الدليل اإلرشادي
لطلبة الدكتوراه
(إدارة األزمات األمنية)

أهداف كلية الدراسات العليا
 .1تعميق املعارف القانونية والشرطية للطالب ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية ،وذلك بالوقوف على
أحدث النظم القانونية وألامنية املقارنة ،والاستفادة بكل ما هو جديد.
 .2ترسيخ قاعدة البحث العلمي في ألاكاديمية.
 .3تنمية قدرات طالب الدراسات العليا عل ى إتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه في العلوم القانونية
والشرطية وألامنية.
 .4إعداد كوادر على مستوى عال من التخصص في املجالين القانوني والشرطي لتلبية متطلبات مجتمع دولة
إلامارات العربية املتحدة خاصة ،وغيرها من الدول.
 .5دراسة املشكالت القانونية وألامنية ذات ألابعاد املحلية والعربية بصفة خاصة ،والعاملية بصفة عامة.
 .6الارتقاء بمفهوم التواصل بكل أبعاده بين ألاكاديمية واملجتمع في امليادين القانونية وألامنية لتحقيق التعاون
في مختلف املجاالت كي تكون ألاكاديمية مؤسسة علمية ودار خبرة قانونية وأمنية على مستوى مختلف
امليادين وألاصعدة.

الباب ألاول
القبول والتسجيل في برنامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية
ً
أوال :شروط القبول:
 .1أن يكون من مواطني دولة إلامارات العربية املتحدة ،أو من مواطني احدى دول مجلس التعاون الخليجي ،ويجوز مع ذلك بقرار من مجلس
إلادارة قبول طالب من جنسيات أخرى.
َ
 . .2أن يكون من العسكريين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات املسلحة ،ويجوز أيضا قبول املدنيين من العاملين بأجهزة الشرطة أو
القوات املسلحة ،كما يجوز قبول املدنيين من العاملين في املجال القانوني أو الشرطي أو ألامني والذين تتصل أعمال وظائفهم
بالتخصصات املطروحة.
ا
 .3يجب أن يكون الطالب حاصال على درجة املاجستير في إدارة ألازمات ألامنية من أكاديمية شرطة دبي أو من إحدى الكليات أو املعاهد
ا
املعترف بها شريطة أال يقل تقدير الطالب عن (جيد جدا).

ا
 .4وفي جميع ألاحوال يجب أن يكون الطالب حاصال في اختبار إلامارات القياس ي للقبول الجماعي – اللغة إلانجليزية – ( Emsat
 )Achieveعلى ( )1111درجة أو ما يعادلها من شهادة(  )TOEFLبمعدل ( )511درجة أو شهادة ( )IELTSبمعدل ( )5أو املستوى
الخامس في اللغة الفرنسية أو درجة ( )B2من شهادة ( )IESOLالصادرة من >.City & Guilds
ا
 .5أن يكون الطالب حاصال على رخصة قيادة الحاسوب (.)ICDL

ً
ثانيا :الوثائق املطلوبة للتسجيل :
 -1صورة جواز السفر.
 -2صورة من بطاقة الهوية ( للمواطنين و املقيمين في الدولة).
 -3صورة خالصة القيد ( للمواطنين).
 -4صورة مصدقة من شهادة املاجستير و شهادة البكالوريوس.
 -5عدد ( )1صورة شخصية مقاس  6/4بالزي املدني.
 -6التوقيع على إلاقرارات والتعهدات الخاصة باألكاديمية.
ثالثا :إجراءات التسجيل:
للتسجيل في برنامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية فإنه يتم إتباع إلاجراءات التالية:
 -1يلتزم الطالب بالتسجيل عبر املوقع الالكتروني ألكاديمية شرطة دبي أو عن طريق تطبيقها الذكي.
ا
 -2على املتقدم تحميل املستندات املشار إليها سابقا الكترونيا وارفاقها مع طلب التسجيل وذلك عن طريق موقع الاكاديمية .أو
تطبيقها الذكي.
 -3تقوم إدارة القبول والتسجيل بفحص ألاوراق للتأكد من استيفاء الشروط املطلوبة للقبول.
ا
 -4إلدارة القبول و التسجيل أن تطلب حضور الطالب ملقابلة شخصية أو إلجراء اختبار جداره متى كان ذلك ضروريا للبت في
طلب القبول.
 -5تقوم إدارة القبول و التسجيل بعد فحص املستندات في ضوء معايير وشروط القبول واملفاضلة بإخطار طالب التسجيل
بالقرار الصادر بشأن طلبه.
 -6على الطالب في حالة قبول طلبه أن يستوفي باقي إلاجراءات التي تحددها إدارة القبول والتسجيل في الوقت املحدد لذلك.
ُ
رابعا :الرسوم املقررة بشأن برامج الدكتوراه إدارة ألازمات ألامنية:

م

نوع الرسوم

املبلغ

درهم
املعرفة

درهم
الابتكار

1

رسوم مرحلة السنة التمهيدية والدراسة التطبيقية

30,000درهم

10دراهم

10دراهم

2

رسوم إلاعادة في مرحلة السنة التمهيدية والدراسة التطبيقية

 15.000درهم

10دراهم

10دراهم

3

رسوم التسجيل للسنة ألاولى في مرحلة ألاطروحة

30,000درهم

10دراهم

10دراهم

4

رسوم التسجيل للسنة الثانية في مرحلة ألاطروحة

 30.000درهم

10دراهم

10دراهم

5

رسوم التمديد للسنة الثالثة في مرحلة الاطروحة

 15.000درهم

10دراهم

10دراهم

6

رسوم التمديد للسنة الرابعة في مرحلة الاطروحة

 7.500درهم

10دراهم

10دراهم

7

رسوم التمديد للسنة الخامسة في مرحلة الاطروحة

 7.500درهم

10دراهم

10دراهم

رسوم الخدمات التعليمية وإلادارية:
م

نوع الرسوم

املبلغ

1

بطاقة الطالب (بدل تالف)

50درهم

درهم املعرفة
بدون

درهم الابتكار
بدون

2

بطاقة الطالب (بدل فاقد)

 50درهم

بدون

بدون

3

نسخة من الشهادة ( تدفع مرة واحدة
للمستند الذكي)

110درهم

 10دراهم

 10دراهم

مواعيد سداد الرسوم الدراسية لبرنامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية:
 -1بالنسبة للطالب املقيد في مرحلة السنة التمهيدية و مرحلة الدراسة التطبيقية:
يلتزم الطالب بسداد الرسوم الدراسية خالل اسبوع من تاريخ صدور قرار القبول.
 -2بالنسبة للطالب املعيد في مرحلة السنة التمهيدية و مرحلة الدراسة التطبيقية:
يلتزم الطالب بسداد الرسوم الدراسية خالل اسبوع من تاريخ إعالن النتائج النهائية.
 -3بالنسبة للطالب املقيد في السنة ألاولى في مرحلة ألاطروحة:
يلتزم الطالب بسداد الرسوم الدراسية خالل اسبوع من تاريخ إخطاره بموافقة القسم العلمي املختص على الخطة
املقدمة منه.
 -4بالنسبة للطالب الراغب بالتمديد في مرحلة ألاطروحة:
يلتزم الطالب بسداد الرسوم الدراسية خالل اسبوع من تاريخ بدء السنة التالية في مرحلة ألاطروحة.
استرجاع الرسوم:
ا
يتم استرجاع الرسوم الدراسية في الحاالت التالية وذلك وفقا لقرار مجلس إلادارة وهي كالتالي :
 -1الانسحاب قبل بداية الدراسة :يتم خصم  1111من املبلغ املدفوع .
 -2الانسحاب في ألاسبوع ألاول  :استرجاع  %75من املبلغ املدفوع .
 -3الانسحاب في ألاسبوع الثاني :استرجاع  %25من املبلغ املدفوع .
 -4الانسحاب في ألاسبوع الثالث :فما فوق ال يتم استرجاع أي مبلغ .

ويجوز بقرار من مدير ألاكاديمية إعفاء الطالب من سداد رسوم تجديد القيد في مرحلة ألاطروحة أو استرداده للرسوم
ا
املدفوعة متى حصل على تقريرا بصالحية الرسالة خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ بدء القيد السنوي الجديد للطالب.
ألاثر املترتب على عدم سداد الرسوم:
في حال عدم سداد الطالب للرسوم الدراسية خالل مدة أسبوع فإنه يتم شطب قيد الطالب.
إلاعفاء من الرسوم الدراسية أو تأجيلها:
ا
ال يجوز إلاعفاء من الرسوم الدراسية أو تأجيلها إال بقرار يصدر من مجلس إلادارة مصدقا عليه من القائد العام.
طرق سداد الرسوم:
يتم سداد الرسوم الدراسية بالطرق املختلفة ،كالدفع النقدي ،أو عن طريق شيك مسطر باسم القيادة العامة لشرطة
دبي ،أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.
تعديل الرسوم
يحق ألكاديمية شرطة دبي إحداث أي تعديالت على الرسوم الدراسية ا
بناء على قرار مجلس إدارتها.

الباب الثاني
قواعد الدراسة ببرنامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية
الفصل ألاول
القواعد العامة للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية
نظام ومدة الدراسة
ً
أوال :نظام الدراسة ببرنامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية:
أ) تعتمد الدراسة في البرنامج على نظام الساعات املعتمدة.
ب) تنقسم الدراسة في البرنامج إلى ثالثة مراحل هي:
 -1مرحلة املساقات الدراسية
 -2مرحلة الدراسة التطبيقية
 -3مرحلة اعداد ألاطروحة
ت) ال ينتقل الطالب من مرحلة إلى أخرى إال إذا اجتاز املرحلة السابقة بنجاح.
ث) تعتبر مرحلة املساقات الدراسية ،ومرحلة الدراسة التطبيقية ومرحلة ألاطروحة مراحل متكاملة غير منفصلة في حساب
التقدير النهائي الذي سيحصل عليه الطالب في البرنامج ،وفقا للوزن النسبي لكل مرحلة بحيث تمثل مرحلتي املساقات
الدراسية والدراسة التطبيقية مجتمعتين نصف التقدير النهائي ،ومرحلة ألاطروحة النصف آلاخر.
ً
ثانيا :مدة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية:
ا
يكون الحد ألادنى للدراسة في البرنامج ثالث سنوات وألاقص ى سبع سنوات ونصف موزعة على النحو التالي:
أ) املرحلة ألاولى :مرحلة املساقات الدراسية وتخصص لها ( )24ساعة معتمدة ،بحد أدنى سنة دراسية مقسمة إلى فصلين
دراسيين وحد أقص ى سنتين دراسيتين.
ب) املرحلة الثانية :مرحلة الدراسة التطبيقية والتدريب امليداني وتخصص لها ( )6ساعات معتمدة ،بحد أدنى فصل دراس ي واحد
وحد أقص ى فصلين دراسيين.
ت) املرحلة الثالثة :مرحلة إعداد ألاطروحة ويخصص لها ( )24ساعة معتمدة ،بحد أدنى سنة نصف وحد أقص ى أربع سنوات و
نصف السنة.
ثالثا :انتهاء القيد بالبرنامج:
ا
ينتهي قيد الطالب بالبرنامج ويعتبر راسبا فيه متى لم يستوف بنجاح كامل متطلبات أي مرحلة من مراحله ،مع الاحتفاظ بحقه
في التقدم لبرنامج آخر من برامج الدكتوراه متى توافرت فيه شروط الانضمام لذلك البرنامج.

ً
رابعا :توزيع الدرجات على املراحل الدراسية:
توزع الدرجات على مراحل البرنامج على النحو التالي:
نسبة الدرجات

التقدير

 %01فأكثر من مجموع الدرجات

ممتاز

من  %01إلى أقل من  %01من مجموع الدرجات

ا
جيد جدا

من  %75إلى اقل من  %01من مجموع الدرجات

جيد

من  %71إلى أقل من  %75من مجموع الدرجات

مقبول

 .1املساقات الدراسية 011 :درجة.
 .2الدراسة التطبيقية 211 :درجة.
 .3ألاطروحة 1111 :درجة.
ً
خامسا :وقف القيد بالبرنامج:
يجوز للطالب املقيد بالبرنامج أن يطلب من إدارة القبول والتسجيل وقف قيده بمرحلة املساقات الدراسية ملدة فصل دراس ي أو
أكثر شريطة أال تتجاوز مدة الوقف فصلين دراسيين ملرحلة املساقات الدراسية ،وفصل واحد ملرحلة الدراسة التطبيقية ،وال
يقبل طلب وقف القيد في مرحلة ألاطروحة.

ا
ويعرض مدير إدارة القبول والتسجيل طلب وقف القيد مشفوعا بأسبابه على املجلس العلمي لألكاديمية للنظر فيه ،على أن

يرفع املجلس توصيته بقبول أو رفض الطلب ملدير ألاكاديمية إلصدار القرار.

ا
وفي كل ألاحوال ،يحتفظ الطالب املوقوف قيده بمركزه القانوني من حيث النجاح والرسوب وفقا للحالة التي كان عليها قبل

الوقف ،وتطبق عليه قواعد الرسوم الدراسية املحددة في نظام الرسوم الدراسية لألكاديمية.
ً

سادسا :قواعد منح الدرجة العلمية:

ا
 -1بعد اجتياز الطالب متطلبات البرنامج يعلن نجاحه في البرنامج الدراس ي ويمنح درجة الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية وفقا
ا
ملجموع الدرجات الذي حصل عليه في مجمل مراحل الدراسة موزعة على النسب املئوية وفقا للتفصيل التالي:

ب-يبين في شهادة الدكتوراه اسم البرنامج ،والتقدير الذي منحت به الدرجة.

الفصل الثاني
قواعد الدراسة والامتحانات بمرحلة السنة التمهيدية
ً
أوال :تاريخ بداية الدراسة بمرحلة السنة التمهيدية:
أ) تبدأ الدراسة في برامج الدكتوراه يوم ألاحد ألاول من شهر سبتمبر ،وتكون مدة كل فصل من الفصول الدراسية عشرة أسابيع ،تعقبها
ا
فترة الامتحانات ،ثم إلاجازات الفصلية ،وملدير الاكاديمية ،مراعاة للصالح العام ،أن يقرر بدء الدراسة أو إنهاءها قبل هذا املوعد أو بعده.

ً
ثانيا :عدد الفصول واملساقات الدراسية:
تتكون مرحلة السنة التمهيدية من فصلين دراسيين ،يدرس الطالب خاللها تسعة مساقات دراسية.
ً
ثالثا :لغة الدراسة واملحتوى العلمي للمساقات الدراسية:
لغة أخرى في بعض املساقات
أحوال
اللغة العربية هي لغة الدراسة في البرنامج ،وللمجلس العلمي في
خاصة أن يقرر اعتماد ٍ
ٍ
ٍ
املقررة في البرنامج ،ويدرس الطالب في كل مساق موضوعات علمية متعمقة ،باإلضافة إلى ما يقرره استاذ املساق من النظريات
والقواعد العامة .وفي جميع ألاحوال يتم تدريس ما ال يقل عن ثلث مساقي "الاتجاهات الحديثة في إدارة ألازمة" و"تحليل ألازمات
ألامنية املعاصرة" باللغة إلانجليزية ،ويخصص ثلث درجات هذين املساقين ليتم تقييمه باللغة إلانجليزية.
ً
رابعا :املساقات الدراسية املقررة ببرامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية:
تبين الجداول التالية املساقات الدراسية املقررة في الفصلين الدراسيين لبرنامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية وعدد
الساعات ألاسبوعية املحدد لكل مساق ،وذلك على النحو التالي:
 .1الفصل الدراس ي ألاول:
م

املساق الدراس ي

عدد الساعات ألاسبوعية

1

التنبؤ باألزمات وإعداد السيناريوهات

3

2

القيادة وإدارة ألازمات ألامنية

3

3

إلاطار النفس ي للتعامل مع ألازمات

2

4

الاتجاهات الحديثة في إدارة ألازمة

2

5

طرق ومناهج البحث العلمي

2

إلاجمالي

 12ساعة معتمدة

 .2الفصل الدراس ي الثاني:
م

املساق الدراس ي

عدد الساعات

1

التنسيق وإدارة عمليات ألازمة

3

2

تحليل ألازمات ألامنية املعاصرة.

4

3

التفاوض الاستراتيجي في ألازمات

3

4

إلاحصاء املتقدم

2

إلاجمالي

 12ساعة معتمدة

ً
خامسا :تعديل املساقات وعدد الساعات املقررة لها:
ملجلس إدارة ألاكاديمية أن يحذف أو يضيف بعض املساقات ،ويعدل عدد ساعاتها املقررة ،وذلك كله بناء على طلب القسم
العلمي املختص وموافقة مجلس إلادارة ،واعتماد جهة الاعتماد ألاكاديمي في الدولة .وذلك متى رأى أن ذلك يحقق فائدة علمية
ملحوظة للبرنامج املطروح.
ً
سادسا :مساق طرق ومناهج البحث العلمي:
أ) يعد مساق طرق ومناهج البحث العلمي كغيره من املساقات ألاخرى من حيث النجاح والرسوب ،ويتولى إلاشراف على
ألابحاث أعضاء هيئة تدريس سواء أكانوا من داخل ألاكاديمية أم من خارجها ،وذلك عند عدم توافر العدد الكافي من
أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية لإلشراف على أبحاث الطالب.
ب) لتحقيق الفائدة املرجوة من مادة قاعة البحث ،فإنه يتعين عند اختيار الطالب ملوضوع البحث ضمن متطلبات هذا
املساق أال يكون لهذا البحث صلة بإنتاجه العلمي الذي قد يكون الطالب سبق له إعداده قبل التحاقه بالبرنامج.
ت) في حالة إعادة الطالب لهذا املساق ،فإنه يجب عليه إعادة استيفاء جميع متطلباته.
-1أهداف مساق طرق ومناهج البحث العلمي:
يهدف مساق طرق ومناهج البحث العلمي إلى تعليم الطالب قواعد وأصول إعداد ألابحاث ألامنية ،وكذلك إكسابه مهارة
التأصيل والتحليل والنقد كأحد املهارات ألاساسية التي يجب على طالب الدراسات العليا التحلي بها لتحقيق الاستفادة
الحقيقية من الدراسة بهذا البرنامج.
-2املحتوى العلمي ملساق طرق ومناهج البحث العلمي ومتطلباته:
يدرس الطالب بمساق طرق و مناهج البحث  ،قواعد وأصول إعداد البحوث العلمية ،ويتعين على الطالب للنجاح في هذا املقرر
الالتزام بحضور املحاضرات املقررة بهذا املساق ،وكذلك إعداد بحث علمي متخصص في موضوع يندرج تحت أي تخصص من
التخصصات املقررة باملرحلة ألاولى (مرحلة املساقات الدراسية).

-3إلاشراف على ألابحاث واملتابعة مع املشرف:
ا
يكون لكل طالب مشرفا من أعضاء هيئة التدريس يتولى إلاشراف عليه أثناء إعداده لبحث مساق طرق ومناهج البحث العلمي،
ويجب على الطالب املتابعة املستمرة مع املشرف بحيث يلتقي بمشرفه في املواعيد املحددة له من خالل الساعات املكتبية
الخاصة باملشرف ،وعلى الطالب الالتزام بتنفيذ التوجيهات العلمية ملشرفه ،وأن يبذل قصارى جهده إلخراج البحث في أحسن
صورة.
-4املواصفات الشكلية واملوضوعية للبحث:
 يجب أال تقل عدد كلمات بحث الطالب عن سبعة آالف وخمسمائة ( )7511كلمة وال تزيد عن عشرة آالف ( )11111كلمة. على الطالب عند إعداده للبحث أن يلتزم باألصول العلمية املقررة من حيث تحديد موضوع البحث ومشكالته وهدفهومنهج الدراسة.
 على الطالب أن يبتعد عن املنهج الوصفي البحت للبحث ،وأن يبرز من خالل البحث ما تعلمه من تأصيل وتحليل ونقد،وأن يتوصل من خالله إلى نتائج وتوصيات مرتبطة بموضوع بحثه.
 يلتزم الطالب في كل ألاحوال بمقتضيات ألامانة العلمية. على الطالب الالتزام بمواصفات الصف وإلاخراج املنصوص عليها في قواعد صف وإخراج ألاطروحة (املوضحة في البندالحادي عشر من الفصل الثالث) من حيث؛ نوع الخط ،وحجمه ،واملسافات الجانبية والرأسية ،وغيرها من القواعد.
 يلتزم الطالب بتسليم نسختين من البحث لكلية الدراسات العليا وذلك باإلضافة الى نسخة إلكترونية (بصيغة وورد) ترسللكلية الدراسات من خالل أحقية الطالب على موقع ألاكاديمية.
-5املواعيد املقررة الستيفاء متطلبات مساق طرق ومناهج البحث العلمي:
أ) يلتزم الطالب بتسليم بحث مساق طرق ومناهج البحث العلمي في موعد أقصاه تمام الساعة 12يوم الخميس من
ألاسبوع ألاخير من الفصل الدراس ي الثاني.
ب) في حال عدم التزام الطالب بتسليم البحث في املوعد املحدد فإنه يتم خصم خمس درجات عن كل يوم تأخير بما فيها
ا
أيام اعتبر الطالب راسبا في مساق طرق ومناهج البحث العلمي.
أيام إلاجازات ،فإذا تجاوزت مدة التأخير ستة ٍ
ً
سابعا :نظام الحضور أثناء مرحلة املساقات الدراسية:
 -1مواعيد املحاضرات ومدتها:
تقوم كلية الدراسات العليا بإعداد الجداول الدراسية التي تتضمن مواعيد ومدة املحاضرات وتتولى إعالنها للطالب بالوسائل
املتاحة.
 -2نسبة الحضور:
ا
ا
يتعين على الطالب ـاملقيد قيدا جديدا والباقي لإلعادة ـأن يستوفي نسبة الحضور املقررة لكل مساق دراس ي بواقع ()%61من
عدد املحاضرات املحددة لكل مساق دراس ي ،وفي حالة مخالفة ذلك يحرم الطالب من دخول الامتحان التحريري ما لم يكن
عدم تحقيقه لنسبة الحضور املطلوبة يعود ألسباب قهرية يقدرها املجلس العلمي ويوافق عليها مدير ألاكاديمية.
ا
وحرصا على انتظام الطالب في متابعته لواجباته الدراسية بالبرنامج املقيد به ،يجوز لكلية الدراسات العليا أن توجه إنذار
للطالب إذا تجاوزت نسبة غيابه  %25من عدد الساعات املقررة للسنة التمهيدية.

ً
ثامنا  :نظام التقييم وقواعد النجاح والرسوب
 بالنسبة ملعايير التقييم بمرحلة السنة التمهيدية ،تكون الدرجات النهائية لكل مساق دراس ي ( )111درجة توزع على النحو آلاتي : ( )%61لالمتحان التحريري . ( )%41للتكليفات العلمية والبحثية والتطبيقية التي يكلف بها الطالب اوفقا لنظام التعليم والتعلم التفاعلي مثل ( ورقة علمية،
اختبارات شفوية ،قياسات مختلفة للتحليل والتأصيل والتركيب ) .

 ال يعتبر الطالب ناجح في املساق الدراس ي إال إذا حصل على%71عل ( 71درجة) على ألاقل من مجموع الدرجة النهائية. بالنسبة ملرحلة الدراسة التطبيقية ضمن برنامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية فإنه يتم تقييم الطالب من خالل اعدادهلعدد ( )2دراسة تطبيقية لكل منها ( 111درجة) ،ويتم تقييم الطالب فيها من خالل نموذج تقييم تقترحه الكلية ويعتمده املجلس
العلمي.
 وبالنسبة ملرحلة الدراسة التطبيقية فإنه يجب على الطالب الحصول على درجة ( )141في مجموع الدراستين التطبيقيتين كحدأدنى.

 -2تفصيل معايير التقييم والامتحانات:
أ) الامتحانات التحريرية:
 تؤدى الامتحانات التحريرية في نهاية كل فصل دراس ي في جميع املساقات باستثناء مساق طرق ومناهج البحث العلمي  ،بحيثيكون موعد الاختبار ( املناقشة ) بعد اختبارات الفصل الدراس ي الثاني.
ا
 يحق للطالب الذي يخفق في اجتياز السنة التمهيدية أن يعيد قيده في السنة املقبلة وفقا للتفصيل املوضح أدناه (البند -6قواعد الرسوب وإعادة املساقات الدراسية).
 تكون مدة الامتحان التحريري لكل مساق دراس ي ثالث ساعات.ب) التكليفات العلمية والبحثية والتطبيقية
 يكلف الطالب ضمن برنامج الدراسة بكل مساق دراس ي ببعض التكليفات وألانشطة العلمية ،ومن هذه التكليفات املشاركةبمحاضرة لتدريس ألاقران أو كتابة ورقة بحثية أو غيرها من ألانشطة والتكليفات العلمية التي يراها أستاذ املساق.
 -3غياب الطالب عن الامتحانات التحريرية:
أ) الغياب بعذر غير مقبول:
في حالة غياب الطالب وعدم حضوره الاختبار التحريري ملساق دراس ي أو أكثر في املواعيد املحددة وبدون عذر مقبول ،فإنه يعتبر
ا
راسبا فيها ،وتنطبق عليه قواعد الرسوب وإعادة املساقات الدراسية املوضحة في البند (.)6

ب) الغياب بعذر مقبول:
 في حالة غياب الطالب عن الاختبار التحريري للمساق الدراس ي بعذر ،فله أن يتقدم بطلب العتبار غيابه عن الامتحان بعذرا
ا
وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في البند رابعا من الباب الرابع من هذا الدليل ،و الخاص بالطلبات وألاعذار ،ثم يقوم املجلس
العلمي لألكاديمية بنظر طلبات الاعتذار عن أداء الامتحان ويقدر ما بها من أسباب ،ويرفع توصية برأيه إلى مدير ألاكاديمية الذي
يصدر قراره بقبول أو رفض العذر.
 -في حالة قبول العذر ،تعتبر املساقات املقبول عذر غيابها مساقات مؤجلة ،وتعلق نتيجتها فيها وفي البرنامج لحين أداء امتحاناتها

في موعد الامتحانات املؤجلة ،وتقوم كلية الدراسات العليا في نهاية كل عام دراس ي بتحديد موعد إلجراء اختباراتها ،وتحتسب
للطالب في هذه الحالة الدرجة الفعلية التي يحصل عليها ،كما يحتفظ بدرجات ألانشطة الصفية وألاوراق البحثية التي سبق له
الحصول عليها خالل العام الدراس ي.
 يلتزم الطالب بحضور الامتحانات املؤجلة في املواعيد التي يتم تحديدها من قبل الكلية ،فإن تخلف عن الحضور ألي سببا
عد راسبا في املساق الذي تخلف فيه.
 -4درجة النجاح:
ا
ال يعتبر الطالب ناجحا في أي مساق دراس ي إال بحصوله على  %71على ألاقل من الدرجة النهائية املقررة لها.

-5درجات وتقديرات النجاح في مرحلة املساقات الدراسية:
تحسب تقديرات النجاح في مرحلة املساقات الدراسية على الوجه التالي:

نسبة الدرجات

التقدير

 %01فأكثر من مجموع الدرجات

ممتاز

من  %01إلى أقل من  %01من مجموع الدرجات

ا
جيد جدا

من  %75إلى اقل من  %01من مجموع الدرجات

جيد

من  %71إلى أقل من  %75من مجموع الدرجات

مقبول

 -6قواعد الرسوب وإعادة املساقات الدراسية:
 تعقد امتحانات السنة التمهيدية في نهاية كل فصل دراسيي.

 يحق للطالب الذي يخفق في مساق أو أكثر  ،إعادة املساقات في العام الدراس ي التالي.
 في جميع ألاحوال ترصد للطالب الدرجة الفعلية التي حصل عليها في سنة إلاعادة.

 يتعين علي الطالب في حالة إلاعادة في العام الدراس ي التالي أن يقوم باستيفاء متطلبات املساقات بغض النظر عن
موقفه السابق منه.
 يشطب الطالب من البرنامج في حال تكرار رسوبه في سنة الاعادة.

 -7قواعد الرفع وضوابط تطبيقها خالل السنة التمهيدية :
أ -يمنح الطالب أربع درجات في مرحلة السنة التمهيدية برامج الدكتوراه باألكاديمية.
ب -ال يزيد عدد الدرجات املضافة لرفع درجة الطالب في املساق الواحد عن ثالثة درجات كحد أقص ى.
ت -تكون ألاولوية ملنح الطالب درجات الرفع املذكورة أعاله في املساق الذي حقق فيه الدرجة ألاقرب للنجاح ،وفي حالة
التساوي تكون ألاولوية للمساق الذي حقق فيه الطالب أقل نسبة نجاح في العام الدراس ي.

ث -ال تضاف درجات الرفع املقررة للمجموع العام للطالب في املرحلة التي أضيفت فيها إال بالقدر الالزم لرفع درجات املجموع
الكلي للطالب إلى الحد ألادنى الالزم لنجاح الطالب في املجموع الكلي.

ا
ا
ج -درجات الرفع املذكورة آنفا ال تعد حق للطالب ويحق لألكاديمية تعديلها أو إلغائها وفقا ملقتضيات املصلحة التعليمية
وإلادارية لألكاديمية.

الفصل الثالث
مرحلة ألاطروحة ببرامج الدكتوراه في إدارة ألازمات ألامنية
ً
أوال :شروط التسجيل في مرحلة ألاطروحة:
يشترط للتسجيل في أطروحة الدكتوراه ما يلي:
 .1اجتياز الطالب ملرحلة السنة التمهيدية بنجاح.
ا
ا
 .2اختيار الطالب ألطروحته موضوعا متسما بالجدية والابتكار وذا صلة مباشرة بالتخصص املقيد به.
 .3أن يعد الطالب خطة بحث ملوضوع ألاطروحة.
 .4أن يوافق املشرف ومجلس القسم املختص واملجلس العلمي باألكاديمية على خطة البحث املعدة من قبل الطالب.
ً
ثانيا :إجراءات التقدم للتسجيل في مرحلة ألاطروحة:
على الطالب أن يبذل الجهد املتوقع منه في سبيل استيفاء متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ،وعليه أن يبذل عناية الرجل
الحريص في سبيل اختيار املوضوع وإعداد خطة مبدئية وله في سبيل ذلك أن يستعين بتوجيهات ونصائح ألاساتذة القائمين بالتدريس
بالبرنامج .ومتى انتهى من اختيار املوضوع وإعداد الخطة املبدئية يجب أن تتبع إلاجراءات التالية:
 .1تقديم طلب التسجيل في مرحلة ألاطروحة عبر منصات تقديم الخدمة املعتمدة (املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،التطبيق الذكي،
.)..
.2إرفاق خطة البحث وشهادة اللغة ورخصة القيادة الدولية للحاسب آلالي  ICDLمع طلب التسجيل.
 .3حضور الطالب جلسة استماع ( )Seminarفي التاريخ الذي يتم تحديده من قبل القسم العلمي املختص ،وذلك ملناقشته في
موضوع ألاطروحة وخطتها ،وإشكالية البحث التي يهدف الباحث إيجاد الحلول لها ،والهدف منها ،ومنهج الطالب في الدراسة.
 .4في حالة موافقة مجلس القسم العلمي املختص على موضوع ألاطروحة وخطتها ،يقترح القسم العلمي املختص أسماء املشرفين
على ألاطروحة ،ومن ثم يحال طلب التسجيل للمجلس العلمي لألكاديمية العتماد خطة بحث الطالب وأسماء املشرفين على
الرسالة ،وذلك بعد قيام الطالب بدفع رسوم التسجيل بمرحلة ألاطروحة.
-6في حالة رفض مجلس القسم العلمي املختص الخطة ،يتعين على الطالب للتسجيل في مرحلة ألاطروحة ،تقديم خطة أخرى أو
خطة معدلة ومن ثم تتبع إلاجراءات املشار إليها في البنود السابقة.
ً
ثالثا :املهلة املمنوحة للتسجيل في مرحلة ألاطروحة
ً
ابتداء من العام الدراس ي 2117/2116م وما بعد:
أ) بالنسبة للطلبة الذين أنهوا السنة التمهيدية
 يبدأ موعد التسجيل بمرحلة ألاطروحة لطالب الدكتوراه اعتبار من ألاول من شهر ديسمبر من العام الذي يجتاز فيه الطالبالسنة التمهيدية بنجاح  ،ويجوز للطالب التسجيل في أي وقت بعد هذا املوعد ،على أن تحتسب املدة التي تمض ي بين موعد بدء
التسجيل وموعد التسجيل الفعلي ضمن املدة املقررة ملرحلة ألاطروحة ،و يلغى قيد الطالب في البرنامج متى تبقت له مدة أقل عن
سنتين من املدة املقررة للبقاء في ألاطروحة دون أن يسجل.

 يجب أن ال تزيد مدة ألاطروحة عن خمس سنوات تبدأ من موعد التسجيل املحددة في البند السابق (ألاول من شهر ديسمبر منالعام الذي يجتاز فيه الطالب السنة التمهيدية بنجاح)  ،ويسقط تسجيل ألاطروحة بعد مض ي خمس سنوات من ذلك التاريخ ،ما
لم ير املجلس العلمي ـ بناء على تقرير املشرف وبعد أخذ أي مجلس القسم املختص ـ ّ
مد فترة التسجيل مدة ال تتجاوز سنتين تجدد
ر
سنة بسنة.
 يجب الا تقل مدة إعداد ألاطروحة عن عدد ( )30ساعة معتمدة بواقع سنتين دراسيتين ،على أن يبدأ حساب هذه املدة من تاريخإخطار الطالب بموافقة املجلس العلمي على التسجيل .
ب) بالنسبة للطلبة الذين أنهوا السنة التمهيدية قبل العام الدراس ي 2117/2116م:
ا
 تسري مدة ألاطروحة للطلبة الذين أنهوا السنة التمهيدية قبل العام الدراس ي 2117/2116م اعتبارا من شهر نوفمبر 2117م،ويجوز للطالب التسجيل في أي وقت بعد هذا املوعد ،على أن تحتسب املدة التي تمض ي بين هذا املوعد وموعد التسجيل الفعلي
ضمن املدة املقررة ملرحلة ألاطروحة ،و يلغى قيد الطالب في البرنامج متى بقي له أقل عن سنتين من املدة املقررة للبقاء في ألاطروحة
دون أن يسجل ( ديسمبر .) 2121
 يجب أن ال تزيد مدة ألاطروحة عن خمس سنوات تبدأ من ألاول من شهر ديسمبر 2117م  ،ويسقط تسجيل ألاطروحة بعد مض يخمس سنوات من ذلك التاريخ ،ما لم ير املجلس العلمي ـ بناء على تقرير املشرف وبعد أخذ أي مجلس القسم املختص ـ ّ
مد فترة
ر
القيد بالبرنامج مدة ال تتجاوز سنتين تجدد سنة بسنة.
 يجب الا تقل مدة إعداد ألاطروحة عن عدد ( )30ساعة معتمدة بواقع سنتين دراسيتين ،على أن يبدأ حساب هذه املدة من تاريخإخطار الطالب بموافقة املجلس العلمي على التسجيل .
ً
رابعا :إلاشراف على ألاطروحة:
 )1يتولى إلاشراف على طالب ألاطروحة عضو هيئة تدريس ممن يكون موضوع ألاطروحة ضمن نطاق تخصصه
العلمي.
 )2يكون لكل طالب مشرفا واحدا ،ويجوز أن يتولى إلاشراف أكثر من مشرف وذلك في ألاحوال التي يندرج فيها موضوع
ألاطروحة تحت أكثر من تخصص ،أو في ألاحوال التي يكون فيها املشرف الرئيس ي من خارج ألاكاديمية ،أو غيرها من
ألاحوال التي يقررها املجلس العلمي.
 )3تعقد جلسات استماع لطالب أطروحة الدكتوراه مع املشرف ألاكاديمي على أطروحته وذلك بحضور أعضاء من
القسم العلمي املختص ،مره كل عام دراس ي من تاريخ التسجيل ،ويتولى الطالب خالل هذه الجلسة عرض ما
توصل إليه في البحث والتقدم الذي حققه بشأن بحثه ،ويتم تقييم تقدم الطالب من عدمه في مرحلة ألاطروحة
من خالل تلك الجلسات.
 )4إذا تبين من خالل تقارير الجلسات الدورية وفقا للبند السابق ،عدم تقدم الطالب في أطروحته بالشكل املطلوب
يتم توجيه إنذار للطالب ،وفي حال تكرر ذلك يجوز للمشرف والقسم العلمي املختص رفع توصية للمجلس العلمي
بإلغاء قيد الطالب ،وفي حال اعتماد املجلس العلمي لتوصية القسم العلمي ،يلغى قيد الطالب ويعد راسبا في
مرحلة ألاطروحة و في البرنامج و ذلك بعد اعتماد مدير ألاكاديمية لذلك.
 )5يقدم املشرف أو املشرفون على ألاطروحة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى كلية الدراسات العليا عن مدى
صالحيتها للمناقشة ،ويقوم املشرف أو املشرفون والقسم العلمي املختص باقتراح تشكيل لجنة الحكم على
ألاطروحة.
ً
خامسا :تعديل إلاشراف على ألاطروحة:
 -1إذا تعذر على املشرف الاستمرار في إلاشراف على طالب ألاطروحة النتقاله ملؤسسة تعليمية أخرى أو لغيرها من
ألاسباب ،يتعين عليه أن يقدم لكلية الدراسات العليا تقريرا بمدى تقدم الطالب في إعداد أطروحته ،وفي
ضوء ذلك يقوم القسم العلمي املختص واملجلس العلمي بتحديد املشرف البديل.

 -2يجوز في حالة انتقال املشرف خارج ألاكاديمية أن يستمر في إلاشراف على طالب ألاطروحة ،وفي هذه الحالة
يقوم املجلس العلمي بضم مشرفا آخر من أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية لعملية إلاشراف مع العضو
املنتقل.
 -3يجوز للطالب التقدم بطلب تغيير املشرف إذا كانت هناك أسباب جدية سائغة للطلب ،على أن يعرض هذا
ا
الطلب مشفوعا بأسبابه على القسم العلمي املختص للنظر فيه وعرض توصيته على املجلس العلمي
لألكاديمية  ،وفي جميع ألاحوال يحق للمجلس العلمي لألكاديمية بناء على توصية القسم العلمي املختص،
املوافقة على طلب تغير املشرف أو رفضه.
ً
سادسا :التزامات املشرف:
املشرف هو املوجه ألاول للطالب وهو املثل والقدوة التي يستمد منها الطالب تكوينه العلمي الذي ينهض بذاته على أخالقيات البحث
ا
العلمي ألاصيلة التي تسهم في إثراء الروح والفكر معا ،وعلى هذا ألاساس فعلى املشرف القيام بدور املعلم وتقديم الرعاية والنصح
املناسبين للطالب ،وعليه على وجه الخصوص:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.0
.0

مساعدة الطالب في إعداد خطة املشروع البحثي.
تقديم التوجيه وإلارشاد للطالب حول طبيعة البحث واملستوى الذي يجب تحقيقه.
الحرص على التواصل مع الطالب بصورة دورية.
توفير وسائل تواصل سهلة وبسيطة يمكن للطالب التواصل من خاللها معه عند الحاجة ،والحرص على الرد على
استفسارات الطالب بالسرعة املمكنة.
الحرص على التعليق على ما يقدمه الطالب من أجزاء أطروحته وتقديم مالحظات موضوعية وبناءة تسهم في إخراج
ألاطروحة مستوفية متطلبات البحث العلمي ،سواء كان ذلك فيما يتعلق بالجانب املوضوعي أو الشكلي للبحث ،وتسليم
الطالب هذه املالحظات في فترات زمنية مناسبة دون تأخير.
تقديم تقارير دورية للقسم العلمي املختص ولكلية الدراسات العليا حول تقدم الطالب واملرحلة التي توصل إليها في إعداد
ألاطروحة ،وذلك وفق الجدول الزمني املقرر لتقديم هذه التقارير وبالصورة إلاجرائية املقررة.
التحقق من فهم الطالب وتمكنه من إلاجراءات الخاصة بمناقشة ألاطروحة.
الاستمرار في املهمة إلاشرافية ملشرف ألاطروحة لحين استيفاء الطالب للتعديالت املطلوبة من قبل لجنة املناقشة إن
وجدت.
ا
يقدم املشرف أو املشرفون على ألاطروحة بعد انتهاء الطالب من إعدادها تقريرا إلى القسم العلمي املختص عن مدى
صالحيتها للمناقشة ،وفي حالة انتهاء هذا التقرير إلى صالحيتها فإنه يتعين أن يتضمن اقتراح تشكيل لجنة مناقشتها والحكم
عليها.

ً
سابعا :التزامات الطالب:
يمر الطالب في مرحلة إعداده ألطروحته بمرحلة دقيقة الغرض منها بحسب ألاصل تكوينه من الناحية العلمية بشكل سليم وذلك
بغرس املهارة والقدرة على التأصيل والتحليل واملناقشة والبيان ،وعليه القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذا الغرض وعلى وجه
الخصوص:
 .1الحرص على التواصل الدوري مع املشرف واستيفاء املالحظات التي يبديها املشرف على ما يقدمه له من أعمال.
ا
سواء املشرف أو إلاداريين بكلية الدراسات العليا في حالة وجود أي استفسار يتعلق
 .2ألاخذ بزمام املبادرة واللجوء إلى املعنيين
بموضوع الدراسة أو فيما يتعلق بالصعوبات التي قد يواجهها.
ا
 .3الحرص على تقديم أعماله املكتوبة للمشرف وفقا للجدول الزمني املعد وبالصورة التي يتفق عليها مع املشرف ،وأن تكون

هذه ألاعمال نتاج مجهوده الشخص ي بعيدا عن املمارسات غير ألاكاديمية.
ا
 .4الحرص على تسليم ألاطروحة في ألاوقات املحددة ووفقا للمتطلبات الشكلية املقررة.
 .5الالتزام بحضور جلسات الاستماع ( السيمنار) خالل فترة إعداده لألطروحة في املواعيد املحددة بحيث يعرض الباحث فيها
ما تم إنجازه وذلك في حضور املشرف وأعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي.
 .6الالتزام بالقواعد التي تضعها ألاكاديمية فيما يتعلق بمرحلة التسجيل في ألاطروحة وإعدادها وإلاجراءات املتعلقة بمناقشتها.
ً
ثامنا :إجراءات تسليم ألاطروحة للمناقشة:
ا
 -1يشترط لتسليم الطالب أطروحته تمهيدا للمناقشة أن يرفع املشرف على أطروحة الطالب (أو املشرفين في حالة التعدد)
ا
تقريرا بصالحيتها للمناقشة للقسم العلمي املختص وكلية الدراسات العليا.
ا
 -2وفي جميع ألاحوال ال يجوز أن يمنح الطالب تقريرا بصالحية ألاطروحة للمناقشة قبل مرور الحد ألادنى لكتابة ألاطروحة
(سنتين) تحسب من تاريخ تسجيل الطالب بمرحلة ألاطروحة.
 -3يقوم املشرف (أو املشرفون في حالة التعدد) بتحديد التشكيل املقترح للجنة املناقشة والحكم على ألاطروحة في تقرير
صالحية ألاطروحة.
ا
 -4على الطالب تسليم كلية الدراسات العليا نسخا ورقية بعدد ال يقل عن عدد أعضاء لجنة املناقشة باإلضافة إلى نسخة
إلكترونية من ألاطروحة والتوقيع على إلاقرارات املتعلقة بالتسليم.
 -5يرفع تقرير الصالحية بعد اعتماده من القسم العلمي املختص من قبل كلية الدراسات العليا للمجلس العلمي العتماد
تشكيل لجنة املناقشة أو تعديلها.
 -6تقوم الكلية بالتنسيق مع أعضاء لجنة الحكم بشأن تحديد موعد املناقشة ويخطر الطالب باملوعد بفترة مناسبة.
 -7يجوز للطالب طلب تعديل موعد املناقشة في حالة وجود ظروف قاهرة تحول دون تمكنه من مناقشة أطروحته في املوعد
املحدد ،وفي جميع ألاحوال يحق للمجلس العلمي قبول الطلب من عدمه.
ً
تاسعا :لجنة الحكم على ألاطروحة:
 )1يختص املجلس العلمي بتشكيل لجان املناقشة والحكم على ألاطروحة بناء على اقتراح القسم العلمي املختص.
 )2تتشكل لجنة املناقشة والحكم على أطروحات الدكتوراه من ثالثة أعضاء من غير املشرف ،ويتعين أن يكون أحد
أعضاء اللجنة على ألاقل من خارج ألاكاديمية ،ويتولى أعالهم في الدرجة العلمية رئاستها وفي حالة التساوي في
الدرجة تكون الرئاسة لألقدم.
 )3يجوز للمشرف على ألاطروحة حضور جلسة املناقشة كمستمع دون حضوره جلسة املداولة أو أن يكون له صوت
معدود فيها.
 )4يجوز للمجلس العلمي لألكاديمية في الحاالت الاستثنائية التي يتعذر فيها حضور أحد املناقشين ملقر املناقشة لعقد جلسة
املناقشة والحكم على ألاطروحة ،أن يقرر عقد املناقشة عن بعد باستخدام الوسائل التقنية.

 )5تتم مناقشة ألاطروحة عالنية ،على أن يقتصر ذلك على أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية الراغبين
بالحضور..
ا
 )6تكون الدرجة إلاجمالية لألطروحة من ( )1411درجة ،بحيث يتم تقييم ألاطروحة وفقا ملتوسط التقارير الفردية ،ونتيجة
املناقشة الشفوية للطالب ،والتقرير الجماعي ألعضاء اللجنة.
 )7تتخذ املناقشة نمط طرح ألاسئلة على الطالب وإعطائه الفرصة الكاملة لإلجابة على تلك ألاسئلة والدفاع عن أطروحته
بشكل عام.
 )0تهدف املناقشة وبشكل رئيس ي إلى التحقق من ألامور التالية:
 -التحقق من أن ألاطروحة املقدمة للمناقشة هي عمل الطالب الخالص.

 التحقق من أن الطالب لديه إلاملام الكامل بأطروحته ولديه القدرة على الدفاع عنها وما توصل إليه في ألاطروحة املقدمةمن قبله.
 التحقق من استيفاء الطالب لجوانب التحليل والتأصيل والحداثة املطلوبة في البحث العلمي. إبراز الطالب قدرته على املشاركة في املناقشات ألاكاديمية مع ألاكاديميين في مجال موضوع ألاطروحة. إبراز الطالب القيمة العلمية ألطروحته في املجال العلمي املرتبط بموضوع أطروحته وذلك على النحو الذي يؤهل منحهالدرجة العلمية.
 )0تصدر لجنة املناقشة والحكم على ألاطروحة قرارها بإحدى التوصيات التالية- :
أ -قبول ألاطروحة بإحدى التقديرات املنصوص عليها في البند .11
ب -قبول ألاطروحة بإحدى التقديرات املنصوص عليها فـي البنـد  11مـع التوصـية بـإجراء التعـديالت التـي تراهـا اللجنـة خـالل
مدة أقصاها ستة أشهر بدون مناقشة جديدة.
ت -قبـول ألاطروحـة بإحـدى التقــديرات املنصـوص عليهـا فــي البنـد 11مـع التوصــية بـإجراء التعـديالت التــي تراهـا اللجنـة خــالل
مدة أقصاها سنة مع تحديد موعد آخر إلعادة املناقشة.
ث -رفض ألاطروحة.
ج -للجنــة املناقشــة والحكــم علــى ألاطروحــة متــى حصــل الطالــب علــى تقــدير (جيــد جــدا) فــأكثر أن تو ـ ي بمنحــه مــع الدرجــة
العلمية كل أو بعض التقديرات إلاضافية التالية:
 تبادل ألاطروحة مع الجامعات العربية وألاجنبية.
 طباعة ألاطروحة على نفقة ألاكاديمية.
ح -يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا لم يكن قد رسب في أي مساق من مساقات مرحلة املساقات الدراسية ،وأال يقل
ا
تقديره في أي مرحلة من مرحلتي الدراسة عن جيد جدا.
ا
 )11تحسب تقديرات النجاح و الرسوب في ألاطروحة وفقا للتالي:

نسبة النجاح

التقدير

 %09فأكثر من مجموع الدرجات

ممتاز

من  %09إلى أقل من  %09من مجموع الدرجات

جيد جدا

من  %57إلى اقل من  %09من مجموع الدرجات

جيد

من  %59إلى أقل من  %57من مجموع الدرجات

مقبول

ً
عاشرا :الشروط الشكلية لكتابة أطروحة الدكتوراه:

ا
على الباحث أن يلتزم عند إخراج أطروحته وطباعتها تمهيدا للمناقشة مراعاة الضوابط الشكلية التالية ،حيث لن تقبل كلية الدراسات
ا
العليا استالم أطروحات ال تتوافر فيها املواصفات الشكلية املعتمدة ووفقا للتسلسل التالي:

-1تسلسل البحث:
ا
يجب أن يتم إتباع التسلسل التالي عند إخراج البحث تمهيدا لتسليمه للمناقشة:
 صفحة الغالف (صفحة العنوان):يجب أن تحتوى صفحة الغالف على البيانات التالية (اسم ألاكاديمية وكلية الدراسات العليا ـ اسم البرنامج ـ شعار ألاكاديمية ـ عنوان
البحث بحسب ما تمت املوافقة عليه من املجلس العلمي ـ أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في  ...ـ اسم الباحث ـ اسم املشرف
ـ أسماء لجنة الحكم على ألاطروحة – السنة والشهر)

 إلاقرار:ا
يجب على الطالب أن يرفق بأطروحته عقب صفحة الغالف نموذج إلاقرار التالي موقعا عليه منه:
املقيد ببرنامج (يذكر اسم البرنامج) أن البحث املقدم مني للحصول على درجة (يذكر اسم الدرجة العلمية
(أقر أنا املوقع أدناه الطالب/
التي يرغب في اجتيازها) ،هو من نتاج عملي وجهدي العلمي الخالص ،وأنه لم يسبق لي التقدم به ألي جهة علمية أو إدارية أو غيرها داخل
الدولة أو خارجها ألي سبب من ألاسباب ،كما أقر بقبول قيام ألاكاديمية في حالة إجازة البحث من لجنة املناقشة والحكم بطباعة البحث
ونشره بالكيفية التي تراها محققة ألغراضها وأهدافها ،دون أن يكون لي حق العدول عن هذه إلاقرار بعد إجازة البحث.
الاسم:
التوقيع:
 الفهرس:يشمل الفهرس كافة املحتويات ألاساسية للبحث مع أرقام الصفحات التي تقابل تلك املحتويات .و يمكن للباحث بعد التشاور مع مشرف
أطروحته و ضع الفهرس في نهاية البحث بدال من وضعه بعد إلاهداء.
 ملخص الرسالة( :في حدود  251إلى 311كلمة):يجب أن تشتمل كل نسخة من البحث على خالصة للبحث ال تقل عن  251كلمة وال تزيد عن  311كلمة ،ويجب أن تعنون صفحة الخالصة
بعنوان "الخالصة" ،.و يجوز للباحث أن يضمن البحث آية قرآنية توضع في الصفحة السابقة للخالصة .
 الشكر (إن وجد):ا
للباحث أن يخصص صفحة لشكر من يرى تقديم شكر خاص لهم لعلة يراها الباحث ،كإحدى الجهات أو ألاشخاص الذين قدموا له عونا أو
ا
دعما أيا كان نوعه في سبيل انجاز البحث ،والشكر هو من املسائل التقديرية املتروكة للباحث ،فله أن يدرج ببحثه صفحة للشكر أو ال يدرجها
به.
 إلاهداء (إن وجد):ا
للباحث أيضا مطلق الحرية في أن يدرج ببحثه صفحة خاصة لإلهداء ،وذلك بأن يهدي عمله البحثي لشخص ما أو جهة ما ألسباب خاصة
ا
بالباحث أيا كانت ،وصفحة إلاهداء أيضا من املسائل التي تترك لتقدير الباحث.
 بيان الاختصارات (إن وجدت):قد يتضمن متن البحث أو حواشيه بعض الاختصارات العلمية الخاصة بجهات أو منظمات أو أية تعبيرات أخرى ،أو تخص بعض املجالت
العلمية ،وفي هذه الحالة يجب على الباحث أن يكتب عقب الفهرس قائمة الاختصارات التي تضمنها البحث مرتبة وفقا للتسلسل ألابجدي.
 املقدمة:يجب أن يتصدر البحث من الناحية املوضوعية " مقدمة " له ،وهذه املقدمة لعلى وجه كبير من ألاهمية ألنها املدخل العلمي للموضوع الذي
ا
يتناوله البحث ،ويجب على الباحث كتابتها وفقا لألصول العلمية التي تعلمها في مساق مناهج و طرق البحث العلمي.
 املتن:ا
وهو مضمون البحث أي أبوابه وفصوله ومباحثه ومطالبه وفقا للخطة العلمية التي يحرر بها الباحث بحثه.
 الخاتمة:الخاتمة هي النهاية املوضوعية ملوضوع البحث والتي يتناول فيها الباحث ،ما توصل إليه بحثه من نتائج وتوصيات.
 املالحق (إن وجدت):ا
ا
قد يحتاج موضوع ألاطروحة إلى إرفاق بعض الوثائق أو إلاحصائيات أو غيرها من البيانات أو الوثائق التي تعد أصال علميا تستند إليه الدراسة
أو تعتمد عليه بشكل رئيس ،وفي هذه الحالة إذا رغب الباحث في إدراجها ضمن أطروحته فعليه أن يقوم بوضعها تحت بند مستقل يسمى "
املالحق " ،ويكون ترتيبه الطبيعي بعد الخاتمة والنتائج والتوصيات وقبل قائمة املراجع ،ومن أمثلة املواد التي يمكن وضعها في املالحق؛ الوثائق
الدولية ،مشروعات القوانين ،الدراسات إلاحصائية ،نماذج بعض العقود.
 قائمة املراجع:ا
وهي عبارة عن قائمة املراجع التي اعتمد عليها الباحث في إعداده لبحثه ،ويجب أن يقوم بترتيبها وفقا للقواعد وألاصول العلمية التي تعلمها في
مادة مناهج وطرق البحث العلمي.

- 2تغليـف البحـث:
 تغليف نسخ ما قبل املناقشة:ا
يجب على الطالب تسليم نسخا للمناقشة مغلفة بشكل مناسب (بحيث تكون الورقة ألامامية عبارة عن ورقة شفافة ونهاية البحث ورقة مقواه
سوداء اللون).
 تغليف نسخ التسليم بعد املناقشة:ُ
أما بعد املناقشة فيتعين على الطالب تقديم نسختين مغلفتين من البحث إلى كلية الدراسات العليا ،لإليداع في مكتبة ألاكاديمية ،ويتحتم
تغليف النسخ املقدمة إلى مكتبة ألاكاديمية بشكل جيد ،بأن يكون التغليف ذي جودة عالية باللون ألاسود  ،مع كتابة عنوان البحث ،واسم
الكاتب بالكامل ،وسنة الشهادة ،بخط عريض وباللون الذهبي على الغالف ألامامي وبحروف مقاسها ( 6م م) في العلو ،كما يجب إضافة اسم
ا
الكاتب والشهادة وسنة الشهادة على العمود ،بترتيب رأس ي مستخدما نفس نوع الحروف ،ويقع ضمن مسؤولية الطالب التأكد من تغليف
ا
البحث وفقا للوائح ألاكاديمية ،وتحتفظ ألاكاديمية بالحق في رفض أي بحث غير مطابق للوائح وقواعد ألاكاديمية ،كأن يكون غير منظم أو غير
ا
مرتب أو يكون مغلفا بشكل غير جيد.
 - 3نوع الــورق:
يجب إصدار البحث على جانب واحد فقط من ورق أبيض ذي جودة عالية ،بمقاس  4Aويجب استخدام نفس درجة الورق في البحث بالكامل.
 - 4التدقيق اللغوي:
يتعين على الطالب الالتزام بالتدقيق اللغوي لبحثه فهو مسئوليته في املقام ألاول وليس مسئولية املشرف ،ويجب أن تكون النسخ التي تم
ا
تسليمها للمناقشة مدققة لغويا.
- 5ترقيم الصفحات:
 يتم ترقيم الصفحات الرئيسة ،على أن يتم ترقيم الصفحات قبل بداية نص البحث بأحرف عربية مثل (أ ب ت) ،ويجب ترقيم صفحات نصالبحث بتسلسل جديد بأرقام عربية في البحث بالكامل.
 يجب أن تكون ألاحرف أو أرقام الصفحات في وسط أسفل الصفحة ،بمسافة ثالثة أرباع البوصة من أسفل الصفحة وثالثة أرباع بوصة منالجانب اليمين ،ويجب أن تتطابق جميع ألاحرف أو ألارقام في نفس الوضع لكل صفحات البحث.
 يجب أن ي ستمر الترقيم العربي في املالحق ،وفي حال كانت املالحق صفحات من مستند آخر ،فيجب توضيح ذلك بموجب هامش في ذيلالصفحة على الصفحة ألاولى من امللحق املعني.
ا
 يجب أن يتضمن مسلسل ألارقام كافة ألامور املكونة جزءا من املجلد املغلف ،مثال الخرائط والخطط والبيانات. عند ضم بحث ملجلدين ،يجب استخدام تسلسل ترقيم واحد مستمر للمجلدين ،أي :يجب أن يستمر ترقيم املجلد الثاني من عند أخررقم لترقيم املجلد ألاول.
-6نوع وحجم الخطوط:
 .1يجب استخدام الخط (  Times New Romanأو -خط دبي ) Dubai Fontكحروف مطبعية لكتابة كل البحث.
 .2يجب أن يكون حجم الحرف املطبعي ( )10زاهي للعناوين الرئيسية ،و( )16زاهي للعناوين الفرعية ،و ( )14عادي لكتابة نص البحث ،و
( )12عادي لكتابة الهوامش.
- 7املسافات بين الفقرات وألاسطر والهوامش الجانبية والهوامش العلوية والسفلية:
يجب استخدام املسافة ( )1.5كمسافة بين ألاسطر ويسمح باستخدام املسافة ( )1.0في الاقتباسات الطويلة أو الهوامش أو بنود جدول املراجع،
وبنود املالحق وألاجزاء الفرعية في جدول املحتويات ،كذلك يجب استخدام مسافة بعد كل فقرة ) (10 ptفي كل فقرات البحث.
-8عدد كلمات ألاطروحة:

يجب أال تزيد عدد كلمات ألاطروحة عن ثمانين ألف كلمة ( ،)01.111دون أن يدخل في حسابها املالحق وقوائم املراجع.
-9هـوامـش ذيل الصفحة /وهوامش أخر البحث:
أ -يجب أن تكون هوامش ذيل الصفحة في مسافات فردية ( )1.0وأسفل الصفحة املعنية.
ب -ترقم الهوامش باألرقام العربية ،يبدأ الترقيم لكل صفحة بحيث ال يستمر ترقيم الهوامش من صفحة إلى أخرى.
ت -في حالة إعداد املراجع آخر البحث يجب وضعها بالترتيب ألابجدي مع إضافة عبارة "مع الاحتفاظ باأللقاب".
ث -يختلف التصميم وألاسلوب من قاعدة إلى أخرى ،ولكن يجب الاحتفاظ بالتصميم والشكل في البحث بالكامل.

-11املطابقــة
يعتبر الطالب مسئوال عن إعداد وجمع مادة البحث ،وترتيب صفحات البحث بالشكل الصحيح.

- 11املادة التوضيحيــة:
كالصور الفوتوغرافية واملواد التوضيحية ألاخرى املتضمنة في البحث ،يجب طباعتها إما على ورق تصويري ،فردي الوزن ،أو يتم اللصق بدقة
ا
على ورق البحث مستخدما مادة الصقة ضاغطة.

- 12قيود نشـر البحث وامللكية الفكرية:
ال تتجه نية ألاكاديمية إلى تقييد نشر البحوث املقبولة للحصول على درجة الدكتوراه ،فالباحث في كل ألاحوال ملتزم بالتوقيع على إقرار قبول
النشر من قبل ألاكاديمية ،ما لم يكن هناك ما يقتض ي عدم النشر بشأن الدراسة التي تقدم بها الطالب ،وهنا يجوز له أن يطلب من ألاكاديمية
عدم نشر بحثه ،ويخضع هذا الطلب لتقدير ألاكاديمية في ضوء ألاسباب التي يبديها الباح ـ ــث.
 -13بحث مساق طرق ومناهج البحث العلمي:
تسري جميع الشروط الشكلية املذكورة أعاله بشأن كتابة بحث مساق طرق و مناهج البحث العلمي باستثناء آلاتي:
أ) ال يشترط تسليم نسخ من البحث لكلية الدراسات العليا بعد املناقشة.
ا
ب) ال يشترط تضمين بحث مساق طرق و مناهج البحث ملخصا للبحث.
ج) يجب أال تقل عدد كلمات بحث مساق طرق و مناهج البحث العلمي عن ( )7511كلمة وال تجاوز ( )11111كلمة.
الحادي عشر :إجـراءات تسليم البحث ( :قبل وبعد املناقشة):

إجـراءات تسليم البحث قبل املناقشة:
 .1على الطالب متى تقررت صالحية أطروحته للمناقشة أن يقوم باستيفاء الشروط الشكلية املنصوص عليها في البنود السابقة،
وطباعة أطروحته وفقا لها.
 .2على الطالب تقديم ثالث نسخ مطبوعة ونسخة إلكترونية من أطروحته املستوفاة للشروط الشكلية السابق عرضها خالل عشرة
أيام عمل من تاريخ إخطاره باستالم تقرير صالحية أطروحته.
إجـراءات تسليم البحث بعد املناقشة:
 .1على الطالب متى قبلت أطروحته من لجنة املناقشة والحكم على الرسالة مع التوصية بإجراء بعض التعديالت ،أن يقوم
باستيفاء املالحظات والتعديالت التي أبدتها لجنة املناقشة والحكم على الرسالة ،وعليه الالتزام باملوعد املحدد له من قبل
اللجنة.
 .2يتولى املشرف على الباحث متابعة الطالب بالنسبة الستيفاء هذه التعديالت وحتى الانتهاء منها وتقديم املشورة العلمية له كلما
كان في حاجة إليها.
 .3يلتزم الطالب بعد استيفائه التعديالت في املوعد املحدد له بتسليم كلية الدراسات العليا نسخة من ألاطروحة بعد التعديل ،والتي
تتولى بدورها عرضها على أعضاء اللجنة العتماد التعديالت.
 .4على الطالب بعد الانتهاء من استيفاء التعديالت وكذلك في حالة قبول ألاطروحة بدون تعديالت أن يقوم بطباعة نسختين
ورقيتن منها ،وفقا لشروط ومواصفات الطباعة النهائية السابق بيانها ،وتسليمها لكلية الدراسات العليا  ،باإلضافة الى قرص
مدمج ( )cdيحتوي على نسخة الكترونية من البحث وملخص باللغة العربية واللغة إلانجليزية ( 251كلمة) صيغة ( )wordخالل
عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ مناقشة ألاطروحة أو اعتماد التعديالت من اللجنة.

الباب الثالث
قواعد سير الامتحانات
تجرى الامتحانات التحريرية في املساقات الدراسية في نهاية كل فصل دراس ي ،وتخضع عملية أداء الامتحانات لعدة ضوابط
على النحو التالي:
 - 1مواعيد الامتحانات:
ا
تعقد الامتحانات التحريرية في نهاية كل فصل دراس ي وفقا للمواعيد املحددة بالجدول الزمني الذي تتولى إعداده كلية
الدراسات العليا ،ووفق الزمن املحدد ألداء الامتحان.
وعادة ما ُيعلن عن الجدول من خالل نشره على املوقع الالكتروني لألكاديمية ،كما يمكن للطالب الاطالع عليه عبر أحقيته
إلالكترونية على املوقع إلالكتروني لألكاديمية على شبكة الانترنت ،وعلى الطالب الاطالع على هذه الجداول وقراءتها بدقة
ووعي.
 – 2مواقع الامتحانات:
تتولى كلية الدراسات العليا مع إلادارات املختصة باألكاديمية تحديد ألاماكن التي يتم عقد الامتحانات التحريرية فيها سواء
أكانت في ( مبني كلية الدراسات العليا ـ صالة ألالعاب الرياضية ـ نادي املرشحين أو صف الضباط ـ أو غيرها من ألاماكن).
 -3زمن الامتحان:
يحدد في جدول الامتحان املعلن الزمن املخصص ألداء الامتحان وعادة ما يكون زمن الامتحان لكل مساق ثالث ساعات ،ما
لم تكن الساعات املقررة للمساق تقتض ي زيادة هذه املدة أو الانتقاص منها بما يتناسب مع الساعات واملحتوى املقرر لهذا
املساق.
 - 4املسئول عن قاعة الامتحان وصالحياته:
تشكل لجنة النظام ومراقبة الامتحان بقرار يصدره مدير ألاكاديمية ،بحيث تشمل العدد الكافي من املراقبين  ،وتختص هذه
اللجنة بتطبيق التعليمات الالزمة لحسن سير الامتحان وتوزيع كراسات إلاجابة وأوراق ألاسئلة على الطالب في املوعد املحدد،
ومنع أي محاولة غش أو الشروع فيه ،أو إلاخالل بنظام الامتحان .كما تتولى اللجنة استالم كراسات إلاجابة من الطالب عند
انتهاء الوقت املحدد لالمتحان لتسليمها إلى لجنة إعداد النتائج ،ويكون املشرف املسئول عن هذه اللجنة مسئول عن كل ما
يجري في قاعة الامتحان ،وله في سبيل القيام بواجباته السلطات والصالحيات التالية:
 تنظيم عملية دخول الطالب لقاعة الامتحان. التأكد من التزام الطالب بقواعد وضوابط أداء الامتحانات وعدم مخالفتهم لها. توزيع املالحظين ( املراقبين) على اللجان املختلفة. إلاشراف على عملية توزيع أوراق ألاسئلة وإلاجابة. التأكد من الالتزام بنظام الامتحان أثناء أداءه. النظر في املشكالت والطلبات الطارئة في قاعة الامتحان في حدود اختصاصه (كطلب استحضار الطبيب ـو غيرها منالطلبات العارضة).
 التفتيش في حالة الشك في حيازة الطالب ألي أدوات أو أشياء يمكن أن يستغلها في الغش. -5التزامات الطالب أثناء تأدية الامتحانات:
يجب على الطالب الالتزام أثناء أداء الامتحانات بالضوابط آلاتية:
 الحضور ألداء الامتحان في وقت مبكر ومناسب وعدم التأخر عنه بغير عذر. الالتزام بارتداء الزى الرسمي أثناء أداء الامتحان. يتعين على الطالب احضار بطاقته ألاكاديمية معه وذلك إلتمام عملية التحضير في قاعة الامتحان. -يجب على الطالب الامتناع عن إدخال أية أوراق أو مواد أو أجهزة أو أي ش يء آخر أيا كانت طبيعته تحتوي على أي

معلومات علمية من أي نوع سواء أكانت متعلقة بمادة الامتحان أم ال .ما لم تكن هذه ألادوات أو ألاجهزة من مقتضيات
إلاجابة على الامتحان وفي هذه الحالة يتعين على الطالب عدم الدخول بها لقاعة الامتحان إال بعد الحصول على إذن مسبق
من مسئول القاعة.
 يجب على الطالب الامتناع عن الكالم مع غيره أثناء الامتحان ،وعليه الالتزام بكافة التعليمات الانضباطية وعدم إلاخاللبنظام الامتحان.
 - 6تأخر الطالب عن دخول الامتحان التحريري:
ال يسمح للطالب بدخول الامتحان التحريري إذا تأخر أكثر من  15دقيقة عن بدء الامتحان إال بعذر يقبله مدير ألاكاديمية ،أو
من يقوم مقامه ،بشرط أال يتجاوز تأخير الطالب عن بدء الامتحان نصف ساعة.
 - 7الغش في الامتحانات:
ا
أ -كل طالب يرتكب غشا في الامتحان أو يشرع فيه أو يحاول في ذلك ،يخرجه مدير ألاكاديمية أو من ينوب عنه من قاعة
ا
الامتحان ،ويعتبر راسبا في جميع مواد الفصل الدراس ي الذي وقعت فيه حالة الغش إذا ثبتت في حقه.
ا
ب -إذا عاد الطالب إلى ارتكاب الغش أو الشروع أو املحاولة فيه خالل مدة قيده باألكاديمية اعتبر راسبا في جميع امتحانات
البرنامج الدراس ي املقيد به.

ا
ت -إذا تم اكتشاف الغش في وقت الحق ،فان ذلك ال يعفي مرتكبه من املسؤولية ،ويتم التصرف في املوضوع وفقا ملا هو
منصوص عليه في البندين السابقين.
ث -وفي جميع ألاحوال يكون ملدير ألاكاديمية أو من يفوضه أن يحيل الطالب املرتكب لواقعة الغش ملجلس التأديب الابتدائي
للنظر في فصله من عدمه.
 - 8عقد الامتحانات في اللجان الخاصة:
يجوز بقرار من مدير ألاكاديمية تشكيل لجنة خاصة للطالب املوجودين تحت العالج بإحدى املستشفيات في دبي بشرط أن
يثبت بخطاب رسمي من املستشفى تاريخ دخول الطالب مع تشخيص الحالة املرضية وتوضيح تواجده باملستشفى ،وأن
ا
انتقاله إلى لجنة الامتحان باألكاديمية يشكل خطرا على حياته ،وأن حالة الطالب تسمح بأن يؤدي الامتحان في املستشفى،
ويشترط تقديم هذا الخطاب قبل موعد الامتحان بثالثة أيام على ألاقل لعرضه على اللجنة الطبية العتماده.
ا
وال يجوز مطلقا عقد مثل هذه اللجان الخاصة في أماكن خالف املستشفيات ويشترط أن تعقد هذه اللجنة في حجرة مستقلة
ا
عن باقي املرض ى .على أن تكون مواعيد بداية ونهاية اللجان الخاصة مطابقة تماما للمواعيد املعمول بها في نفس الامتحان
داخل لجنة الكلية ،وفي الحاالت املرضية التي تحول بين الطالب وإمكانية الكتابة في ورقة إلاجابة ،يمكن الاستعانة بأحد
مرتب ألاكاديمية ليقـوم بكتابــة ما يمليه عليه الطالب في ورقة إلاجابة.
 -9الغياب عن الامتحان التحريري:
أ  -الغياب بعذر غير مقبول:
في حالة غياب الطالب وعدم حضوره الاختبار التحريري ملساق دراس ي أو أكثر في مواعيدها املحددة بدون عذر مقبول فإنه يعتبر
ا
راسبا فيها.
ب  -الغياب بعذر مقبول:
في حالة غياب الطالب عن الاختبار التحريري للمساق الدراس ي بعذر ،فله أن يتقدم بطلب العتبار غيابه عن الامتحان بعذر
ا
وفقا لإلجراءات املنصوص عليها في الباب الرابع من الدليل ،ثم يقوم املجلس العلمي لألكاديمية بنظر طلبات الاعتذار عن أداء
الامتحان ويقدر ما بها من أسباب ،ويرفع توصية برأيه إلى مدير ألاكاديمية الذي يصدر قرار بقبول أو رفض العذر.
وفي كل ألاحوال ال يجوز اعتماد الشهادات املرضية التي يقدمها الطالب املتواجدون خارج البالد إال إذا كانت صادرة عن
ا
إحدى املستشفيات ،موثقة ومصدقا عليها من الجهات املختصة.
وفي حالة قبول العذر ،تعتبر املساقات املقبول عذر غيابها مساقات مؤجلة ،وتعلق نتيجته فيها وفي البرنامج لحين أداء

امتحانها ،وتقوم كلية الدراسات العليا في نهاية كل عام دراس ي بتحديد موعد إلجراء اختباراتها ،وتحتسب للطالب في هذه الحالة
الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في امتحان إلاعادة ،كما يحتفظ بدرجات ألانشطة الصفية وألاوراق البحثية التي سبق له
الحصول عليها خالل العام الدراس ي.

الباب الرابع
الطلبات وألاعذار
ً
أ أوال :طلب استرجاع الرسوم الدراسية:
.1
.2

.3
.4

للطالب أن يتقدم بطلب إلدارة القبول والتسجيل السترجاع الرسوم الدراسية (القيد) بعد دفعها شريطة أن
يكون ذلك خالل مدة شهر من تاريخ استحقاق الدفع ،وبموافقة مدير ألاكاديمية.
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب استرداد رسوم تجديد القيد في مرحلة ألاطروحة متى حصل على تقرير
بصالحية الرسالة و قام بتسليم نسخ منها ،وذلك خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ بدء القيد السنوي
الجديد للطالب.
تقدم طلبات استرجاع الرسوم الدراسية عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى إدارة القبول والتسجيل
مشفوعة بالوثائق واملستندات التي تبررها موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية املعتمدة.
ا
إلدارة القبول والتسجيل اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها بشأن
استرجاع الرسوم الدراسية.

ثانيا :طلب تخفيض نسبة الحضور املقررة للمساقات
 لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب لتخفيض نسبة الحضور املقررة ملساقات برامج الدكتوراه تقديرا لعذريمر به.
 تدخل ضمن ألاعذار التي يمكن قبولها تلك املتعلقة بأسباب طبية. تقدم طلبات تخفيض نسبة الحضور املقررة إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى كلية الدراساتالعليا مشفوعة بالوثائق واملستندات التي تبررها موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية املعتمدة.
ا
 لكلية الدراسات العليا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها ،ومن ذلك عرضالتقارير الطبية على اللجان الطبية املختصة.
 في حال املوافقة على الطلب من قبل مدير كلية الدراسات العليا فإنه يمكن تخفيض نسبة الحضور إلى ما اليقل بأي حال من ألاحوال عن .%41
 تخفيض نسبة الحضور املقررة ال يعفي الطالب من الالتزامات املتعلقة بالتقييم في املساقات النظرية.ً
ثالثا :طلب وقف القيد الدراس ي خالل مرحلة املساقات الدراسية لبرامج الدكتوراه:
 لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب لوقف قيده إلدارة القبول والتسجيل خالل مرحلة املساقات الدراسيةوذلك خالل دراسته في هذه املرحلة تقديرا لعذر يمر به.

 يجب أال تتجاوز مدة الوقف فصلين دراسيين.يجب أن يكون عذر الطالب ال يمكنه من تحقيق  %41من نسبة الحضور املقررة ،فإن كان كذلك فعلى الطالب
ا
التقدم بطلب تخفيض نسبة الحضور املقررة عوضا عن طلب الوقف.
 تدخل ضمن ألاعذار التي يمكن قبولها تلك املتعلقة بأسباب طبية. تقدم طلبات وقف القيد إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى إدارة القبول والتسجيل مشفوعةبالوثائق واملستندات التي تبررها موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية املعتمدة.
ا
 إلدارة القبول والتسجيل اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها ومن ذلكعرض التقارير الطبية على اللجان الطبية املختصة.
 في حال موافقة مدير ألاكاديمية على طلب الوقف بعد توصية املجلس العلمي فإن الطالب املوقوف قيدها
يحتفظ بمركزه القانوني من حيث النجاح والرسوب وفقا للحالة التي كان عليها قبل الوقف.
ا
في كل ألاحوال يحتفظ الطالب املوقوف قيده بمركزه القانوني من حيث النجاح والرسوب وفقا للحالة التي كان
عليها قبل الوقف ،وتطبق عليه قواعد الرسوم الدراسية املحددة في النظام املالي ألكاديمية شرطة دبي.
ُ
 إذا كان وقف القيد ملدة عام دراس ي كامل فعلى الطالب دفع مبلغ ( )1111درهم رسوم تأجيل ،وذلك إذا قدمطلب الوقف قبل دفع الرسوم الدراسية ،أما إن كان قد سبق له دفع الرسوم الدراسية ثم تقدم بطلب
لوقف القيد فليس له الحق في تلك الرسوم إال بإتباع إلاجراءات الواردة في طلب استرجاع الرسوم الدراسية
ا
املبين أعاله بالبند (أوال).
ً
رابعا :طلبات ألاعذار عن دخول الامتحانات:
ا
 لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب لالعتذار عن دخول الامتحانات تقديرا لعذر يمر به. تدخل ضمن ألاعذار التي يمكن قبولها تلك املتعلقة بأسباب طبية. تقدم طلبات الاعتذار عن دخول الامتحانات إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى كلية الدراساتالعليا مشفوعة بالوثائق واملستندات التي تبررها موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية املعتمدة.
ا
 لكلية الدراسات العليا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها ،ومن ذلك عرضالتقارير الطبية على اللجان الطبية املختصة.
 يجب تقديم طلبات الاعتذار عن دخول الامتحانات قبل بدئها بأسبوعين إال إذا وجدت أسباب جدية تحول بينالطالب وبين تقديم الطلب في الفترة املحددة ،فإذا طرأ العذر أثناء تأدية الامتحانات وجب على الطالب
التقدم بطلب الاعتذار في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ الامتحان أو الامتحانات التي تحقق فيها العذر.
 ال يقبل طلب العذر عن دخول الامتحانات إال إذا كان الطالب قد حقق نسبة الحضور املطلوبة منه في املساقالذي يطلب الاعتذار عن دخول امتحانه.
 في حال موافقة مدير ألاكاديمية على طلب قبول العذر عن دخول الامتحانات بعد توصية املجلس العلمي فإناملساقات املقبول عذر الغياب عنها تعتبر مساقات مؤجلة ،وتعلق نتيجته فيها وفي البرنامج لحين أداء امتحانها،
وتقوم كلية الدراسات العليا في نهاية كل عام دراس ي بتحديد موعد إلجراء اختباراتها ،وتحتسب للطالب في
هذه الحالة الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان املؤجل ،كما يحتفظ بدرجات ألانشطة الصفية
وألاوراق البحثية التي سبق له الحصول عليها خالل العام الدراس ي.

ً
خامسا :طلبات عقد الاختبارات في لجان خاصة:
.1
.2
.3

.4

.5
.6

لطالب الدراسات العليا املوجود تحت العالج بإحدى املستشفيات داخل الدولة التقدم بطلب لعقد اختباراته
ا
في لجان خاصة تقديرا لظروفه الصحية.
تقدم الطلبات إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى كلية الدراسات العليا مشفوعة بالوثائق
واملستندات التي تبررها موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية املعتمدة.
ا
لكلية الدراسات العليا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها ،وعلى الطالب
تزويد كلية الدراسات العليا بخطاب رسمي من املستشفى يبين تاريخ دخول الطالب مع تشخيص حالته
الطبية ويؤكد تواجده في املستشفى ،وأن انتقال الطالب إلى لجنة الامتحانات في ألاكاديمية يشكل خطرا على
حالته الصحية وأن حالته تسمح له بأداء الامتحانات في املستشفى.
في حال موافقة مدير ألاكاديمية على الطلب فإنه تعقد اللجان الخاصة في غرف مستقلة عن باقي املرض ى،
ويجب أن تكون مواعيد بداية ونهاية اللجان الخاصة مطابقة تماما للمواعيد املعمول بها في ذات لجنة
ألاكاديمية.
في الحاالت املرضية التي تحول بين الطالب وإمكانية الكتابة في ورقة إلاجابة يمكن الاستعانة بأحد مرتب
ألاكاديمية ليقوم بكتابة ما يمليه عليه الطالب في ورقة إلاجابة.
يجب تقديم طلبات عقد الاختبارات في لجان خاصة قبل موعد الاختبارات بثالثة أيام على ألاقل.

ً
سادسا :طلب تأجيل تسليم بحث مساق طرق ومناهج البحث العلمي:
.1
.2
.3
.4
.5

لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب لتأجيل تسليم بحث مساق قاعة البحث لعذر يمر به.
تقدم طلبات التأجيل إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى كلية الدراسات العليا مشفوعة بالوثائق
واملستندات التي تبررها موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية املعتمدة.
ا
لكلية الدراسات العليا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها.
يجب تقديم طلبات التأجيل بفترة ال تقل عن أسبوع من املوعد النهائي للتسليم.
في حال املوافقة على طلب التأجيل فإنه ال يجوز في أي حال من ألاحوال تأجيل موعد التسليم إال في حدود
خمسة أيام عمل من تاريخ التسليم ألاصلي.

ً
سابعا :طلبات التظلم من نتيجة مساق دراس ي.
 .1لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب تظلم من نتيجة مساق أو أكثر من املساقات الدراسية.
 .2تقدم الطلبات إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية إلى كلية الدراسات العليا مشفوعة بتقرير يبرر طلب
التظلم وما يدعمه من مرفقات ،وذلك خالل مدة خمسة أيام من تاريخ إعالن النتائج ،ويسقط حق الطالب
في التظلم بعد انقضاء هذه املدة.
 .3يقتصر الحق في التظلم على ألاسباب املبنية على أخطاء إجرائية ومادية ،دون أن يمتد الحق في التظلم إلى
ألاسباب املوضوعية القائمة على التقدير العلمي لإلجابة.

.4
.5
.6
.7

يدخل ضمن ألاخطاء التي تبرر التظلم وجود خطأ في احتساب درجات الطالب ،وعدم قيام املصحح بتصحيح
كافة ألاسئلة التي قام الطالب بإجابتها في ضوء عدد ألاسئلة املطلوب إجابتها.
تعرض الطلبات على لجان رصد النتائج و تدقيقها (الكنترول) للنظر والبت فيها.
في حال رفض التظلم تعتبر نتيجة الطالب نهائية.
ا
في حال قبول التظلم يتم تعديل درجة الطالب وفقا لنتيجة التظلم.

ً
ثامنا :طلب تغيير عنوان ألاطروحة:
.1
.2
.3
.4

لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب لتغيير عنوان رسالة ألاطروحة بعد تسجيلها تقديرا ملبررات معقولة
ومنطقية.
تقدم طلبات تغيير العناوين إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى كلية الدراسات العليا مشفوعة
بتقرير ومبررات تبين سبب تقديم الطلب.
ا
لكلية الدراسات العليا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها.
في حال املوافقة على تغيير العنوان بناء على قرار املجلس العلمي وفي ضوء توصية القسم العلمي املختص فإن
ا
الطالب يظل ملتزما بتسليم أطروحته خالل املدة املقررة.

ً
تاسعا :طلب تغيير املشرف على ألاطروحة أو بحث مساق قاعة البحث:
.1
.2
.3
.4

لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب تغيير مشرف ألاطروحة بعد التسجيل تقديرا ملبررات معقولة ومنطقية.
تقدم طلبات تغيير املشرفين إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى كلية الدراسات العليا مشفوعة
بتقرير ومبررات تبين سبب تقديم الطلب.
ا
لكلية الدراسات العليا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها.
في حال املوافقة على تغيير املشرف بناء على قرار املجلس العلمي وفي ضوء توصية القسم العلمي املختص فإن
ا
الطالب يظل ملتزما بتسليم أطروحته أو بحثه خالل املدة املقررة.

ً
عاشرا :طلبات التظلم من نتيجة مناقشة ألاطروحة.
.1
.2

.3

.4

لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب تظلم من نتيجة مناقشة أطروحته.
تقدم الطلبات إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية إلى كلية الدراسات العليا مشفوعة بتقرير يبرر طلب
التظلم وما يدعمه من مستندات ،وذلك خالل مدة خمسة أيام من تاريخ إعالن نتيجة املناقشة ،ويسقط حق
الطالب في التظلم بعد انقضاء املدة.
يقتصر الحق في التظلم على ألاسباب املبنية على أخطاء إجرائية ومادية قد تقع فيها إلادارة أو لجنة املناقشة
والحكم على الرسالة ،دون أن يمتد الحق في التظلم إلى ألاسباب املوضوعية القائمة على التقدير العلمي الذي
تراه وتمنحه اللجنة ألطروحة الباحث.
يدخل ضمن ألاخطاء إلاجرائية املبررة للتظلم :إجراء املناقشة دون مراعاة املواعيد املقررة لها ،اشتراك
املشرف في الحكم على ألاطروحة.

.5
.6

.7
.0
.0

يدخل ضمن ألاخطاء املادية املبررة للتظلم :الخطأ في حساب املعدل التراكمي ملرحلتي البرنامج من مساقات
دراسية وأطروحة.
تعرض طلبات التظلم على لجنة متخصصة مشكلة بقرار من مدير ألاكاديمية وذلك ا
بناء على اقتراح من
املجلس العلمي ،ويكون عدد أعضاء اللجنة ثالثة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية ،على أن ال
يكون من بينهم أحد أعضاء لجنة املناقشة املتعلقة باألطروحة املتظلم منها أو املشرفين عليها ،ويصدر قرار
اللجنة باألغلبية البسيطة.
ا
ا
في حال رفض التظلم فإن قرار لجنة املناقشة يعتبر ساريا وصحيحا.
في حال تبين للجنة التظلمات أن موضوع التظلم هو خطأ مادي فإنه يتم تحويل التظلم إلى لجنة املناقشة
لتصحيحه.
ا
في حال تبين للجنة التظلمات أن موضوع التظلم هو خطأ إجرائي فلها اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات
لتصحيحه.

حادي عشر :طلبات إلافادات وشهادات ملن يهمه ألامر:
 .1لطالب الدراسات العليا التقدم بطلب للحصول على إلافادات وشهادات ملن يهمه ألامر بمختلف أنواعها.
ا
 .2تقدم الطلبات إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية.
ثاني عشر :طلبات تغيير البيانات الشخصية
.1
.2
.3
.4

على طالب الدراسات العليا التقدم بطلب لتغيير بياناته الشخصية املسجلة في ألاكاديمية إذا طرأ عليها
تغيير بعد التحاقه باألكاديمية.
تقدم طلبات تغيير البيانات الشخصية عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية ،إلى إدارة القبول والتسجيل
مشفوعة بالوثائق واملستندات الدالة عليه موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية املعتمدة.
ا
إلدارة القبول والتسجيل عند الحاجة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من مصداقية الطلبات
املقدمة ووثائقها.
تقتصر طلبات تغيير البيانات الشخصية على تلك التي ال يستطيع الطالب تغييرها مباشرة عبر املوقع
إلالكتروني لألكاديمية.

ثالث عشر :الطلبات العامة:
 .1لطالب الدراسات العليا التقدم بأي طلب من غير ما ذكر أعاله من طلبات.
ا
 .2تقدم الطلبات إلكترونيا عبر املوقع إلالكتروني لألكاديمية إلى كلية الدراسات العليا مشفوعة بما يبررها.
ا
 .3لكلية الدراسات العليا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتحقق من جدية الطلبات ومبرراتها وتوجيه
الطالب إلى القرار أو إلاجراء املناسبين.

الباب الخامس
املخالفات والجزاءات التأديبية
ً
أوال :الضوابط املسلكية:
يتعين على طالب كلية الدراسات العليا الالتزام بالضوابط املسلكية التالية:
أ .احترام وتنفيذ القوانين واللوائح املنظمة لألكاديمية والقوانين السارية في دولة إلامارات العربية املتحدة ،والتقيد بالقيم
والتقاليد الجامعية داخل وخارج قاعات الدراسة باألكاديمية.
ب .القيام بدور ايجابي في ترسيخ سمعة ألاكاديمية كواحدة من الهيئات التعليمية البارزة في الدولة وذلك من خالل:
 .1إظهار الجدية الدالة على حرصه على التحصيل العلمي من خالل حضور املحاضرات ،وبذل الجهد املطلوب في الامتحانات
وكافة متطلبات العملية التعليمية.
ا
 .2الالتزام بأن تكون أبحاثه خالل فترة دراسته نتاج جهده الشخص ي ،وأن يتقيد في ذلك تقييدا صارما باألمانة العلمية.
 .3الالتزام بأن تتسم جميع البيانات واملعلومات املقدمة لألكاديمية بالدقة والصحة.
 .4الالتزام باحترام كل من الطاقم إلاداري وأعضاء الهيئة التدريسية باألكاديمية و العاملين بها وزوارها.
 .5الالتزام باحترام زمالئه من الطالب باألكاديمية.
 .6املحافظة على ممتلكات ألاكاديمية وعلى ممتلكات آلاخرين.
 .7عدم استخدام أي وثيقة ممنوحة من ألاكاديمية لغير الغرض املخصصة له.
 .0احترام القيم والتقاليد العسكرية املعمول بها في ألاكاديمية.
 .0احترام العادات والتقاليد في دولة إلامارات العربية املتحدة.
 .11عدم استخدام أي من مرافق ألاكاديمية لغير الغرض املخصصة له.
 .11عدم توزيع أي منشورات أو تجميع توقيعات ألي غرض دون إذن مسبق.
 .12ألامانة في تأدية الامتحانات وغيرها من املتطلبات ألاكاديمية والابتعاد عن أي سلوك يكون فيه خروج على هذه ألامانة
كاللجوء إلى الغش أو مجرد الشروع أو املحاولة فيه أو ارتكاب أي فعل من أفعال السرقات العلمية.
 .13الابتعاد عن كافة التصرفات الضارة بسمعة ألاكاديمية.
ً
ثانيا :املخالفات التأديبية :
ا
تنقسم املخالفات التأديبية إلى مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة ،وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
أ  -املخالفات البسيطة ،وتتمثل فيما يلي:
 .1الغياب عن املحاضرة بعد التحضير.
 .2التواجد في ألاماكن غير املخصصة للتواجد بها أو في ألاوقات غير املخصصة لذلك.
 .3الاختالط باملتدربين باألكاديمية.
 .4التدخين في ألاكاديمية في ألاماكن غير املخصصة.
 .5تناول الطعام واملشروبات في ألاماكن غير املصرح بها.
 .6التجول داخل حرم ألاكاديمية أو إيقاف املركبة في ألاماكن املمنوع الوقوف بها.
 .7إتالف أي من املمتلكات داخل ألاكاديمية.
 .0عدم الالتزام بقواعد الزي املعتمدة داخل ألاكاديمية.
 .0إدخال أشياء غير مصرح بها داخل ألاكاديمية.

 11ـ إلاخالل بالنظم والقواعد الخاصة باستعمال مكتبة ألاكاديمية.
11ـ إساءة استعمال البطاقة الطالبية.
12ـ ارتكاب أي فعل غير الئق داخل ألاكاديمية.
 13ـ ارتكاب أي فعل يضر بحسن النظام والضبط داخل ألاكاديمية.
ب  -املخالفات الجسيمة ،وتتمثل فيما يلي:
 .1ألافعال التي تشكل إحدى الجرائم املنصوص عليها في القوانين العقابية.
 .2ألافعال املخلة بالشرف وألامانة وآلاداب العامة.
 .3الاعتصام أو التجمهر أو التمرد أو التحريض على أي منها.
 .4إلاهانة أو إلاساءة أو التحقير أيا كانت صورته واملوجه من قبل الطالب لعضو هيئة التدريس أو ألي من العاملين
باألكاديمية أو لطلبتها أو لزوارها.
 .5الاعتداء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو بأي وسيلة من وسائل التعبير ألاخرى ضد عضو هيئة التدريس أو العاملين
باألكاديمية أو طلبتها أو زوارها.
 .6إلاساءة إلى ألاكاديمية وسمعتها بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة من وسائل التعبير ألاخرى.
 .7توزيع أي منشورات أو تجميع توقيعات ألي غرض دون إذن مسبق.
 .0رفض التعليمات املشروعة بصورة عمدية أو التحريض على الرفض.
 .0تقديم هدايا ألي من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين باألكاديمية دون إذن مسبق من مدير ألاكاديمية.
 .11إلاخالل باألنظمة والقواعد الخاصة بسير الامتحانات.
 .11الغش في الامتحانات أو الشروع أو املحاولة فيها.
 .12السرقة العلمية أو إلاخالل بمبادئ ألامانة العلمية.
 .13عدم الالتزام داخل ألاكاديمية بتقاليد الاحتشام املتعارف عليها داخل الدولة.
 .14تزويد ألاكاديمية بمعلومات خاطئة أو مخالفة للحقيقة.
 .15تعمد إثارة الفوض ى و الاضطراب أو إلاخالل بالنظام داخل قاعة املحاضرات.
 .16التصوير داخل ألاكاديمية دون إذن مسبق.
ً
ثالثا :املخالفات املرتبطة باالمتحانات:
أ -الكالم أثناء أداء الامتحان التحريري ،أو القيام بأي عمل فيه إخالل بنظامه:
يحظر على الطالب الكالم أثناء أداء الامتحان التحريري ،أو القيام بأي عمل فيه إخالل بنظامه .وفي حال املخالفة ينذر
املراقب الطالب املخالف ،وعند تكرار املخالفة يخرجه مدير ألاكاديمية أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ،ويلغى امتحانه
ا
ا
في املساق التي ارتكب فيها املخالفة ،ويعتبر الطالب راسبا في هذه املساق ،ويحرر املراقب تقريرا بذلك يقدمه لعميد
ألاكاديمية الذي يرفعه ملدير ألاكاديمية للنظر في أمره.
ب  -الغش في الامتحانات أو الشروع أو املحاولة فيه:
تعريف الغش:
قيام الطالب بالغش ،أو الشروع فيه ،أو أي محاولة منه ألجل الاستفادة من ذلك في الامتحانات .ويشمل ذلك على سبيل
املثال ما يلي:
 .1استخدام الكتب الدراسية ،أو القاموس  ،أو آلالة الحاسبة أو املالحظات التي يرفعها بأية طريقة كانت ،قبل أدائه بلجنة
الامتحان دون الحصول على إذن مسبق من املحاضر أو من مراقب اللجنة من أعضاء هيئة التدريس أو الضباط.
 .2النظر إلى كراسة إجابة طالب آخر أو السماح لطالب آخر أن ينظر إلى كراسة إلاجابة الخاصة به خالل فترة الاختبار.
ا
ا
 .3القيام بأداء الامتحان بدال من طالب آخر ،أو الاتفاق مع طالب آخر أو أي شخص أيا كانت صفته على أداء الامتحان بدال
منه.

 .4تقديم املساعدة ،أو طلبه املساعدة من شخص آخر أثناء الامتحان بغرض الغش.
 .5تغيير إلاجابة الختبار مقرر دراس ي.
 .6الحصول بأية طريقة غير مشروعة على معلومات تتعلق بأسئلة الاختبار.
ج -ألاثر املترتب على الغش:
ا
 -1كل طالب يرتكب غشا في الامتحان أو يشرع فيه أو يحاول في ذلك ،يخرجه مدير ألاكاديمية أو من ينوب عنه من قاعة
ا
الامتحان ،ويعتبر راسبا في جميع مواد الفصل الدراس ي الذي وقعت فيه حالة الغش إذا ثبتت في حقه.
ا
 -2إذا عاد الطالب إلى ارتكاب الغش أو الشروع أو املحاولة فيه خالل مدة قيده باألكاديمية اعتبر راسبا في جميع امتحانات
البرنامج الدراس ي املقيد به.
ا
 -3إذا تم اكتشاف الغش في وقت الحق ،فان ذلك ال يعفي مرتكبه من املسؤولية ،ويتم التصرف في املوضوع وفقا ملا هو منصوص
عليه في البندين السابقين.
 -4وفي جميع ألاحوال يكون ملدير ألاكاديمية أو من يفوضه أن يحيل الطالب املرتكب لواقعة الغش ملجلس التأديب الابتدائي للنظر
في فصله من عدمه.
ً
رابعا :السرقة أو إلاخالل باألمانة العلمية:
ا
تعرف السرقة العلمية وفقا ألحكام الالئحة التنظيمية لكلية الدراسات العليا بأنها " تقديم الطالب لعمل فكري لشخص آخر أو
أفكاره سواء أكان ذلك بصفة كلية ،أم كان بصفة جزئية ،كما لو كانت نتاج عمله الذهني أو العلمي ،ويدخل ضمن السرقات العلمية
على سبيل املثال ما يلي:
 .1نسخ عمل لشخص آخر ،إما عن طريق نسخ كلمة بكلمة أو عن طريق إجراء تغييرات متواضعة ولكن مع الحفاظ على
الهيكل العام أو الحفاظ على ذات اللغة املستخدمة وألافكار الرئيسية ،وإن تم ذلك دون نشر العمل.
 .2الشراء أو الاستعارة أو السرقة أو غيرها من وسائل الحصول على عمل لشخص آخر وتقديمه كما لو كان من عمل الطالب
نفسه.
 .3تقديم الطالب لعمل خاص بشخص آخر على أنه عمله الشخص ي سواء كان ذلك بإذن أو بدون إذن أو كان بمقابل أو بدون
مقابل.
 .4السماح لشخص آخر بالقيام بالتعديل ،بإعادة كتابة أو إجراء تغييرات جوهرية في عمل الطالب نفسه ،وتسليمها كما لو
كانت من عمل الطالب نفسه ،دون إلاشارة إلى مساهمة هذا الشخص آلاخر ودون الحصول على إذن مسبق من املحاضر أو
املشرف.
 .5الاقتباس من أعمال أشخاص آخرين دون إلاشارة إليهم حتى لو تم تضمينه بين عالمتي اقتباس ،وفي جميع ألاحوال ال يسمح
ا
ا
بأن يكون هناك جزءا كبيرا من عمل الطالب مجرد اقتباسات ،وعند الاقتباس يجب على الطالب الالتزام بقواعد البحث
العلمي في هذا الشأن سواء كان الاقتباس لصورة أو جملة أو فقرة أو حتى مجرد إعادة صياغة.
ً
خامسا :الجزاءات التأديبية
تنقسم الجزاءات التأديبية إلى نوعين:
(أ) الجزاءات التي يمكن توقيعها على املخالفات البسيطة:
 .1التنبيه الشفهي.
 .2إلانذار الخطي.
 .3الحرمان من الاستفادة من الخدمات الطالبية التي يقدمها مرفق أو أكثر داخل ألاكاديمية.
 .4الخصم من نسبة حضور الطالب بما ال يتجاوز  %21من نسبة الحضور املقررة.
 .5الحرمان من حضور مساق أو أكثر بما ال يتجاوز .% 21
 .6دفع قيمة املمتلكات املتلفة.
(ب) الجزاءات املقرر توقيعها على املخالفات الجسيمة:

 .1إلانذار بالفصل.
 .2الحرمان من دخول ألاكاديمية لفصل دراس ي كامل كحد أقص ى.
 .3الحرمان من التقدم لالمتحان لكل املساقات أو بعضها ،وفي جميع ألاحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب.
 .4الفصل املؤقت لعام دراس ي كامل كحد أقص ى.
 .5الفصل.
 .6إلغاء قرار منح الشهادة.
مالحظة (: )1
يجوز توقيع كافة الجزاءات املقررة للمخالفات البسيطة واملذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند وذلك بالنسبة للمخالفات
الجسيمة.
مالحظة (: )2
ا
يحق لعضو هيئة التدريس أن يقرر إخراج الطالب من قاعة الدراسة متى كان ذلك ضروريا للحفاظ على النظام العام وعلى
مصلحة العملية التعليمية.
مالحظة (: )3
في جميع ألاحوال ،يحق إلدارة ألاكاديمية مخاطبة جهات عمل وابتعاث الطالب املخالف ألجل اتخاذ إلاجراءات القانونية املتبعة
لتلك الجهات.
ً
سادسا :وقف التنفيذ
-1يجوز للجهة التي قررت الجزاء التأديبي أن تضمن قرارها بتوقيع الجزاء ،ألامر بوقف التنفيذ.
-2يلغى ألامر بوقف التنفيذ إذا وقع على الطالب جزاء تأديبي من نوع الجزاء السابق أو اشد منه خالل ذات العام الدراس ي.
ً
سابعا :السلطة املختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية
تختلف السلطات املختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية بحق الطالب املخالف باختالف نوع املخالفة املرتكبة وباختالف الجهة
ا
املخولة بتوقيعها ،وذلك وفقا للتفصيل التالي:
 -1أعضاء هيئة التدريس:
ا
يحق لكل عضو هيئة التدريس أن يقرر إخراج الطالب من قاعة الدراسة متى كان ذلك ضروريا للحفاظ على النظام العام وعلى
مصلحة العملية التعليمية.
 -2مدير كلية الدراسات العليا:
يختص مدير كلية الدراسات العليا بالنظر في املخالفات البسيطة الواردة في الالئحة التنظيمية لكلية الدراسات العليا في املادة 00
ا
ا
أوال  ،في البنود ( )1إلى ( )6فقط  ،والواردة في الباب الخامس من هذا الدليل في البند ثانيا(أ) بالنسبة للنقاط من ( )1إلى ( ، )6كما
ا
يختص بتوقيع الجزاءات املنصوص عليها في الالئحة التنظيمية لكلية الدراسات العليا في الفقرة (أوال) من املادة ( )04في البنود ()1
ا
إلى ( )5فقط ،والواردة في الباب الخامس من هذا الدليل في البند خامسا (أ) من ( )1إلى (.)5
 :-3مجلس التأديب الابتدائي:
يختص بالنظر والبت في املخالفات البسيطة والجسيمة ،وله سلطة توقيع كافة الجزاءات املشار إليها في املادة  04من الالئحة
ا
التنظيمية لكلية الدراسات العليا ،وطبقا للنظم وألاحكام وإلاجراءات املشار إليها في املواد  111 ، 00 ، 00 ، 07من ذات الالئحة
ا
والواردة في الباب الخامس من هذا الدليل بالبند (خامسا) .
ا
ثامنا :الاستئناف
 -1يحق للطالب التقدم إلى مجلس التأديب الاستئنافي باستئناف خطي من الجزاء التأديبي املوقع عليه من قبل مدير كلية الدراسات
العليا أو من قبل مجلس التأديب الابتدائي لكلية الدراسات خالل خمس أيام عمل من تاريخ توقيع الجزاء عليه ،وإال اعتبر
الجزاء التأديبي الصادر في حقه قطعي وبات وغير قابل لالستئناف ما لم يثبت تعرضه ألسباب جدية منعته من تقديم استئنافه.
 -2يمنح الطالب املخالف الفرصة للرد على ما نسب إليه من وقائع وأدلة اتهام ،وتمكينه من الدفاع عن نفسه ،من خالل طلب

الشهود وتقديم مستندات ،وما يراه من إلاثباتات التي تؤيد براءته.
ا
 -3للطالب أن يختار عضوا من أعضاء هيئة التدريس في ألاكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام هذا املجلس.

إلارشادات العامة
قراءة دليل الطالب إلارشادي قراءة متأنية  ،فهو وسيلة جيدة للتعرف على ألاكاديمية وأنظمتها.
كلية الدراسات العليا هي الجهة املسؤولة عن طالب الدراسات العليا ،حيث تعمل على خدمته والرد على استفساراته
وحل مشكالته كما يوجد موظفين مختصين في الفترة الصباحية و الفترة املسائية .
الحرص على استالم البطاقة الطالبية واملحافظة عليها ،فهي ضرورية لتسجيل الحضور في قاعات املحاضرات ولجان
الامتحانات ،وكذلك الاستفادة من خدمات مكتبة ألاكاديمية.
يجب أن تكون عملية دخول مركبات الطالب إلى حرم ألاكاديمية بشكل منظم.
الحرص على التسجيل ودفع الرسوم في ألاوقات املعلن عنها من قبل إدارة ألاكاديمية
إبالغ إدارة القبول والتسجيل بأي تعديالت على البيانات الشخصية املقدمة لألكاديمية ،سواء في الاسم أو الرتبة
العسكرية أو جهة العمل ،وذلك في أسرع وقت ممكن ،حتى يتسنى لإلدارة اتخاذ ما يلزم.
تمنح كلية الدراسات العليا شهادات ملن يهمه ألامر للطالب ،مثل شهادة تفيد قيده ضمن طالب ألاكاديمية  ،أو
شهادات بمواعيد الاختبار وتأديتها .
حضور املحاضرات بالزى الوطني (الزي الرسمي للطالب) .
احترام خصوصية ألاكاديمية  ،وإتباع إلاجراءات النظامية املتبعة في حرم ألاكاديمية  ،مثل (عدم التدخين في قاعات
الدراسة ـ عدم التحدث أو الاختالط مع الطلبة املرشحين وغيرهم من املتدربين ـ عدم التواجد في ألاماكن املخصصة
للمرشحين أو غيرهم من املتدربين ـ الالتزام بصف السيارات في املواقف املخصصة . ) ...
على الطالب الالتزام بقواعد حسن سير املحاضرات ومن ذلك الامتناع عن استخدام الهاتف املتحرك وغيرها من
ألاجهزة إلالكترونية أثناء املحاضرة.
يلتزم الطالب باإلطالع املستمر على حسابه ألاكاديمي الشخص ي وكذلك على البريد إلالكتروني املخصص له من قبل
الكلية باعتباره وسيلة التواصل الرئيسية بينه وبين إلادارة وال يعذر بعدم إطالعه عليه.
يلتزم الطالب بالقواعد الخاصة بسير الامتحانات وعلى وجه الخصوص الامتناع عن كل ما من شأنه إلاخالل بنظام
الامتحان أو بالغش أو الشروع فيه.
يلتزم الطالب باإلطالع على التعاميم وألانظمة واللوائح الخاصة باألكاديمية من خالل املتابعة املستمرة للموقع
إلالكتروني لإللكترونية وغيرها من الوسائل املتاحة وال يجوز الاعتذار بعدم معرفة النظم والقواعد املعمول بها في
ألاكاديمية.
التواصل :يمكن للطالب التواصل مع أي من العاملين باألكاديمية من خالل أرقام وبيانات التواصل املوضحة في
املوقع إلالكتروني ألكاديمية شرطة دبي التالي:
http://www.dubaipolice.gov.ae/academy_prod/ar/index.jsp
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