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كلامت مضيئة
وإن االهتمـام بقطـاع التعليم مبختلف أنواعه ومستوياتـه وتوفيـر البيئة
الداعمة واملحفزة للبحث العلمي واالبتكار سوف يكون يف سلم أولوياتنا
الوطنية ،وسنمده بكافة أسباب التمكني باعتباره األساس الذي مـن خاللـه
سيتمكن أبناؤنا من اإلسهام يف بناء متطلبات املرحلة املقبلة.

خطاب حرضة صاحب الجاللة السلطان

هيثم بن طارق املعظم
حفظه الله ورعاه

 23فرباير 2020م
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أحمد بن نارص النعيمي
رئيس مجلس اإلدارة
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الحمــد للــه حمــد الشــاكرين  ..والصــاة والســام عــى خاتــم املرســلني ..ســيدنا محمــد وعــى آلــه

املالمئــة بــن مخرجــات التعليــم العــايل وحاجــات أســواق العمــل املحليــة والخارجيــة  ،وكذلــك التطويــر والتحســن

وصحبــه أجمعني.

املســتمر للربامــج األكادمييــة التــي تقدمهــا الكليــة واســتخدام أحــدث األســاليب العلميــة يف التدريــس الجامعــي

إنــه ليــرين أن أضــع هــذه الكلــات املضيئــة بــن صفحــات دليــل أبنــايئ الطلبــة الدارســن

وتوفــر مصــادر تعلــم حديثــة شــاملة بهــدف تفعيــل رســالتنا يف تعزيــز نشــاط البحــث العلمــي الهــادف مبضامينــه

يف أروقــة كليتهــم كليــة الربميــي الجامعيــة والتــي لــوال توفيــق املــوىل عــز وجــل واجتهــاد

التطبيقيــة املوجهــة لخدمــة القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة املختلفــة وانطالقـاً مــن إمياننــا باملســؤولية االجتامعية

املخلصــن مــن أكادمييــن وإداريــن ملــا وصلــت هــذه الكليــة إىل املســتوى التــي هــي عليــه

للكليــة  ،فإننــا نســعى يف الكليــة إىل تعزيــز دور الكليــة يف خدمــة املجتمــع مــن خــال مايتوفــر لــدى الكليــة مــن

اآلن .

إمكانيــات فنيــة وطاقــات أكادمييــة مؤهلــة وكذلــك مــن خــال املبــادرات املجتمعيــة لإلســهام يف رفــع مســتوى

إن انطــاق هــذا املــروع العلمــي الرائــد دامئــا جــاء مــن أجــل إتاحــة فرصــة التعليــم الجامعــي

أداء مؤسســاتنا الوطنيــة ومســاعدتها يف تعزيــز قدرتهــا التنافســية ،كــا يــرين أن أدعــو أبنــايئ طــاب الكليــة

العــايل ألبنائنــا الطلبــة وفــق متطلبــات العــر  ،وانطالقـاً مــن األهــداف الرتبويــة املرتكــزة عــى

لالســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي توفرهــا الكليــة لطالبهــا  ،لتعينهــم عــى الوفــاء بواجباتهــم املســتقبلية.

توظيــف طاقــات الشــباب وتنميتهــم فكريــاً وثقافيــاً وكذلــك ترســيخ قيــم املواطنــة الصالحــة

ختام ـاً أمتنــى أن تنهــض إدارة الكليــة التــي عهــدت إليهــا هــؤالء الطلبــة جيــل املســتقبل  ،بدورهــا يف املســاهمة

لديهــم  ،فقــد وجهنــا الهيئــة األكادمييــة واإلداريــة لتحقيــق أهدافــه االقتصاديــة واالجتامعيــة

لتحقيــق التنميــة الشــاملة وتعزيــز التنافســية االقتصاديــة داخــل وخــارج الســلطنة مــن خــال مواكبــة روح العــر

والثقافيــة.

والتكيــف مــع ظــروف االنفتــاح االقتصــادي.

ولقــد حرصنــا يف كليــة الربميــي الجامعيــة عنــد اختيارنــا للتخصصــات والربامــج التــي نقدمهــا عىل

والله ويل التوفيق
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كلمة عـميـد الكليـة
تســعى كليــة الربميــي الجامعيــة منــذ تأسيســها يف العــام األكادميــي  2004-2003نحــو
الجــودة و التميــز وأن تكــون منــارة إشــعاع ثقــايف و فكــري يف منطقتهــا و ينعكــس ذلــك
جليــا يف رؤيتهــا أن يكــون للطلبــة و الخريجــن و أعضــاء هيئــة التدريــس دورا ريــادا يف التنميــة
اإلقتصاديــة و الثقافيــة محليــا و إقليميــا .ولقــد دأبــت الكليــة عــى مراعــاة و تطبيــق معايــر
الجــودة األكادمييــة وذلــك مــن خــال توفــرِ بيئــة أكادمييــة مالمئــة للطــاب ،هدفهــا رعايــة
اإلبــداع والتميــز واالبتــكار ،وطــرح برامــج أكادمييــة مميــزة و اتبــاع طــرق تعليــم و تعلــم تهــدف

املبــادئ التــي تؤهلــه لســوق العمــل و املســاهمه يف بنــاء الوطــن الــذي يســتحق منــا جميعــا بــذل الغــايل
و النفيس.
و يف هــذا اإلطــار ،يســعدين أن أضــع بــن أيديكــم هــذا الدليــل الــذي يتضمــن معلومــات عــن التعليــات الخاصــة
مبنــح الدرجــات العلميــة البكالوريــوس و الدبلــوم املتقــدم و الدبلــوم يف التخصصــات التــي تطرحهــا الكليــة  ،و كل
مــا يتعلــق بالطالــب أثنــاء فــرة دراســته مــن حقــوق و واجبــات و لوائــح منظمــة  ،متمنيـاً ان يكــون مرشــدا ً لكــم طيلــة
فــرة دراســتكم  ،مجيب ـاً عــن كل أســئلتكم بخصــوص العمليــة التعليميــة بالكليــة.

إىل تنميــة التفكــر النقــدي و التواصــل و االبــداع ،حيــث تطــرح الكليــة جميــع برامجهــا باإلرتبــاط
األكادميــي مــع جامعــات دوليــة و إقليميــة مرموقــة و هــي جامعــة كاليفورنيــا ســتيت نورثــردج
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة  ،و جامعــة عــن شــمس بجمهوريــة مــر العربيــة  ،و الجامعــة
األستاذ الدكتور يارس فؤاد
عميد الكلية
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مع أخلص التمنيات لكم بالتوفيق و النجاح

األردنيــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية .وألننــا نــدرك يف كليــة الربميــي الجامعيــة أن الطالــب
هــو محــور العمليــة التعليميــة ،فلــم ندخــر جهــدا يف تســليحه بالعلــم و املعرفــة و القيــم و
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نبـذه عـن الكليـة
تعــد كليــة الربميــي الجامعيــة أول كليــة خاصــة للتعليــم الجامعــي مبحافظتــي الربميــي والظاهــرة  ،مــن أجــل إتاحــة
فــرص تعليــم أكــر للتعليــم الجامعــي يف الســلطنة اســتجابة ملتطلبــات ســوق العمــل يف ظــل تطلعــات الســلطنة
ملواكبــة املتغــرات الدوليــة يف مختلــف املياديــن العلميــة التقنيــة االقتصاديــه ،واســتنادا ً إىل هــذه الغايــة

حــرص املســتثمرون يف كليــة الربميــي الجامعيــة عــى تبنــي سياســة اســتثامرية طويلــة األجــل تســتند إىل رؤيــة

مســتقبلية واضحــة ومدروســة تهتــم بجــودة التعليــم العــايل وتســعى لالرتقــاء مبســتويات التحصيــل العلمــي
للطلبــة باعتبارهــم املحــرك الواعــد لعجلــة التطــور والتنميــة يف الســلطنة.

رؤيـتنـا
أن يكــون للطلبــة وأعضــاء الهيئــة األكادمييــة دورا ً ريادي ـاً يف
التنميــة االقتصاديةوالثقافيــة محليــاً وإقليميــاً.

رسـالتنـا
أن نــزود خريجينــا باملعرفــة واملهــارات الالزمــة للمســاهمة
يف تحقيــق الرفــاه واالزدهــار لبلدنــا وكذالــك إرشاك كل مــن
الهيئتــن األكادمييــة اإلداريــة يف مســار تطويــر القطــاع العام
والخــاص واملؤسســات غــر الربحيــة يف املجتمــع العــاين.

قيمنا الجوهرية
• املواطنــة :نحــن نشــجع بفعاليــة الــوالء واالنتــاء للوطــن
واملســاهمة يف تنميــة الدميقراطيــة داخــل املجتمــع
واالقتصــاد الحــر.
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العــام مؤكديــن أن تكــون مؤسســتنا محــط ثقــة ومصداقيــة.
• الفريــق :نعمــل معــا كعائلــة واحــدة لتحقيــق مهمتنــا وزرع
روح العمــل الجامعــي وااللتــزام املشــرك والشــعور بالفخــر
واالعتــزاز بأهــداف مؤسســتنا ومنجزاتهــا.

• الرشاكــة:

نســعى إىل جــذب اآلخريــن ملشــاركتنا يف

التشــاور يف شــأن خياراتنــا ونتعــاون عــر الحــدود لتحقيــق
األهــداف املشــركة.

•التعليــم املؤســي:

نشــجع األفــكار واملامرســات

الجديــدة التــي تســهم يف نــر ثقافــة التحســن املســتمر
وإعــداد القيــادات الرتبويــة.
•املرونــة :نفحــص وندقــق النظــر يف محيطنــا بإســتمرار مــن
أجــل استكشــاف أفــكار ومامرســات تعزيــز الخــرة التعليميــة

• الشــفافية :نعــر عــن أفكارنــا برصاحــة ونتخــذ قراراتنــا

وتشــجع التغيــر والقيــام بالعمــل املطلــوب بالرسعــة

ونعــرض نتائــج أعاملنــا بشــفافية عــى صنــاع القــرار والــرأي

املمكنــة.
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األهداف االسرتاتيجية بالخطة االسرتاتيجية
“الجودة مت ّيزنا” 2025-2020م

 -1تطوير نظام اإلدارة والحوكمة
تلتــزم كليــة الربميــي الجامعيــة بالعمــل عــى تفعيــل نظــام اإلدارة والحوكمــة مــن خــال إجــراء مراجعــة ألعــال ومهــام
واختصاصــات مجالــس الكليــة (مجلــس اإلدارة – مجلــس األمنــاء – مجلــس الكليــة) ،كــا تهتــم الكليــة بتحديــث هيكلهــا التنظيمي
مبــا يتناســب وطبيعــة التوســع يف بنيتهــا اإلداريــة واملاليــة ومرافقهــا .كــا تهتــم الكليــة مبراجعــة واســتحداث اللوائــح
والسياســات التــي تنظــم بيئــة العمــل فيهــا.

 -2تحقيق الجودة األكادميية يف عملية التعلم والتعليم والبحث العلمي
تلتــزم كليــة الربميــي الجامعيــة بتحقيــق أعــى املعايــر األكادمييــة وتقديم الربامــج واملســاقات التــي تلبي حاجــات املجتمع
وتربــط بوضــوح بــن النظريــات واملعــارف واملهــارات العمليــة .وتســعى هــذه الكليــة لجــذب األكادمييــن الذيــن يســتطيعون
تصميــم مســاقات تُــري خــرات الطلبــة التعليميــة وترفــع مــن تحصيلهــم األكادميــي ويشــاركون يف املؤمتــرات والنشــاطات
التــي تعقدهــا املنظــات املهنيــة املختلفــة وينخرطــون يف قطاعــي املجتمــع العــام والخــاص.
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 -3توظيف مهارات الطلبة يف تحسني البيئة التعليمية

سامت الخريجني بكلية الربميي الجامع ّية

رشعــت كليــة الربميــي الجامعيــة بتنفيــذ برنامــج طمــوح لتأســيس برامــج أكادمييــة ومســاقات تســاعد الطلبــة عــى تحقيــق
النجــاح عــى مــدى الحيــاة وتســعى هــذه الكليــة إىل الحصــول عــى اعــراف الجامعــات األخــرى وهيئــات االعتــاد األكادميــي
وأصحــاب العمــل نتيجــة للبعــد والعمــق املعــريف لــدى خريجيهــا.

• التواصــل الشــفهي والكتــايب :القــدرة عــى التواصــل وعــرض الحجــج واألفــكار بوضــوح يف أشــكال
شــفهية ومرئيــة ومكتوبــة ولجامهــر مختلفــة.
التفكــر النقــدي :القــدرة عــى التقييــم النقــدي وتحليــل وتفســر املعلومــات مــن مختلــف املصــادر لصياغــة

 -4تفعيل مجاالت خدمة املجتمع املحيل

• فهمهــم الخــاص كطلبــة.

تــرى كليــة الربميــي الجامعيــة نفســها مســاهمة يف تحســن املجتمــع ونهضــة األمــة حيــث تــويل املواطنــة وخدمــة

حلــول خالقــة وإبداعية.

املجتمــع أهميــة كبــرة وتتــوىل مســؤوليتها يف هذا الشــأن ،وتســعى الكليــة إىل تطويــر التعــاون مــع رشكاء يف قطاعات

املجتمــع املحــي واإلقليمــي والــدويل ملواكبــة التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة يف عــامل اليــوم.

• حــل املشــكالت :القــدرة عــى تطبيــق مقاربــة منطقيــة ومنهجيــة لتحديــد املشــاكل والتحقيق فيهــا وصياغة

• صنــع القــرار بشــكل أخالقــي :القــدرة عــى تحقيــق االســتقاللية وامتــاك املهــارات الخاصــة إلدارة
املشــاريع مبــا يف ذلــك حســن التنظيــم ،والعمــل عــى احــرام اآلجــال ،وكذلــك التحكــم يف إدارة الوقــت واملــوارد
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 -5تطوير استخدام املوارد واملرافق والبنى األساسية

والوعــي باألطــر األخالقيــة والقانونيــة ذات الصلــة.

تعمــل كليــة الربميــي باســتمرار عــى تحديــث البنيــة األساســية مبــا فيهــا املبــاين وأنظمــة املعلومــات ملواكبــة النمــو

• املهــارات التقنيــة :الكفــاءة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات املتطــورة واملهــارة يف اســتخدام مصــادر

الــذي ميكّنهــا مــن تــويل دور قيــادي بــن مؤسســات التعليــم العــايل يف املنطقــة.

اإلنرتنــت.
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• العمــل بــروح الفريــق :القــدرة عــى العمــل كجــزء مــن فريــق متنــوع ذي وجهــات نظــر متعــددة تُظهــر مهــارات
التعامــل مــع اآلخريــن وتقديــ ًرا للمشــاركة والتعــاون والعمــل عــى تحقيــق األهــداف املشــركة.
• االعتــزاز بــروح املواطنــة محليــا وعامليــا :الــوالء وااللتــزام القــوي بالتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
للســلطنة وفهــم قضايــا التنــوع والقضايــا الدوليــة املعــارصة.
• احــرام التنــوع واالختــاف :احــرام تنــوع وجهــات النظــر املختلفــة والوعــي بتعــدد الثقافــات مــا يعــزز االنفتــاح
عــى اآلخــر وعــى مختلــف الثقافــات.
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تعليامت منح درجة املاجسترييف القانون الصادرة
عن مجلس كلية الربميي الجامعية

1 .تســمى هــذه التعليــات تعليــات منــح درجــة املاجســتري يف القانــون يف كليــة الربميــي الجامعيــة ويعمــل بهــا اعتبــارا
مــن بــدء العــام الجامعــي (.)2019/2018
2 .تعتــر هــذه التعليــات نافــذة املفعــول إعتبــارا مــن بدايــة الفصــل الــدرايس األول  2018-2019و تطبــق عــى جميــع الطلبــة
املســجلني يف برنامــج املاجســتري يف القانــون
3 .يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة امام كل منها ،ما مل يدل السياق عىل خالف ذلك.
مجلس الكلية :مجلس كلية الربميي الجامعية.
رئيس املجلس :رئيس مجلس الكلية
العميد :عميد الكلية
الربنامج  :برنامج القانون
مجلس الربنامج  :مجلس برنامج القانون.
مدير الربنامج  :مدير برنامج القانون
منسق الربنامج  :منسق برنامج املاجستري يف القانون.
لجنة الربنامج  :لجنة برنامج القانون
الساعه املعتمدة :وحدة قياس أكادميي تقابلها( )16ست عرشة محارضة نظرية.
العبء الدرايس :عدد الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها يف فصل درايس واحد.
الفصل العادي :الفصل األول أو الفصل الثاين من كل عام جامعي.
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املادة (:)1

املادة (:)2

أ) رشوط القبول يف برنامج املاجستري يف القانون:

تطبــق هــذه التعليــات عــى جميــع الطلبــة املســجلني يف برنامــج املاجســتري يف القانــون يف الكليــة إعتبــارا ً مــن بدايــة

1 .أن يكــون الطالــب حاص ـاً عــى درجــة البكالوريــوس يف الحقــوق أو مايعادلــه مــن مؤسســة أكادمييــة معــرف بهــا مــن
قبــل وزارة التعليــم العــايل يف الســلطنة.

الفصــل الــدرايس األول مــن العــام األكادميــي . 2019/2018

2 .أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب يف درجة البكالريوس عن ( )2.5أو مايعادلها يف أنظمة العالمات.

املادة (: )3

3 .يجــوز قبــول الطالــب الحاصــل عــى تقديــر مقبــول بدرجــة البكالريــوس رشيطــة أن يكــون لديــه خــرة عمليــة يف مجــال

يشــكل يف برنامــج القانــون لجنــة لــأرشاف عــى اختيــار املــرف عــى رســالة املاجســتري وإقــرار موضــوع الرســالة ومــروع

التخصــص ال تقــل عــن ســنتني.
4 .يجــوز قبــول الطالــب الحاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف الرشيعــة اإلســامية مــن إحــدى كليــات الرشيعــة و القانــون
مــن جامعــة معــرف بهــا أو املعاهــد القضائيــة املعــرف بهــا بالــروط التاليــة:

خطتهــا برئاســة مديــر الربنامــج واملنســق وعضويــة نائــب مديــر الربنامــج وعضويــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الربنامــج ال
تقــل رتبتهــا العلميــة عــن أســتاذ مشــارك.

5 .أ .أن يكون حاصال عىل معدل تراكمي ال يقل عن  2.5من جدول يتكون من أربعة نقاط أو ما يعادلها.

املادة (:)4

6 .ب .أن يجتــاز الطالــب بنجــاح تســعة مســاقات اســتدراكية ســواء ماجســتري القانــون العــام أو القانــون الخــاص حســب الجــدول

يقــر مجلــس الكليــة بنــاء عــى اقــراح مــن مجلــس الربنامــج الخطــط الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة املاجســتري يف

املعــد لهــذا الغــرض.
7 .ج .أن يحصل الطالب عىل معدل ال يقل عن  +cيف جميع املواد اإلستدراكية.
ب) الرسوم املالية:

القانــون( القانــون العــام أوالقانــون الخــاص ) يف الكليــة وال يجــوز للطالــب التســجيل يف الربنامجــن معــا» او التســجيل يف
احدهــا بعــد تخرجــه مــن الربنامــج االخــر.

املادة(:)5

1 .رسوم التقدم بطلب القبول ( )150ريال عامين تُدفع عند تقديم طلب اإللتحاق (رسوم غري مسرتدة).

توضــع الخطــط الدراســية عــى أســاس نظــام الســاعات املعتمــدة ،ويحــدد لــكل مــادة مــن مــواد الخطــط الدراســية( )3ثــاث

2 .رسم الساعة املعتمدة ( )130ريال ُعامين.

ســاعات معتمــدة.

3 .مبلغ ( )6ريال عامين رسوم انرتنت لكل فصل درايس للطلبة الذين يدرسون عىل نفقتهم الخاصة
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املادة (:)6
يكــون الحــد األدىن لعــدد الســاعات املعتمــدة املطلوبــة لنيــل درجــة املاجســتري يف تخصصــات القانــون العــام والقانــون
الخــاص عــى النحــو التــايل:
التخصص

عدد الساعات املعتمدة املطلوبه

القانون العام

36

القانون الخاص

36

املادة (:)7

22

متطلبات التخصص
االختيارية

التخصص

متطلبات الربنامج
األجبارية

متطلبات التخصص
اإلجبارية

الرسالة

املجموع

القانون العام

12

12

6

6

36

القانون الخاص

12

12

6

6

36

املادة (:)8
أ -يضــع مجلــس الربنامــج وصفــا ملحتــوى املــادة بحيــث يتناســب عــدد الســاعات املعتمــدة املخصصــة لهــا واملخرجــات
التعليميــه املتوخــاه.

تشمل الخطة الدراسية يف كل تخصص متنح فيه درجة املاجستري يف القانون املتطلبات التالية:

ب -تعطــى كل مــادة يف الخطــة الدراســية رقــا يتكــون مــن رمــوز وأرقــام بحيــث تــدل عــى الربنامــج واملســتوى وحقــل

أ) متطلبــات مشــركة إجباريــة لربنامــج املاجســتري  :وهــي مــواد إجباريــة يدرســها جميــع طلبــة ماجســتري القانــون لتزويدهــم

املعرفــة.

بقاعــدة معرفيــة مشــركة وثيقــة الصلــة باملجــال العــام للتخصــص ،وتؤهلهــم لاللتحــاق بالتخصصــات املتوفــره يف برنامــج

	•تثبت إزاء كل مادة يف الخطة الدراسية املتطلبات السابقة أو املتزامنة (إن وجدت),

ماجســتري القانــون

	•يذكر إزاء كل مادة يف الخطة الدراسية عدد الساعات املعتمدة

ب) متطلبــات التخصــص :وهــي تشــمل جميــع املــواد التــي يدرســها جميــع الطلبــة املقبولــن يف التخصــص املعنــي وتتكــون

ج -ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق إال يف الحاالت التالية:

مــن مــواد اجباريــة واختياريــة بحيــث يــدرس الطالــب أربعــة مســاقات يف التخصــص الــذي اختــاره باإلضافــة إىل اختيــار الطالــب

1 .أن يكون الطالب قد درس املتطلب السابق ومل ينجح فيه.

مادتــن بواقــع ( )6ســاعات معتمــدة مــن قامئــة املــواد االختياريــة مــن بــن عــدد املــواد التــي يحددهــا الربنامــج.

2 .أن يتوقف تخرج الطالب عىل ذلك.

ج) متطلبات رسالة املاجستري.

د -إذا ســمح للطالــب بدراســة مــادة مــا متزامنــة مــع متطلبهــا الســابق ثــم حــرم مــن اإلســتمرار بدراســة متطلبهــا الســابق

ويوضح الجدول التايل توزيع الساعات املعتمدة للمتطلبات املشار إليها أعاله :

فإنــه يســتمر يف دراســة تلــك املــادة.
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مدة الدراسة والعبء الدرايس
املادة (:)9
 -1أ .تتكــون الســنة الدراســية مــن فصلــن دراســيني هــا األول والثــاين مــدة كل منهــا ( )17ســبعة عــر أســبوعا مبــا يف ذلك
اإلمتحانــات النهائيــه ،ويجــوز للكليــة اضافــه فصــل درايس صيفــي ال تقــل مدتــه عــن ( )8أســابيع وال يعتــر الفصــل الــدرايس
الصيفــي فصـاً دراســياً عاديـاً لغايــات احتســاب مــدة الدراســة يف الكليــة وإنــذار الطالــب وفصلــه مــن التخصــص أو الكليــة.
ب -مدة الدراسة لنيل درجة املاجستري بعبء عادي للطالب هي ستة فصول دراسية عادية ( ثالث سنوات دراسية).
ج -الحد األدىن للحصول عىل درجة املاجستري هو ( )2سنتني دراسيتني والحد األعىل هو ( )5خمس سنوات دراسية.
 -2يكــون الحــد األدىن للســاعات املعتمــدة التــي يســجلها الطالــب ( )6ســاعات معتمــدة للفصــل الــدرايس ويجــوز مبوافقــة
مديــر الربنامــج أن يســجل الطالــب ( )3ســاعات معتمــدة وملــرة واحــدة خــال فــرة دراســته للربنامــج.
-3يكــون الحــد األدىن للســاعات املعتمــدة التــي يســجلها الطالــب يف الفصــل الــدرايس ( )9تســع ســاعات معتمــدة و يجــوز أن
تصــل إىل ( )12ســاعة معتمــدة يف الفصــل الــدرايس يف الحــاالت التاليــة:
أ -أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب يف الفصل الواحد عن ( )3.7نقاط.
ب -أن يتوقف تخرج الطالب عىل السامح بتسجيل ( )12ساعة معتمدة يف ذات الفصل الذي ينهي فيه الساعات
املعتمدة الالزمة للتخرج.
ج موافقة مدير الربنامج
 -4يقــوم املرشــد األكادميــي بإرشــاد الطالــب لتســجيل املــواد التــي تتناســب مــع خطتــه الدراســية وتتناســب مــع قدراتــه
وتحصيلــه األكادميــي يف الكليــة آخــذا بعــن االعتبــار الحــد األدىن والحــد األعــى لعــدد الســاعات املعتمــدة املســموح للطالــب
تســجيلها يف الفصــل الــدرايس ويتحمــل املرشــد مســؤولية أي خطــأ يف ذلــك.
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 -5يتحمــل الطالــب مســؤولية العــبء الــدرايس الــذي يتناســب مــع قدراتــه واســتيعابه ،ومســؤولية املــواد التــي يســجلها ويجــب
عليــه التأكــد مــن أنهــا واردة ضمــن خطتــه الدراســية وعليــة االســتعانة مبرشــده األكادميــي يف اختيــار مــواده الدراســية ويتحمــل
مســؤولية أي خطــأ يف ذلــك.
 -6يقــوم مديــر القبــول والتســجيل بإلغــاء أي مــادة ألي طالــب يتجــاوز عبئــه الــدرايس يف أي فصــل درايس عــن الحــد األعــى
املســموح بــه مــن الســاعات املعتمــدة.

املواظـــــــــــــبة
املادة (:)10
أ -تشــرط املواظبــة للطالــب يف جميــع املــواد التــي يســجل فيهــا ويقــوم عضــو هيئــة التدريــس برصــد الحضــور والغيــاب
عــى النظــام املحوســب الخــاص بذلــك داخــل القاعــة الدراســية.
ب -ال يجــوز للطالــب أن يتغيــب عــن أكــر مــن ( )%25مــن الســاعات املقــررة للــادة ،أمــا الطلبــة الذيــن ميثلــون الســلطنة أو الكلية
يف نشــاطات رســمية فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز ( )%25مــن مجمــوع ســاعات الحضــور الفصلية.
ج -عــى الطالــب االطــاع عــى نســبة غيابــه عــى حســابه الخــاص يف النظــام االلكــروين بالكليــة مــع تحملــه كامل املســؤوليه
املتعلقــه بذلك..
د -إذا غــاب الطالــب أكــر مــن  %25مــن الســاعات املقــررة للــادة بــدون عــذر مــريض أو قهــري يقبلــه مديــر الربنامــج يحــرم
مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ للــادة بقــرار مــن عميــد الكليــة وتعتــر نتيجتــه يف تلــك املــادة ( )FAأي الرســوب بســبب
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الغيــاب مــا مل يكــن قــد انســحب مــن تلــك املــادة خــال فــرة االنســحاب طبقــا لنــص الفقــرة (ج) مــن املــادة ( )20مــن هــذه
التعليــات وعليــه إعادتهــا إذا كانــت إجباريــة ،أمــا إذا كانــت اختياريــة فلــه أن يعيدهــا أو يختــار مــادة أخــرى غريهــا ويف حالــة
إعــادة نفــس املــادة تلغــى نتيجتــه األوىل ويرصــد لــه نتيجتــه الجديــدة مهــا كانــت ،وإذا اختــار مــادة أخــرى تحســب لــه عالمــة
املــادة االختياريــة الجديــدة وتلغــى عالمــة املــادة االختياريــة التــي رســب بهــا .
هـــ -إذا غــاب الطالــب أكــر مــن  %25مــن الســاعات املقــررة ملــادة مــا وكان هــذا الغيــاب بســبب املــرض أو العــذر القهــري الــذي

اإلمتحانات والعالمات واملعدالت
املادة (:)11
أ -عضــو هيئــة التدريــس مســئول عــن وضــع أســئلة اإلختبــارات واإلمتحانــات وتصحيــح أوراق اإلمتحانــات وادخــال العالمــات يف
نظــام التســجيل بالكليــه ادخــاالً صحيحــا ونهائيا،وتدقيقهــا ،وعليــه إعــام طلبتــه يف بدايــة كل فصــل درايس عــن أســلوب
تقييمــه لتحصيــل الطالــب يف املــواد التــي يدرســها مــن خــال خطــة تدريــس املاده.كــا انــه عــى عضــو هيئــة التدريــس ان

يقبلــه مديــر الربنامــج يعتــر الطالــب منســحبا مــن تلــك املــادة ،وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب طبقــا للفقــرة (ج) مــن املــادة

يقــوم بادخــال عالمــات امتحانــات املنتصــف واالمتحــان النهــايئ عــى نظــام التســجيل بالكليــةيف مــدة ال تتجــاوز  48ســاعة مــن

( )20مــن هــذه التعليــات ،ويبلــغ مديــر الربنامــج مديــر القبــول والتســجيل بذلــك خطيــا ،وتثبــت للطالــب مالحظــة منســحب إزاء

تاريــخ عقــد االختبــار.

تلــك املــادة يف الســجل األكادميــي للطالــب.

ب -يضــع عضــو هيئــة التدريــس خطــة تفصيليــة لتدريــس املــادة واألهــداف واملحتــوى واملراجــع وتــوزع عــى الطلبــة يف

و -يشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن مستشــفى متخصــص أو طبيــب متخصــص ومختومــة ومصــادق
عليهــا مــن جهــة إصدارهــا وللكليــة التحقــق من هــذه الشــهادة بطرقهــا الخاصــة ،وأن تقــدم هــذه الشــهادة إىل مديــر الربنامج
خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن املواظبــة ،ويف الحــاالت القهريــة األخــرى يقــدم الطالــب مــا
يثبــت عــذره القهــري خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.
ز -يقوم مدير الربنامج وأعضاء هيئة التدريس ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام املواظبة آنفة الذكر.

بدايــة الفصــل الــدرايس.
ج -يف حالــه املــادة املتعــددة الشــعب أو التــي يدرســها أو يشــرك يف تدريســها أكــر مــن عضــو هيئــة تدريــس يعــن
مديــر الربنامــج أحدهــم منســقا لوضــع خطــه تدريســية لهــا وتحديــد مواعيــد اإلختبــارات واإلمتحانــات النهائيــة املوحــدة لهــا
واألســلوب املوحــد للتقييــم بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس املــادة اآلخريــن.

اإلمتحانات والعالمات واملعدالت
املادة (:)12
1 .يجري حساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالحروف والنقاط.
2 .يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها عىل النحو التايل:
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أوالً  :املواد النظرية:

املادة (:)14

يخصــص ألعــال الفصــل (  ) %20مــن العالمــة االجامليــة والمتحــان منتصــف الفصــل (  ) %20ويخصــص (  ) %20لالمتحــان الشــفوي

	•كل مــن يتغيــب عــن اختبــار فصــي معلــن عنــه بــدون عــذر قهــري أو مــريض يقبلــه عضــو هيئــة التدريــس للــادة ومديــر

ولالمتحــان النهــايئ (  ) %40ويكــون تحريريــا وشــامال للــادة.

الربنامــج يوضــع لــه (صفــر) يف ذلــك اإلمتحــان ،ويحســب يف عالمتــه النهائيــة.
	•كل مــن يتغيــب عــن اختبــار فصــي معلــن عنــه بعــذر قهــري أو مــريض يقبلــه به عضــو هيئــة التدريــس ومديــر الربنامــج عليه

املادة (:)13

أن يقــدم مــا يثبــت عــذره خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال العــذر ،ويف هــذه الحالــة يعقــد عضــو هيئــة التدريــس بالتنســيق

	•يجب اطالع الطالب عىل أوراق االجابة يف امتحانات املنتصف بعد تصحيحها خالل أسبوع من تاريخ االختبار.

مــع مديــر الربنامــج خــال أســبوع بعــد قبــول العــذر اختبــارا تعويضيــا يكــون مكافئــا لالختبــار الــذي غــاب عنــه الطالــب بنــوع

	•تحفــظ أوراق اإلمتحــان النهــايئ لــدى عضــو هيئــة التدريــس ملــدة فصلــن دراســيني،ثم يجــري اتالفهــا باإلتفــاق بــن عميد

االســئله ومســتواها واملنهــج الــذي درســه الطالــب.

الكليــة ومديــر الربنامــج ومديــر القبول والتســجيل.
	•يقــوم عضــو هيئــة التدريــس برصــد عالماتــه النهائيــة يف النظــام االلكــروين ثــم يقــوم بتأكيدهــا إلكرتوني ـاً لتنتقــل إىل
مديــر الربنامــج خــال مــدة أقصاهــا ( )48ســاعة مــن تاريــخ عقــد اإلمتحــان وبعدهــا يقــوم مديــر الربنامــج بتأكيدهــا إلكرتونيـاً
لتنتقــل إىل عميــد الكليــة ثــم يقــوم عميــد الكليــة بتأكيدهــا بعــد مراجعتهــا واعتامدهــا لتنقــل إىل قاعــدة البيانــات.
	•بعــد اكتــال إدخــال العالمــات النهائيــة وتأكيدهــا مــن قبــل عميــد الكليــة يقــوم مديــر القبــول والتســجيل بعمــل تنفيــذ
الدرجــات الكرتونيـاً وحســاب املعــدالت الفصليــة والرتاكميــة وبعدهــا مبــارشة يتمكــن الطالــب مــن االطــاع عــى نتائجــه مــن
خــال حســابه االلكــروين الخــاص ويتحمــل الطالــب مســؤولية إطالعــه عــى نتائجــه يف نهايــة كل فصــل درايس مبــا يف
ذلــك حالتــه األكادمييــة ( الئحــة الرشف،مســتمر ،تحــت املالحظــه األكادمييــة ،خريــج ،مفصــول.)....

	•كل مــن يتغيــب عــن اإلمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه ملــادة مــا بعــذر قهــري أو مــريض توضــع لــه مالحظــه ( غــر مكتمــل)
وعــى الطالــب أن يتقــدم بعــذره إىل دائــرة القبــول و التســجيل يف مــده أقصاهــا أســبوعني مــن تاريــخ عقــد اإلمتحــان
النهــايئ.
	•يف حالــة قبــول العــذر الــذي تقــدم بــه الطالــب ملديــر الربنامــج يرصــد للطالــب (غــر مكتمــل  ) ICإزاء املــادة التــي منــح
الطالــب فيهــا غــر امكتمــل و يبلــغ مديــر الربنامــج قــراره بقبــول العــذر لعضــو هيئــة التدريــس إلجــراء امتحــان تعويــي
للطالــب يف مــدة أقصاهــا األربعــة أســابيع األوىل مــن بدايــة الفصــل الــدرايس التــايل.
	•يف حالــة غيــاب الطالــب عــن أداء امتحــان غــر املكتمــل الــذي تــم تحديــده واإلعــان عنــه مــن الربنامــج بــدون أي عــذر قهري
أو مــريض يرصــد لــه مــدرس املــادة عالمــة ( )Fيف اإلمتحــان الــذي تغيــب عنــه ,أمــا إذا كان تغيبــه عــن أداء امتحــان ) غــر
املكتمــل ( بســبب عــدم زوال العــذر الــذي تقــدم بــه ســابقا  ،يقــدم طلــب إىل لجنــة اإلمتحانــات غــر املكتملــة بالكليــة و
يف حالــة قبــول العــذر يعطــى فرصــة ثانيــة  ،أمــا يف حالــة عــدم قبــول العــذر الــذي تقــدم بــه الطالــب يعطــى صفــر يف
ذلــك اإلمتحــان.
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	•تســلم نتائــج امتحانــات غــر املكتمــل العالمــات مــن املدرســن إىل مديــر الربنامــج إلقرارهــا وإرســالها للعميــد إلعتامدهــا
ومــن ثــم تحويلهــا إىل دائــرة القبــول والتســجيل لرصدهــا يف ســجل الطالــب األكادميــي.
	•إذا أدت تلــك العالمــة إىل انخفــاض معدلــه الرتاكمــي وحصولــه عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن ثــاث نقــاط فإنــة تطبــق

املادة (:)16
	•لحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو عالمة ( )Cوبالنقاط ()0.2
	•ترصد عالمات املواد بالحروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها.

عــى الطالــب أحــكام الوضــع تحــت املالحظــه األكادمييــه وفصلــه مــن الكليــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )17مــن هــذه
التعليــات.
	•إذا أجــل الطالــب دراســته للفصــل التــايل لفصــل التغيــب عــن اإلمتحــان النهــايئ وحصولــه عــى مالحظــه غــر مكتمــل (ملــادة
/مــواد) فــإن عليــه التقــدم إلمتحــان االكتــال يف أول فصــل ينتظــم فيــه للدراســه.

املادة (:)15
	•يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب لدائــرة القبــول والتســجيل ملراجعــة عالمتــه يف اإلمتحــان النهــايئ خــال مــدة أقصاهــا
أســبوعان مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة رســمياً وعــى مديــر الربنامــج أن يقــوم بتشــكيل لجنــة ثالثيــة لنظــر طلبــات
مراجعــة العالمــات والتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ يف التصحيــح وتصويــب ذلــك الخطــأ إن وجــد وتزويــد مديــر دائــرة القبــول
والتســجيل بنتيجــة املراجعــة مهــا كانــت إلجــراء الــازم وحفــظ طلــب املراجعــة يف ملــف الطالــب.
	•يدفــع الطالــب مبلــغ ( )3ريــاالت عــاين عــن كل طلــب يتقــدم بــه ملراجعــة أي عالمــة مــن عالماتــه ويرفــق اإليصــال املــايل
مــع طلــب املراجعــة الــذي تعــده دائــرة القبــول والتســجيل لهــذه الغايــة.
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النقاط

التقدير

عدد الساعات املعتمدة املطلوبه

4.00

A

100 - 90

3.50

B+

 85إىل أقل من 90

3.00

B

 80إىل أقل من 85

2.50

C+

 75إىل أقل من 80

2.0

C

70إىل أقل من 75

0

F

 0إىل أقل من 70

0

FA

الرسوب بسبب الغياب

0

IC

غري مكتمل

0

W

منسحب
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وضع الطالب تحت املالحظة األكادميية

	•تخصص النقاط والتقديرات التالية لكل من املعدل الفصيل واملعدل الرتاكمي:

التقدير

النقاط

ممتاز

3.70-4

جيد جدا

 -3أقل من 3.7

راسب

أقل من 3.0

املادة(:)17
أ -يوضــع تحــت املالحظــة األكادمييــة الطالــب الــذي يقــل
معدلــه الرتاكمــي عــن( ثالثــة نقــاط ) يف أي فصــل مــن
الفصــول الدراســية باســتثناء الفصــل الــدرايس األول الــذي
التحــق بــه بالكليــة ألن معدلــه فصــى وليــس تراكمــي
ب -عنــد وضــع الطالــب تحــت املالحظــة األكادمييــة فــإن عليــه

	•يجــري حســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرب نقــاط كل مــادة بعــدد ســاعاتها املعتمــدة وقســمة مجمــوع حواصــل
الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة.

أن يرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل ( ثالثــة نقــاط ) فــا فــوق
وذلــك يف مــدة أقصاهــا الفصلــن الدراســيني التاليــن مــن

	•يكون معدل الفصل عبارة عن معدل نقاط املواد التي درسها الطالب نجاحا او رسوبا يف ذلك الفصل.

ذلــك التاريــخ.

	•يكــون املعــدل الرتاكمــي عبــارة عــن معــدل نقــاط جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجاحــا أو رســوبا حتــى تاريــخ حســاب

ج -يفصــل مــن التخصــص الطالــب الــذي اســتمر تحــت املالحظــة

ذلــك املعــدل.
	•يثبت املعدل الفصيل أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عرشيتني.

األكادمييــة بعــد مــرور مــدة الفصلــن الدراســيني املشــار
إليهــا يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة .

	•يضــع مديــر الربنامــج وبنــاء عــى تنســيب مــن مديــر دائــرة القبــول والتســجيل اســم الطالــب الــذي يحصــل عــى معــدل
فصــي ( )3.70ثــاث نقــاط وســبعني يف املائــة فأكــر عــى (الئحــة رشف الربنامــج ) رشيطــة أن ال يقــل العــبء الــدرايس لــه
يف ذلــك الفصــل عــن ( )9ســاعة معتمــدة تدخــل عالماتهــا يف حســاب معدلــه الفصــي ويثبــت ذلــك يف ســجله األكادميــي.
	•يصــدر عميــد الكليــة وبنــاء عــى تنســيب مــن مديــر دائــرة القبــول والتســجيل يف بدايــة كل فصــل درايس قامئــة تســمي
(لوحــة رشف الكليــة) تتضمــن أســاء الطلبــة الذيــن وضعــوا عــى الئحــة رشف الربنامــج مرتــن متتاليتــن.
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د -يخــر الطالــب املفصــول مــن التخصــص إمــا بتغيــر تخصصــه إىل تخصــص آخــر أو بإعطــاءه فرصــة فصــل واحــد ( الفصــل التــايل )

إعادة دراسة املواد

يتمكــن مــن ذلــك يعتــر مفصــوال مــن الكليــة يف نهايــة تلــك الفرصــة .

املادة (:)18

لرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد املطلــوب ( ثالثــة نقــاط ) وإذا متكــن مــن ذلــك يكمــل دراســته يف الكليــة بتخصصــه  ،وإذا مل
ه -عــى الطالــب االطــاع عــى ســجله االكادميــي يف نهايــة كل فصــل درايس مــن خالل حســابه الخاص عــى النظــام االلكرتوين

أ -عــى الطالــب إعــادة دراســة أي مــادة إجباريــة رســب فيهــا ،أمــا إذا كان الرســوب يف مــادة اختياريــة فيجــوز للطالــب دارســة

للكليــة ومتابعة حالتــه األكادميية.

مــادة إختياريــة أخــرى حســب الخطــة الدراســية واملواداملطروحــه يف الجــدول الــدرايس ويف هــذه الحالــة يلغــى تقديــر

و -يفصل من الكلية فصال نهائيا :

املــادة اإلختياريــة التــي رســب بهــا ويحســب لــه تقديــر املــادة االختياريــة الجديــدة يف املعــدل الفصــي واملعــدل الرتاكمــي .

 1 .كل طالــب ال يســتكمل متطلبــات الحصــول عــى درجــة املاجســتري يف املــدة املحــددة واملنصــوص عليهــا يف املــادة ()9
مــن هــذه التعليــات.

ب -للطالــب إعــادة دراســة أي مــادة إجباريــة أوإختياريــة نجــح بهــا (بحــد أقــى مادتــن) وكان تقديــره فيهــا أقــل مــن ثــاث
نقــاط ( )C,C+ويف هــذه الحالــة يحســب لــه التقديــر الجديــد مهــا كان وتلغــى نتيجتــه القدميــة مــن معدلــه الرتاكمــي وتبقــى

2 .كل طالب صدر بحقه قرار فصل من مجلس مختص مبوجب تعليامت تأديب الطلبة.

ظاهــرة يف ســجله األكادميــي وتحســب لــه ســاعات تلــك املــادة يف حســاب الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج مــرة

3 .كل طالــب يخفــق يف إزالــة أثــر املالحظــه األكادمييــه خــال مــدة الفصــل الــدرايس الــذي أعطــي لــه كفرصــة أخــره لرفــع

واحــدة.

معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد املطلــوب مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــا ورد بنصــوص الفقرتــن (هــــ  ،و) مــن هــذه املــادة.

ج -إذا أعــاد الطالــب دراســة مــادة مــا رســب بهــا ســواء أكانــت إجباريــة أو إختياريــة يحســب لــه التقديــر الجديــد مهــا كان ويلغى

ز -إذا حصــل الطالــب يف فصــل درايس مــا عــى نتيجــة غــر مكتمــل وكان الطالــب تحــت طائلــة الفصــل ســواء مــن التخصــص أو

مــن معدلــه الرتاكمــي التقديــر القديــم للــادة  ،وال يجــوز للطالــب دراســة املــادة التــي رســب بهــا يف الكليــة يف أي جامعــة

مــن الكليــة لتــدين معدلــه الرتاكمــي فــإن عــى الربنامــج إجــراء امتحــان إكتــال للطالــب قبــل بدايــة الفصــل التــايل وإعتــاد

أو كليــة أخــرى ســواء داخــل الســلطنة أو خارجهــا .

عالمتــه مــن مديــر الربنامــج وتحويلهــا لعميــد الكليــة للمصادقــة عليهــا وإرســالها ملديــر القبــول والتســجيل لرصدهــا وحســاب
املعــدل الرتاكمــي للطالــب وتحديــد وضعــه األكادميــي وإبالغــه بذلــك قبــل بدايــة الفصــل التــايل.
ح -إذا فصــل طالــب املاجســتري يف القانــون مــن الكليــة وكان قــد اســتوىف رشوط منــح درجــة دبلــوم الدراســات العليــا يف
القانــون املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )28مــن هــذه التعليــات مينــح درجــة دبلــوم الدراســات العليــا يف القانــون .
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الحذف واإلضافة
املادة (:)19
أ -يســمح للطالــب بالحــذف واإلضافــة عــى املــواد التــي ســجلها للفصــل الــدرايس وذلــك خــال أســبوع مــن بدايــة الفصــل
العــادي وال تثبــت لــه يف ســجله مالحظــة منســحب مــن املــادة التــي انســحب منهــا ويتحمــل الطالــب مســؤولية متابعــة

و -يعتــر الطالــب الــذي يتجــاوز غيابــه بعــذر نســبة  %20مــن الســاعات املقــررة لجميــع مــواد الفصــل الــدرايس منســحبا مــن
ذلــك الفصــل ،ويثبــت يف ســجله األكادميــي مالحظــة منســحب إزاء كل مــادة مــن مــواد الفصــل وتعتــر دراســته لذلــك الفصــل
مؤجلــة.
ز -يجــوز للطالــب أن ينســحب مــن جميــع املــواد التــي ســجلها للفصــل الــدرايس و تعتــر دراســته يف ذلــك الفصــل مؤجلــة
رشيطــة أن يتقــدم الطالــب بذلــك حســب ماجــاء يف الفقــرة ج مــن هــذه املــاده.

وضعــه األكادميــي .
ب -ال يســمح للطالــب باالنتقــال مــن شــعبة إىل أخــرى مــن الشــعب املطروحــه يف الجــدول الــدرايس لنفــس املــادة ،إال إذا كان

اإلنقطاع عن الدراسة بالكلية واإلنسحاب منها وتأجيل الدراسة

ج -يســمح للطالــب باإلنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــر بعــد انتهــاء فــرة الحــذف واإلضافــة ولغايــة مــدة أقصاهــا نهايــة

املادة (:)20

ذلــك بســبب التعــارض يف الجــدول الــدرايس للطالــب.
األســبوع الثالــث عــر مــن بــدء الفصــل الــدرايس العــادي ويف هــذه الحالــة تثبــت يف ســجل الطالــب مالحظــة( منســحب) إزاء
املــادة /املــواد التــي انســحب منهــا  ،وال تدخــل هــذه املــادة  /املــواد يف عــداد املــواد التــي درســها مــن حيــث النجــاح
والرســوب ومتطلبــات التخــرج  ،وال تــرد رســوم الســاعات املعتمــدة للطالــب  ،وإذا مل ينســحب الطالــب رســميا مــن املــادة يعتــر
ملزمــا بهــا .
د -إذا انسحب الطالب من جميع املواد التي سجلها يف أي فصل درايس تعترب دراسته لذلك الفصل مؤجله حكام .
ه -يتــم اإلنســحاب مــن مــادة  /مــواد وفقــا للنمــوذج املعــد مــن قبــل دائــرة القبول والتســجيل والــذي يتضمــن موافقة املرشــد
األكادميــي وموافقــة مديــر الربنامــج ويعتمــد مــن قبــل مديــر القبــول والتســجيل ويحفــظ يف ملــف الطالب.
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أ -إذا بــدأ التدريــس يف أي فصــل درايس  ،ومل يكــن الطالــب مســجال لذلــك الفصــل يعتــر الطالــب مؤجـاً لذلــك الفصــل وملــدة
فصــل درايس واحــد واذا اســتمر باالنقطــاع بعدهــا يفقــد الطالــب مقعــدة يف الكليــه.
ب -تحسب مدة اإلنقطاع من الحد األعىل للمدة املسموح بها للدراسة .
ج -إذا فقــد الطالــب مقعــده يف الكليــة بســبب اإلنقطــاع فلــه أن يتقــدم بطلــب جديــد لإللتحــاق بالكليــة وإذا قبــل يف نفــس
تخصصــه األول يحتفــظ بســجله األكادميــي كامــا  ،وإذا قبــل يف تخصــص أخــر تطبــق عليــه أحــكام معادلــة املــواد الــواردة يف
هــذه التعليــات  ،ويحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مــن الكليــة مقابــل كل ()9ســاعة معتمــدة
حســبت للطالــب.
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د -ال يعتمــد الســجل األكادميــي للطالــب إلغــراض مواصلــة دراســته يف الكليــة إذا انقطــع عــن الدراســة بالكليــة ( )10ســنوات
دراســية متصلــة أو أكــر.
ه -تعــاد الرســوم املاليــة التــي دفعهــا الطالــب عنــد انســحابه مــن الكليــة أو عنــد التقــدم بطلــب تأجيــل للفصــل وهــو مســجل
للمــواد عــى النحــو التــايل:
1 .يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أو تأجيلــه قبــل انتهــاء فــرة الحــذف واإلضافــة املعلــن عنهــا يف التقويــم
األكادميــي تعــاد لــه الرســوم بنســبة (..)%100
2 .يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أو تأجيلــه للفصــل خــال (األســبوعني الثــاين والثالــث) مــن الفصــل الــدرايس تعــاد لــه
الرســوم بنســبة (..)%75

املادة (:)21
للطالب أن يتقدم بتأجيل دراسته ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني سواء كانت متقطعةأو متصلة وذلك وفقا ملا ييل:
1 .إذا مل يتقــدم الطالــب بطلــب تأجيــل قبــل بــدء الفصــل الــدرايس فلــه أن يتقــدم خــال مــدة ال تتجــاوز االســبوع الثالــث عــر
مــن الفصــل الــدرايس الــذي يطلــب تأجيلــه.
2 .ال تحسب مدة تأجيل الدراسة من الحد األعىل لسنوات التخرج الواردة يف املادة ( )9من هذه التعليامت.
3 .تعترب مدة التأجيل املنصوص عليها يف املادة ( )20ضمن مدة التأجيل املسموح بها وفق أحكام هذه املادة.
4 .إذا زادت مــدة االنقطــاع عــن التســجيل بالكليــة عــن فصــل درايس واحــد يعتــر الطالــب منقطعـاً عــن الدراســة ويفقــد مقعــدة
با لكلية .

3 .يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أو تأجيلــة للفصــل خــال (األســبوعني الرابــع والخامــس) مــن الفصــل الــدرايس تعــاد
لــه الرســوم بنســبة (..)%50
4 .يف حالة انسحاب الطالب من الكلية أو تأجيله خالل األسبوعني(السادس والسابع) تعاد له الرسوم بنسبة (.)%25
5 .يف حالــة انســحاب الطالــب مــن الكليــة أوتأجيلــة للفصــل الــدرايس بعــد نهايــة االســبوع الســابع ال يعــاد لــه أي نســبة مــن
الرســوم الدراســية.
6 .بالنســبة لرســوم القبــول والبالــغ قيمتهــا ()150ريــال عــاين والتــي يدفعهــا الطالــب عنــد تقدميــه لطلــب القبــول بالكليــة
فإنهــا رســوم غــر مســردة وال تعــاد للطالــب عنــد انســحابه مــن الكليــة يف أي وقــت.
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االنتقال وتغيري التخصص
املادة (:)22
تقــدم طلبــات التســجيل بالكليــة للطلبــة الدارســن مســبقا يف الجامعــات والكليــات الجامعيــة واملعاهــد الجامعيــة إىل مديــر
الربنامــج عــى النــاذج املخصصــة لهــذه الغايــة  ،ويتــم اتخــاذ القــرار املناســب مــن قبلــه وابــاغ القــرار إىل مديــر دائــرة القبول
والتســجيل التخــاذ القــرار املناســب بخصوصهــا وابــاغ الطلبــه بذلك.
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املادة (:)23

2 .إذا كان الطالب مبعوثا من جهة معينة فيشرتط موافقة جهة اإليفاد عىل تغيري تخصصه .

يســمح بتســجيل الطلبــة الدارســن مســبقا مــن الجامعــات والكليــات واملعاهــد األخــرى إىل كليــة الربميــي الجامعيــة يف حــال

ب -يف حالــة املوافقــة عــى تغيــر طالــب لتخصصــه تحســب لــه جميــع املــواد التــي درســها ونجــح بهــا والتــي تقــع ضمــن

توفــر الشــواغر وحســب الــروط التاليــة :

خطتــه الدراســية لتخصصــه الجديــد وتحســب يف معدلــه الرتاكمــي وتلغــى مــن معدلــه الرتاكمــي بقيــة املــواد التــي درســها

1 .أن يستويف الطالب رشوط القبول يف برنامج املاجستري يف القانون يف الكلية.

ومل تحســب لــه  ،واملــواد التــي رســب بهــا  ،وتبقــى ظاهــرة يف ســجله األكادميــي .

2 .أن يكون الطالب منتقال من جامعة أو كلية أو معهد جامعي معرتف به يف السلطنة.

ج -يحســم فصــل واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــات مقابــل كل ( )9ســاعات

3 .أن يكون تخصص الطالب ضمن التخصصات التي تدرس يف الربنامج .

معتمــدة تحســب للطالــب .

4 .أن تكون دراسة الطالب املنتقل وفقا لنظام االنتظام .

د -يعامــل الطالــب املنتقــل مــن تخصصــه معاملــة الطالــب الجديــد مــن حيــث التأجيــل والوضــع تحــت املالحظــة األكادمييــة

5 .أن ال يكــون الطالــب مفصــوال مــن جامعتــه أو كليتــه أو معهــده املنتقــل منهــا ألســباب تأديبيــة وللكليــة أن تتحقــق مــن ذلــك

والفصــل مــن التخصــص ومــن الكليــة .

 ,وإذا تبــن بــأن الطالــب مفصــول ألســباب تأديبيــة يعتــر قبولــه يف الكليــة الغيــا ويتحمــل الطالــب املســؤولية الكاملــة

ه -ال يسمح باإلنتقال من تخصص إىل آخر أكرث من مرة واحدة خالل مدة دراسة الطالب يف الكلية .

نتيجــة لذلــك.

املادة (:)24
يتحمــل الطالــب مســؤولية أي تبعــات تنشــأ عــن تغيــر تخصصــه مــن حيــث التكلفــة املاديــة والحــد األعــى لســنوات التخــرج
واملعــدل الرتاكمــي واملالحظــه األكادمييــه والفصــل وأيــة أمــور أخــرى ترتتــب عــى ذلــك .

املادة (:)25
أ -يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إىل مديــر الربنامــج عــى النــاذج املخصصــة لهــذا الغــرض يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع
األول مــن بدايــة كل فصــل درايس وفــق الــروط التاليــة:
1 .أن يتوفر الشاغر يف التخصص الذي يرغب الطالب اإلنتقال إليه .
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املادة(:)26
تعادل املواد للطالب من خارج الكلية يف جميع الحاالت وفقا ملا ييل:
1 .أن ال يقل تقديره يف املادة عن ( ( ،)Bثالث نقاط ) )%80 ( ،للجامعات أو الكليات أو املعاهد التي تأخذ بنظام العالمات.
2 .ال تدخــل تقديــرات تلــك املــواد التــي تعــادل للطالــب يف حســاب املعــدل الفصــي واملعــدل الرتاكمــي للطالــب وترصــد لــه
نتيجــة ناجــح (  ) Tيف تلــك املــواد.
3 .أن يكــون محتــوى املــادة التــي درســها الطالــب مطابــق مبفرداتــه بنســبة ال تقــل عــن %75للــادة التــي تقابلهــا يف الخطة
الدراســية لتخصــص الطالــب يف الكلية .
4 .أن يكــون الطالــب قــد درس املــواد املطلــوب معادلتهــا يف جامعــة أو كليــة جامعيــة أو معهــد جامعــي تعــرف بــه الكليــة
وباالنتظــام .
5 .ال يحســب أكــر مــن ( )%50مــن الســاعات املعتمــدة الــواردة يف الخطــة الدراســية للتخصــص الــذي يرغــب الطالــب باألنتقــال
إليــه.

الرسوم الدراسيه
املادة (:)27
 -1ال يجــوز تســجيل الطالــب عــى املــواد الدراســية املطروحــة ألي فصــل درايس إال بعــد دفــع الرســوم املاليــة املرتتبــة عليــة
مقابــل عــدد الســاعات املعتمــدة التــي سيســجل لهــا وفــق خطــة الدفــع املعتمــدة مــن الدائــرة املاليــة .
 -2ال يجــوز تأجيــل دفــع الرســوم املاليــة إال يف حــاالت خاصــة جــدا ومبوافقــة رئيــس مجلــس اإلدارة عــى ذلــك بنــاء عــى
تنســيب مــن عميــد الكليــة  ،وأن ال تتجــاوز مــدة التأجيــل نهايــة الشــهر التــايل لطلــب التأجيــل  ،وأن تؤخــذ الضامنــات الالزمــة مــن
دائــرة الشــؤون املاليــة بالكليــة لتســديد تلــك الرســوم  ،وخالفــا لذلــك تلغــى دائــرة القبــول والتســجيل تســجيل الطالــب لذلــك
الفصــل .
 -3ال يجوز تأجيل دفع الرسوم املالية ألي سبب من األسباب يف الحاالت التالية:
 الطالب املتوقع تخرجه يف ذلك الفصل . الطالب الحاصل عىل معدل تراكمي أقل من ( )3.0يف الفصل السابق. الطالب املوقع عليه عقوبة تأديبية خالل الفصل السابق . الطالب الذي مل يدفع الرسوم املؤجلة من الفصول السابقة . الطالب الذي تقدم بطلب انتقال من الكلية . -4ال يجوز يف جميع الحاالت تأجيل أكرث من ( )%50من قيمة الرسوم الدراسية للفصل الدرايس .
 -5ال يجوز إعطاء الطالب أية وثيقة رسمية موقعة ومختومة من الكلية إذا كان عليه رسوم مؤجلة ألي فصل درايس .
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 -6يســتوىف مــن الطالــب رســوم إصــدار شــهادات بــدل فاقــد ورســوم إصــدار رســائل ورســوم إصــدار بطاقــة جامعيــه بــدل
فاقــد وغــر ذلــك مــن الخدمــات املقدمــه للطلبــه وذلــك وفق ـاً للجــدول التــايل:

متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف القانون
املادة (:)28

1

شهادة كرتونية (جدارية) (بدل فاقد).

 30ريال عامين

2

إفادة (بدل فاقد)

 20ريال عامين

3

كشف درجات خريج أصيل

 10ريال عامين

4

بطاقة جامعية (بدل فاقد)

 10ريال عامين

متنح درجة املاجستري يف القانون ( العام  /خاص ) للطالب بعد إمتامه املتطلبات التالية:
أ -النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية لتخصصه .
ب -الحصول عىل معدل تراكمي ال يقل عن ( ثالث نقاط) .
ج -قضــاء الحــد األدىن للمــدة املطلوبــة للحصــول عــى درجــة املاجســتري وعــدم تجــاوز املــدة القصــوى  ،حســبام ورد يف
املــادة (  )9مــن هــذه التعليــات.
د -اجازة الرسالة بعد مناقشتها حسب ما هو وارد بهذه التعليامت.
ه -متنــح درجــة الدبلــوم العــايل يف القانــون ( القانــون الخــاص أو العــام )للطالــب الــذي أتــم متطلبــات الحصــول عــى الدبلــوم
العــايل يف القانــون يف الحــاالت التاليــة :
1 .الرسوب يف رسالة املاجستري.
2 .اذا قــدم املــرف عــى رســالة املاجســتري تقريــرا ً يفيــد عــدم جديــة الطالــب يف البحــث أو عــدم مقدرتــه عــى أكــال
الرســالة.
3 .اذا تقــدم الطالــب بطلــب خطــي باالنســحاب مــن برنامــج املاجســتري وكان قــد انهــى دراســة متطلبــات الدبلــوم العــايل
يف القانــون وهــي جميــع املقــررات الدراســية الــواردة يف خطــة املاجســتري عــدا الرســالة والبالــغ مجموعهــا ( )30ســاعة
معتمــدة ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( )3.0ثــاث نقــاط.

44

AL
UNIVERSITY
COLLEGE
ALBURAIMI
BURAIMI
UNIVERSITY
COLLEGE

BUC
BUC

4 .اذا تجــاوز تســجيل الطالــب الحــد االقــى لســنوات التخــرج للامجســتري وكان قــد انهــى دراســة متطلبــات الدبلــوم العــايل
يف القانــون مبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( )3.0ثــاث نقــاط.
5 .يف جميع الحاالت ال يجوز منح الطالب درجة الدبلوم العايل يف القانون إال اذا كان معدله الرتاكمي ثالث نقاط فأكرث.

أحكام عامـــــــة
املادة (:)29
أ -إذا توقــف احتــال تخــرج طالــب عــى مــادة واحــدة عــى األكــر وكانــت هــذه املــادة املطلوبــة غــر مطروحــة يف الفصــل
الــذي يتخــرج فيــه  ،أو كانــت مطروحــة ومتعارضــة مــع مــواد أخــرى ســواء إجباريــة أو إختياريــة  ،فلمديــر الربنامــج ،أن يوافــق
للطالــب عــى أن يــدرس مــادة أخــرى بديلــة عنهــا مــن نفــس املســتوى ومــن نفــس مقــررات الربنامــج ومســاوية لهــا يف عــدد
الســاعات املعتمــدة .
ب -إذا اســتنفذ الطالــب املــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة املاجســتري واملنصــوص عليهــا يف املــادة ( )9مــن هــذه
التعليــات ألي ســبب كان يعطــى الطالــب فرصــة فصلــن دراســيني عاديــن الســتكامل متطلبــات التخــرج وذلــك مبوافقــة عميــد
الكليــة بنــاء عــى تتســيب مــن مديــر الربنامــج.
ج -يبلغ مدير القبول والتسجيل خطيا بجميع ما ورد يف هذه املادة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
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املادة (:)30
عنــد قبــول طالــب يف الكليــة ســبق لــه أن درس فيهــا ســابقا تحســب لــه املــواد التــي نجــح بهــا ضمــن خطتــه الدراســية
املعتمــدة ســنة قبولــه يف الكليــة يف املــرة الثانيــة  ،وتدخــل يف املعــدل الرتاكمــي وتلغــى مــن ســجله بقيــة املــواد التــي
درســها ومل تحســب لــه واملــواد التــي رســب بهــا ويعامــل معاملــة الطالــب الجديــد مــن حيــث التأجيــل والوضــع تحــت املالحظــة
األكادمييــة والفصــل مــن التخصــص والفصــل مــن الكليــة ويحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مقابــل
كل ( )9تســعه ســاعات معتمــدة .

املادة (:)31
يتــوىل مديــر الربنامــج يف الكليــة مســؤولية طــرح املــواد الدراســية يف كل فصــل درايس مبــا ينســجم مــع الخطــط الدراســية
املعتمــدة لــكل تخصــص ومتابعــة الســر األكادميــي لطالبهــا والتحقــق مــن اســتيفائهم رشوط التخــرج وتدقيــق خططهــم
الدراســية وتبليغهــم بذلــك دوريــا مــن خــال مديــر الربنامــج واملنســق واملرشــدين األكادمييــن وتزويــد دائــرة القبــول
والتســجيل بكشــوف تتضمــن أســاء الطلبــة الذيــن أنهــوا متطلبــات التخــرج يف نهايــة كل فصــل درايس .

املادة (:)32
متنــح شــهادات التخــرج عنــد اســتحقاقها يف نهايــة كل فصــل درايس ويكــون حفــل التخــرج مــرة واحــدة يف العــام مبوعــد
يحــدد مــن قبــل مجلــس الكليــة.
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املادة (:)33

املادة (:)37

عــى الطالــب الــذي يتوقــع تخرجــه يف نهايــة كُل فصــل درايس أن يقــوم بتعبئــة النمــوذج الخــاص بالطلبــة املتوقــع تخرجهــم

تقــع عــى الطالــب مســؤولية تجــاوز نصــوص هــذه التعليــات  ،وإذا خالــف الطالــب هــذه النصــوص فلدائــرة القبــول والتســجيل

لــدى مديــر الربنامــج واملرشــد االكادميــي يف مــدة أقصاهــا مثانيــة أســابيع مــن بدايــة الفصلــن األول والثــاين ،حيــث يقــوم
مديــر الربنامــج واملنســق واملرشــد االكادميــي بالتحقــق مــن اســتيفائه لــروط التخــرج بالتنســيق مع دائــرة القبول والتســجيل

املادة (:)34
ال يســمح للطلبــة الذيــن انهــوا متطلبــات الحصــول عــى درجــة املاجســتري يف القانــون يف الكليــة بتســجيل أي مــواد أخــرى
لغايــات رفــع املعــدل الرتاكمــي.

املادة (:)35
عىل الطالب أن يحصل عىل مصدقة براءة ذمة من الكلية وفق النموذج املعتمد من الكلية الستكامل إجراءات تخرجه.

املادة (:)36
ال يجــوز ألي طالــب أن يحتــج بعــدم علمــه بالتعليــات الــواردة يف هــذا الدليــل أو بعــدم إطالعــه عــى النــرات الصــادرة مــن
الكليــة أو مــا ينــر عــى لوحــات االعــان أو عــى املوقــع االلكــروين للكليــة أو حســابه الخــاص عــى النظــام االلكــروين
للكليــة فيــا يتعلــق بهــذه التعليــات .
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أو برنامــج القانــون أن تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة مبــا يف ذلــك حــذف اســم الطالــب مــن ســجل الطلبــة يف مــادة مــا دون إعــادة أو
ترصيــد رســوم الســاعات املعتمــدة لتلــك املــادة للطالــب.

املادة (:)38
يف حالــة حصــول الطالــب عــى درجــة دبلــوم الدراســات العليــا يف القانــون مــن الكليــة ورغــب بإمتــام دراســته ملرحلة الرســالة
يعتمــد ســجله األكادميــي الســابق بالكامــل مبــا يف ذلــك معدلــه الرتاكمــي رشيطــة أن ال تتجــاوز مــدة انقطاعــه عــن الكليــة
( )10ســنوات دراســية فأكــر وتطبــق عليــة الخطــة الدراســية املعتمــدة للتخصــص ســنة التحاقــه بالكليــة للمــرة الثانيــة  ،اما يف
حالــه قبولــه بتخصــص اخــر فيحســب لــه مــا ال يزيــد عــن  %50مــن مجمــوع الســاعات املعتمــدة يف الخطــة الدراســية للتخصــص
الجديــد رشيطــة أن ال يقــل تقديــر املقــرر املحتســب للطالــب عــن تقديــر ( .) B

املادة (:)39
تحمل درجة املاجستري تاريخ استحقاقها.

املادة (:)40
يبت مجلس الكلية يف أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليامت.
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املادة (:)41
عميــد الكليــة ومســاعدوا العميــد ومديــر الربنامــج واملنســق ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل والجهــات املعنيــه األخــرى يف
الكليــه مســئولون عــن تنفيــذ هــذه التعليــات.

املادة (:)42
يف حالــة رســوب الطالــب بــأي مادة/مــواد نتيجــة للحرمــان بســبب تجــاوز نســبة الغيــاب املقــررة أو يف حالــة ثبــوت حالــة
غــش يف تلــك املــادة مــن قبــل لجنــة التحقيــق مــع الطلبــة أو يف حالــة إنســحاب الطالــب مــن املــادة بعــد الفــرة املحــددة
لالنســحاب واإلضافــة فــإن الرســوم املاليــة لتلــك املــادة  /املــواد ال ترصــد ويتحمــل الطالب دفــع الرســوم ويتحمل املســؤولية
املرتتبــة عــى ذلــك.

املادة (:)43

البطاقات الجامعية للطلبة
البطاقة الجامعية هي ملك للكلية وعىل الطالب إعادتها عند التخرج أو االنسحاب أو الفصل من الكلية
1 .يحصــل الطالــب عنــد قبولــه يف الكليــة ومنحــه الرقــم الجامعــي عــى بطاقــه جامعيــه (  ) id cardالســتخدامها خــال فــرة
دراســته بالكليــة.
2 .عــى الطلبــة إبــراز بطاقاتهــم الجامعيــة للحصــول عــى الخدمــات الجامعيــة املختلفــه مثــل الدخــول إىل االمتحانــات ،
الدخــول اىل حــرم الكليــة  ،االســتفادة مــن أي خدمــات طالبيــة تقدمهــا الكليــة.
3 .اســتخدام البطاقــة الجامعيــه مــن قبــل أشــخاص غــر مخولــن باســتخدامها يعتــر مخالفــة ألنظمــة وتعليــات الكليــة
ويخضــع الشــخص املســتخدم للبطاقــة يف مثــل هــذه الحالــة للعقوبــات التأديبيــة املعمــول بهــا يف الكليــة.

املادة (:)45

مسؤولية الطلبة

الدراسة الخاصة للطلبة الزائرين

الطلبــة امللتحقــن بكليــة الربميــي الجامعيــة يتحملــون املســؤولية الكاملــه املتعلقــه بأمورهــم األكادمييــة واملاليــة بالكلية

يجــوز للطلبــة امللتحقــن بربنامــج ماجســتري القانــون بجامعــات أو كليــات جامعيــة أخــرى معــرف بهــا مــن قبــل الكليــة التســجيل

مــن خــال معرفتهــم وإتباعهــم للتعليــات والسياســات املعتمــدة بالكليــة والصــادرة بدليــل الطالــب الــذي يــزود بــه الطالــب

يف الكليــة لفصــل درايس أو أكــر (دراســة خاصــة) رشيطــة أن يقــدم مايثبــت أنــه طالــب مقيــد يف الجامعــة أو الكليــة التــي

عنــد إلتحاقــه بالكليــة وتتضمــن هــذه التعليــات تســجيل الطالــب  ،إرشــاده األكادميــي  ،املواظبــة ،االمتحانــات ،دفــع الرســوم

يــدرس بهــا ورســالة عــدم مامنعــه مــن الدراســة بكليــة الربميــي الجامعيــة مــن جامعتــه أو كليتــه ويخضــع الطالــب لنفــس
الرســوم الجامعيــه املقــررة يف الكليــة مــع عــدم دفــع رســوم القبــول البالغــة ( )150ريــال عــاين.

50

املادة (:)44

الجامعيــة ،الوضــع تحــت املالحظــة األكادمييــة والفصــل مــن التخصــص أو الفصــل مــن الكليــة وتعليــات االجــراءات التأديبيــة
للطلبــة ،وال يجــوز للطالــب أن يحتــج بعــدم اســتالمه نســخة مــن دليــل الطالــب وعليــه يكــون الطالــب مســئوالَ مســؤولية كاملــة
عــن النتائــج املرتتبــة عــى أفعالــه املتعلقــة بأمــوره األكادمييــة بالكليــة.
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املادة (:)46
معرفــة الطلبــه باللوائــح وإطالعهــم عــى التعليــات  ،املتطلبــات األكادمييــه  ،الربامــج  ،التقويــم الجامعــي  ،الحالــة
األكادمييــه وغــر ذلــك يكــون مــن خــال متابعتهــم للحســاب الخــاص لــكل طالــب عــى النظــام االلكــروين للكليــه ومــن خــال

املادة (:)49

يلعــب املرشــد األكادميــي دورا ً مهـاً يف حيــاة الطالــب الجامعيــة إذ يســاعده عــى تخطــي الصعــاب التــي

تواجهــه يف حياتــه األكادمييــه ويقــوم املرشــد مبــا يــي تجــاه طلبتــه:

االمييــل الرســمي املعطــى لــكل طالــب وال يحــق للطالــب أن يدعــي بعــدم املعرفــه بهــذه اللوائــح والتعليــات حيــث أنهــا

1 .إحاطة طلبته بالخطط الدراسية الخاصة بهم.

متاحــه للجميــع عــر الوســائط املذكــورة آنفــاَ .

2 .متابعه السري األكادميي للطالب واملواءمه بني الخطط الدراسيه واملواد التي يسجلها الطالب.

املادة (:)47

حالة حظر التسجيل
يحظــر عــى الطالــب التســجيل يف فصــل درايس مــا لســبب أو أكــر مــن األســباب األكادمييــه أو املاليــه أو االداريــه أو التأديبيــه
 ،ويتــم إزالــة هــذا الحظــر عــن الطالــب يف حــال زوال الســبب املوجــب للحظــر.

املادة (:)48

اإلرشاد األكادميي

3 .تقديم النصح للطالب من حيث أولويات تسجيل املواد الداخله يف خطته الدراسيه.
4 .متابعه عمليات السحب واالضافه وانجاز املتطلبات السابقه للمواد املختلفه.
5 .متابعــة الوضــع األكادميــي للطلبــه الواقعــن تحــت املالحظــه األكادمييــه ومســاعدتهم يف حســاب العالمــات الالزمــه لرفع
املعــدل الرتاكمــي إىل ( )3.0نقطه.
6 .متابعه مايستجد عىل اللوائح والتعليامت يف الكليه لالستمرار يف تزويد الطالب باالرشاد الصحيح.

املادة (:)50

يجب عىل الطالب القيام مبا ييل إلنجاح عملية األرشاد األكادميي:

يعتــر االرشــاد األكادميــي أحــد مكونــات االســراتيجيه األكادمييــه وعمليــات التعلــم بالكليــه وتقــوم عمليــه االرشــاد اإلكادميــي

1 .معرفة إسم مرشده األكادميي ومكتبه منذ التحاقه بالكليه.

بتزويــد الطلبــه بالتوجيــه الــازم نحوتعظيــم الجهــد لتحقيــق هــدف الطالــب مــن خــال تيســر عمليــه التســجيل ومتابعــة الســر

2 .التواصــل مــع مرشــده قبــل عمليــة التســجيل ملراجعــة املــواد الواجــب تســجيلها مــع خطتــه الدراســيه ومتابعــة املواعيــد

األكادميــي للطالــب خــال مراحلــه الدراســيه حتــى التخــرج.

املهمــه للطالــب واملوضحــه يف التقويــم الجامعــي.
3 .إحاطة املرشد برغبته بتغيري التخصص أو الدرجة العلمية أو االنسحاب من الكليه لتلقى النصح الالزم بهذا الخصوص.
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املادة ( :)51الحضور و الغياب:
األعذار املقبوله للغياب.
أوالً األعذار الطبية:

أ -يجــب ان تكــون صــادره عــن مؤسســة صحيــه حكوميــه معتمــده واذا كانــت املؤسســه الصحيــه خاصــه يجــب تصديــق العــذر

الطبــي مــن الجهــات الحكوميــه املختصــه يف الســلطنه.

ب -إذا كان العــذر الطبــي صــادرا ً عــن مؤسســه خــارج الســلطنه يجــب إجــراء التصاديــق الالزمــه مــن جهــات االختصــاص يف الدولــة

7 .تقدم األعذار بعد تصديقها من طبيبة الكليه إىل مدير برنامج القانون.

8 .يقــوم مديــر الربنامــج بحفــظ األعــذار املقبولــه لديهــم حتــى قبــل صــدور قــرار الحرمــان بيومــن بنهايــة الفصــل حيــث يقوم
مديــر الربنامــج بتزويــد مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بقامئــة بأســاء الطلبــه وتخصصاتهــم الذيــن لديهــم أعــذار مقبولــه
ليتــم منحهــم عالمــة ( )Wبــدالً مــن الحرمــان (.)FA

9 .يقــوم مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بتحويــل ( )FAالحاصــل عليهــا الطالــب بعــد صــدور قــرار عميــد الكليــه بحرمــان الطلبــه
الحاصلــن عــى نســبه غيــاب  %30فأكــر يف املــاده أو املــواد املســجلني بهــا يف فصــل مــا اىل ( )Wحســب أحــكام املادة

( )10مــن تعليــات وأنظمــة الكليــه.

املصــدره للعــذر الطبــي والحصــول عــى التصاديــق الالزمــه مــن الســفارة العامنيــة املعنيــه.

ثانياً:األعذار غري الطبية:

1 .عنــد وفــاة قريــب مــن الدرجــه اآلوىل يقــدم الطالــب مايثبــت الوفــاه ودرجــة القرابــه ويعــذر الطالــب  3أيــام يف هــذه الحاله
ويف حالــة وفــاه قريــب مــن الدرجــه الثانيــه يعــذر الطالــب يــوم واحــد.

2 .األعــذار القهريــه األخــرى كارتبــاط الطالــب بحجــز حريتــه مــن قبــل الجهــات املختصــه ،عــى الطالــب ابــراز مايثبــت ذلــك مــن
الجهــه الحكوميــه املعنيــة باالمــر.

3 .العــدة الرشعيــة بســبب وفــاة الــزوج للطالبــات حســب املــدة التــي تقــع ضمــن الفصــل الــدرايس فــإذا وقــع جــزء مــن فــره
العــدة خــال الفصــل الــدرايس وأدى إىل حرمــان الطالبــه متنــح ( )Wباعتبــار عذرهــا مرشوعـاً.

4 .ال تقبل األعذار الخاصة بدورات تدريبيه أو مواعيد دوام أو مايقاس عىل ذلك.

5 .ال تقبل األعذار الخاصه مبرافقه مريض إال إذا كان املريض طفل واملرافق والدته (الطالبه).

6 .جميــع األعــذار الطبيــه التــي يقدمهــا الطالــب يجــب التأكــد مــن صحتهــا واملصادقــه عليهــا مــن طبيبــة الكليــه وذلــك مــن
خــال تقدميهــا إىل دائــرة شــؤون الطلبــه.
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آلية تقديم الشكاوي من قبل الطلبة
املادة (:)52

1 .يقوم الطالب مبراجعة مدير دائرة شؤون الطلبة للتقدم بالشكوى حسب النموذج املعد بذلك.

2 .يقوم مدير دائرة شؤون الطلبة بتحويل الشكوى إىل مساعد العميد للشؤون األكادميية املساندة.

3 .يقــوم مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة بتحويــل الشــكوى املقدمــة مــن الطالــب إىل اللجنــة املختصــة (
لجنــة التحقيــق يف مخالفــات الطلبــة أو لجنــة املســاءلة األداريــة ألعضــاء الهيئتــن األكادمييــة واإلداريــة بالكليــة) .

4 .تقوم اللجنة املختصة بالتحقيق يف الشكوى املقدمة من الطالب وفقاً لاللية املتبعة بهذا الخصوص .

5 .بعــد األنتهــاء مــن عمليــة التحقيــق يتــم ابــاغ الطالــب مقــدم الشــكوى بنتيجــة التحقيــق وبالقــرار الــذي تــم اتخــاذه
وذلــك مــن خــال مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ تقديــم
الشــكوى.

6 .يتم حفظ نسخة من القرار الصادر عن اللجنة يف ملف الطالب مقدم الشكوى والطرف املشتيك عليه.
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املادة (:)53
أ -توفر الكليه صندوق اقرتاحات لتلقي مالحظات الطلبه البناءه ويتم التعامل مع الصندوق وفقاً ملا ييل:
1 .يفتح الصندوق أسبوعياً من قبل مساعد العميد للشؤون األكادميية املساندة ومدير دائرة شؤون الطلبه.
2 .تتــم مراجعــة جميــع املالحظــات املوجــوده يف الصنــدوق مــن قبــل مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة املســاندة ومدير
دائــرة شــؤون الطلبه.
3 .تثبت هذه املالحظات مبحرض لتوثيقها.
4 .يعرض هذا املحرض عىل عميد الكليه لالطالع واتخاذ االجراء الالزم.
5 .يحال كل موضوع إىل الطرف املعني لإلجابه عليه ومعالجته.
6 .إذا كان املوضــوع عامـاً ميــس مجموعــه كبــره مــن الطلبــه يعــرض املوضــوع عــى مجلــس الكليــه التخــاذ القــرار املناســب
بذلــك أو صياغــة سياســه تضــاف إىل لوائــح الكليــه لتحقيــق مــراد الطلبــه.
7 .اذا كان املوضوع خاصاً بطالب أو مجموعه قليله يحول الطلب اىل القسم املعني التخاذ االجراء املناسب.
8 .يتــم إخطــار الطالــب /ــــة بالقــرار الــذي تــم إتخــاذه تجــاه الشــكوى التــي تقــدم بهــا وذلــك مــن خــال مســاعد العميــد
للشــؤون األكادمييــة املســاندة.
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املادة (:)54

الجدول الدرايس
1 .يقــوم مديــر برنامــج القانــون ونائــب املديــر واملنســق بإعــداد الجــداول الدراســيه الفصليــه بحيــث يتضمــن الجــدول بيانــات
كل شــعبه مطروحــه مثــل رقــم ورمــز املــاده ومواعيــد الطــرح والقاعــه الدراســيه واســم عضــو هيئــة التدريــس والســاعات
املعتمــده للــاده ويراعــى يف ذلــك العــبء التدريــي لعضويــة التدريــس املحــدد بلوائــح الكليــه.
2 .عــى مديــر برنامــج القانــون تزويــد دائــرة القبــول والتســجيل بالجــدول الــدرايس للفصــل األول مــن العــام األكادميــي قبــل
نهايــة األســبوع الثامــن مــن الفصــل الثــاين للعــام األكادميــي الســابق أمــا بالنســبه لجــدول الفصــل الثــاين فيتــم تزويــد
دائــرة القبــول والتســجيل بــه قبــل نهايــه األســبوع الثامــن مــن الفصــل األول مــن نفــس العــام األكادميــي.
3 .يجب أن تخدم الجداول الدراسيه مصلحة الطلبه ورغباتهم أوالً من حيث مواعيد الطرح سواء يف الساعات أو األيام.
4 .تعلــن الجــداول الدراســيه للطلبــة قبــل بــدء التســجيل بأســبوعني عــى األقــل ويكــون ذلــك عــى البوابــة االلكرتونيــة يف
حســابات الطلبــه وعــى موقــع الكليــه وال تــوزع جــداول ورقيــه عــى الطلبــة .

املادة (:)55

ملفات الطلبة:
أ -تعتــر ملفــات الطلبــه رسيــه ويجــب املحافظــه عــى خصوصيــة البيانــات املوجــوده فيهــا ويحتفــظ بهــا يف دائــرة القبــول
والتســجيل يف خزائــن خاصــة وغرفــة مغلقــه.
ب -يجــوز االطــاع عــى ملفــات الطلبــه مــن قبــل مديــر الربنامــج ومســاعدي العميــد ملــرر مــا بعــد مــلء منــوذج خــاص لطلــب

املادة (:)56
الرسالة العلمية
رشوط تسجيل الرسالة
أ) يشرتط لتسجيل الطالب للرسالة ما ييل:
 1 .أن يجتاز بنجاح ومبعدل ال يقل عن ( )3نقاط املساقات اآلتية:
	•املساقات اإلجبارية املشرتكة ( )12ساعة معتمدة.
	•مساقات التخصص اإلختيارية ( )12ساعة معتمدة.
	•مساقات التخصص اإلختيارية ( )6ساعات معتمدة.
2 .أن يختــار الطالــب موضوعــا ذا صلــة بالتخصــص الــذي اختــاره يف املرحلــة األوىل (مرحلــة التخصــص الــذي اختــاره الطالــب)،
وأن يكــون داخــا يف التخصــص الدقيــق للمــرف العلمــي.
 3 .أن يُعد الطالب خطة بحث للموضوع الذي اختاره يوافق عليها املرشف االكادميي.
4 .تقديم حلقة نقاش ( سيمينار ) حول موضوع الرسالة.
5 .أن يوافق مجلس الربنامج عىل املرشف وموضوع الرسالة.

اســتخراج ملــف طالــب مــن مخــزن امللفــات عــى أن يعــاد هــذا امللــف مبــارشة إىل دائــرة القبــول والتســجيل بعــد االنتهــاء مــن
الحاجــه إليــه.
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ب) مدة الرسالة
1 .مدة الرسالة فصلني دراسيني عىل األقل من تاريخ تقديم السيمينار.

وتقدميــه إىل مديــر برنامــج القانــون.
7 .بعــد االنتهــاء مــن إعــداد الرســالة يرســل املــرف تقريــر صالحيــة إىل مديــر الربنامــج يفيــد بانتهــاء الطالــب مــن الرســالة،

2 .يسقط تسجيل الرسالة إذا تجاوز تسجيل الطالب يف الربنامج خمس سنوات دراسية ( )10فصول دراسية.

مــع نســخة ورقيــة واحــدة مــن الرســالة ،عــى أن يقــدم الطالــب مــا يثبــت أن الرســالة تــم تدقيقهــا لغويـاً ،وأنــه تــم إدخالها

3 .يجــوز تعديــل عنــوان الرســالة بــذات الطريقــة التــي متــت بهــا املوافقــة عليــه وتحســب مــدة الرســالة بالعنــوان الجديــد مــن

إىل برنامــج (  ) Turnitinللتحقــق مــن أن نســبة األقتبــاس مل تتجــاوز نســبة .%15

تاريــخ تغيــر العنوان.

8 .تحــدد اللجنــة أعضــاء لجنــة مناقشــة الرســالة ،وتاريــخ ووقــت ومــكان املناقشــة ،وتتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء هيئــة
تدريــس أســتاذ مشــارك عــى األقــل مــن ذوي الخــرة والكفــاءة يف مجــال التخصــص  ،ويتكــون األعضــاء مــن املــرف عــى

ج) إجراءات إعداد الرسالة
1 .بعــد أن ينتهــى الطالــب مــن إنجــاز ( )30ســاعة معتمــدة وفقـاً ملــا ورد بالفقــرة (أ) مــن املــادة ( )60مــن املقــررات الدراســية
ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ثــاث نقــاط يســتطيع أن يســجل الرســالة العلميــة مــع املــرف الــذي تحــدده لجنــة الربنامــج .
2 .يختار الطالب موضوع الرسالة باألتفاق مع املرشف ،ثم يعد خطة بحث مكتملة الجوانب بإرشاف املرشف .

الرســالة ،وعضــو مــن خــارج الكليــة ،وعضــو مــن داخــل الكليــة مــن برنامــج القانــون ويف حالــة عــدم توفــر أعضــاء لجنــة
املناقشــة مــن الرتــب املشــار إليهــا آنفــا يجــوز ملديــر الربنامــج أن يســتعني مــن رتبــة أســتاذ مســاعد ممــن تتوفــر فيهــم
الخــرة املناســبة.
9 .بعــد موافقــة مجلــس الربنامــج ومجلــس الكليــة عــى لجنــة املناقشــة وتاريــخ ووقت ومــكان املناقشــة ،يتــم إعــام الطالب

3 .يتم تحديد موعد السيمينار باإلتفاق بني املرشف اإلكادميي ومنسق الدراسات العليا والطالب.

بذلــك ،ثــم ترســل نســخ مــن الرســالة مــع خطابــات طلــب مشــاركة ىف املناقشــة ،ومنــاذج فارغــة مــن التقاريــر الفرديــة

4 .تناقــش الخطــة ىف الســيمينار ،والــذى يكــون مبثابــة حلقــة بحــث علمــي مفتــوح برئاســة املــرف عــى الرســالة وبحضــور

والجامعيــة إىل أعضــاء اللجنــة قبــل فــرة ال تقــل عــن ثــاث أســابيع مــن موعــد املناقشــة.

مــن يرغــب مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة ويحــدد املــرف النقــاط األساســية التــي تــم مناقشــتها أثنــاء الســمينار
والتــي عــى الطالــب أن يراعيهــا أثنــاء أعــداد الرســالة.
5 .بعــد موافقــة الربنامــج عــى الخطــة البحثيــة يســتكمل الطالــب إعــداد الرســالة تحــت توجيــه وإرشاف املــرف مــن خــال

	10.تجتمع لجنة املناقشة وفق الوقت املحدد ملناقشة الطالب علنياً ىف الرسالة املقدمة منه ،وتكتب تقريرا جامعيا عن ذلك
.10
بشكل يوضح اجتياز الرسالة من عدمه ،مع العلم بأن كل محكم يقدم تقريرا فردياً عن الرسالة وتتم إجراءات مناقشة الرسالة
عىل النحو التايل :

لقــاءات دوريــة مجدولــة بــن الطالــب واملــرف ،يســتطيع املــرف مــن خاللهــا متابعــة الطالــب ىف املراحــل التــي وصــل

أ -يعلن رئيس اللجنة بدء املناقشة وتقديم الطالب وأعضاء اللجنة.

إليهــا يف إعــداد الرســالة وحــل املشــاكل التــي تواجهــه.

ب -يقوم الطالب بعرض ملخص عن رسالته يف مدة زمنية ترتاوح بني  15دقيقة إىل  20دقيقة.

6 .يعــد املــرف تقريــر تفصيــي ربــع ســنوي عــن الطلبــة الذيــن يــرف عليهــم وعــن مراحــل تقدمهــم ىف إنجــاز رســائلهم
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ج -يتــم مناقشــة الطالــب ىف رســالته مــن قبــل أعضــاء لجنــة املناقشــة ،ويحق ألعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة واملدعوين

معــه التقريــر الجامعــي إىل مديــر برنامــج القانــون ،ثــم عميــد الكليــة العتــاده ،ثــم يرســل إىل دائــرة القبــول والتســجيل

حضور املناقشــة.

الســتكامل إجــراءات التخــرج.

د -تجتمع لجنة املناقشة بعد االنتهاء من مناقشة الطالب التخاذ القرار املناسب والذي يتخذ بأغلبية أعضائها.

8 .إذا تضمــن قــرار اللجنــة تأجيــل منــح التقديــر إىل حــن إجــراء الطالــب بعــض التعديــات الجوهريــة عــى أن تُناقــش الرســالة
مــن جديــد ،يتابــع املــرف إجــراء الطالــب للتعديــات املطلوبــة مــن قبــل اللجنــة ،ثــم يتــم إعــادة مناقشــة الرســالة مــن قبل

ه -قرار اللجنة:

ذات اللجنــة  ،ثــم يرســل املــرف تقريــر يفيــد بانتهــاء الطالــب مــن التعديــات املطلوبــة ،ويرســل معــه التقريــر الجامعــى

تتخذ اللجنة إحدى التوصيات التالية :

إىل مديــر الربنامــج ،ثــم عميــد الكليــة العتــاده ،ثــم يرســل إىل دائــرة القبــول والتســجيل الســتكامل إجــراءات التخــرج.

1 .قبول الرسالة بالتقدير الذي تستحقه حسب القواعد السابقة.
2 .قبــول الرســالة وتأجيــل منــح التقديــر اىل حــن اجــراء الطالــب بعــض التعديــات خــال املــدة التــي تحددهــا لجنــة املناقشــة
دون مناقشــة جديــدة.
3 .تأجيــل منــح التقديــر اىل حــن اجــراء الطالــب بعــض التعديــات الجوهريــة عــى أن تُناقــش الرســالة مــن جديــد أمــام ذات
اللجنــة خــال املــدة التــي تحددهــا.

9 .إذا تضمــن قــرار اللجنــة بــأن الرســالة غــر مجــازة ،مينــح الطالــب درجــة الدبلــوم العــايل ىف القانــون يف التخصــص املقيــد
بــه الطالــب وذلــك وفقـاً ملــا ورد يف املــادة ( )28مــن هــذه التعليــات.
	 10.يســلم الطالــب ثــاث نســخ مــن الرســالة بشــكلها النهــايئ بعــد إجــراء التعديــات املطلوبــة ،ونســخة إلكرتونيــة عــى قــرص
.10
مدمــج بصيغــة ( )PDFإىل مكتبــة الكليــة ،وتقســم النســخة اإللكرتونيــة إىل ثالثــة ملفــات كل عــى حــده كالتــايل:
أ -ملف يتضمن ملخص الرسالة باللغة العربية.

4 .إذا مل يقم الطالب بالتعديالت املطلوبة خالل املدة املحددة اعتربت الرسالة مرفوضة.

ب -ملف يتضمن صفحة العنوان ،وصفحة اإلهداء ،وصفحة الشكر والتقدير ،وصفحة توقيعات لجنة املناقشة.

5 .رفض الرسالة.

ج -ملف يتضمن منت الرسالة من بداية صفحة املحتويات إىل نهاية الرسالة.

6 .إذا تضمــن قــرار اللجنــة بــأن الرســالة مجــازة ،يرســل التقريــر الجامعــى إىل مديــر الربنامــج ،ثــم عميــد الكليــة لعرضــه عــى
مجلــس الكليــة العتــاده ،ثــم يرســل إىل دائــرة القبــول والتســجيل الســتكامل إجــراءات التخــرج ،عــى أن يتابــع املــرف

 .11يتقدم الطالب إىل مدير برنامج القانون برسالة خطيه تفوض الكلية يف تصوير الرسالة جزئياً أو كلياً،وذلك لغايات
البحث العلمي مع الجامعات والكليات واملؤسسات العلمية.

قيــام الطالــب بالتعديــات التــي قررتهــا لجنــة املناقشــة والحكــم عــى الرســالة.
7 .إذا تضمــن قــرار اللجنــة بــأن الرســالة مجــازة بعــد إجــراءات تعديــات طفيفــة دون مناقشــة جديــدة يتابــع املــرف إجــراء
الطالــب للتعديــات املطلوبــة مــن قبــل اللجنــة ،ثــم يرســل تقريــر يفيــد بانتهــاء الطالــب مــن التعديــات املطلوبــة ،ويرســل
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املادة (:)61

مواصفات إعداد الخطة البحثية
1 .تعتــر خطــة الرســالة متطلب ـاً أساســياً ومرحلــة مهمــة قبــل البــدء يف التنفيــذ العمــي لخطــوات الرســالة ،وخطــة البحــث
هــى مــروع عمــل ،أو خطــة منظمــة تجمــع عنــارص التفكــر املســبق الالزمــة لتحقيــق الغــرض مــن البحــث.
2 .يتم ترقيم الصفحات باألرقام العربية ... 3، 2 ، 1إلخ يف وسط الصفحة من أسفل ابتدا ًء من املقدمة وحتى النهاية.

3 .يجب التأكد من خلو الخطة البحثية من األخطاء اإلمالئية أو الطباعة.
4 .يجب أن تكون محتويات الخطة البحثية بالرتتيب التايل:

املادة (:)62

مواصفات إعداد رسالة املاجستري
1 .تعتــر رســالة املاجســتري بحــث علمــي ينبغــي أن يتصــف مبنهجيــة واضحــة ومواصفــات محــددة وطريقــة علميــة يف الكتابة،
وتكتــب الرســالة يف برنامــج ماجســتري القانــون باللغــة العربية.
2 .يكتــب عــى الغــاف الخارجــي والصفحــة األوىل مــن الرســالة العنــوان ،واملــرف عــى الرســالة ،وأعضــاء لجنــة املناقشــة،
واســم الطالــب ،والعــام الــدرايس امليــادي والهجــري ،واســم وشــعار الكليــة وشــعار برنامــج القانــون.
3 .ينبغــي أن تكتــب الرســالة مبســافات ســطر ونصــف  ،وبحــروف حجــم ( )14وبنــوع ( ) Simplfiied Arabicعــى ورق قيــاس (،)A4
والعناويــن الرئيســة تكــون بحجــم ( )16غامــق ،والعناويــن الفرعيــة بحجــم ( )14غامــق.

أ -عنوان الرسالة.

4 .يجب أن تكتب األسامء والعبارات واملصطلحات األجنبية بحروف حجم ( )41وبنوع (.)Times New Roman

ب -املقدمة.

5 .يجــب أن تكتــب الهوامــش بحجــم ( )12وبنــوع( )Simplfiied Arabicبالنســبة للغــة العربيــة وبنــوع ( )Times New Roman

ج -مشكلة البحث .
د -أسئلة البحث.
ه -أهداف البحث.
و -أهمية البحث.
ز -منهجية البحث.

بالنســبة للغــة األجنبيــة.
6 .ينبغــي أن يكــون عــرض الحافــات مــن جهــة اليســار ومــن أعــى ومــن أســفل (  ) 2.5ســم ،أمــا مــن جهــة الحافــة اليمنــى
فتكــون (  ) 3.25ســم.
7 .يتــم ترقيــم الصفحــات باألرقــام العربيــة ... 3، 2 ، 1إلــخ يف وســط الصفحــة مــن أســفل ابتــدا ًء مــن املقدمــة وحتــى النهايــة،
أمــا الصفحــات التــي تســبق املقدمــة فرتقــم باألرقــام العربيــة الهجائيــة أ ،ب ،ج ...إلــخ.

8 .يجب التحقق من خلو الرسالة من األخطاء اإلمالئية والطباعة.
9 .يتم ترتيب محتويات الرسالة عىل النحو التايل:
أ.العنوان باللغة العربية بخط ( . ) Simplfiied Arabic
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ب.توقيعات لجنة املناقشة.

د.لجنة مناقشة الرسالة.

ج.اآلية القرآنية (إن وجدت).

ه.السنة امليالدية والهجرية.

هـ.اإلهداء (إن وجد).
ح.الشكر والتقدير ويكون مخترصا ً دون اسهاب أو مبالغة (إن وجد).
ط.امللخــص باللغــة العربيــة مبــا ال يزيــد عــن  350كلمــة ،ويتضمــن :مقدمــة تعريفيــة بالرســالة ،وأهميتهــا ،وأهدافهــا،
ومشــكلتها ،ومنهــج البحــث ،واألدوات ،وأهــم النتائــج والتوصيــات .
ك.فهــرس املحتويــات ويشــمل عناويــن الفصــول ومحتوياتهــا ،والجــداول واملالحــق ،وأرقــام الصفحــات لــكل مــن األبــواب
والفصــول واملباحــث واملطالــب.
.10تقسم الرسالة إىل فصلني أو أكرث ،ويقسم كل فصل إىل مبحثني أو أكرث  ،ويقسم املبحث إىل مطلبني أو أكرث،
وتقسم املطلب إىل فرعني أو أكرث ،وتقسم املطالب إىل فروع.
 .11يجب اتباع الطرق العلمية وفقا للمناهج املتبعة يف الدراسات القانونية ألغراض توثيق مراجع الدراسة ،يف منت
الرسالة ،وكذلك ىف قامئة املراجع ىف نهاية الرسالة.
 .12توضع مالحق الدراسة يف نهاية الرسالة دون احتسابها ضمن صفحات الرسالة ويوضع لها ترقيم أ،ب.....،
 .13يجب أال يتجاوز عدد صفحات الرسالة العلمية عن  150صفحة ،وال يقل عن  100صفحة تقريباً.
 .14يراعى أن يتم تغليف الرسالة باللون الذي يحدده برنامج القانون بعد مناقشتها وتعديلها وأن يكون الغالف من
النوع الكارتوين السميك ،ويتم كتابة البيانات التالية بالرتتيب:
أ.عنوان الرسالة.
ب.رسالة مقدمة الستكامل متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف القانون العام أو الخاص.
ج.اسم الطالب.
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 .15ميكن للباحث استخدام الهوامش يف الحاالت اآلتية:
أ.رشح بعض املفردات أو مناقشة قضية.
ب.تصحيح بعض أخطاء النصوص والتعليق عليها.
ج.اإلشارة إىل املراجع التي تناقش نفس املوضوع.
د.تقديم نبذة قصرية عن حياة شخص له أهمية يف البحث أو التعريف به.
هـ.الداللة عىل املصادر التي تتضمن أدلة تدعم أو تعارض رأي الباحث.
و.إحالة القارئ إىل نصوص قانونية مرتبطة باملوضوع.
 .16يراعى عند االقتباس الحريف من أحد املراجع أن يوضع النص املقتبس بني (عالمتي التنصيص) ،ويجب عدم املبالغة
بنقل النصوص حرفيا إال عند الرضورة ومبا ال يتجاوز ( )20كلمة.
 .17يف حالة وجود الجداول ،فيتم استخدام حجم خط( )21وبنوع ( .) Simplfiied Arabic
 .18يف حالة وجود أشكال أو رسوم أو مخططات فتوضع أرقام لها أسفل الشكل أو الرسم أو املخطط مع عنوان واضح
يبني مضمونه.
 .19يراعى توحيد نظام ترقيم الصفحات ىف الرسالة كلها ،كام يراعى توحيد نظام ترقيم الهوامش يف الرسالة ،بأن
يتم ترقيم هوامش كل صفحة مستقلة ،أو تسلسل الرتقيم من بداية الرسالة لنهايتها.
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2022/2021

السابع
Week 7

الفصل الدرايس األول

الثامن
Week 8

Academic Calendar for 1st. sem. 2021/2022
اليوم
Day
األسبوع
Week

األحد
Sunday

اإلثنني
Monday

الثالثاء
Tuesday

األربعاء
Wednesday

الخميس
Thursday

الجمعة
Friday

السبت
Saturday

األول
Week 1

10/3

10/4

10/5

10/6

10/7

10/8

10/9

10/10

10/11

10/12

10/13

10/14

10/15

10/16

الثالث
Week 3

10/17

10/18

10/19

10/20

10/21

10/22

10/23

الرابع
Week 4

10/24

10/25

10/26

10/27

10/28

10/29

10/30

10/31

2021/11/1

11/2

11/3

11/4

11/5

11/6

11/7

11/8

11/9

11/10

11/11

11/12

11/13

الثاين
Week 2

الخامس
Week 5

السادس
Week 6
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التاسع
Week 9

العارش
Week 10

الحادي عرش
Week 11
الثاين عرش
Week 12
الثالث عرش
Week 13
الرابع عرش
Week 14

الخامس عرش
Week 15

السادس عرش
Week 16
السابع عرش
Week 17

11/14

11/15

11/16

11/17

11/18

11/19

11/20

11/21

11/22

11/23

11/24

11/25

11/26

11/27

11/28

11/29

11/30

2021/12/1

12/2

12/3

12/4

12/5

12/6

12/7

12/8

12/9

12/10

12/11

12/12

12/13

12/14

12/15

12/16

12/17

12/18

12/19

12/20

12/21

12/22

12/23

12/24

12/25

12/26

12/27

12/28

12/29

12/30

12/31

2022/1/1

1/2

3/1

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

1/10

1/11

1/12

1/13

1/14

1/15

1/16

1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/22

1/23

1/24

1/25

1/26

1/27

1/28

1/29
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2022/2021
الفصل الدرايس األول
Academic Calendar for 1st. sem. 2021/2022
اختبار تحديد املستوى للطلبة املقبولني يف الفصل األول

Monday
27/9/2021

إرشاد الطلبة املقبولني الجدد ودفع الرسوم والتسجيل
(تنتهي يوم الخميس املوافق )30/9/2021

Tuesday
28/9/2021

التسجيل للمواد للطلبة املستمرين ودفع الرسوم للفصل الدرايس األول 2022/2021
(تنتهي يوم الخميس املوافق )30/9/2021

Sunday
26/9/2021

بدء الدوام للمحارضات وبدء االنسحاب واإلضافة
(تنتهي مدة االنسحاب واالضافة يوم الخميس )7/10/2021

Sunday
3/10/2021

مناسبة املولد النبوي

Tuesday
19/10/2021

بدء تقديم طلبات االلتحاق للفصل الدرايس الثاين 2022/2021

Sunday
7/11/2021

من العام األكادميي  2022/2021بتامم الساعة ( )10صباحاً
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بدء امتحان منتصف الفصل ( وتنتهي يوم الخميس )2/12/2021

Sunday
21/11/2021

العيد الوطني الحادي والخمسون

Thursday
18/11/2021

إنتهاء مدة االنسحاب من املواد

Thursday
30/12/2021

بدء االمتحان النهايئ

Sunday
1/2022/ 16

انتهاء االمتحان النهايئ

Thursday
27/1/2022

بدء االجازة الفصلية للطالب

Sunday
30/1/2022

إعالن النتائج النهائية

Monday
31/1/2022
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2021/2022

السابع
Week 7

الفصل الدرايس الثاين

الثامن
Week 8

Academic Calendar for 2nd. sem. 2021/2022
اليوم
Day
األسبوع
Week

األحد
Sunday

اإلثنني
Monday

الثالثاء
Tuesday

األربعاء
Wednesday

الخميس
Thursday

الجمعة
Friday

السبت
Saturday

األول
Week 1

2/13

2/14

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/20

2/21

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

الثالث
Week 3

2/27

2/28

2022/3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

الرابع
Week 4

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

3/12

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/18

3/19

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

3/25

3/26

الثاين
Week 2

الخامس
Week 5

السادس
Week 6
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التاسع
Week 9

العارش
Week 10

الحادي عرش
Week 11
الثاين عرش
Week 12
الثالث عرش
Week 13
الرابع عرش
Week 14

الخامس عرش
Week 15

السادس عرش
Week 16
السابع عرش
Week 17

3/27

3/28

3/29

3/30

3/31

2022/4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

4/10

4/11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/17

4/18

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/24

4/25

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

1/5/2022

5/2

5/3

5/4

5/5

5/6

5/7

5/8

5/9

5/10

5/11

5/12

5/13

5/14

5/15

5/16

5/17

5/18

5/19

5/20

5/21

5/22

5/23

5/24

5/25

5/26

5/27

5/28

5/29

5/30

5/31

2022/6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

6/7

6/8

6/9

6/10

6/11
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التقويم الدرايس للعام األكادميي 2021/2022
الفصل الدرايس الثاين
Academic Calendar for 2nd. sem. 2021/2022

إنتهاء االنسحاب من املواد

Thursday
5/5/2022

توقع بداية شهر رمضان

Saturday
2/4/2022

توقع عيد الفطر املبارك

Tuesday
3/5/2022

بدء االمتحان النهايئ

Sunday
29/5/2022

انتهاء االمتحان النهايئ

Thursday
9/6/2022
Sunday
12/6/2022

اختبار تحديد املستوى للطلبة املقبولني يف الفصل الدرايس الثاين

Monday
6/2/2022

التسجيل للمواد للطلبة املستمرين ودفع الرسوم للفصل الدرايس الثاين 2021/2022

Sunday
6/2/2022

إرشاد وتوجيه الطلبة املقبولني الجدد ودفع الرسوم والتسجيل

Monday
7/2/2022

بدء الدوام للمحارضات وبدء االنسحاب واإلضافة
(تنتهي مدة االنسحاب واإلضافة يوم الخميس )17/2/2022

Sunday
13/2/2022

بدء االجازة الفصلية للطالب

مناسبة اإلرساء واملعراج

Tuesday
1/3/2022

إعالن النتائج النهائية للفصل الثاين

بدء امتحان منتصف الفصل (وينتهي يوم الخميس ) 7/4/2022

Sunday
27/3/2022

Monday
13/6/2022

بدء الفصل الدرايس الصيفي  2022/2021وينتهي يوم األحد املوافق 7/8/2022

Monday
13/6/2022

من العام األكادميي  2021/2022بتامم الساعة (  ) 10صباحاً
(ينتهي يوم الخميس )10/2/2022

(تنتهي يوم الخميس املوافق )10/2/2022
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بدء تقديم طلبات االلتحاق للفصل الدرايس األول 2022/2023

Sunday
17/4/2022
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Monday

13/6/2022

Summer registration and Add / Drop starts.
(ends by Thursday 16/6/2022)

Monday

13/6/2022

Classes start

Thursday

16/6/2022

Withdraw period start (ends by Tuesday 21/7/2022)
(Paid fees during this period are non refundable)

Sunday

3/7/2022

Start of Mid-term Exam (ends by Thursday 7/7/2022)

Sunday

10/7/2022

Eid Al Adha

Sunday

31/7/2022

Monday

Academic calendar for Summer semester 2021/2022
Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Week (1)

11/6

12/6

13/6

14/6

15/6

16/6

17/6

Start of Final Examination (ends by Sunday 7/8/2022)

Week (2)

18/6

19/6

20/6

21/6

22/6

23/6

24/6

8/8/2022

Start of vacation for students

Week (3)

25/6

26/6

27/6

28/6

29/6

30/6

1/7

Tuesday

9/8/2022

Final Result Announcement

Week (4)

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

8/7

Tuesday

9/8/2022

Start of Academic Staff vacations

Thursday

22/9/2022

Rejoining of Academic Staff

Sunday

2/10/2022

Start of 1st semester 2022/2023

• Distribution of lectures will be as follows:
• Morning: (8-9:30, 9:30-11, 11-12:30, 12:30-2) from Sunday to Wednesday.
• Evening :( 2-3:30, 3:30-5, 5-6:30, 6:30-8 , 8-9:30 ) from Sunday to Wednesday.
BUC
BUC

AL
UNIVERSITY
COLLEGE
ALBURAIMI
BURAIMI
UNIVERSITY
COLLEGE

Week (5)

عـيـد األضـحـى املبـــارك

Week (6)

16/7

17/7

18/7

19/7

20/7

21/7

22/7

Week (7)

23/7

24/7

25/7

26/7

27/7

28/7

29/7

Week (8)

30/7

31/7

1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

Week (9)

6/8

7/8

8/8

9/8

10/8

11/8

12/8
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