جامعة الموصؿ

كمية العموـ السياسية

شعبة الدراسات العميا

دليل طلبة الدراسات العليا
يف كلية العلوم السياسية
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إلى طمبة الدراسات العميا في كمية العموم السياسية األعزاء
نقػػدـ اػػلا الػػدليؿ البسػػيط إل ػ طمبػػة الد ارسػػات العميػػا ليكون ػوا م ػ اطػػتع بال عميمػػات الواجػػب
االل زاـ بها ختؿ سنوات الدراسة .

م منيف لهـ كؿ الموفقية والنجاح

أوال /القبول والتسجيل :
بعد صدور األمر الجامعي بالقبوؿ..

نص عميمات الدراسات العميا م ما يأ ي :

_ يسػػجؿ الطالػػب المقبػػوؿ فػػي مو ػػد أقصػػا نهايػػة األسػػبوع األوؿ مػػف بػػدأ الد ارسػػة فػػي كػػؿ فصػػؿ

وفػػي حالػػة ػػدـ ال حػػاؽ الطالػػب المقبػػوؿ بم ػ الجامعػػة إللغػػا قبول ػ واحػػتؿ االح يػػاط بػػدال ن ػ
وحسب ال سمسؿ .

_ يش رط ال فرغ ال اـ لمدراسة ختؿ ف رة دراس .

_يقدـ الطالب المقبوؿ اإلجازة الدراسية ختؿ الشهر األوؿ مف اريخ بد الد ارسػة وفػي حالػة ػدـ
قديم ك اب اإلجازة الدراسية يمغ قبول .
ثانيا  /التقويم الجامعي لمدراسات العميا :

_ بدأ الدراسة في األسبوع األوؿ مف شهر شريف األوؿ مف كؿ اـ .
_ كوف مدة الدراسة لمفصميف األوؿ والثاني ( )51أسبوع لكؿ فصؿ .

_ بدأ االم حانات النهائية لمفصميف في نهاية كؿ فصؿ ولمدة أسبوع .

_ بدأ طمة نصؼ السنة في األوؿ مف شهر شباط مف كؿ اـ ولمدة أسبو يف .
_ بدأ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني بعد ان ها

طمة نصؼ السنة .

_يكػػوف مو ػػد ام حانػػات الػػدور الثػػاني لمفصػػميف األوؿ والثػػاني فػػي األسػػبوع األوؿ مػػف شػػهر أيمػػوؿ

مف كؿ اـ .

ثالثا  /مدة الدراسة ومتطمباتها :
حديد المدة التزمة لم طمبات الدراسة العميا وكما يأ ي :

_شػػهادة الماجس ػ ير ت سػػن اف قويمي ػػاف بعػػد د ارسػػة البكػػالوريوس يضػػمنها مناقشػػة الرسػػالة ويجػػوز
مديػػد مػػدة د ارسػػة الطالػػب لف ػرة س ػ ة أشػػهر ( ال مديػػد األوؿ الػػلق يقػػص ضػػمف صػػتحية الكميػػة )

و مديػد د ارسػػة الطالػػب لف ػرة سػ ة أشػػهر أخػػر ب وصػية مػػف مجمػػس الكميػة وموافقػػة رئاسػػة الجامعػػة
مػ أف ال يقػؿ ػػدد الوحػدات الد ارسػػية خػتؿ المػدة ػػف ( )03وحػدة أصػػمية يضػمنها الرسػػالة وال
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يزي ػد م ػ ( )02وحػػدة واف كػػوف نسػػبة وحػػدات الرسػػالة مػػف  %03إل ػ  %03مػػف مجمػػوع ػػدد

الوحدات .

رابعا  /االمتحانات والدرجات :
_ يؤدق الطمبة االم حانات النهائية في المواد ال ي سجموا فيهػا وللػؾ فػي نهايػة كػؿ فصػؿ د ارسػي
.

_ إلا فشؿ الطالب في أكثر مف نصؼ مواد الفصؿ األوؿ في الدور األوؿ يرقف قيد مف الد ارسػة

.

_ي ـ اح ساب نصؼ المواد لمطالب ( )0مواد مف أصؿ ( )1مواد و( )0مواد مف أصػؿ ( )3مػواد

 ,يع بر مكمؿ ويحؽ ل أدا ام حانات الدور الثاني .

_ يحػػؽ لمطالػػب ال ارسػػب فػػي جميػػص الم ػواد فػػي الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني أدا االم حػػاف فػػي الػػدور

الثاني وفي حالة الفشؿ يرقف قيد .

_إلا جػػاوزت غيابػػات الطالػػب فػػي أق مػػادة ضػػعؼ ػػدد السػػا ات األسػػبو ية ل مػػؾ المػػادة يع بػػر
سػػجيؿ الطالػػب ممغيػػا ل مػػؾ المػػادة م ػ إف ال قػػؿ ػػدد الوحػػدات الد ارسػػية الم بقيػػة مػػف الد ارسػػة

وال ي نجح فيها الطالب لللؾ الفصؿ ف ( )53وحػدات واال يع بػر سػجيؿ الطالػب ممغيػا لمفصػؿ
كامت

_ يع بر دواـ الطالب ند إ داد الرسالة دوامػا كػامت بمػا ال يقػؿ ػف ( )0سػا ة مػؿ أسػبو يا
وفػػي حالػػة غياب ػ بعػػلر غيػػر مشػػروع يقػػر المشػػرؼ ومجمػػس القسػػـ بمػػا مجمو ػ ( )51يػػوـ فػػي

الفصؿ الدراسي الواحد يع بر سجيم ممغي لمفصؿ الملكور كامت .

_ ال يجوز أجيؿ دراسة الطالب إال ألسباب قاارة ال قدرة لمطالب م رداا وليس ل دخؿ مػ

وقو هػػا  ,أو المػػرض المؤيػػد ب قريػػر طبػػي رسػػمي وي ػ ـ للػػؾ ب وصػػية مػػف مجمػػس الكميػػة وموافقػػة

رئاسة الجامعة وال يجوز ال أجيؿ الكثرمف سنة .

_ ع بػػر مػػادة المغػػة االنكميزيػػة مػػادة د ارسػػية أساسػػية ,وال ػػدخؿ فػػي اح سػػاب المعػػدؿ ويعط ػ لهػػا
قدير مس وفي و درس في الفصميف األوؿ والثاني

_ م ػ الطالػػب أف يحصػػؿ م ػ

قػػدير م وسػػط فػػي األقػػؿ لكػػؿ مػػادة و م ػ معػػدؿ ػػاـ ب قػػدير

جيد .في األقؿ في نهاية العاـ الدراسي ليػ مكف مػف مواصػمة د ارسػ فػاف فشػؿ فػي الحصػوؿ مػ

معدؿ اـ ب قدير (جيد) في نهاية السنة أو رسب في بعض الموضو ات أو االثنيف معا مي أف
يعيد االم حاف بداية الدور الثاني في المواد ال ي لـ يحرز فيها م

قدير مقبوؿ وكللؾ في الماد

األخر ال ي يخ اراا لرفص معدل إل جيد فاف فشؿ يرقف قيد مف الدراسة
_ ح سب درجة كؿ مادة بعدد وحدا ها ند اح ساب المعدؿ العاـ .
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خامسا  /أسباب ترقين قيد الطالب :
يرقف قيد الطالب مف الدراسة بعد إنلار ختؿ أسبوع في حالة :

_ دـ إكماؿ م طمبات الدراسة ختؿ مدة دراس .
_ دـ قدم طمب ل مديد مدة الدراسة

_ دـ مراجعة الطالب لألس ال المشرؼ ختؿ مدة ثتثة أشهر
_ ػدـ قديمػ كافػػة م طمبػات درجػػة الماجسػ ير خػػتؿ مػدة شػػهريف ا بػا ار مػػف ػاريخ المناقشػػة أو

مف اريخ إنها إج ار ال عديتت المطموبة مف لجنة المناقشة وبدوف لر مشروع
سادسا  /متطمبات المناقشة :

_ يقػػوـ الطالػػب قبػػؿ المناقشػػة ب سػػميـ نسػػخة مػػف الرسػػالة لغػػرض إرسػػالها إلػ مقػػوـ لغػػوق و ممػػي

ل قيـ مد صتحي ها لممناقشة قبؿ إنها المدة الدراسية ب( )0أسابيص .

_ شػػكؿ لجنػػة المناقشػػة قبػػؿ ( )01يػػوـ مػػف ػػاريخ مو ػػد المناقشػػة لغػػرض إبػػتغ الػػو ازرة بمو ػػد

المناقشة .

_ قديـ الرسالة إل الكمية إلصدار األمػر اإلدارق بالمناقشػة ويرسػؿ مباشػرة إلػ الػو ازرة مػص إرسػاؿ

نسخة إل قسـ الدراسات العميا في رئاسة الجامعة لمعمـ فقط .

_ ػػألؼ لجن ػػة مناقش ػػة رس ػػالة الماجسػ ػ ير م ػػف ثتث ػػة م ػػف أ ض ػػا الهيئ ػػة ال دريس ػػية المخ ص ػػيف
باإلضافة إل األس ال المشرؼ ويجب إف يكوف احداـ مف خارج الجامعة .

_ عد لجنة المناقشة قري ار مف جميص أ ضا اا ي ضمف إحد ال وصيات اآل ية :

 قبػػوؿ الرسػػالة كمػػا اػػي أو بعػػد إج ػ ار بعػػض ال عػػديتت الطفيفػػة ميهػػا وال وصػػية بمػػنح
الشهادة .


أجيؿ منح الشهادة بعد عديؿ بعض فصوؿ الرسالة أو إ ادة نظيمها ختؿ مدة شػهريف

.


أجيػػؿ مػػنح الشػػهادة بعػػد عػػديؿ بعػػض فصػػوؿ الرسػػالة أو إ ػػادة نظيمهػػا كميػػا أو إج ػ ار

مناقشػػة لمطالػػب محػػدد مػػف قبػػؿ المجنػػة خػػتؿ مػػدة أقصػػااا أربعػػة أشػػهر اب ػػدا م مػػف ػػاريخ
المناقشة ويرقف قيد في حالة رفضها ال المرة .

 رفض الرسالة أساسا .

_ إلا أوصت المجنة برفض الرسالة يرقف قيد .

_ يجػػب إف ض ػػمف الرسػػالة اب ك ػػا ار مميػػا واض ػػافة جدي ػػدة إل ػ المعرف ػػة بأسػػموب يعك ػػس طريق ػػة

البحث العممي ي ناسب مص الوزف المقرر لها .

4

_ يقػػدـ الطالػػب ( )2نسػػخ مػػف الرسػػالة مػػص أقػراص  CDإلػ الكميػػة لغػػرض وزيعهػػا إلػ الجهػػات
المس فيدة ثـ رسؿ الر رئاسة الجامعة نسخة مف الرسالة مص أمر المناقشة و وصػية مجمػس الكميػة

لغرض إصدار األمر الجامعي بمنح الشهادة .
سابعاً  /مرحمة اختيار موضوع البحث :

_ يعػػد القسػػـ أو الفػػرع العممػػي قائمػػة بأسػػما ال خصصػػات العامػػة لػػد القسػػـ أو الفػػرع مػػص إ ػػتف

مشػػاريص البحػػوث العمميػػة فػػي كػػؿ خصػػص( دوف إ طػػا العنػواف كػػامت لي سػػن لمطالػػب اال مػػاد
م قدر العممية بالبحث وب وجي مف األسػ ال المشػرؼ) مؤشػر أ از كػؿ مشػروع بحػث فيهػا اسػـ

األس ال المشرؼ .

_ يخ ػػار الطالػػب خػػتؿ مػػدة ال جػػاوز نهايػػة الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني ثتثػػة مشػػاريص بحثيػػة مػػف

القائمة أ ت ويجوز لمطالب اق راح مشروع بحث م إف يقدـ المبررات ال ػي يق نػص بهػا القسػـ أو

الفرع العممي .

_ يقػ ػػدـ الطالػ ػػب ب وجي ػ ػ مػ ػػف المشػ ػػرؼ وفػ ػػي ضػ ػػو مراجعػ ػػة البحػ ػػوث والد ارسػ ػػات لات العتقػ ػػة

باالخ صاص بال ركيز م األسس النظرية الم عمقة بموضوع البحث و عقد لقػا ات أسػبو ية بػيف

المشرؼ والطالب مص قديـ قارير دورية شهرية حوؿ البحث .

_ يقوـ الطالب ب وجي مف المشرؼ ب صميـ البحث ووضص خط .

_ ن ػػاقش خط ػػة البح ػػث م ػػف قب ػػؿ لجن ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا ف ػػي القس ػػـ أو الف ػػرع بحض ػػور الطال ػػب

والمشػػرؼ بعػػد إلقػػا الطالػػب حمقػػة نقاشػػية بالموضػػوع خػػتؿ مػػدة أقصػػااا شػػهريف مػػف ػػاريخ إقػرار
موضوع البحث ويم زـ الطالب بإج ار ال عديتت واإلضافات المقدمة .

_ يقػػوـ الطالػػب ب وجي ػ مػػف المشػػرؼ بوضػػص خطػػة لجمػػص البيانػػات التزمػػة حسػػب طبيعػػة البحػػث

و حديد مواقعها المك بية وفؽ برنامج زمني لعمؿ الطالب ي ضمف حديد مو د انجاز البحث .
_يقوـ الطالب ب حميؿ البيانات والمعمومات ال ي ي ـ جمعها وب وجي مف األس ال المشرؼ .

ثامناً  /مرحمة أعداد خطة البحث :

يشػػكؿ إ ػػداد خطػػة البح ػػث أاػػـ وأكثػػر المصػػا ب ال ػػي واج ػ الباحػػث بالبحػػث األك ػػاديمي

بسبب طبيعة الشروط والقوا د ال ي يس مزـ وفراا في الخطة وفي مقدم ها ما يمي :

_ العن ػواف  :إف أق ن ػواف لمش ػػروع بحػػث أك ػػاديمي البػػد إف يك ػػوف م كامػػؿ وم ناس ػػؽ مػػص ح ػػدود

اإلطػػار الػػلق يبحثػ الطالػػب  ,أق البػػد إف ي ػػيح العنػواف لمباحػػث إمكانيػػة االخ يػػار المناسػػب الػػلق
يحدد بدور إج ار ات البحث وأدوا ال ي يس حيؿ انجاز العمميات البحثية بدونها .
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_ أاميػػة موضػػوع البحػػث  :م ػ الباحػػث أف يبػػيف أاميػػة الموضػػوع  ,ويقنػػص القػػارئ المعن ػػي أو

مسؤوؿ الدراسات أو المشرؼ بأامية الموضوع وضرور ومف ثـ البد أف ضمف األامية النقاط
ال الية :

*فك ػرة الباحػػث  :البػػد أف يوضػػح الباح ػث فك ػرة البحػػث ويقػػدمها بأسػػموب وطريقػػة مفهومػػة وقابمػػة

لممناقشة .

* اريخ البحث  :أق أف الباحث ممزـ ب حديد الف رة الزمنية إلج ار البحث .

* تقة البحث بالمجاؿ المعرفي اللق ين مي ل  :أق أف الباحث ممزـ باف يقدـ وبوضوح العتقػة

بيف البحث المس هدؼ والمجاؿ المعرفي اللق ين مي ل البحث لا .

* حديد المشكمة  :البد إف ضمف األامية حديد ممخص لممشكمة .

*البحوث السابقة  :أق البد أف يشير الباحث إل ما إلا مت دراسة المشكمة مف قبؿ أـ ال .

*مجاالت االسػ فادة مػف البحػث  :وأخيػ ار البػد أف يوضػح الباحػث المجػاالت ال ػي يمكػف االسػ فادة

مف ن ائج بحث .

_ مشػػكمة البحػػث  :مثػػؿ مشػػكمة البحػػث أاػػـ مفاصػػؿ البحػػث ومعطيا ػ وبػػدونها يس ػ حيؿ إج ػ ار
بحث منهجي  ,لللؾ فاف الباحث ممزـ ب وضيح نقاط رض بشاف المشكمة .

_ الد ارسػػات السػػابقة  :الب ػػد أف يعقػػب الباح ػػث حديػػد المش ػػكمة وي نػػاوؿ الد ارس ػػات السػػابقة ال ػػي

ك سب أامية خاصة فػي وجيػ الباحػث ومسػا د فػي ال عػرؼ مػ اج ارئػات البحػث  .والبػد أف

يػػدرؾ الباحػػث بػػاف النقػػاط ال ػػي يسػ هدفها مػػف مراجعػػة الد ارسػػات السػػابقة ايػػا  ( :مشػػكمة البحػػث ,
فرضػػيات البحػػث  ,مػػنهج البحػػث  ,الن ػػائج ال ػػي خرجػػت بهػػا الد ارسػػة ومػػف ثػػـ رأق الباحػػث و قيمػ

لمنقاط الملكورة ) .

_ فػػروض البحػػث  :مثػػؿ فػػروض البحػػث الحػػد الفاصػػؿ فػػي خطػػة البحػػث أق أنهػػا بمثابػػة الحمػػوؿ

العممية المقدمة لمعالجة مشكمة البحث .

_ منهج البحث  :يضػـ مػنهج البحػث جميػص أنػواع ال قنيػة البحثيػة ال ػي يح اجهػا الباحػث بمػا فيهػا

االج ارئػػات واألدوات وكممػػا كػػاف الباحػػث مممػػا بالمنهػػاج وقػاد ار مػ اخ يػػار المػػنهج المناسػػب كممػػا

أمكن للؾ مف انجاز بحث بدقة وبسر ة وبعممية .

_ المفاايـ والمصادر  :كللؾ م الباحث أف يضػمف خطػة بحثػ جميػص المفػاايـ األساسػية ال ػي
ي عامؿ معها بحث وخاصة المفاايـ ال ػي يػرد لكراػا فػي مفػردات العنػواف ومفػردات المشػكمة كػللؾ

الفرضػيات لغػػرض تفػػي الغمػػوض النظػػرق الػػلق ربمػػا يحػػد مػػف حريػػة حركػػة الباحػػث فػػي المجػػاؿ
المعرفي اللق ي عامؿ مع الباحث .
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تاسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا  /مواصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ات الرسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالة الجامعيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة:
يوضص شعار الجامعة في الزاوية اليمن العميا ويك ػب ح ػ اسػـ الجامعػة ثػـ نػواف الرسػالة بخػط

بارز( حجـ الخط  ) 03في وسط الصػفحة ثػـ بػارة ( رسػالة قػدـ بهػا ( )...........حجػـ الخػط
 )52ثـ يك ب ح ها اسـ الطالب الكامؿ(حجـ الخط  )52ثـ بارة ( اػي جػز مػف م طمبػات نيػؿ

شهادة الماجس ير)(حجـ الخط  ) 52ثـ يك ب اسـ المشرؼ وفي نهايػة الغػتؼ يك ػب السػنة ال ػي
قدمت فيها الرسالة في ال قويميف الهجرق والميتدق (حجـ الخط . )52

_ يحدد دد صفحات الرسالة في االخ صاصات اإلنسانية ب (  )033صفحة لمماجس ير

عاش ار  /الهيكل التنظيمي لمرسالة :
_ يقػػوـ الطالػػب بك ابػػة الرسػػالة وفػػؽ ايكػػؿ ػػاـ ي ضػػمف العنػواف مػػص قػػديـ ختصػػة ال زيػػد مػ

( )013كممة بالغة العربية ضمف الغاية مف إج ار البحث والن ائج ال ي ـ ال وصؿ إليها .
_ المقدمة و ضمف:

_أامية الدراسة .

_ الدراسات السابقة .
_ إشكالية الدراسة .
_ فرضية الدراسة .

_ منهجية الدراسة .

_ ايكمية الدراسة .

_ مصادر الدراسة .
_ ختصة بما ال زيد م ( )013كممة بالمغة االنكميزية و وضص في نهاية الرسالة .

_ ضبط الهوامش  :م الطالب م ار اة الهوامش واس خداـ الطريقة العممية ال الية :

_ اسـ المؤلؼ  ,اسـ المصدر  ,الطبعة  ,دار الطبص  ,مكاف الطبص  ,سنة الطبص  ,الصفحة .
_ في حالة ال كرار مباشرةم يك ب – المصدر نفس  ,الصفحة .

_ في حالة كرار المصدر فيما بعد يك ب االسـ الكامؿ  ,مصدر سبؽ لكر  ,الصفحة .

_ أما الك ب الم رجمة فيك ب اسـ المؤلؼ  ,اسـ المصدر ,اسـ الم ػرجـ  ,الطبعػة  ,دار الطبػص ,
مكاف الطبص  ,سنة الطبص  ,الصفحة .

_ المصادر األجنبية ك ب  :الصفحة  ,سنة الطبػص  ,مكػاف الطبػص  ,دار الطبػص  ,الطبعػة  ,اسػـ
المصدر  ,اسـ المؤلؼ .

_في حالة كرار المصدر األجنبي يك ب . OB.CIT.P

_ في حالة ورود المصدر األجنبي بعد حيف يك ب  , APID,Pاسـ المؤلؼ .
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_ المجالت الدورية  :م الطالب اس خداـ الطريقة العممية اآل ية :
_ اسـ المؤلؼ  ,اسـ البحث  ,نواف المجمة  ,مكاف صدور المجمة  ,العدد  ,السنة  ,الصفحة

_ مستالت االنترنت  :يك ب بالطريقة اآل ية :

_ اسػػـ الباحػػث  ,اسػػـ البحػػث أو المقػػاؿ  ,مقػػاؿ م ػػاح فػػي شػػبكة المعمومػػات الدوليػػة ( االن رنػػت )
م الموقص .

_ قائمة المصادر  :ك ب بالطريقة اآل ية :
_ القراف الكريـ .
_ الوثائؽ أو المطبو ات الحكومية .

_ المصادر الم رجمة .
_ الرسائؿ واالطاريح .
_ المصادر األجنبية .

_ الدوريات .

_ مس تت االن رنت .

_ قدـ الرسالة بصور ها النهائية الواضػحة مطبو ػة بالحاسػبة واف يكػوف الطبػص م سػاوق الحػروؼ

وم ناسؽ بموف اسود وواضح ند قديـ النسخة األول .

_ يس عمؿ ورؽ ابػيض مػف حجػـ (  053 * 093ممػـ ) مػف نو يػة جيػدة ويسػ عمؿ نو يػة واحػدة
مف الورؽ لمك ابة .

_ ي ػػرؾ (0سػػـ) ويضػػمنها حافػػة ربػػط األوراؽ أمػػا الحافػػات األخػػر فيجػػب ػػرؾ (0سػػـ) ويضػػمنها

حافة النصوص والهوامش .

_ كػوف المسػافة بػػيف سػطر وآخػر ( 0ت  )55فػراغ مػف ف ارغػػات الحاسػبة ػدا الهػوامش فػي أسػػفؿ
الصفحة والنصوص أينما وجدت فيس عمؿ فراغ واحد فقط .

_ رقـ الصفحات بصورة م ابعة باألرقاـ م مدار الرسالة ويضمنها المقدمات والفهارس.
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