

يمنح الطالب تقدير راسب ). (F
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الفصل الرابع
نظام الدراسة و االمتحانات
مــــــــــ 34ــــــــادة
يحدد كل قسم برنامج الدراسات العليا به و ذلك بتحديـد مجـاالت التخصـص والمقـررات الدراسـية
ومتطلبات الدرجـة العلميـة المسـجل عليهـا الطالـب وفـق معـايير مركـز ضـمان الجـودة .ويعتمـد
البرنامج الدراسي من المجلس العلمي بالمدرسة والمجلس العلمي باألكاديمية .

مــــــــــ 35ــــــــادة
تكون درجة النجاح ألي مقرر دراسي ) (Cوال يجوز للطالب إعادة مقرر قـد تحصـل فيـه علـى

تقدير ) (Bفأكثر .ويكون نظام التققيم بالفصل وفق األتي :
حدود الدرجة
من

إلﻰ

85

100

81

84

78

80

75

77

71

74

68

70

65
60
55
50
0

67
64
59
54
49

الرمز

النقاط

A
AB+
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CD+
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F

4
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3
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2. 5
2
1. 7
1. 5
1
0
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مــــــــــ 36ــــــــادة
يكــون الحــد األقصــي للمــدة الالزمــة لمتطلبــات اإلجــازة العاليــة )الماجســتير(42شـ ً
ـهرا ولإلجــازة
ً
شهرا من تاريخ التحاق الطالب باألكاديمية.
الدقيقة )الدكتوراه ( 54

مــــــــــ 37ــــــــادة
يجــوز للمجلــس العلمــي لألكاديمي ـة بنـ ً
ـاءا عل ـى توصــية المجلــس العلمــي للمدرســة المختصــة
تمديد فترة الدراسة فوق الحد األقصـى المسـموح بـه بمـا اليتجـأوز سـتة أشـهر للتمديـد فـى
المرة الواحدة وفق الشروط اآلتية:
 .1أن يتقدم الطالب بطلب تمديد الدراسة قبل أربعة أشهر من انقضاء مدة الدراسـة كحـد
أدنى .
 .2أن تكون هناك مبررات مقنعة يوافـق عليهـا المجلـس العلمـي للمدرسـة المختصـة بنـاء
علي توصية القسم العلمي.
.3

يجــب أال يتجـأوز التمديــد ""12شـ ً
ـهرا بالنســبه لإلجــازة العاليــة)الماجســتير( و"" 18

شـ ً
ـهرا

بالنسبة لإلجازة الدقيقة)الدكتوراه (.

الفصل الخامس
ضوابط اإلنذار والفصل التأديب
مــــــــــ 38ــــــــادة
ينذر الطالب فى الحاالت اآلتية-:
 .1إذا انخفض معدله العام عن) (3نقاط ).(B
 .2إذا لم يتحصل الطالب على درجة النجاح ) (Cفى مقرر واحد لمرتين متتاليين .
 .3إذا رسب في مقرر من المقرارات اإلستداركية.
 .4بالنسبة للطالب الدارس فى برنامج الدكتوراه إذا لم يتقدم لالمتحان الشامل
فى الفصل التالي إلنهاء المقررات الدراسية بدون عذر يقبله القسم العلمي
المختص وكذلك فى حالة رسوبه فى االمتحان الشامل.
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 .5إذا انهى المقررات الدراسية ولم يقدم مشروع خطة البحث خالل الفصل
الدارسي التالي إلنهاء المقررات بدون عذر يقبله القسم العلمي المختص.
 .6إذا الحظ األستاذ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته
العلمية بعد إخطار وموافقة القسم العلمي المختص.

مــــــــــ 39ــــــــادة
يحرم الطالـب مـن أداء االمتحـان النهـائي فـى أي مقـرر دراسـي إذا تغيـب بـدون عـذر عـن %25
فـــأكثر مـــن الســـاعات المحـــددة"عـــدد المحاضـــرات الدراســـية"ألي مقـــرر دارســـي ويمـــنح تقـــدير
راسب).(F

مــــــــــ 40ــــــــادة
ـاء عل ـﻰ توصــية مــن المجلــس العلمــي
يفصــل الطالــب بقــرار مــن رئــيس األكاديميــة بنـ ً
باألكاديمية ،ويتم ذلك فﻰ الحاالت اآلتية-:
 .1إذا تحصل على ثالثة إندارات متتالية فى معدله العام.
 .2إذا رسب فى مقرر واحد ثالث مرات.
 .3إذا حصل على تقدير أقل من ) (cفى مقرر استدراكي لمرتين متتاليتين.
 .4إذا لم ينهي جميع متطلبات الدرجة المسجل عليها قبل انقضاء المدة المحددة
للدراسة فى المادتين ).(37-36
 .5إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين متتاليين.
 .6إذا ضبط فى حالة غش أثناء االمتحانات بعد استيفاء إجراءات لجنة التحقيق.
 .7إذا ثبتت عدم أمانته العلمية فى البحث الخاص بالرسالة أو األطروحة وتسحب منه
اإلجازه العلمية إذا كانت قد منحت له.
 .8إذا رسب مرتين متتاليتين فى االمتحان الشامل للدكتوراه.
 .9إذا قام بعمل يخل باآلداب العامة أو األنظمة المعمول بها فى األكاديمية.
 .10إذا لم تجاز رسالته أو أطروحته للمرة الثانية.
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 .11إذا إعتدى على عضو هيئة تدريس أو أحد العاملين باألكاديمية أو ما أحدث ضرر
بممتلكات األكاديمية ،وذلك بعد إستيفاء إجراءات لجنة التحقيق.

الفصــــل الســـــادس
شــــــــروط التخـــــــرج
مــــــــــ 41ــــــــادة
تمنح درجة اإلجازه العالية )الماجستير(بشرط اجتياز الطالب عددمن المقررات بمـا اليقـل
عن  30وحـدة دراسـية نجـاح وبمعـدل عـام اليقـل عـن )(Bوإجتيـاز المسـتوي المحـدد فـى
ً
وفقا ألحد المسارين التاليين.
اللغة اإلنجليزية وذلك

المسار األول-الرسالة-:
ً
وفقا لهذا المسار،يجب علي الطالب استيفاء المتطلبات التالية-:
إعداد رسالة علمية معتمدة ،واجتياز امتحان مناقشة الرسالة فى مدة التقـل عـن سـتة
أشهر من صدور قـرار اإلشـراف،والتتجأوز الحـد األقصـى للمـدة المحـددة بالمـادتين رقـم
).(37-36

المسار الثاني -المقررات الدراسية فقط-:
وفقا لهذا المسار ،يجب على الطالـب إجتيـاز عـدد 15وحـدة دراسـية بـدل الرسـالة بنجـاح
وبمعدل عـام اليقـل عـن )(Bبمـا اليتجـأوز الحـد األقصـى للمـدة المحـددة بالمـادتين رقـم
).(37-36

مــــــــــ 42ــــــــادة
ً
وفقا للمتطلبات اآلتية-:
تمنح درجة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه(
 .1اجتياز عدد من المقررات المعتمدة بحيـث التقـل عـن ) (18وحـدة دراسـية وال تزيـد
عن )(24وحدة دراسية بتقدير اليقل عن ).(B
 .2اجتيــاز االمتحــان الشــامل الــذي يحــدده القســم العلمــي المخــتص بعــد اســتكمال

المقررات الدراسية بمعدل عام). (B
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 .3إعــــداد أطروحــــة اإلجــــازة الدقيقــــة تعــــادل 12وحــــدة دراســــية واجتيــــاز امتحــــان
مناقشتها فى مـدة التقـل عـن سـنتين مـن صـدور قـرار اإلشـراف والتتجـأوز الحـد
ً
وفقا ألحكام هذه الالئحة.
األقصى المقرر للحصول على هذه الدرجة
مــــــــــ 43ــــــــادة
بناء علي توصية من
يمنح دبلوم الدراسات العليا بقرار من رئيس األكاديمية
ً
المجلس العلمي باألكاديمية في حالة استكمال المقررات الدراسية األساسية
بنجاح وبمعدل عام اليقل عن ثالثة نقاط ) (Bمع عدم الرغبة أو الفشل فى
ً
وفقا لمسار المقررات الدراسية
إتمام الرسالة أو استكمال المقررات اإلضافية
مع عددم السماح له بالعودة للدراسة.

مــــــــــ 44ــــــــادة
اليجوز منح إفادة تخرج للطالب إال بعد إستفاء متطلبات التخرج المنصوص عليها
بالمادة ) (41ومطابقة نتائج المقررات المطلوبة لدبلوم الدراسات العليا.

مــــــــــ 45ــــــــادة
يتم ايقاف دراسة الطالب بصورة تلقائية عنـد تلبيـة متطلبـات التخـرج جميعهـا للبرنـامج
الدراسي ويتم تغيير وضعه الدراسي إلي "خريج".

الفصل السابع
نظام اإلشراف والتقييم لرسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه
مــــــــــ 46ــــــــادة
يتم إعداد خطة البحث وتقديمها للمجلس العلمي للقسم لالعتمـاد فـى موعـد اليتجـأوز
نهاية الفصل الدراسـي التـالي أنهـى فيـه الطالـب المقـررات الدراسـية وبحيـث التتعـدى
فصلين دراسيين.
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مــــــــــ 47ــــــــادة
بالنســبة لرســالة الماجســتير أو ألطروحــة الــدكتوراه ،يجــوز للمجلــس العلمــي للقســم أن
يشـترط قيـام الطالـب بعـرض خطـة بحثـه أمــام عـدد مـن األسـاتذة المختصـين فـى نفــس
المجال إلبداء مالحظاتهم حول الموضوع قبل اعتماد الخطة .

مــــــــــ 48ــــــــادة
في حالة اعتماد خطة البحث من المجلس العلمي للقسم.يصـدر قـرار مـن عميـد المدرسـة
المختصة بتسجيل موضوع البحث وتكليف مشرف له.

مــــــــــ 49ــــــــادة
اليجــوز إجــراء أي تعــديل فــى عنــوان الرســالة أواألطروحـة إال إذا اقتضــت الضـرورة ذلــك  ،وبنــاء
على كتاب من األستاذ المشرف يبين فيه األوجه العلميـة التـي اسـتدعته للتعـديل وأهميتهـا
للرســالة أو األطروحــة .كمــا اليجــوز تغييــر مشــرف البحــث إال ألســباب يقبلهــا القســم العلمــي
المختص وبموافقه عميد المدرسة على أن يتم التغيير بالكيفية التي تم بها اإلختيار.

مــــــــــ 50ــــــــادة
حاصـال علـي درجـة
يشترط فى المشـرف علـى أطروحـة اإلجـازة الدقيقـة )الـدكتوراه( أن يكـون
ً
اإلجازه الدقيقة وبدرجـة أسـتاذ مشـارك علـى األقـل .بينمـا يشـترط فـى المشـرف علـى رسـالة
اإلجازة العاليـة )الماجسـتير(أن يكـون مـن حملـة اإلجـازة الدقيقـة وبدرجـة أسـتاذ مسـاعد علـى
األقل .كما يجوز للقسم تكليف مشرف ثاني على الرسـالة أواألطروحـة ويصـدر بـذلك قـرار مـن
عميد المدرسة.

مــــــــــ 51ــــــــادة
يتــولى المشــرف توجيــه الطالــب فــى دراســته ومســيرته البحثيــة.وإعــداد النســخة األخيــرة مــن
الرسالة أو األطروحة.كما أن على المشرف أن يشجع الطالب على النشر فى المجالت العلميـة
الداخلية والخارجية وفي المؤتمرات للعمل الناتج عن البحوث الدراسية التي أنجـزت خـالل فتـرة
إعداد المشروع البحثي.
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مــــــــــ 52ــــــــادة
يجب أن اليرتبط المشرف مع الطالب بعالقة قرابة وذلك حتى الدرجة الرابعة.

مــــــــــ 53ــــــــادة
فى حالة كون المشرف تغيب لمـدة تزيـد علـى فصـل دراسـي واحد،وبـدون عـذر يقبلـه القسـم
العلمي أو انسـحاب المشـرف مـن عمليـة اإلشـراف  ،أو إذا حالـت ظـروف خاصـة يتعـذر بسـببها
التواصل بين الطالب والمشرف وتستدعي تغيير المشرف يتقدم الطالب بالتماس إلى القسـم
العلمي المختص لتكليف مشرف بديل مع األخذ في االعتبار المدة المفقودة .

مــــــــــ 54ــــــــادة
يتعين على طالـب رسـالة الماجسـتير تقـديم عـرض علمـي أمـام اللجنـة العلميـة المختصـة عنـد
تقديمه خطة البحث  ،وفي منتصف المدة الزمنية وعند انتهاء األطروحه .

مــــــــــ 55ــــــــادة
يتعــين علـى طالــب الــدكتوراه تقــديم عــرض علمــي أمــام اللجنــة المختصـة عنــد تقديمــه خطــة
البحث  ،وفي منتصف المدة الزمنية وعند إنتهاء االطروحة .
مــــــــــ 56ــــــــادة
مسؤال عما يأتي -:
يكون المشرف الرئيس
ً
 ضــمان إلمــام الطالــب بالمعلومــات المتعلقـة بالبحــث الــذي يقــوم بــه والخطــط الالزم ـة
لفترة البحث .
 لقــاء الطالــب بشــكل متكــرر ومنــتظم للمناقش ـة والتقيــيم والتوجيــه وتقــديم النصــيحة
بخصوص البحث .
 التنسيق بين الطالب والمشرف الثاني إن وجد .
 تشجيع مشاركة الطالب في المؤتمرات العلمية بالداخل والخارج .
 ضــمان تقــديم الرســالة أو االطروحــة وفقــا لــدليل اعــداد الرســالة أو االطروحــة الخــاص
باألكاديمية .
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مــــــــــ 57ــــــــادة
ئوال عن مايأتي -:
يكون المشرف الثاني مس ً
 مساعدة المشرف الرئيس في االشراف على الطالب .
 االشراف على الطالب في حالة تعذر على المشـرف الـرئيس أداء واجبـات اإلشـراف ألي
ظرف كان .
 المشاركة في انجاز مراحل البحث جميعها لخطة بحث الطالب
 ضــمان تقــديم الرســالة أو االطروحــة وفقــا لــدليل إعــداد الرســالة أو االطروحــة الخــاص
باألكاديمية .

مــــــــــ 58ــــــــادة
يجــب ان يخــتص المشــرف الــرئيس والمشــرف الثــاني -إن وجــد -تقــديم تقريــر للقســم العلمــي
المختص عن ماتم انجازه من مراحل البحث وذلك كل ثالثه أشهر علـى أن يوضـح التقريـر مـدى
قدرة الطالب على اكمال المشروع في الوقت المحدد لخطة البحث .

مــــــــــ 59ــــــــادة
عنــد انهــاء الطالــب لبحثــه  ،يتــولى المشــرف الــرئيس والمشــرف الثــاني إن وجــد تقــديم تقريــر
صالحية الرسالة أو االطروحة للمناقشة للقسم العلمي المختص .

مــــــــــ 60ــــــــادة
يجــوز أن يقتــرح المجلــس العلمــي للقســم مقــيم ســري لرســالة الطالــب يكــون متخصصـ ًـا فــي
موضــوع الرســالة بحيــث يقــوم القســم بترشــيح ثالثــة أعضــاء ويقــوم عميــد المدرســة بترشــيح
أحدهم كمقـيم سـري للرسـالة ويـتم إصـدار قـرار مـن رئـيس األكاديميـة أو مـن يخولـه ويعامـل
معاملة عضو لجنة المناقشة .

مــــــــــ 61ــــــــادة
يقترح المجلس العلمي للقسم تشكيل لجنة مناقشة من خمسة أعضاء متخصصين من بيـنهم
األستاذ المشرف بالنسبة ألطروحة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه (،ومن ثالثـة أعضـاء متخصصـين
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من بينهم مشرف الرسالة بالنسبة لرسالة اإلجازة العالية )الماجستير ( على أن يكـون أحـدهم
علي األقل من خارج األكاديميـة  ،ويصـدر بهـا قـرار مـن رئـيس األكاديميـة أو مـن يخولـه بـذلك
بناء على توصية من القسم والمدرسة المختصة .

مــــــــــ 62ــــــــادة
بعد تشكيل لجنة المناقشة يقدم الطالب إلى القسـم المخـتص نسـخا مـن البحـث بعـدد أعضـاء
لجنة المناقشه ويحدد القسم موعد ومكان المناقشة مع مراعاة مايلي -:
 -1أن يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات األخرى للدرجة المسجل بها .
 -2التأكــد مــن كافـــة الضــوابط الموضـــوعية والشــكلية التـــي يحــددها دليـــل إعــداد الرســـائل
واالطروحات العلمية في األكاديمية.
 -3مراجعة الرسالة أو األطروحة من مدقق لغوي معتمد .
 -4أن تمـــنح لجنـــة المناقشـــة فتـــرة ال تقـــل عـــن أســـبوعين لدراســـة رســـالة اإلجـــازة العاليـــة
)الماجستير ( ،وأربعة أسابيع لدراسة أطروحة اإلجازة الدقيقة )الدكتوراه (.
 -5يجب أن تجري المناقشه خالل ثالثة أشهر كحـد أقصـي مـن تـاريخ صـدور قـرار تشـكيل لجنـة
المناقشة على أن تتم المناقشة خالل السنه الدراسية .

مــــــــــ 63ــــــــادة
في حالة تعذر حضور المشرف بشكل نهائي ألي سبب من األسباب مع عدم وجود مشرف
ثاني لرئيس القسم يحق لرئيس القسم تكليف مقرر ينوب عن المشرف في الحضور بعد
موافقة عميد المدرسة ووكيل الشؤون العلمية باألكاديمية  ،أما تعذر حضور أحد أعضاء
لجنة المناقشة بشكل نهائي فيتم استبداله بنفس الطريقة التي تم إختياره بها

.

مــــــــــ 64ــــــــادة
يعلــن قــرار اللجنــة حــال انتهــاء المناقش ـة ويتــولى المشــرف إبــالغ النتيجــة إل ـى القســم خــالل
أسبوع من تاريخ المناقشة  ،على أن يكون قـرار لجنـة المناقشـة باألغلبيـة وال يكـون للمشـرف
رأي في القرار ويكون القرار بإحدى الخيارات اآلتية -:
 .1قبول الرسالة أو األطروحة .
 .2قبول األطروحة مع تعديالت -:
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أ .تعديالت بسيطة .
ب .تعديالت رئيسة .
 .3إعادة المناقشـة بعـد سـتة أشـهر فـي حالـة االجـازة العاليـة "الماجسـتير " وإثنـى عشـر
ً
شهرا في حالة االجازة الدقيقة "الدكتوراه "
 .4رفض الرسالة أو األطروحة.

مــــــــــ 65ــــــــادة
إذا تضمن قرار اللجنة إجراء بعض التعديالت واستكمال بعض النواقص ،علـى المشـرف متابعـة
الطالب إلجـراء ذلـك فـي مـدة ال تتجـاوز شـهرين للتعـديالت البسـيطة وال تتجـاوز أربعـة أشـهر
للتعديالت الرئيسة من تاريخ المناقشة  ،وإذا كان القرار يقضي بإعادة المناقشة يتعين علـى
المشرف متابعة الطالب أثناء إجـراء التعـديالت المطلوبـة فـي مـدة ال تتجـاوز سـتة أشـهر مـن
ً
شهرا ألطروحة الدكتوراه .
تاريخ المناقشة لرسالة الماجستير وإثنى عشر

مــــــــــ 66ــــــــادة
في حالة إعادة المناقشة يكون قرار الرفض نهائيا وال يجوز إعادة المناقشة مرة اخري .

الفصل الثامن
الرسوم الدراسية
مــــــــــ 67ــــــــادة
تدفع الرسوم الدراسية إلى خزينة األكاديمية مقابل ايصـال مـالي،وال يـتم تسـجيل الطالـب أو
قبوله إال بعد اتمام دفع الرسوم الدراسية  ،على أن يتم تسديد الرسوم أثناء فترة التسـجيل
.
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مــــــــــ 68ــــــــادة
تحدد قيمة الرسوم الدراسية وفقا للتخصص وحسب ما تقرره اللوائح الداخلية لألكاديميـة مـع
مراعاة التكلفة في التخصصات المختلفة .

مــــــــــ 69ــــــــادة
ال ترحل الرسوم للطالب إال إذا كان عدم التحاقة بالدراسة ناتج عن أسباب تتعلق باألكاديمية.

مــــــــــ 70ــــــــادة
فيما عدا مـا نصـت عليـه هـذه الالئحـة مـن أحكـام تطبـق ال ئحـة الدراسـات العليـا وأيـة لـوائح
أخرى ذات عالقة صادرة عن رئاسة الحكومه ووزارة التعليم العالي .



ﺇﻧﺘﻬـــــــﻰ
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