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الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا

الالئحة الداخلية لربامج الدراسات العليا
تقديم

ت ّ
سمى هذه الالئحة( :الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية

بغزة) ،حيث تضم تعليمات منح كل من( :الدكتوراه ،واملاجستير ،والدبلوم العالي) ،كما تضمنت
بعض التعديالت واإلضافات بما يتناسب مع آخر املستجدات.
وقد اعتمدت هذه الالئحة من مجلس الجامعة بالقرار رقم (م.ج )2019/5-8في جلسته رقم
( )2019/5بتاريخ  15رمضان 1440هـ املوافق 2019/5/20م.
ً
علما أن( :جهل الطالب باألنظمة والقوانين الجامعية ل يعفيه من التزاماتها).

للنللجمنيـعنالتوفيقن هوالسدادن ،،ن،
ينا ه
سائل ن
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تعليمات منح درجة الدكتوراة

املادة ( :)1ت ّ
سمى هذه الالئحة (الالئحة الداخلية ملنح درجة الدكتوراة في الجامعة اإلسالمية بغزة)،
ً
ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اعتمادها من املجالس املختصة.

املادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني الواردة إزاءها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الجامعة
مجلس الكلية
مجلس القسم
املشرف
الفصل الدراس ي
الفصل الصيفي

 .7الساعة املعتمدة
 .8العبء الدراس ي
 .9التسجيل
 .10السحب
 .11النسحاب ()W
 .12اإلضافة
.13
.14
.15
.16

التأجيل
النقطاع
الصفر الجامعي
املساق الستدراكي

 :الجامعة اإلسالمية بغزة.
 :مجلس الكلية التي يتبعها الطالب.
 :مجلس القسم املسجل به الطالب.
 :عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.
ً
ً
 )15( :خمسة عشر أسبوعا دراسيا باإلضافة إلى فترة االمتحانات.
 ) 8 ( :ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها االمتحانات.
ً
 :وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية للمساقات النظرية أسبوعيا ،أو من ساعتين
إلى ( )3ثالث ساعات زمنية للمساقات العملية ،أو التطبيقية ،ملدة فصل دراس ي.
 :مجموع الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراس ي واحد.
 :تسجيل الطالب ملساقات يرغب في دراستها.
 :إلغاء تسجيل مساق أو أكثر مع استرداد الرسوم ،وذلك خالل مدة زمنية
محددة في الفصل الدراس ي.
 :سحب مساق أو مساقات من الفصل الدراس ي دون استرداد الرسوم بعد
الفترة املقررة للسحب حتى نهاية فترة االنسحاب.
 :تسجيل الطالب ملساق أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خالل مدة
زمنية محددة.
 :االنقطاع املؤقت عن الدراسة املشفوع بطلب.
 :االنقطاع عن الدراسة دون التقدم بطلب.
 :هو الحد األدنى من العالمات التي تعطى للطالب ،وتساوي .%55
 :هو مساق من مستوى املاجستير يفرض على الطالب في حاالت معينة.
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املادة ( :)3تفتتح برامج الدكتوراة في التخصصات املختلفة بكليات الجامعة ،بقرار من مجلس
الجامعة ومصادقة من مجلس األمناء ً
بناء على توصية من الشئون األكاديمية وتنسيب
من الدراسات العليا بعد توصية من مجلس ي القسم والكلية ذات العالقة.
املادة ( :)4تنطبق بنود هذه الالئحة على برامج الدكتوراة في مختلف التخصصات بكليات
الجامعة اإلسالمية بغزة.
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الباب األول

القبول والتسجيل والعالمات

املادة ( :)5القبول
 -1يقرر مجلس الجامعة في بداية كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سيقبلون في برنامج
الدكتوراة ً
بناء على توصية من مجلس الدراسات العليا وتنسيب من مجلس ي القسم والكلية
املعنية.

 -2تقدم طلبات االلتحاق ببرنامج الدكتوراة إلى عمادة القبول والتسجيل وفق املواعيد التي يعلن عنها في
ً
ً
حينه مرفقا بها الوثائق املطلوبة ،وال يعد الطالب مقبوال إال إذا استوفيت جميع األوراق الثبوتية
املطلوبة.

 -3يشترط لقبول
الطالب في برنامج الدكتوراة ما يلي:
ً
ن
معترف بها ،وأال يقل تقديره العام (التراكمي
أ .أن يكو حاصال على درجة املاجستير من جامعة ً
في مساقات برنامج املاجستير) عن تقدير جيدجدا أو ما يعادله ،وملجلس القسم إضافة
شروط أخرى
للقبول يتم إبالغها للدراسات العليا.
ً
ب .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها ،وأال يقل تقديره العام
(التراكمي) عن جيد أو ما يعادله.
ج .أن يثبت الطالب مواظبته بما ال يقل عن  %80من ساعات الدوام املطلوبة للحصول على
درجة املاجستير.
الطالب امتحانات القبول.
د .أن يجتاز
ً
ه.أال يكون مفصوال من البرنامج نفسه الذي يتقدم إليه في الجامعة ،مع مراعاة املادة ( )14من
الالئحة نفسها.
و .االلتزام بمبادئ الجامعة وقوانينها وفلسفتها.
ز .ال يجوز للطالب االلتحاق ببرنامجين في الجامعة في فصل واحد.
ح .تقوم الدراسات العليا بإتمام إجراءات قبول الطلبة بالتنسيق مع الكلية املعنية ،وتقوم
عمادة القبول والتسجيل بإجراءات التسجيل ومتابعة سجل الطالب األكاديمي حتى تخرجه.
 -4يلغى قبول الطالب في الحاالت اآلتية:
أ .إذا لم يسجل للدراسة خالل املدة املحددة للتسجيل.
أي من الوثائق املقدمة.
ب .إذا ثبت عدم صحة ً
ج .إذا كان القبول مخالفا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
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املادة ( :)6تحدد متطلبات نيل درجة الدكتوراةبباآلتي:
تمنح درجة الدكتوراةبعد إنهاء ما ال يقل عن ( )48ثمان وأربعين ساعة معتمدة ،من مستوى
الدكتوراةكما يلي:
 -1إتمام دراسة جميع متطلبات برنامجه بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل برنامج وتقديم
رسالة (األطروحة) والنجاح بواقع ( )18ثمانية عشرة ساعة معتمدة بحيث ال يقل مجموع
ساعات التخرج عن ( )48ثمان وأربعين ساعة معتمدة.
 -2اجتياز الطالب امتحان الكفاءة (الشامل) في حقل تخصصه خالل الفصل الذي يلي الفصل
الذي أنهى الطالب فيه دراسة املساقات النظرية ،مع مراعاة ما ورد في املادة (.)11
 -3نشر بحث واحد على األقل من أطروحة الدكتوراةفي مجلة محكمة لها رقم إيداع ()ISSN
وذات مصداقية وذلك قبل البدء في إجراءات املناقشة.
 -4النجاح في امتحان اللغات حسب متطلبات البرنامج.
ً
ً
 -5إعداد أطروحة بواقع ( )18ثماني عشرة ساعة معتمدة تتضمن بحثا (أصيال) يتسم بالجدة
والنوعية من حيث إضافته للعلم واملعرفة،ومن ثم النجاح في مناقشتها.
املادة ( :)7العبء الدراسي ومدة الدراسة
-1
-2
-3
-4

-5

الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب ()12اثنتا عشرة ساعة معتمدة في الفصل الواحد ،والحد األدنى
( )6ست ساعات معتمدة في الفصل الواحد.
الحد األعلى للعبء الدراس ي في الفصل الدراس ي الصيفي للطالب ( )6ست ساعات معتمدة.
الحد األدنى للمدة املطلوبة إلنهاء متطلبات الدكتوراةستة فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في
الدراسة ببرنامج الدكتوراةعدا الفصل الصيفي.
الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج الدكتوراة()10عشرة فصول دراسية ،من بدء انتظامه
في الدراسة ،ويجوز عند الضرورة تمديد هذه املدة بحد أقص ى فصلين دراسيين عدا الفصل الصيفي،
وذلك بقرارمن مجلس الجامعة وبتنسيب من الدراسات العليا ا
بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية.
ليجوزللطالب أن يسجل موضوع رسالة الدكتوراةإل بعد إتمام جميع املساقات ضمن خطته األكاديمية
بنجاح وبمعدل تراكمي ل يقل عن  ،%80واجتياز امتحان الكفاءة (الشامل) بنجاح.
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املادة ( :)8الرسوم الدراسية

تحدد الرسوم الدراسية بقرار من مجلس األمناءً ،
بناء على توصية من مجلس الجامعة ،وتنسيب
من الدراسات العليا ،وهي قابلة للتغيير دون إعالم مسبق.
املادة ( :)9التسجيل والسحب واإلضافة
 -1تتم عملية تسجيل املساقات الدراسية قبل بداية الفصل الدراس ي حسب التعليمات.
 -2يجوز للطالب إضافة مساقات أخرى إلى عبئه الدراس ي خالل أسبوعين فقط من بدء الفصل
الدراس ي ،مع مراعاة عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراس ي املسموح به.
 -3يسمح للطالب سحب أي مساق خالل ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراس ي ،مع مراعاة الحد
األدنى املسموح به للعبء الدراس ي ،ويحق للطالب استرداد الرسوم كاملة للمساقات التي سحبها،
أما إذا سحب جميع املساقات املسجلة في تلك الفترة فيحق له أن يسترد (في األسبوع األول %80
من كامل رسوم املواد املسجلة %60 ،في األسبوع الثاني %40 ،في األسبوع الثالث).
 -4يسمح للطالب االنسحاب من أي مساق (مساقات) بعد ثالثة أسابيع ،حتى نهاية األسبوع
الثاني عشر من بداية الدراسة للفصل الدراس ي ،ويفقد حقه في استرداد رسوم ذلك املساق
(املساقات) ويسجل عالمة ( )Wفي الكشف ،مع مراعاة الحد األدنى للعبء الدراس ي.
 -5يسمح للطالب االنسحاب من جميع مساقات الفصل الدراس ي بعد ثالثة أسابيع وحتى نهاية
األسبوع الثاني عشر من بداية الدراسة للفصل الدراس ي ،ويفقد حقه في استرداد رسوم تلك
املساقات ،ويسجل عالمة ( )Wمقابل املساقات التي سجلها ويعد هذا الفصل من الفصول
املؤجلة للطالب ،مع مراعاة املادة ( )17بند ( )1من الالئحة.
ً
 -6يسمح للطالب التسجيل في مساق واحد كساعات مكتبية إذا لم يكن مطروحا بالشروط باآلتية:

أ .أن يتوقف تسجيله ملوضوع رسالة الدكتوراة في ذلك الفصل على النجاح فيه.

ب .أن يكون قد درسه ورسب فيه أو تغيب بعذر عن االمتحان النهائي في آخر فصل طرح فيه املساق.
ج .أال يتجاوز عبء الطالب الدراس ي الحد املسموح به حسب نص املادة ( )7بند ( )1من الالئحة.

د .يتولى مجلس القسم تعيين مدرس املساق ،وتجري االمتحانات في نهاية الفصل الدراس ي.
 -7يسمح لطلبة التبادل األكاديمي بدراسة ما ال يزيد عن ( )9تسع ساعات معتمدة من جامعة
معترف بها خارج قطاع غزة حسب نظام الجامعة وفق الشروط التالية:
ً
أ .أن يكون الطالب منتظما في دراسته بالجامعة .
ً
ب .موافقة الكلية مسبقا على املساقات املراد دراستها.
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املادة ( :)10املواظبة

 -1تشترط املواظبة لجميع الطلبة في املحاضرات واملناقشات والبرامج العملية التي يسجلها الطالب.
 -2ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  %20من مجموع الساعات املقررة لكل مساق دون
عذر يقبله مدرس املساق.
 -3إذا تغيب الطالب عن أكثر من  %20من مجموع ساعات تدريس املساق دون عذر يقبله
مدرس املساق؛ يحرم من التقدم لالمتحان النهائي للمساق ويرصد له الصفر الجامعي (،)WF
ً
أما في حال قبول العذر في ُّ
عد منسحبا من املساق وترصد له عالمة ).)WA
املادة ( :)11العالمات واملعدلت

-1
-2
-3
-4
-5

-6

الحد األدنى لعالمة نجاح الطالب في كل مساق (بما في ذلك املساقات االستدراكية) .%75
الحد األدنى للنجاح في املعدل التراكمي ملجموع املساقات التي يدرسها الطالب .%80
الحد األدنى للنجاح في االمتحان الشامل ملرحلة الدكتوراة .%80
تحسب عالمات جميع املساقات التي يدرسها الطالب وفق خطته فقط ضمن معدله التراكمي
ما عدا املساقات االستدراكية.
إذا نجح الطالب في مساق سبق له الرسوب فيه تسجل له الدرجة التي حصل عليها وتدخل
ضمن معدله التراكمي ،وال تحتسب عالمات الرسوب في املساق ضمن املعدل التراكمي
للطالب ،وال يحتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات التخرج ،ويسجل للطالب عالمة (  ) Rأمام
كل مساق إعادة ،ويوضح عدد مرات اإلعادة أمام الرمز ( .) R
ترصد العالمة النهائية ألي مساق من مائة ،وهي مجموع عالمة األعمال الفصلية (امتحانات
تحريرية–تقارير–بحوث–أنشطة أخرى) ،ويخصص لها  ،%70-50باإلضافة إلى عالمة
االمتحان النهائي.
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 -7تعتمد التقديرات التالية للعالمات واملعدالت:
أ .عالمات املساقات:
العالمة

التقدير

100 – 90
89 – 80
79 – 75
أقل من 75

ممتاز
ً
جيدجدا
جيد
راسب

النسبة املئوية للمعدل

التقدير

100 – 95
 – 90أقل من 95
 – 80أقل من 90
أقل من 80

ممتاز مع مرتبة الشرف
ممتاز
ً
جيدجدا
راسب

ب .ت َّ
حدد النسب املئوية للمعدل الفصلي والتراكمي على النحو اآلتي:

 -8تسجل عالمة (  ) Iغير مكتمل للطالب إذا تغيب عن االمتحان النهائي املحدد بعذر تصادق عليه
الشؤون األكاديمية بما ال يتعارض مع املادة ( )10بند ( ،)3ويعطى فرصة الستيفاء متطلبات
ً
املساق حتى نهاية األسبوع الرابع من بدء الفصل التالي ،وإال يعد راسبا في املساق.
 -9يجوز للطالب أن يتقدم بطلب ملراجعة عالمته في املساق من خالل صفحة الطالب بحد
أقص ى نهاية األسبوع الثاني من ظهور عالمة املساق.
املادة ( :)12امتحان الكفاءة (الشامل)
يعقد امتحان الكفاءة (الشامل) في حقل االختصاص واملعارف املتصلة به حسب اإلجراءات اآلتية:
 -1على الطالب التقدم لالمتحان في الفصل الذي يلي الفصل الذي أنهى فيه بنجاح دراسة جميع
املساقات حسب الخطة األكاديمية بمعدل  %80على األقل.
 -2يعقد االمتحان مرتين في العام (مرة في نهاية كل فصل دراس ي).
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 -3يشكل مجلس القسم لجنة خاصة لإلشراف على االمتحان تتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء ممن
يحملون درجة أستاذ مساعد على األقل ،والتي تتولى تنظيم االمتحان ووضع االمتحان وتصحيحه
وتحديد عدد الجلسات.
 -4الحد األدنى لعالمة النجاح في امتحان الكفاءة .%80
 -5إذا رسب الطالب في امتحان الكفاءة يمكنه التقدم لهذا االمتحان في املرة التالية ،وإذا رسب في املرة
الثانية يفصل من برنامج الدكتوراه.

املادة ( :)13التحذير األكادميي

ً
يحذر الطالب أكاديميا في الحاالت اآلتية:
 -1إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساقين فأكثر.
 -2إذا لم يحصل على الحد األدنى في املعدل التراكمي للمساقات في أي فصل دراس ي.

املادة ( :)14الفصل األكادميي

ا
أول :يفصل الطالب من البرنامج في الحاالت اآلتية:
 -1إذا لم يحصل الطالب على الحد األدنى للنجاح في مساق واحد مرتين ،ويستثنى من ذلك من أتم ()24
ً
أربعا وعشرين ساعة بنجاح.
 -2إذا لم يرفع الطالب املعدل التراكمي فوق الحد األدنى  %80في الفصل التالي للتحذير ،ويستثنى من
ً
ذلك من أتم ( )24أربعا وعشرين ساعة بنجاح.
 -3إذا رسب في امتحان الكفاءة (الشامل) مرتين.
ل
 -4إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب األنظمة العامة املعمو بها في الجامعة.
 -5إذا أخل الطالب باألمانة العلمية بعد تنسيب من مجلس ي القسم والكلية.
ً
 -6قرار الفصل حسب البندين ( )5 ،4من املادة نفسها يكون بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية
الدراسات العليا.
ا
ل
ثانيا :ال يجوز قبول الطالب املفصو من برنامج الدكتوراةحسب البندين ( )5 ،4من املادة نفسها في أي
برنامج بالجامعة.
ا
ثالثا :ال يعتد بالفصل الصيفي ألغراض الفصل األكاديمي.

املادة ( :)15التحويل إىل اجلامعة اإلسالمية

ً
أوال :عند تحويل الطالب لبرنامج الدكتوراة من جامعة أخرى فإنه يجب مراعاة الشروط االتية:
ّ ً
 -1أن يكون الطالب محوال من جامعة معترف بها.
 -2أن يستوفي الطالب املح ّول شروط القبول املعمول بها في الجامعة حسب املادة ( )5من هذه
الالئحة.
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ً
 -3أال يكون مفصوال من الجامعة املحول منها بسبب ما يعادل البندين ( )5 ،4من املادة ( )14من
هذه الالئحة.
 -4أال يكون قد مض ى على انتهاء دراسته أكثر من ()4أربعة فصول دراسية.
 -5يجوز للقسم املختص معادلة بعض املساقات التي درسها الطالب في برنامج الدكتوراة في
ً
الجامعة املنتقل منها وحصل فيها على تقدير (جيد جدا) على األقل بحد أقص ى ( )15خمسة
عشر ساعة ،وال تدخل املساقات التي عودلت للطالب املحول في معدله الفصلي والتراكمي.
ا
ثانيا :يتم تقديم طلبات التحويل قبل بداية كل فصل دراس ي حسب املواعيد املعلنة إلى عمادة
القبول والتسجيل قبل بدء الدراسة ،ويتم البت فيها بقرار من الدراسات العليا ً
بناء على
توصية مجلس ي القسم والكلية.
املادة ( :)16التحويل داخل اجلامعة
ً
يجوز تحويل الطالب من اختصاص إلى آخر داخل الجامعة بناء على توصية مجلس ي القسم
والكلية املحول إليها الطالب بموافقة الدراسات العليا ،مع مراعاة ما يلي:
 -1توفر شروط القبول في الطالب املحول ،وأية شروط أخرى يراها القسم املحول إليه الطالب.
 -2يجوز للقسم املحول إليه الطالب احتساب املساقات الدراسية التي سبق أن درسها في الجامعة
إذا كانت مطابقة لبرنامج الدكتوراة في القسم ،وتحسب درجات املساقات ضمن املعدل التراكمي.
 -3تحتسب املدة التي قضاها الطالب في البرنامج املحول منه ضمن الحد األعلى للمدة التي
يقضيها الطالب في البرنامج املحول إليه (انظر املادة  7بند .)4
 -4يسمح بالتحويل من برنامج إلى برنامج آخر مرة واحدة.
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املادة ( :)17تأجيل الدراسة والنقطاع عنها

-1

-2

-3
-4
-5

-6
-7
-8

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته ملدة فصلين دراسيين عاديين ،سواء كانا منقطعين أو
متصلين ،وللدراسات العليا في الظروف االضطرارية النظر في زيادة مدة التأجيل بما اليتجاوز
فصلين دراسيين إضافيين.
على الطالب أن يتقدم بطلب التأجيل في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراس ي،
ويجوز النظر في طلبات التأجيل بعد هذه املدة ألسباب اضطرارية يقتنع بها مجلسا القسم
والكلية ،ويبلغ القرار للدراسات العليا ثم لعمادة القبول والتسجيل.
ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على الدرجة العلمية
(راجع املادة .)7
ال تؤجل الدراسة للطالب املستجد ببرنامج الدكتوراة أو الطالب املنتقل إليه إال إذا أنهى
بنجاح ست ساعات معتمدة على األقل.
ً
إذا لم يتم تأجيل دراسة الطالب وفقا للبنود السابقة من هذه املادة ،ولم يسجل للدراسة في أي
ً
ً
فصل من الفصول الدراسية يعد منقطعا ،ويعاد قيده إذا قدم عذرا تقبله الدراسات العليا بعد
توصية من مجلس الكلية وتنسيب مجلس القسم املختص ،بشرط أال تزيد فترة االنقطاع عن
فصلين دراسيين ،وبما ال يتعارض مع البند ( )4من املادة نفسها.
إذا أعيد قيد الطالب ً
بناء على البند ( )5تحتسب له جميع املساقات التي سبق أن درسها
ً
ً
نجاحا أو رسوبا ،وتحتسب مدة االنقطاع من مدة البقاء املسموح بها في البرنامج.
يلغى قيد الطالب بقرار من الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية املعنية
إذا انقطع بغير عذر عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن فصلين دراسيين.
ال يجوز تأجيل الدراسة للطالب الذي أنهى دراسة املساقات ،ويجوز خالف ذلك في الظروف
القهرية التي تقتنع بها الدراسات العليا.
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املادة ( :)18أحكام عامة

 -1يجوز أن تتضمن خطة دراسة الطالب مساقات استدراكية من مستوى املاجستير بحد
أقص ى ()6ساعات بقرار من مجلس القسم ،وتبلغ به الدراسات العليا والقبول والتسجيل،
وال تحتسب ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول على الدرجة العلمية ،وتثبت في
سجل درجاته ،وال تدخل ضمن معدل الطالب التراكمي العام لنيل درجة الدكتوراه.
 -2ال يجوز للطالب تسجيل أي مساق من برنامج الدكتوراة في فصل ما إال بعد تسجيله لجميع
املساقات االستدراكية املطروحة في ذلك الفصل وبما ال يزيد عن الحد األعلى للعبء الدراس ي
(انظر املادة .)7
 -3يمكن للطالب املسجل في الجامعة إلغاء تسجيله ،والتسجيل برقم جديد (في تخصص لم
ً
يفصل منه أكاديميا) حسب شروط القبول بعد موافقة الكلية املعنية وملرة واحدة فقط ،وفي
هذه الحالة يعادل له أي مساق له ما يناظره في خطة قسمه الجديد ،وبشرط أال يقل معدله
في ذلك املساق عن  ،%80وبحد أقص ى ( )15خمسة عشر ساعة معتمدة.
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الباب الثاني

اإلشراف على الرسالة واملناقشة

املادة ( :)19اعتماد خطة البحث واملشرف

 -1يجوز للطالب أن يسجل موضوع الرسالة خالل ()6ستة أشهر بعد اجتيازه امتحان الكفاءة
(الشامل) بنجاح (حسب املادة  12البند .)4

 -2يعتمد مجلس الكلية ً -
بناء على تنسيب مجلس القسم  -خطة األطروحة املقترحة للطالب ،بعد مناقشتها
من قبل لجنة متخصصة في القسم املعني ،مع مراعاة البند األول من هذه املادة.

 -3يصدر قرار من الدراسات العليا باعتماد تعيين (املشرف/املشرفين) والخطة ً
بناء على تنسيب من
مجلس ي القسم والكلية.
 -4الحد األدنى لتقديم الرسالة للمناقشة من تاريخ اعتماد الخطة من الدراسات العليا سنة ،مع
مراعاة الحد األعلى حسب ما ورد في املادة ( )7البند (.)4
املادة ( :)20اإلشراف على الرسالة
 -1اإلشراف املنفرد:
أ .يشترط في عضو هيئة التدريس بالقسم املختص أن يكون من ذوي العالقة بطبيعة البحث ،وأال تقل رتبته
العلمية عن أستاذ مشارك وأن يكون قد نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات الثالث األخيرة في
حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية.
ب .يجوز أن يعين للطالب مشرف متقاعد من الجامعة وفق الشروط اآلتية-:

-1
-2
-3
-4

أال تقل رتبته العلمية عن أستاذ مشارك.
أن يكون قد نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق
وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية
موافقة مجلس ي القسم والكلية والدراسات العليا على اإلشراف.
ً
تيهئ الكلية للمشرفين املتقاعدين والخارجيين مكانا ملتابعة اإلشراف.
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 -2اإلشراف املشترك:
يج ــوز أن يع ـ َّـين للطال ــب مش ــرفان إذا اقتض ــت طبيع ــة البح ــث (الرس ــالة) ذل ــك ،وبش ــرط أن يك ــون
أحــدهما عض ــو هيئ ــة ت ــدريس بالقســم املخ ــتص حس ــب م ــا ورد فــي البن ــود الس ــابقة ،وال تق ــل رتبت ــه
عن أستاذ مشارك ،وأن يكون قد نشر بحثــين محكمــين علــى األقــل فــي الســنوات الــثالث األخيــرة فــي
حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية  ،وأن يكون اآلخر من نفس
التخص ــص م ــن داخ ــل الجامع ــة أو خارجه ــا برتب ــة ال تق ــل ع ــن أس ــتاذ مش ــارك وأن يك ــون ق ــد نش ــر
بحثــين محكمــين علــى األقــل فــي الســنوات الــثالث األخيــرة فــي حقــل التخصــص الــدقيق وفــي مجــالت
عملية محكمة وذات مصداقية

 .3عدد الرسائل املسموح باإلشراف عليها:
أ .يجوز لعضو هيئة التدريس أن يشرف على ثالث رسائل بحد أقص ى في وقت واحد بحيث ال يزيد
عدد الرسائل التي يشرف عليها في الدراسات العليا (ماجستير  +دكتوراه) عن ( )7سبع رسائل في
وقت واحد ،وللدراسات العليا حال الحاجة زيادة العدد بحيث ال يتجاوز ( )10عشر رسائل.
ً
ً
ب .يجوز للمشرف الخارجي أن يشرف إشرافا مشتركا بحد أقص ى ( )3ثالث رسائل وللدراسات
العليا زيادة العبء إلى ( )5خمس رسائل في حاالت خاصة.
 -4تغييراملشرف:
يمكن تغيير املشرف في حالتين:
أ .يجوز للمشرف أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر (من داخل الجامعة أو من
خارجها) إذا اقتضت الضرورة تغيبه لفترة تزيد عن فصل دراس ي عن اإلشراف على
الرسالة ،ويصدر قرار من الدراسات العليا بتعيين املشرف الجديد ً
بناء على توصية من
مجلس ي الكلية والقسم.
ً
ب .يجوز تغيير املشرف على الرسالة لضرورة تراعى فيها مصلحة الطالب ،بناء على توصية
مجلس ي القسم والكلية؛ وبقرار من الدراسات العليا.
 -5املتابعة األكاديمية:
ً
ً
أ .يقدم املشرف تقريرا فصليا عن سير الطالب في رسالته إلى مجلس القسم املختص،
وترفع نسخة منه للدراسات العليا ،ويجوز أن يرفعه القسم املختص ملجلس الكلية إذا
اقتضت الضرورة ذلك.
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ب .إذا انقطع املشرف عن متابعة الطالب مدة تزيد عن ستة أسابيع متتالية ترفع الكلية
توصياتها للدراسات العليا التخاذ اإلجراء املناسب.
ً
ج .يلغى قيد الطالب بقرار من الدراسات العليا ،بناء على توصية من مجلس ي القسم
والكلية ،إذا انقطع عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن فصلين دراسيين.
املادة ( :)21عنوان البحث
 -1يثبت عنوان الرسالة في ملف الطالب بسجالت الدراسات العليا وسجالت الكلية ،بعد
موافقة الدراسات العليا ،و ً
بناء على توصية مجلس ي الكلية والقسم املختص.
 -2يجوز إدخال بعض التعديالت في عنوان الرسالة أو في صيغة خطة الرسالة ،أو في كليهما،
إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويتم التعديل بقرار من الدراسات العليا ً
بناء على
تنسيب مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية.
املادة ( :)22جلنة املناقشة
ً
 -1يق ــدم املش ــرف تقريـ ـرا للقسـ ــم ع ــن الطال ــب ورسـ ــالته أثن ــاء إشـ ـرافه عليـ ــه ،وع ــن ص ــالحيتها للمناقشـ ــة،
ويقترح أسماء أعضاء لجنة املناقشة.
 -2تتك ــون لجنــة املناقش ــة م ــن (املش ــرف /يــن) باإلض ــافة إل ــى ( )3ثالثــة مناقش ــين عل ــى األق ــل حس ــب التوزيــع
اآلتي:
أ .املشرف  /ين على رسالة الطالب.
ب .عضوين من هيئة التدريس من الجامعة برتبة أستاذ مشارك على األقل ،وأن يكون كل منهما قد
نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية
محكمة وذات مصداقية
ج .عضو من هيئة التدريس من خارج الجامعة من ذوى االختصاص برتبة أستاذ مشارك على األقل
وأن يكون قد نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي
مجالت عملية محكمة وذات مصداقية
 -3يترأس اللجنة املشرف على الرسالة ،وفى حال وجود مشرفين يترأس اللجنة األعلى رتبة من الناحية
ً
األكاديمية ،وعند التساوي في الرتبة يترأسها أكبرهما سنا ،وللدراسات العليا أن تقرر خالف ذلك.
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ً
 -4يسلم الطالب لرئيس القسم نسخا من رسالته للمناقشة بعدد أعضاء لجنة املناقشة ،إضافة إلى
نسخة للدراسات العليا.
 -5يصدر قرار تعيين لجنة املناقشة عن الدراسات العليا ً
بناء على تنسيب مجلس الكلية وتوصية
مجلس القسم.
املادة ( :)23مناقشة الرسالة ومنح الدرجة

-1
-2

-3

-4

يعطى املناقشون مدة ال تزيد عن (شهر) من تاريخ استالمهم الرسالة للرد بصالحيتها.
يتم تحديد موعد مناقشة الرسالة بعد:
أ .انقضاء الحد األدنى للحصول على درجة الدكتوراةحسب املادة ( )7البند (.)3
ب .استيفاء جميع الرسوم الدراسية املطلوبة.
ج .تقرير إيجابي من املشرف بصالحيتها للمناقشة.
د .تقرير إيجابي من جميع أعضاء لجنة املناقشة بصالحيتها للمناقشة ،وبعد إجراء
التعديالت املطلوبة إن وجدت.
ه .قرار الدراسات العليا.
ً
ً
إذا أكد أحد املمتحنين أن األطروحة ال تصلح للمناقشة ،فإن عليه أن يقدم تقريرا مفصال
يعلل هذا الحكم ،ثم يعرض رئيس القسم األكاديمي تقرير املمتحن ملناقشته ،وإذا ما اتفق
مع املمتحن عضو آخر من لجنة املناقشة ،فإن الرسالة تعد غير صالحة للمناقشة ،وفي حال
معارضة أعضاء اللجنة لرأي املمتحن ،فإن األطروحة ترسل إلى ممتحن آخر.
تكون مناقشة الرسالة حسب اإلجراءات التالية:
أ .يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفوي يلخص فيه موضوع البحث
وأسلوبه ونتائجه.
ب .يدير رئيس اللجنة املناقشة (وتقتصر املناقشة على اللجنة والطالب فقط).
ج .بعد انتهاء املناقشة تنفرد اللجنة للمداولة واتخاذ القرار املناسب بخصوص منح الدرجة.
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ً
د .تصدر اللجنة قرارها باألغلبية علنيا بحضور الطالب بشأن إجازة الرسالة على النحو التالي:

 -3رد الرسالة.
 -2منح الدرجة مع إجراء التعديالت.
 -1منح الدرجة.
ه .يقوم أعضاء لجنة املناقشة بتوقيع الصفحة الرسمية داخل األطروحة بعد عمل كل
التعديالت الضرورية ،وتصادق عليها الدارسات العليا.
املادة ( :)24التعديل يف الرسالة
 -1إذا كان قرار اللجنة بإجراء التعديل في الرسالة ،يعطى الطالب مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
إلجراء التعديالت املطلوبة ،وفي حال تجاوز ( )3ثالثة أشهر يمدد له ( )3ثالثة أشهر أخرى
برسوم تمديد ،وإذا تجاوز فترة التمديد يعرض على الدراسات العليا لرفع توصية إلى مجلس
الجامعة إما بمنحه درجة ماجستير في الفلسفة في اختصاصه أو إعادة مناقشة الرسالة مع
مراعاة ما ورد في املادة ( )29البند(.)6
 -2إذا كان قرار اللجنة برد الرسالة ،ال يجوز للطالب أن يتقدم للمناقشة مرة ثانية إال بعد مرور
( )6ستة أشهر من تاريخ املناقشة ،وعليه تسديد الرسوم املقررة بما ال يتجاوز املدة القانونية
كما ورد في املادة ( )7البند (.)4
 -3إذا رسب الطالب في املناقشة الثانية يلغى تسجيله ملوضوع األطروحة (الرسالة) ويمنح درجة
ماجستير الفلسفة في اختصاصه.
املادة ( :)25توصية منح الدرجة
يدون قرار لجنة املناقشة على ثالث نسخ من نموذج خاص (نتيجة الحكم على األطروحة) ،ويوقعه
أعضاء اللجنة ،ويرفع توصية للدراسات العليا إلقرار منح الدرجة ورفع توصية ملجلس الجامعة
للمصادقة عليها.
املادة ( :)26منح الدرجة العلمية
ً
 -1تمنح درجة الدكتوراة بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب الدراسات العليا.
 -2تمنح درجة ماجستر في الفلسفة في االختصاص بقرار من مجلس الجامعة ً
بناء على تنسيب
الدراسات العليا وبتوصية من مجلس ي الكلية والقسم ،وذلك في الحاالت التالية:
أ .إذا أنهى الطالب دراسة جميع املساقات الدراسية املطلوبة في برنامج الدكتوراة لكنه ال يرغب في
استكمال الحصول على درجة الدكتوراه.
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إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من  %80في دراسة املساقات املطلوبة للدكتوراه.
إذا لم يتقدم بخطة بحث للرسالة حسب املادة ( )19البند (.)1
إذا قررت لجنة املناقشة عدم صالحية رسالة الطالب للمناقشة حسب املادة ( )23البند (.)3
إذا رسب الطالب في املناقشة الثانية لرسالته حسب املادة ( )24البند (ج).

املادة ( :)27تعطى الشهادة للطالب إذا استوفى ما يلي:
 -1إتمام إجراءات التخرج املعتمدة في الدراسات العليا.
 -2استكمال إجراءات التخرج العامة في الجامعة.
مادة ( :)28املخالفات وإجراءات التأديب:

ً
أوال :تعتبر األعمال التالية مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب ًأيا منها للعقوبات التأديبية املنصوص
عليها في هذا النظام ،وهي:
أ .االمتناع املقصود عن حضور املحاضرات أو األعمال الجامعية األخرى التي تقتض ي األنظمة املواظبة
عليها ،وكل تحريض على هذا االمتناع.
ب .اإلخالل بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه املحاضرات التي تلقى داخل الجامعة.
ت .الغش في االمتحان ،أو الشروع فيه ،أو محاولة الغش ،أو مساعدة الغير على الغش ،أو محاولة
مساعدة غيره على الغش ،أو االشتراك في الغش في االمتحان بأي وسيلة من الوسائل ،أو الخروج
من قاعة االمتحان بدون إذن املراقب ،أو اإلخالل بنظام االمتحان والهدوء الواجب توافره فيه.
ً
ث .أي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ،أو في أي مناسبة أو نشاط تشترك فيه الجامعة ،ويكون ماسا
ً
بالدين أو الشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخال بحسن السيرة والسلوك ،أو من شأنه اإلساءة إلى
سمعة الجامعة أو العاملين فيها.
االشتراك في أي نشاط يخل بأنظمة الجامعة ولوائحها الداخلية.
ج.
ح .استعمال مرافق الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها أو دون إذن سابق.
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات دون الحصول على
خ.
إذن من الجهات املختصة في الجامعة أو إساءة استعمال األذونات املمنوحة ملمارسة األنشطة
املذكورة.
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ز.
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ص.
ض.
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سرقة نماذج االمتحانات أو محاولة سرقتها من غرف املدرسين أو من لجان االمتحانات ،أو من
أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالجامعة أو املدرسين.
انتحال شخصية الغير خالل عقد االمتحانات أو في أي إجراءات أخرى.
اإلتالف والتخريب املتعمد ملمتلكات ومرافق الجامعة املختلفة.
امتنا ع الطالب عن إبراز بطاقته الجامعية عند طلبها من قبل الجهات املختصة بالجامعة.
استخدام التكنولوجيا في أغراض خارجة عن األخالق ،أو تتضمن ً
تعديا على الخصوصية ،أو
ً
تشهيرا بالجامعة أو العاملين فيها أو بالشخصيات والهيئات العامة فيها.
النقل الحرفي الكلي أو الجزئي غير املوثق حسب املنهجية العلمية السليمة سواء كان ذلك عند
إعداد التقارير أو البحوث أو الرسائل الجامعية "ماجستير أو دكتوراه" (السرقة العلمية).
أية إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو ألي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.
مخالفة القواعد اآلمرة الواردة في أنظمة الجامعة اإلسالمية أو التعليمات والقرارات الصادرة
ً
تنفيذا لها.
تزوير الوثائق الجامعية ،أو استعمال وثائق جامعية مزورة في أي غرض داخل الجامعة أو خارجها.

ثانياً :العقوبات التأديبية:

إذا ارتكب الطالب ًأيا من املخالفات املنصوص عليها في هذا النظام ،توقع عليه بعد استجوابه أو التحقيق
معه إحدى العقوبات التأديبية التاليةً ،
وفقا لجسامة املخالفة وظروف ارتكابها ،وهي:
 -1التنبيه.
 -2اإلنذار أو اإلنذار النهائي بالفصل.
 -3التغريم بما ال يقل عن مثلي الثمن الحالي للش يء أو األشياء املتلفة.
 -4الحرمان ملدة محدودة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة
التي ترتكب فيها املخالفة.
 -5الحرمان ملدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات الطالبية التي ترتكب فيها املخالفة.
 -6إيقاف املنحة أو الحرمان من القروض مع استرداد أي مبالغ دفعت للطالب.
 -7إلغاء التسجيل ملساق أو أكثر من مساقات الفصل الدراس ي الذي تقع فيه املخالفة.
ً
ً
جامعيا
 -8إلغاء االمتحانات في مساق أو أكثر من مساقات فصل دراس ي واحد ،وإعطاء الطالب صفرا
في املساقات التي ألغيت امتحاناتها فيها.
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 -9الفصل املؤقت من الجامعة ملدة تتراوح بين فصل إلى ( )4أربعة فصول دراسية ،وال يعتبر الفصل
الصيفي فصال دراسيا لهذه الغاية ،وال يسمح للطالب املفصول بالدراسة فيه ،كما ال تحتسب
املساقات التي قد يدرسها الطالب في أي معهد أو جامعة أو كلية أثناء مدة العقوبة.
 -10الفصل النهائي من الجامعة.
 -11إلغاء منح الشهادة الجامعية.
املادة ( :)29أحكام عامة

-1
-2
-3
-4
-5

-6

تحال حاالت اإلخالل باألمانة العلمية أو الشك فيها إلى لجان تحقيق مختصة للبت فيها،
وتطبق القرارات الخاصة بذلك.
ملجلس الجامعة اتخاذ قرار بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن
الرسالة املقدمة لنيل هذه الدرجة ال تتفق ومعايير األمانة العلمية ،على أن يتم إبالغ الجهات
ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بالقرار.
ً
ً
للجامعة الحق الحصري في تصوير الرسالة كليا أو جزئيا وبأشكال مختلفة لغايات البحث
العلمي والنشر اإللكتروني.
رسوم التمديد لالنتهاء من كتابة األطروحة ( )400أربعمائة دينار أردني عن كل ( )6ستة أشهر.
رسوم التمديد لالنتهاء من التعديالت على الرسالة بعد املناقشة وإنهاء إجراءات التخرج
( )200مائتا دينار أردني.
رسوم إعادة املناقشة ( )400أربعمائة دينار أردني.
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ا
ثانيا:

تعليمات منح درجة املاجستري.
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تعليمات منح درجة املاجستري

املادة ( :)1ت ّ
سمى هذه الالئحة (الالئحة الداخلية ملنح درجة املاجستير في الجامعة اإلسالمية بغزة) ،ويعمل بها
ً
اعتبارا من تاريخ اعتمادها من املجالس املختصة.
املادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني الواردة إزاءها:

.1الجامؤع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة  :الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .2مجل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةس الكلي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة  :مجلس الكلية التي يتبعها الطالب.
 .3مجلة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةس القسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم  :مجلس القسم املسجل به الطالب.
 .4املش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف  :عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.
ً
ً
 .5الفص ة ة ة ة ة ة ةةل الدراس ة ة ة ة ة ة ة ي  )15( :خمسة عشر أسبوعا دراسيا باإلضافة إلى فترة االمتحانات.
 .6الفص ة ة ة ة ة ة ةةل الص ة ة ة ة ة ة ةةيفي  ) 8 ( :ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها االمتحانات.
ا
 .7الس ة ة ة ة ة ةةاعة املعتم ة ة ة ة ة ةةدة  :وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية للمساقات النظرية أسبوعيا ،أو من ساعتين إلى ثالث
ساعات زمنية للمساقات العملية ،أو التطبيقية ،ملدة فصل دراس ي.
 .8الع ة ة ة ة ة ة ة ةةبء الدراس ة ة ة ة ة ة ة ة ي  :مجموع الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراس ي واحد.

 .9التس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةجيل :
 .10الس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةحب :
 .11النسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةحاب (: )W
 .12اإلض ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةافة :

تسجيل الطالب ملساقات يرغب في دراستها.
إلغاء تسجيل مساق أو أكثر مع استرداد الرسوم ،وذلك خالل مدة زمنية
محددة في الفصل الدراس ي.
سحب مساق أو مساقات من الفصل الدراس ي دون استرداد الرسوم بعد
الفترة املقررة للسحب حتى نهاية فترة االنسحاب.
تسجيل الطالب ملساق أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خالل مدة
زمنية محددة.
االنقطاع املؤقت عن الدراسة املشفوع بطلب.
االنقطاع عن الدراسة دون التقدم بطلب.

 .13التأجي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل :
 .14النقط ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاع :
 .15الصة ة ة ة ة ة ة ةةفرالجة ة ة ة ة ة ة ةةامعي  :هو الحد األدنى من العالمات التي تعطى للطالب ،وتساوي .%50
 .16املسة ة ة ة ة ة ةةاق السة ة ة ة ة ة ةةتدراكي  :هو مساق من مستوى البكالوريوس يفرض على الطالب في حاالت معينة.
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املادة ( :)3تفتتح برامج املاجستير في التخصصات املختلفة بكليات الجامعة بقرار من مجلس
الجامعة ومصادقة من مجلس األمناء ً
بناء على توصية من الشئون األكاديمية وتنسيب
من الدراسات العليا بعد توصية من مجلس ي القسم والكلية ذات العالقة.
املادة ( :)4تنطبق بنود هذه الالئحة على برامج املاجستير في مختلف التخصصات بكليات
الجامعة اإلسالمية بغزة.

24

الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا

الجامعة اإلسـالمـية بغـزة

الباب األول

املادة ( :)5القبول

-1
-2
-3

-4
-5

-6

القبول والتسجيل والعالمات

يقرر مجلس الجامعة في بداية كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سيقبلون في برنامج املاجستير،
ً
بناء على توصية من الدراسات العليا وتنسيب من مجلس ي القسم والكلية املعنية.
تقدم طلبات االلتحاق ببرنامج املاجستير إلى عمادة القبول والتسجيل وفق املواعيد التي يعلن
ً
ً
عنها في حينه مرفقا بها الوثائق املطلوبة ،وال يعد الطالب مقبوال إال إذا استوفيت جميع األوراق
الثبوتية.
ل
يشترط لقبو الطالب في برنامج املاجستير ما يلي:
ً
أ .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس من الجامعة اإلسالمية ،أو ما يعادل هذه الدرجة
من جامعة معترف بها ،وأال يقل تقديره العام (التراكمي) عن تقدير جيد أو ما يعادله،
وملجلس القسم إضافة شروط أخرى للقبول يتم إبالغها للدراسات العليا.
ب .اجتياز الطالب امتحان القبول واملقابلة الشخصية.
ً
ج .أال يكون مفصوال من البرنامج نفسه الذي يتقدم إليه في الجامعة ،مع مراعاة املادة ( )13من
الالئحة نفسها.
د .االلتزام بمبادئ الجامعة وقوانينها وفلسفتها.
ه .يقبل حملة درجة الدبلوم العالي أو املاجستير  -والتي لم يمض عليها أكثر من ( )7سبع
سنوات  -في برامج املاجستير ،مع مراعاة البنود السابقة من هذه املادة بحيث تعادل لهم
املساقات التي سبق ودرسوها بحد أقص ى ( )24ساعة ،وبشرط النجاح بمعدل  %75على
األقل.
ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين في الجامعة في فصل واحد.
تقوم الدراسات العليا بإتمام إجراءات قبول الطلبة بالتنسيق مع الكلية املعنية ،وتقوم عمادة
القبول والتسجيل بإجراءات التسجيل ومتابعة سجل الطالب األكاديمي حتى تخرجه.
يلغى قبول الطالب في الحاالت التالية:
أ .إذا لم يسجل للدراسة خالل املدة املحددة للتسجيل.
أي من الوثائق املقدمة.
ب .إذا ثبت عدم صحة ً
ج .إذا كان القبول مخالفا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
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املادة ( :)6تحدد متطلبات نيل درجة املاجستري مبا يلي:
تحدد متطلبات نيل درجة املاجستير وفق أحد املسارين ( :األطروحة ،أو االمتحان الشامل).
ا
أول :مساراألطروحة:
وذلك بإتمام دراسة جميع متطلبات برنامجه بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل برنامج وتقديم
رسالة (األطروحة) والنجاح بواقع ( )6ست ساعات معتمدة بحيث ال يقل مجموع ساعات التخرج
عن ا( )36ست وثالثين ساعة معتمدة.
ثانيا :مسار المتحان الشامل:
أ .إتمام دراسة ما ال يقل عن ( )36ست وثالثين ساعة معتمدة بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل
برنامج بكل كلية.
ب .اجتياز الطالب االمتحان الشامل بنجاح.
ج ا .إذا لم يجتز الطالب االمتحان الشامل مرتين ،يمنح درجة الدبلوم العالي.
ثالثا :النتقال بين مساري املاجستير:
يجوز للطالب االنتقال من مسار إلى مسار بعد قرار من الدراسات العليا وبعد توصية من مجلس ي
القسم والكلية ،وبما ال يتعارض مع املادة ( )7بند ( )4من نفس النظام.
املادة ( :)7العبء الدراسي ومدة الدراسة
 -1الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب ( )12اثنتا عشرة ساعة معتمدة في الفصل الواحد ،والحد
األدنى ست ( )6ساعات معتمدة في الفصل الواحد.
 -2الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب في الفصل الدراس ي الصيفي ( )6ست ساعات معتمدة.
 -3الحد األدنى للمدة املطلوبة إلنهاء متطلبات املاجستير بمساريه (مسار األطروحة أو الشامل)
ثالثة فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج املاجستير عدا الفصل الصيفي.
 -4الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج املاجستير ثمانية فصول دراسية من بدء
انتظامه في الدراسة ،ويجوز عند الضرورة تمديد هذه املدة بحد أقص ى فصلين دراسيين عدا
الفصل الصيفي ،وذلك بقرار من مجلس الجامعة وبتنسيب من الدراسات العليا ً
بناء على
توصية مجلس ي القسم والكلية.
 -5يجوز للطالب أن يسجل موضوع رسالة املاجستير بعد إتمام ( )18ثمانية عشرة ساعة معتمدة
بنجاح بمعدل تراكمي ال يقل عن .%75
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املادة ( :)8الرسوم الدراسية

تحدد الرسوم الدراسية بقرار من مجلس األمناء ً
بناء على توصية من مجلس الجامعة وتنسيب من
الدراسات العليا ،وهي قابلة للتغيير دون إعالم سابق.
املادة ( :)9التسجيل والسحب واإلضافة
 -8تتم عملية تسجيل املساقات الدراسية قبل بداية الفصل الدراس ي حسب التعليمات.
 -9يجوز للطالب إضافة مساقات أخرى إلى عبئه الدراس ي خالل أسبوعين فقط من بدء الفصل
الدراس ي ،مع مراعاة عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراس ي.
 -10يسمح للطالب سحب أي مساق خالل ( )3ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراس ي مع مراعاة
الحد األدنى للعبء الدراس ي ،فيحق للطالب استرداد الرسوم كاملة للمساقات التي سحبها ،أما
إذا سحب جميع املساقات املسجلة في تلك الفترة فإنه يحق للطالب أن يسترد في األسبوع األول
 %80من كامل رسوم املواد املسجلة ،و %60في األسبوع الثاني ،و %40في األسبوع الثالث.
 -11يسمح للطالب االنسحاب من أي مساق (مساقات) بعد ( )3ثالثة أسابيع وحتى نهاية األسبوع
الثاني عشر من بداية الدراسة للفصل الدراس ي ،ويفقد حقه في استرداد رسوم ذلك املساق
(املساقات) ويسجل عالمة ( )Wفي الكشف ،مع مراعاة الحد األدنى للعبء الدراس ي.
 -12يسمح للطالب االنسحاب من جميع مساقات الفصل الدراس ي بعد ثالثة أسابيع وحتى نهاية
األسبوع الثاني عشر من بداية الدراسة للفصل الدراس ي ،ويفقد حقه في استرداد رسوم تلك
املساقات ،ويسجل عالمة ( )Wمقابل املساقات التي سجلها ويعد هذا الفصل من الفصول
املؤجلة للطالب ،مع مراعاة البند األول من املادة (.)16
ً
 -13يسمح للطالب التسجيل في مساق واحد كساعات مكتبية إذا لم يكن مطروحا بالشروط التالية:
أ .أن يتوقف تخرجه (مناقشته للرسالة) في ذلك الفصل على النجاح فيه.
ب .أن يكون قد درسه ورسب فيه أو تغيب بعذرعن المتحان النهائي في آخرفصل طرح فيه املساق.

ج .أال يتجاوز عبء الطالب الدراس ي الحد املسموح به (انظر مادة  7البند .)1
د .يتولى مجلس القسم تعيين مدرس املساق ،وتجري االمتحانات في نهاية الفصل الدراس ي.
 -14يسمح لطلبة التبادل األكاديمي بدراسة ما ال يزيد عن ( )9تسع ساعات معتمدة من جامعة
معترف بها خارج قطاع غزة حسب نظام الجامعة وفق الشروط التالية:
27

الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا

الجامعة اإلسـالمـية بغـزة

ً
ت .أن يكون الطالب منتظما في دراسته بالجامعة .
ً
ث .موافقة الكلية مسبقا على املساقات املراد دراستها.
املادة ( :)10املواظبة
 -1تشترط املواظبة لجميع الطلبة في املحاضرات واملناقشات والبرامج العملية التي يسجلها
الطالب.
 -2ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  %20من مجموع الساعات املقررة لكل مساق دون
عذر يقبله مدرس املساق.
 -3إذا تغيب الطالب عن أكثر من  %20من مجموع ساعات تدريس املساق دون عذر يقبله
مدرس املساق ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي لذلك املساق ويرصد له الصفر الجامعي
ً
) ،)WFأما في حال قبول العذر ي ُّ
عد منسحبا من املساق وترصد له عالمة ).)WA
املادة ( :)11العالمات واملعدلت
 -1الحد األدنى لعالمة نجاح الطالب في كل مساق (بما في ذلك املساقات االستدراكية) .%70
 -2الحد األدنى للنجاح في املعدل التراكمي ملجموع املساقات التي يدرسها الطالب .%75
 -3الحد األدنى للنجاح في االمتحان الشامل ملرحلة املاجستير .%75
 -4تحسب عالمات جميع املساقات التي يدرسها الطالب وفق خطته فقط ضمن معدله التراكمي
ما عدا املقررات االستدراكية.
 -5إذا نجح الطالب في مساق سبق له الرسوب فيه فإنه يسجل له الدرجة التي حصل عليها
وتدخل ضمن معدله التراكمي ،وال تحتسب عالمات الرسوب في املساق ضمن املعدل
التراكمي للطالب ،وال يحتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات التخرج ،ويسجل للطالب رمز
(  ) Rأمام كل مساق إعادة ،ويوضح عدد مرات اإلعادة أمام الرمز ( .) R
 -6ترصد العالمة النهائية ألي مساق من مائة ،وهي مجموع عالمة األعمال الفصلية (امتحانات تحريرية
– تقارير – بحوث – أنشطة أخرى) ويخصص لها  ،%70-50باإلضافة إلى عالمة االمتحان النهائي.

 -7تعتمد التقديرات التالية للعالمات واملعدالت:
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أ .عالمات املساقات:
التقدير
العالمة
ممتاز
100 – 90
ً
جيدجدا
89 – 80
جيد
79 – 70
راسب
أقل من 70
ب .تحدد النسب املئوية للمعدل الفصلي والتراكمي على النحو التالي:
التقدير
النسبة املئوية للمعدل
ممتاز مع مرتبة الشرف
100 – 95
ممتاز
 – 90أقل من 95
ً
جيدجدا
 – 80أقل من 90
جيد
 – 75أقل من 80
راسب
أقل من 75
 -8تسجل عالمة (  ) Iغير مكتمل للطالب إذا تغيب عن االمتحان النهائي املحدد بعذر تصادق عليه
الشؤون األكاديمية ،وبما ال يتعارض مع البند الثالث من املادة ( ،)10ويعطى فرصة الستيفاء
ً
متطلبات املساق حتى نهاية األسبوع الرابع من بدء الفصل التالي ،وإال يعد راسبا في املساق.

 -9يجوز للطالب أن يتقدم بطلب ملراجعة عالمته في املساق من خالل صفحة الطالب بحد
أقص ى نهاية األسبوع الثاني من ظهور عالمة املساق.
 -10يجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق سبق أن حصل فيه على عالمة أقل من  ،%80وفي هذه الحالة
تكون إعادة دراسة املساق ملرة واحد فقط ،وتحتسب العالمة األعلى في املعدل التراكمي.

 -10يجوز للطالب إعادة دراسة مساقات بعد املناقشة حسب التالي:
أ -مراعاة من ورد في بند ( )10من نفس املادة.
ب -عدم استالم الطالب للشهادة.
ج -إعادة املساق ملرة واحدة فقط.
د -أال يكون قد مض ى أكثر من عام جامعي على تاريخ املناقشة .
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املادة ( :)12التحذير األكادميي

ً
يحذر الطالب أكاديميا إذا لم يحصل على الحد األدنى في املعدل التراكمي  %75فما فوق للمساقات في أي
فصل دراس ي.
املادة ( :)13الفصل األكادميي

ا
أول :يفصل الطالب في الحالت التالية:
ً
 -1إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساق واحد مرتين ،ويستثنى من ذلك من أتم ( )24أربعا
وعشرين ساعة بنجاح.
ق
 -2إذا لم يرفع الطالب املعدل التراكمي فو الحد األدنى( )75%في الفصل التالي للتحذير  ،ويستثني
ً
من ذلك من ّ
أتم ( )24أربعا وعشرين ساعة بنجاح.
 -3إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب األنظمة العامة املعمول بها في الجامعة.
 -4إذا أخل باألمانة العلمية.
ً
ن
 -5قرار الفصل حسب البندين ( )4 ،3من املادة نفسها يكو بقرار من مجلس الجامعة بناء على
توصية الدراسات العليا.
 -6انقضاء املدة املنصوص عليها في بند ( )4من مادة (.)7
ا
ثانيا :ال يجوز قبول الطالب املفصول من برنامج املاجستير حسب البندين ( )4 ،3من املادة نفسها في أي
من برامج الجامعة.
ا
ثالثا :ال يعتد بالفصل الصيفي ألغراض الفصل األكاديمي.

املادة ( :)14التحويل إىل اجلامعة اإلسالمية

ا
أول :عند تحويل الطالب لبرنامج املاجستير من جامعة أخرى يجب مراعاة الشروط التالية:

ً
 -1أن يكون الطالب منتقال من جامعة معترف بها.
 -2أن يستوفي الطالب املنتقل شروط القبول املعمول بها في الجامعة حسب (مادة  )5من هذه الالئحة.

ً
 -3أال يكون مفصوال من الجامعة املحول منها بسبب ما يعادل البندين ( )4 ،3من املادة ( )13من
هذه الالئحة.
ل
 -4أال يكون قد مض ى على انتهاء دراسته أكثر من أربعة فصو دراسية.
 -5يجوز
درسها الطالب في برنامج املاجستير في
للقسم املختص معادلة بعض املساقات التي ً
الجامعة املنتقل منها وحصل فيها على تقدير (جيد جدا) على األقل بحد أقص ى( )15خمسة
عشر ساعة  ،وال تدخل املساقات التي عودلت للطالب املحول في معدله الفصلي والتراكمي.
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ا
ثانيا :يتم تقديم طلبات التحويل قبل بداية كل فصل دراس ي حسب املواعيد املعلنة إلى عمادة القبول
والتسجيل قبل بدء الدراسة ،ويتم البت فيها بقرار من الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس ي
القسم والكلية.

املادة ( :)15التحويل داخل اجلامعة
ً
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية
املحول إليها الطالب وموافقة الدراسات العليا ،مع مراعاة ما يلي:
 -1توفر شروط القبول في الطالب املحول ،وأية شروط أخرى يراها القسم املحول إليه الطالب.
 -2يجوز للقسم املحول إليه الطالب احتساب املقررات الدراسية التي سبق أن درسها في
الجامعة إذا كانت مطابقة لبرنامج املاجستير في القسم ،وتدخل درجات املقررات ضمن
املعدل التراكمي.
 -3تحتسب املدة التي قضاها الطالب في البرنامج املحول منه ضمن الحد األعلى للمدة التي
يقضيها الطالب في البرنامج املحول إليه ،انظر املادة ( )7البند (.)4
 -4يسمح التحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة.
املادة ( :)16تأجيل الدراسة والنقطاع عنها
 -1يجوز للطالب أن يؤجل دراسته ملدة فصلين دراسيين عاديين ،سواء كانا منقطعين أو متصلين،
وللدراسات العليا في الظروف االضطرارية النظر في زيادة مدة التأجيل بما اليتجاوز فصلين
دراسيين إضافيين.
 -2على الطالب أن يتقدم بطلب التأجيل في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراس ي،
ويجوز النظر في طلبات التأجيل بعد هذه املدة ألسباب اضطرارية يقتنع بها مجلسا القسم
والكلية ،وتصادق عليها الدراسات العليا.
 -3ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على الدرجة العلمية ،انظر
املادة ( )7بند (.)4
 -4ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد ببرنامج املاجستير أو الطالب املنتقل إليه ،إال إذا أنهى بنجاح
( )6ست ساعات معتمدة على األقل.
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ً
إذا لم يتم تأجيل دراسة الطالب وفقا للبنود السابقة من هذه املادة ،ولم يسجل للدراسة في أي
ً
فصل من الفصول الدراسية يعد منقطعا ،ويعاد قيده إذا قدم عذرا تقبله الدراسات العليا
بعد توصية من مجلس الكلية وتنسيب مجلس القسم املختص ،وبشرط أال تزيد فترة االنقطاع
عن فصلين دراسيين ،وبما ال يتعارض مع البند ( )4من املادة نفسها.
إذا أعيد قيد الطالب ً
بناء على البند ( )5تحتسب له جميع املقررات التي سبق أن درسها
ً
ً
نجاحا أو رسوبا ،وتحتسب مدة االنقطاع من مدة البقاء املسموح بها في البرنامج.
يلغى قيد الطالب بقرار من الدراسات العليا ً
بناء على توصية مجلس ي القسم والكلية املعنية
إذا انقطع بغير عذر عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن ( )6ستة أشهر.
ال يجوز تأجيل الدراسة للطالب الذي أنهى دراسة املقررات ،ويجوز خالف ذلك في الظروف
القهرية التي تقتنع بها الدراسات العليا.
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املادة ( :)17أحكام عامة

 -1يجوز أن تتضمن الخطة الدراسية للطالب مساقات استدراكية بقرار من مجلس القسم
وبما ال يزيد عن ( )15خمس عشرة ساعة معتمدة ،وتبلغ به الدراسات العليا والقبول
والتسجيل ،وال تحتسب ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول على الدرجة العلمية،
وتثبت في سجل درجاته ،وال تدخل ضمن معدل الطالب التراكمي العام لنيل درجة املاجستير.
 -2ال يجوز للطالب تسجيل أي مساق من برنامج املاجستير في فصل ما إال بعد تسجيله لجميع
املساقات االستدراكية املطروحة في ذلك الفصل ،وبما ال يزيد عن الحد األعلى للعبء
الدراس ي ،انظر املادة ( )7البند (.)1
 -3يمكن للطالب املسجل في الجامعة إلغاء تسجيله ،والتسجيل برقم جديد (في تخصص لم
ً
يفصل منه أكاديميا) حسب شروط القبول بعد موافقة الكلية املعنية وملرة واحدة فقط ،وفي
هذه الحالة يعادل له أي مساق له ما يناظره في خطة قسمه الجديد ،وبشرط أال يقل معدله
في ذلك املساق عن  ،%75وبحد أقص ى ( )15خمس عشرة ساعة معتمدة.

33

الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا

الجامعة اإلسـالمـية بغـزة

الباب الثاني

اإلشراف على الرسالة واملناقشة

املادة ( :)18اعتماد خطة البحث واملشرف

-1
-2
-3
-4
-5
-6

يجوز للطالب أن يسجل موضوع الرسالة بعد إتمام ( )18ثماني عشرة ساعة معتمدة بنجاح
وبمعدل تراكمي ال يقل عن .%75
على الطالب أن يتقدم بخطة بحث ملوضوع الرسالة خالل ( )6ستة أشهر كحد أقص ى من إتمامه
دراسة املساقات الدراسية حسب الخطة ،بما اليتعارض مع املادة ( )7بند (.)4
يعتمد مجلس الكلية ً -
بناء على تنسيب مجلس القسم  -الخطة املقترحة لرسالة الطالب ،بعد
مناقشتها من قبل لجنة متخصصة في القسم املعني ،مع مراعاة البند األول من هذه املادة.
يصدر قرار من الدراسات العليا بإقرار تعيين املشرف والخطةً ،
بناء على تنسيب من مجلس ي القسم
والكلية.
( )4
الحد األدنى لتقديم الرسالة للمناقشة من تاريخ اعتماد الخطة من الدراسات العليا هو
ً
أربعة أشهر والحد األقص ى ( )18ثمانية عشر شهرا ،ويجوز التمديد ملدة ( )6ستة أشهر مرتين
برسوم تمديد ،مع مراعاة ما ورد في املادة ( )7بند (.)4
يجوز للطالب تغيير خطة الرسالة ملرة واحدة فقط خالل فترة دراسته بما ال يتعارض مع ما ورد في
املادة ( )7بند ( ،)4واملادة ( )18بند (.)5

املادة ( :)19اإلشراف على الرسالة

 -1اإلشراف املنفرد:
أ .يشترط في عضو هيئة التدريس بالقسم املختص أن يكون (على رأس عمله) ومن ذوي العالقة بطبيعة
البحث ،وأال تقل رتبته العلمية عن أستاذ مشارك ،وأن يكون قد نشر بحثين محكمين على األقل في
السنوات الثالثة األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية .
ب .يجوز أن يشرف على الطالب أستاذ مساعد قد نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات الثالث
األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية وذلك بعد حصوله على
درجة الدكتوراة
ج .يجوز أن يشرف على الطالب عضو هيئة تدريس من قسم آخر في الجامعة بنفس الشروط
الواردة في النقطتين ( أ ) و(ب) السابقتين بموافقة القسم املعني (الذي يدرس فيه الطالب)،
وعلم الكلية التي يتبع لها املشرف.
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ت .يجوز أن يعين للطالب مشرف متقاعد من الجامعة وفق الشروط التالية-:
 -1أال تقل رتبته العلمية عن أستاذ مشارك.
 -2أن يكون قد نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات الثالث األخيرة في حقل التخصص
الدقيق وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية .
 -3موافقة مجلس ي القسم والكلية والدراسات العليا على اإلشراف.
 -4تيهئ الكلية للمشرفين املتقاعدين والخارجيين مكان ملتابعة اإلشراف.
 -2اإلشراف املشترك:
 -1يجوز أن ي َّ
عين للطالب مشرفان إذا اقتضت طبيعة البحث (الرسالة) ذلك ،وبشرط أن يكون
أحدهما عضو هيئة تدريس بالقسم املختص (على رأس عمله) ،وأن يكون اآلخر من داخل الجامعة
أو خارجها حسب ما ورد في البنود السابقة.

 -3عدد الرسائل املسموح باإلشراف عليها:
أ .يجوز لعضو هيئة التدريس أن يشرف على ( )7سبع رسائل ماجستير في وقت واحد،
بحيث ال يزيد عدد الرسائل التي يشرف عليها في الدراسات العليا (ماجستير +
دكتوراه) عن ( )7سبع رسائل في وقت واحد ،وللدراسات العليا حال الحاجة زيادة
العدد بحيث ال يتجاوز ( )10عشر ة رسائل.
ً
ً
ب .يجوز للمشرف الخارجي أن يشرف إشرافا مشتركا بحد أقص ى على ( )3ثالث رسائل
وللدراسات العليا زيادة العبء إلى ( )5خمس رسائل في حاالت خاصة.
 -4تغييراملشرف:
يمكن تغيير املشرف في حالتين:

أ .يجوز للمشرف وملرة واحدة أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر (من داخل الجامعة أو من خارجها)
إذا اقتضت الضرورة تغيبه لفترة تزيد عن فصل دراس ي عن اإلشراف على الرسالة ،ويصدر قرار من
الدراسات العليا بتعيين املشرف الجديد ً
بناء على توصية من مجلس ي الكلية والقسم.
ب .يجوز تغيير املشرف على الرسالة لضرورة تراعى فيها مصلحة الطالبً ،
بناء على تقرير القسم

املختص ،ويصدر قرار من الدراسات العليا ً
بناء على توصية من مجلس ي الكلية والقسم.
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 -5املتابعة األكاديمية:

ً
ً
أ .يقدم املشرف تقريرا فصليا عن سير الطالب في رسالته إلى مجلس القسم املختص ،وترفع
نسخة منه للدراسات العليا ،ويجوز أن يرفعه القسم املختص ملجلس الكلية إذا اقتضت
الضرورة ذلك.
ب .إذا انقطع املشرف عن متابعة الطالب مدة تزيد عن ( )3ثالثة أسابيع متتالية ،ترفع الكلية
توصياتها للدراسات العليا التخاذ اإلجراء املناسب.
ج .يلغى قيد الطالب بقرار من الدراسات العلياً ،
بناء على توصية من مجلس ي القسم والكلية ،إذا
انقطع عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن ( )6ستة أشهر.

املادة ( :)20عنوان الرسالة

 -1يثبت عنوان الرسالة في ملف الطالب بسجالت الدراسات العليا وسجالت الكلية ،بعد موافقة
الدراسات العلياً ،
بناء على توصية مجلس ي الكلية والقسم املختص.
 -2يجوز إدخال بعض التعديالت في عنوان الرسالة أو في صيغة خطة الرسالة ،أو في كليهما ،إذا
اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويتم التعديل بقرار من مجلس الدراسات العليا ً
بناء على تنسيب
مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية.

املادة ( :)21جلنة املناقشة

-1

-2
-3
-4

تتكون لجنة املناقشة من:
أ .املشرف على رسالة الطالب.
ب .عضو هيئة تدريس من الجامعة ال تقل رتبته عن أستاذ مساعد ،وأن يكون قد نشر بحثين
محكمين على األقل في السنوات الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية محكمة
وذات مصداقية ،وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
ت .عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة من ذوى االختصاص حاصل على الدكتوراة ،وأن يكون قد
نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي مجالت
عملية محكمة وذات مصداقية وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
حال وجود مشرفين يترأس اللجنة األعلى رتبة من الناحية
يترأس اللجنة املشرف على الرسالة ،وفى ً
األكاديمية ،وعند التساوي يترأسها ًأكبرهما سنا ،وملجلس الدراسات العليا أن يقرر خالف ذلك.
يسلم الطالب لرئيس القسم نسخا من رسالته للمناقشة بعدد أعضاء لجنة املناقشة ،إضافة إلى
نسخة للدراسات العليا.
يصدر قرار تعيين لجنة املناقشة عن الدراسات العليا ً
بناء على تنسيب مجلس الكلية وتوصية مجلس
القسم.
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املادة ( :)22مناقشة الرسالة ومنح الدرجة
 -1يعطى املناقشون مدة ال تزيد عن (أسبوعين) من تاريخ استالمهم الرسالة للرد بصالحيتها.
 -2يتم تحديد موعد مناقشة الرسالة بعد:
أ .انقضاء الحد األدنى للحصول على درجة املاجستير حسب املادة ( )7بند (.)4
ب .استيفاء جميع الرسوم الدراسية املطلوبة.
ج .تقرير إيجابي من املشرف بصالحيتها للمناقشة.
د .انقضاء الحد األدنى لتقديم الرسالة للمناقشة من تاريخ اعتماد خطة الرسالة حسب املادة
( )18بند (.)5
ه .تقرير إيجابي من جميع أعضاء لجنة املناقشة بصالحيتها للمناقشة ،وبعد إجراء التعديالت
املطلوبة إن وجدت.
ً
و .في حال كان أحد تقارير املناقشين سلبيا ،يمنح الطالب مدة ( )3ثالثة أشهر لتعديل الرسالة.
 -3تكون مناقشة الرسالة حسب اإلجراءات التالية:
ي
أ .يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفو يلخص فيه موضوع البحث وأسلوبه
ونتائجه.
ب .يدير رئيس اللجنة املناقشة (وتقتصر املناقشة على اللجنة والطالب فقط).
للمداولة ،واتخاذ القرار املناسب بخصوص منح الدرجة.
ج .بعد انتهاء املناقشة تنفرد اللجنة ً
د .تصدر اللجنة قرارها باألغلبية علنيا بحضور الطالب بشأن إجازة الرسالة على النحو التالي:
 -1منح الدرجة -2 .منح الدرجة مع إجراء التعديالت -3 .رد الرسالة.
ه .يقوم أعضاء لجنة املناقشة بتوقيع الصفحة الرسمية داخل األطروحة بعد عمل كل التعديالت
الضرورية ،وتصادق عليه الدارسات العليا.
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املادة ( :)23التعديل يف الرسالة

 -1إذا كان قرار اللجنة بإجراء التعديل في الرسالة ،يعطى الطالب مدة ال تتجاوز شهرين إلجراء
التعديالت املطلوبة ،وفي حال تجاوز الشهرين يمدد له شهران آخران برسوم تمديد ،وإذا
تجاوز فترة التمديد يعرض على الدراسات العليا لرفع توصية إلى مجلس الجامعة إما بمنحة
درجة الدبلوم العالي أو إعادة مناقشة الرسالة مع مراعاة ماورد في املادة ( )28بند (.)6
 -2إذا كان قرار اللجنة برد الرسالة ال يجوز للطالب أن يتقدم للمناقشة مرة ثانية إال بعد مرور ( )6ستة
أشهر من تاريخ املناقشة ،وعليه تسديد الرسوم املقررة.
 -3إذا رسب الطالب في املناقشة الثانية يلغى تسجيله ملوضوع األطروحة (الرسالة) ويمنح درجة الدبلوم
العالي.

املادة ( :)24توصية منح الدرجة

يدون قرار لجنة املناقشة على ثالث نسخ من نموذج خاص (نتيجة الحكم على األطروحة) ،ويوقعه
أعضاء اللجنة ،وترفع التوصية للدراسات العليا إلقرار منح الدرجة ورفع توصية ملجلس الجامعة
للمصادقة عليها.
املادة ( :)25منح الدرجة العلمية
ً
 -1تمنح درجة املاجستير بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب الدراسات العليا وبتوصية من
مجلس ي الكلية والقسم.
ً
 -2تمنح درجة الدبلوم العالي في التخصص بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب الدراسات
العليا وبتوصية من مجلس ي الكلية والقسم ،وذلك في الحاالت التالية:
أ .إذا أنهى الطالب دراسة جميع املقررات الدراسية املطلوبة في برنامج املاجستير لكنه ال
يرغب في إكمال الحصول على درجة املاجستير.
ب .إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من  %75في دراسة املقررات املطلوبة للماجستير.

ج .إذا لم يتقدم بخطة بحث للرسالة حسب املادة ( )18بند (.)2

د .إذا قررت لجنة املناقشة عدم صالحية رسالة الطالب للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة.

ه .إذا رسب الطالب في املناقشة الثانية لرسالته.
و .إذا انتهت املدة القانونية حسب املادة ( )7بند (.)4
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املادة ( :)26تعطى الشهادة للطالب إذا استوفى ما يلي:
 -1إنهاء إجراءات التخرج املتبعة في الدراسات العليا.
 -2تسديد رسوم التخرج.
 -3استكمال إجراءات التخرج املتبعة في الجامعة.
املادة ( :)27املخالفات وإجراءات التأديب
 -1تسري على الطالب جميع األحكام الخاصة بمادة ( )28من تعليمات منح درجة الدكتوراه.
املادة ( :)28أحكام عامة
 -1تحال حاالت اإلخالل باألمانة العلمية أو الشك فيها إلى لجان تحقيق مختصة للبت فيها ،وتطبق
القرارات الخاصة بذلك.
 -2ملجلس الجامعة اتخاذ قرار بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن الرسالة
املقدمة لنيل هذه الدرجة التتفق ومعايير األمانة العلمية ،على أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة
داخل الجامعة وخارجها بالقرار.
ً
ً
 -3للجامعة الحق الحصري في تصوير الرسالة كليا أو جزئيا وبأشكال مختلفة لغايات البحث العلمي
والنشر اإللكتروني.
 -4رسوم التأخير:
أ .رسوم التمديد لالنتهاء من كتابة األطروحة ( )200مائتا دينار أردني عن كل ( )6ستة أشهر.
ب .رسوم التمديد لالنتهاء من التعديالت على الرسالة بعد املناقشة وإنهاء إجراءات التخرج ()100
مائة دينار أردني.
 -5يشترط في املشرف أو عضو لجنة املناقشة أال تربطه بالطالب قرابة من الدرجة األولي.
 -6رسوم إعادة املناقشة ( )200مائتا دينار أردني.
 -7رسوم القسط األول العتماد الرسالة غير مستردة.
 -8اعتماد هذه الالئحة يلغى كافة القرارات السابقة ذات العالقة.
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الباب الثالث

امتحان الشامل {ماجستري بدون رسالة}

يهدف االمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين املفاهيم األساسية واملتقدمة التي اكتسبها
في دراسته ،وتوظيفها في حل املشكالت العلمية والتطبيقية في مجال اختصاصه.

املادة ( :)29المتحان الشامل وشروطه

. -1إتمام دراسة ما ال يقل عن ( )36ست وثالثين ساعة معتمدة بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل برنامج.
 -2ال يتقدم الطالب لالمتحان الشامل إال بعد إنهاء جميع املساقات املقررة حسب خطته الدراسية،
وبمعدل تراكمي ال يقل عن .%75

املادة ( :)30إجراءات عقد امتحان الشامل

 -1تشكيل لجنة المتحان:

أ .ينظم االمتحان ويدير شؤونه القسم الذي يتبعه الطالب ،وتبلغ الدراسات العليا بمواعيد االمتحان.

ب .تشكل لجنة االمتحان من ( )3إلى ( )5من أعضاء هيئة التدريس بالقسم املختص برتبة أستاذ
مساعد فأعلى.
ج .تتولى اللجنة وضع االمتحان واإلجابة النموذجية له وتصحيحه.
د .يقوم رئيس القسم برصد النتائج والتوقيع عليها ،ومن ثم يوقعها عميد الكلية والشئون األكاديمية.

 -2جلسات المتحان الشامل:
أ.

ب.
ج.
د.
ه.

يتكون االمتحان الشامل من جلستين ،وعلى الطالب أن يجتاز كل جلسة من جلسات االمتحان
الشامل بعالمة نجاح  %70فأعلى لكل جلسة ،وبمعدل تراكمي  %75فأعلى في الجلستين.
إذا لم ينجح الطالب في االمتحان الشامل في املرة األولى ،يعطى فرصة ثانية على أن يتم ذلك في
الفصل الدراس ي الذي يلي الفصل الذي عقد فيه االمتحان السابق.
ً
إذا لم ينجح الطالب في إعادة االمتحان الشامل ألي من الجلستين ،يعد راسبا في االمتحان
الشامل ويمنح درجة الدبلوم العالي.
يدفع الطالب رسوم االمتحان الشامل قبل عقد االمتحان.
إذا لم يجتز الطالب االمتحان الشامل مرتين ،يمنح درجة الدبلوم العالي.
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ا
ثالثا:

تعليمات منح درجة الدبلوم العايل
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تعليمات منح درجة الدبلوم العايل

املادة ( :)1ت ّ
سمى هذه الالئحة (الالئحة الداخلية ملنح درجة الدبلوم العالي بالجامعة اإلسالمية بغزة).
املادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني الواردة إزاءها:

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.1الجامعة
مجلس الكلية
مجلس القسم
املشرف
الفصل الدراس ي
الفصل الصيفي
الساعة املعتمدة

 :الجامعة اإلسالمية بغزة.
 :مجلس الكلية التي يتبعها الطالب.
 :مجلس القسم املسجل به الطالب.
 :عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.
ً
ً
 )15( :خمسة عشر أسبوعا دراسيا باإلضافة إلى فترة االمتحانات.
 ) 8 ( :ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها االمتحانات.

ا
 :وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية للمساقات النظرية أسبوعيا ،أو من ساعتين
إلى ثالث ساعات زمنية للمساقات العملية ،أو التطبيقية ،ملدة فصل دراس ي.
 :مجموع الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراس ي واحد.

 .8العبء الدراس ي
 .9التسجيل
 .10السحب

:
:

 .11النسحاب ()W

:

 .12اإلضافة

:

 .13التأجيل
 .14النقطاع
 .15الصفر الجامعي
 .16املساق الستدراكي

:
:
:
:

تسجيل الطالب ملساقات يرغب في دراستها.
إلغاء تسجيل مساق أو أكثر مع استرداد الرسوم ،وذلك خالل مدة زمنية
محددة في الفصل الدراس ي.
ن
سحب مساق أو مساقات من الفصل الدراس ي دو استرداد الرسوم بعد
الفترة املقررة للسحب حتى نهاية فترة االنسحاب.
تسجيل الطالب ملساق أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خالل مدة
زمنية محددة.
االنقطاع املؤقت عن الدراسة املشفوع بطلب.
االنقطاع عن الدراسة دون التقدم بطلب.
هو الحد األدنى من العالمات التي تعطى للطالب ،وتساوي .%50
هو مساق من مستوى البكالويوس يفرض على الطالب في حاالت معينة.
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املادة ( :)3تفتتح برامج الدبلوم العالي في التخصصات املختلفة بكليات الجامعة بقرار من مجلس
الجامعة ومصادقة من مجلس األمناء ً
بناء على توصية من الشئون األكاديمية وتنسيب
من الدراسات العليا بعد توصية من مجلس ي القسم والكلية ذات العالقة.
املادة ( :)4تنطبق بنود هذه الالئحة على برامج الدبلوم العالي في مختلف التخصصات بكليات
الجامعة اإلسالمية بغزة.
املادة ( :)5القبول
ن
 -1يقرر مجلس الجامعة في بداية كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سيقبلو في كل برامج
الدبلوم العاليً ،
بناء على توصية من الدراسات العليا وتنسيب من مجلس ي القسم والكلية
املعنية.
ل
 -2تقدم طلبات االلتحاق لبرنامج الدبلوم العالي إلى عمادة القبو والتسجيل وفق املواعيد التي
ً
يعلن عنها في حينه مرفقا بها الوثائق املطلوبة ،وال ينظر إلى الطلب إال إذا استوفيت الوثائق
املطلوبة.
ل
 -3يشترط لقبو الطالب في برنامج الدبلوم العالي ما يلي:
ً
أ .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس أو ما يعادل هذه الدرجة من جامعة معترف بها،
وأال يقل تقديره العام (التراكمي) عن جيد أو ما يعادله ،وملجلس القسم إضافة شروط
أخرى للقبول يتم إبالغها للدراسات العليا.
ً
ب .أن ال يكون مفصوال من البرنامج نفسه الذي يتقدم إليه في الجامعة.
ج .االلتزام بمبادئ الجامعة وقوانينها وفلسفتها.
 -4ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين دراسيين في الجامعة في فصل واحد.
 -5تقوم الدراسات العليا بإتمام إجراءات قبول الطلبة بالتنسيق مع الكلية املعنية ،وتقوم عمادة
القبول والتسجيل بإجراءات التسجيل ومتابعة سجل الطالب األكاديمي حتى تخرجه.

 -6يلغى قبول الطالب في الحاالت التالية:
أ .إذا لم يسجل للدراسة خالل املدة املحددة للتسجيل.
ب .إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق املقدمة.
ً
ج .إذا كان القبول مخالفا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
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املادة ( :)6تحدد متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي بما يلي:
 -1إنهاء الطالب ما ال يقل عن ( )30ثالثين ساعة معتمدة من مستوى الدبلوم العالي بعد
الحصول على درجة البكالوريوس.
 -2إتمام دراسة املواد اإلجبارية واالختيارية وفق الخطط الدراسية لكل قسم أو برنامج.
املادة ( :)7العبء الدراسي ومدة الدراسة
 -1الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب في الفصل الدراس ي العادي هو خمس عشرة ( )15ساعة
معتمدة ،والحد األدنى هو ( )6ست ساعات معتمدة.
 -2الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب ( )8ثماني ساعات معتمدة في الفصل الدراس ي الصيفي.
 -3الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج الدبلوم العالي ( )6ستة فصول دراسية من
بدء انتظامه في الدراسة ،ويجوز عند الضرورة تمديد هذه املدة بحد أقص ى فصلين دراسيين
عدا الفصل الصيفي ،وذلك بقرار من مجلس الجامعة ،وبتنسيب من الدراسات العليا ً
بناء
على توصية مجلس ي القسم والكلية.
املادة ( :)8الرسوم الدراسية
ً
تحدد الرسوم الدراسية بقرار من مجلس األمناء بناء على توصية من مجلس الجامعة وتنسيب من
الدراسات العليا ،وهي قابلة للتغيير دون إعالم مسبق.
املادة ( :)9أحكام عامة
 -1يسري على الطالب جميع األحكام الخاصة باملواد من ( )9إلى ( )14من نظام املاجستير.
 -2يسري على الطالب جميع األحكام الخاصة باملادة ( )28من نظام الدكتوراه.

ن

واهللنويلنالتوفيقن ،،ن،
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