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 الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا غـزةب الجامعة اإلسـالمـية

 
 الالئحة الداخلية لربامج الدراسات العليا 

 
 تقديم 

 
 
الالئحةسّمى  ت الجامعة اإلسالمية الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا في ) :  هذه 

تعليمات منح كل من:  ، حيث  ( بغزة العاليو الدكتوراه،  )تضم  تضمنت    كما ،  (املاجستير، والدبلوم 

 . مع آخر املستجدات يتناسب  بما  بعض التعديالت واإلضافات 

( في جلسته رقم  6/2020-5ج . قرار رقم )مالالئحة من مجلس الجامعة بلا  هذه  مدتوقد اعت  

 م.10/6/2020هـ املوافق 1441 شوال 18( بتاريخ 6/2020)

 أن: 
ً
 .( جهل الطالب باألنظمة والقوانين الجامعية ل يعفيه من التزاماتها)  علما

السدادن،،،نوهعنالتوفيقننـللجميننناللهننسائلين
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 الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا غـزةب الجامعة اإلسـالمـية

ن
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أولا 
 ةتعليمات منح درجة الدكتورا 
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 الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا غـزةب الجامعة اإلسـالمـية
 

 ةالدكتوراتعليمات منح درجة 
الالئحة  سّم ت   : ( 1)  املادة هذه  درجة  )ى  ملنح  الداخلية  اإلسالمية    الدكتوراةالالئحة  الجامعة  ،  (بغزةفي 

 من تاريخ اعتمادها من املجالس املختصة. وي  
ً
 عمل بها اعتبارا

 يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني الواردة إزاءها:  : ( 2)  املادة

 .بغزةالجامعة اإلسالمية  :  الجامعة  .1
 مجلس الكلية التي يتبعها الطالب. :  مجلس الكلية  .2
 مجلس القسم املسجل به الطالب. :  مجلس القسم  .3
 عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.  :  املشرف  .4
  (15) :  الفصل الدراس ي   .5

 
 باإلضافة إلى فترة االمتحانات. عشر   خمسة

ً
 دراسيا

ً
 أسبوعا

 ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها االمتحانات. ( 8)  :  الفصل الصيفي  .6
، أو من ساعتين إلى  :  الساعة املعتمدة  .7

ً
وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية للمساقات النظرية أسبوعيا

 ثالث ساعات زمنية للمساقات العملية، أو التطبيقية، ملدة فصل دراس ي.( 3)
 مجموع الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراس ي واحد. :  العبء الدراس ي   .8
 الطالب ملساقات يرغب في دراستها. تسجيل  :  التسجيل  .9

في   :  السحب  .10 محددة  زمنية  مدة  خالل  وذلك  الرسوم،  استرداد  مع  أكثر  أو  مساق  تسجيل  إلغاء 
 الفصل الدراس ي. 

الفترة  :  (Wالنسحاب )  .11 بعد  الرسوم  استرداد  دون  الدراس ي  الفصل  من  مساقات  أو  مساق  سحب 
 االنسحاب.املقررة للسحب حتى نهاية فترة 

 تسجيل الطالب ملساق أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خالل مدة زمنية محددة.  :  اإلضافة  .12
 االنقطاع املؤقت عن الدراسة املشفوع بطلب. :  التأجيل  .13
 االنقطاع عن الدراسة دون التقدم بطلب. :  النقطاع  .14
 هو الحد األدنى من العالمات  :  الصفر الجامعي  .15

 
 .%55وتساوي  ،عطى للطالبالتي ت

 فرض على الطالب في حاالت معينة. هو مساق من مستوى املاجستير ي   :  الستدراكي املساق   .16

برامج  ت   : (3) املادة الجامعة  التخصصاتفي    ة الدكتورافتتح  بكليات  الجامعة    ،املختلفة  مجلس  من  بقرار 

بناًء على توصية من الشئون األكاديمية وتنسيب من   العليا ومصادقة من مجلس األمناء   الدراسات 
 بعد توصية من مجلس ي القسم والكلية ذات العالقة. 

 . بغزة بكليات الجامعة اإلسالمية   التخصصاتفي مختلف  الدكتوراة على برامج ه الالئحة  تنطبق بنود هذ : (4)املادة 
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 الباب األول 
 والعالمات القبول والتسجيل  

 القبول   :( 5)  املادة
الذين   -1 الطلبة  عدد  جامعي  عام  كل  بداية  في  الجامعة  مجلس  برنامج  ي  سيقرر  في  على  الدكتوراةقبلون  بناًء 

 املعنية. توصية من مجلس الدراسات العليا وتنسيب من مجلس ي القسم والكلية 

ببرنامج   -2 االلتحاق  والتسجيلإلى عمادة    الدكتوراةتقدم طلبات  ي    القبول  التي  املواعيد   وفق 
 
في حينه عل ن عنها 

 
ً
 إال إذا استوفيت جميع األوراق الثبوتية املطلوبة.  الوثائق املطلوبة، ها ب مرفقا

ً
 وال يعد الطالب مقبوال

 ما يلي:  الدكتوراةبرنامج في قبول الطالب  ليشترط  -3
 على درجة املاجستير من جامعة معترف بها، وأال يقل تقديره العام أن  .أ

ً
التراكمي في مساقات برنامج  )يكون حاصال

   ( املاجستير
ً
جيدجدا تقدير  يعادله  عن  ما  للقبول   ملجلس و   ، أو  أخرى  شروط  إضافة  إبالغها    القسم  يتم 

 لدراسات العليا. ل 

 على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، وأال يقل تقديره العام    أن . ب
ً
عن جيد أو    (التراكمي)يكون حاصال

 ما يعادله. 

 % من ساعات الدوام املطلوبة للحصول على درجة املاجستير. 80ما ال يقل عن مواظبته ب أن يثبت الطالب  . ج

 متحانات القبول.االطالب  أن يجتاز  . د

 من ال يكون أ . ه 
ً
 . هانفس من الالئحة  ( 14) ة املادة امع مراع ، الجامعةالذي يتقدم إليه في  البرنامج نفسه  مفصوال

 االلتزام بمبادئ الجامعة وقوانينها وفلسفتها. . و

 .فصل واحدفي  ببرنامجين في الجامعة االلتحاقال يجوز للطالب  .ز

الدراسات . ح بإتمام    تقوم  الطلبة  إجراءاتالعليا  عمادة  قبول  وتقوم  املعنية،  الكلية  مع  القبول    بالتنسيق 

 حتى تخرجه.   ي التسجيل ومتابعة سجل الطالب األكاديم إجراءاتوالتسجيل ب 

 : اآلتيةيلغى قبول الطالب في الحالت  -4

 إذا لم يسجل للدراسة خالل املدة املحددة للتسجيل. .أ

 من الوثائق املقدمة. إذا ثبت عدم صحة أي   .ب

 إذا كان القبول مخالف . ج
ً
 للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.  ا
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 :باآلتيبالدكتوراة: تحدد متطلبات نيل درجة ( 6)املادة  

 
 
 كما يلي:الدكتوراةوأربعين ساعة معتمدة، من مستوى  ثمان   (48) ما ل يقل عن إنهاءبعد الدكتوراةمنح درجة ت

متطلبات برنامجه بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل برنامج وتقديم رسالة )األطروحة(  دراسة جميع    إتمام -1

( بواقع  عشرة    (18والنجاح  )  ةساعثمانية  عن  التخرج  ساعات  مجموع  يقل  ال  بحيث  ثمان  (  48معتمدة 

 . ساعة معتمدةوأربعين 

امتحان   -2 الطالب  أنهى   (الشامل)كفاءة  الاجتياز  الذي  الفصل  يلي  الذي  الفصل  خالل  تخصصه  حقل  في 

 .(11)الطالب فيه دراسة املساقات النظرية، مع مراعاة ما ورد في املادة 

أو  -3 اإلسالمية  الجامعة  مجلة  في  املشرف  مع  باالشتراك  الدكتوراة  أطروحة  من  األقل  على  واحد  بحث  نشر 

 وذلك قبل البدء في إجراءات املناقشة. ( ISI( أو )Scopusمجلة محكمة ضمن تصنيفات )

 النجاح في امتحان اللغات حسب متطلبات البرنامج.  -4

بواقع  إعداد   -5 عشرة    (18) أطروحة    ثماني 
ً
بحثا تتضمن  معتمدة   أص)ساعة 

ً
من   (يال والنوعية  بالجدة  يتسم 

 النجاح في مناقشتها.ومن ثم للعلم واملعرفة، تهإضافحيث 

 الدراسي ومدة الدراسةالعبء  : ( 7)   املادة
للطالب   -1 الدراس ي  للعبء  األعلى  األدنى    اثنتا عشرة(12)الحد  والحد  الواحد،  الفصل  في  معتمدة    ( 6)ساعة 

 د.ساعات معتمدة في الفصل الواح ست 

 . ساعات معتمدةست  (6)للطالب  في الفصل الدراس ي الصيفيالحد األعلى للعبء الدراس ي  -2

ستة فصول دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة  الدكتوراةمتطلبات  نهاءاألدنى للمدة املطلوبة إل الحد -3

 عدا الفصل الصيفي.الدكتوراةببرنامج 

في برنامج    الحد -4 الطالب  التي يقضيها  للمدة  في  (10)الدكتوراةاألعلى  انتظامه  عشرة فصول دراسية، من بدء 

الضرورة املدةتمد  الدراسة، ويجوز عند  الصيفي، وذلك   أقص ى بحد    يد هذه  الفصل  فصلين دراسيين عدا 

 بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية. الدراسات العليابتنسيب من و بقرار من مجلس الجامعة 

رسالة   -5 يسجل موضوع  أن  للطالب  األكاديمية  الدكتوراةاليجوز  املساقات ضمن خطته  إتمام جميع  بعد  إال 

 بنجاح.   (الشامل)واجتياز امتحان الكفاءة  ،%80تراكمي ال يقل عن بنجاح وبمعدل 

 الدراسيةالرسوم   :(8) املادة  
األمناء مجلس  من  بقرار  الدراسية  الرسوم  الجامعة  ،تحدد  مجلس  من  توصية  على  من    ،بناًء  الدراسات وتنسيب 

 . مسبقعالم إللتغيير دون  قابلةوهي  ،العليا
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 واإلضافة  بح والسالتسجيل  : ( 9)  املادة
 حسب التعليمات.دراسية قبل بداية الفصل الدراس ي تتم عملية تسجيل املساقات ال -1
مع    ،يجوز للطالب إضافة مساقات أخرى إلى عبئه الدراس ي خالل أسبوعين فقط من بدء الفصل الدراس ي  -2

 . املسموح به مراعاة عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراس ي 
الدراس ي  -3 الفصل  بداية  من  أسابيع  ثالثة  خالل  مساق  أي  سحب  للطالب  سمح  األدنى  ،ي  الحد  مراعاة   مع 

به   الدراس ي املسموح  إذا سحب    ،للعبء  أما  التي سحبها،  للمساقات  كاملة  الرسوم  استرداد  للطالب  ويحق 
الفترة   تلك  في  املسجلة  املساقات  لهجميع  يسترد    فيحق  األول  )أن  األسبوع  املواد  80في  رسوم  كامل  من   %

 . ( % في األسبوع الثالث40% في األسبوع الثاني، 60املسجلة، 
أي مساق  ي   -4 االنسحاب من  للطالب  أسابيع   (اتمساق)سمح  ثالثة  بداية  ،  بعد  الثاني عشر من  األسبوع  نهاية  حتى 

  ، في الكشف  (W) ويسجل عالمة    (املساقات)الدراسة للفصل الدراس ي، ويفقد حقه في استرداد رسوم ذلك املساق  
 اعاة الحد األدنى للعبء الدراس ي. مع مر 

سمح للطالب االنسحاب من جميع مساقات الفصل الدراس ي بعد ثالثة أسابيع وحتى نهاية األسبوع الثاني عشر   -5 ي 
عالمة   ويسجل  املساقات،  تلك  رسوم  استرداد  في  حقه  ويفقد  الدراس ي،  للفصل  الدراسة  بداية  مقابل    (W) من 

عد املساقات التي سجلها   . من الالئحة (1) بند  ( 17)مراعاة املادة  مع  ، هذا الفصل من الفصول املؤجلة للطالب وي 
 ي   -6

ً
 ة: باآلتيبالشروط  سمح للطالب التسجيل في مساق واحد كساعات مكتبية إذا لم يكن مطروحا

 في ذلك الفصل على النجاح فيه.  الدكتوراةتسجيله ملوضوع رسالة أن يتوقف  .أ
 أن يكون قد درسه ورسب فيه أو تغيب بعذر عن االمتحان النهائي في  .ب

 
 رح فيه املساق. آخر فصل ط

 .من الالئحة (1) بند (7) ادةحسب نص املال يتجاوز عبء الطالب الدراس ي الحد املسموح به أ . ج
 .االمتحانات في نهاية الفصل الدراس ي  ي وتجر  ،ملساقايتولى مجلس القسم تعيين مدرس  . د

ساعات معتمدة من جامعة معترف بها خارج قطاع  تسع  (  9يسمح لطلبة التبادل األكاديمي بدراسة ما ال يزيد عن )  -7
 :  التالية غزة حسب نظام الجامعة وفق الشروط 

 في دراسته بالجامعة .  .أ
ً
 أن يكون الطالب منتظما

 على املساقات املراد دراستها.  .ب
ً
 موافقة الكلية مسبقا

 املواظبة : ( 10)  املادة

 تشترط املواظبة لجميع الطلبة في املحاضرات واملناقشات والبرامج العملية التي يسجلها الطالب.  -1

 % من مجموع الساعات املقررة لكل مساق دون عذر يقبله مدرس املساق. 20ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  -2
حرم من  ي    ؛ املساق دون عذر يقبله مدرس املساق% من مجموع ساعات تدريس  20إذا تغيب الطالب عن أكثر من   -3

النهائي   لالمتحان  الجامعيل التقدم  الصفر  له  ويرصد  حال  ، (WF)  لمساق  في  العذر    أما  من  فقبول   
ً
منسحبا عدُّ  ي 

 . (  (WAله عالمة  رصد تو  املساق 
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 العالمات واملعدلت : (11)  املادة

 %. 75 (بما في ذلك املساقات االستدراكية)نجاح الطالب في كل مساق  لعالمة الحد األدنى   -1
 %. 80الحد األدنى للنجاح في املعدل التراكمي ملجموع املساقات التي يدرسها الطالب  -2
 . % 80  الدكتوراةالحد األدنى للنجاح في االمتحان الشامل ملرحلة  -3
 خطته فقط ضمن معدله التراكمي ما عدا املساقات االستدراكية. حسب عالمات جميع املساقات التي يدرسها الطالب وفق  ت   -4
  ، له الدرجة التي حصل عليها وتدخل ضمن معدله التراكمي  تسجل إذا نجح الطالب في مساق سبق له الرسوب فيه   -5

حتسب عدد ساعاته ضمن متطلبات  حتسب عالمات الرسوب في املساق ضمن املعدل التراكمي للطالب، وال ي    وال ت 
 . ( R)  الرمز، ويوضح عدد مرات اإلعادة أمام ةعاد إ أمام كل مساق  ( R)ويسجل للطالب عالمة  التخرج، 

مائة -6 من  مساق  ألي  النهائية  العالمة  الفصلية    ، ترصد  األعمال  عالمة  مجموع  تحريرية)وهي  –تقارير–امتحانات 
 االمتحان النهائي.  عالمة ، باإلضافة إلى  %70-50خصص لها  وي   ، (أنشطة أخرى –بحوث

7-  
 
 : واملعدالت للعالمات   التاليةعتمد التقديرات ت
 عالمات املساقات: . أ

 التقدير  العالمة 

 ممتاز 100 – 90
 جيد 89 – 80

ً
 جدا

 جيد 79 – 75
 راسب 75أقل من 

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

 التقدير  النسبة املئوية للمعدل 

 ممتاز مع مرتبة الشرف 100 – 95
 ممتاز 95أقل من  – 90
 جيد 90أقل من  – 80

ً
 جدا

 راسب 80أقل من 

8-  
 
الشؤون    ( I)سجل عالمة  ت عليه  تصادق  بعذر  املحدد  النهائي  االمتحان  تغيب عن  إذا  للطالب  مكتمل  غير 

ويعطى فرصة الستيفاء متطلبات املساق حتى نهاية األسبوع  ، (3)بند  (10)األكاديمية بما ال يتعارض مع املادة 
عدالرابع من بدء الفصل التالي، وإال     ي 

ً
 في املساق.  راسبا

نهاية األسبوع    أقص ى راجعة عالمته في املساق من خالل صفحة الطالب بحد  بطلب مليجوز للطالب أن يتقدم   -9
 املساق.  عالمةالثاني من ظهور 
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 ( الشامل )   امتحان الكفاءة: ( 12)املادة  

 : اآلتية جراءاتحسب اإل   ه واملعارف املتصلة ب االختصاصفي حقل  (الشامل)عقد امتحان الكفاءة ي  

التقدم   -1 الطالب  بنجاحعلى  فيه  أنهى  الذي  الفصل  يلي  الذي  الفصل  في  املساقات    لالمتحان  جميع  دراسة 

 على األقل.  %80حسب الخطة األكاديمية بمعدل 

   . (مرة في نهاية كل فصل دراس ي )عقد االمتحان مرتين في العام ي   -2

ممن يحملون درجة  يشكل مجلس القسم لجنة خاصة لإلشراف على االمتحان تتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء   -3

 والتي تتولى تنظيم االمتحان ووضع االمتحان وتصحيحه وتحديد عدد الجلسات.   ، أستاذ مساعد على األقل

 %. 80الحد األدنى لعالمة النجاح في امتحان الكفاءة  -4

انية  إذا رسب الطالب في امتحان الكفاءة يمكنه التقدم لهذا االمتحان في املرة التالية، وإذا رسب في املرة الث  -5

 .الدكتوراهفصل من برنامج ي  

 التحذير األكادميي : ( 13)  املادة
 في الحاالت 

ً
 :اآلتيةيحذر الطالب أكاديميا

 إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مساقين فأكثر.  -1

 إذا لم يحصل على الحد األدنى في املعدل التراكمي للمساقات في أي فصل دراس ي. -2

 األكادميي الفصل  : (14)  املادة
 
ا
 :اآلتيةيفصل الطالب من البرنامج في الحاالت  : أول

وي    إذا لم يحصل -1 في مساق واحد مرتين،  للنجاح   أربع  (24)  نى من ذلك من أتمستثالطالب على الحد األدنى 
ً
 ا

 ن ساعة بنجاح. يوعشر 

ستثنى من ذلك من  وي    ،في الفصل التالي للتحذير  %80  إذا لم يرفع الطالب املعدل التراكمي فوق الحد األدنى -2

 عب أر  (24) أتم
ً
 ن ساعة بنجاح. يوعشر  ا

 مرتين.  (الشامل)إذا رسب في امتحان الكفاءة  -3

 فصله حسب األنظمة العامة املعمول بها في الجامعة. وجبت  إذا ارتكب مخالفة  -4

 والكلية.إذا أخل الطالب باألمانة العلمية بعد تنسيب من مجلس ي القسم  -5

 . الدراسات العليامن املادة نفسها يكون بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية   (5،  4)قرار الفصل حسب البندين  -6

 
ا
 بالجامعة.   من املادة نفسها في أي برنامج  (5،  4) حسب البندين الدكتوراة ال يجوز قبول الطالب املفصول من برنامج   : ثانيا

:
ا
 ال يعتد بالفصل الصيفي ألغراض الفصل األكاديمي. ثالثا
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 التحويل إىل اجلامعة اإلسالمية: ( 15)  املادة

 
ً
 : االتيةمن جامعة أخرى فإنه يجب مراعاة الشروط  الدكتوراةعند تحويل الطالب لبرنامج  :أوال

 أن يكون الطالب محوّ  -1
ً
 عترف بها. من جامعة م   ال

 من هذه الالئحة. (5)ادة املالجامعة حسب في ل شروط القبول املعمول بها وّ أن يستوفي الطالب املح   -2
 من الجامعة  أال يكون  -3

ً
 من هذه الالئحة. (14)من املادة  (5، 4)يعادل البندين  مابسبب  نها م املحول مفصوال

 أربعة فصول دراسية. (4)أال يكون قد مض ى على انتهاء دراسته أكثر من   -4
منها    الطالب  درسها  التي  املساقات  بعض  معادلة  املختص  للقسم  يجوز  -5 املنتقل  الجامعة  في  الدكتوراة  برنامج  في 

فيها      جيد)   تقدير  على   وحصل 
ً
  التي  املساقات   تدخل   وال   ساعة، خمسة عشر  (  15)  أقص ى   بحد   األقل  على(  جدا

 . والتراكمي  الفصلي معدله  في  املحول  للطالب   عودلت
 
ا
سجيل التحويل قبل بداية كل فصل دراس ي حسب املواعيد املعلنة إلى عمادة القبول والتيتم تقديم طلبات    : ثانيا

 بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية. الدراسات العليافيها بقرار من  قبل بدء الدراسة، ويتم البت
 التحويل داخل اجلامعة : ( 16)  املادة

بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية    اختصاصيجوز تحويل الطالب من   إليها   املحول إلى آخر داخل الجامعة 
 ، مع مراعاة ما يلي:الدراسات العلياموافقة بالطالب 

 ، وأية شروط أخرى يراها القسم املحول إليه الطالب.املحول توفر شروط القبول في الطالب  -1
للقسم   -2 الدراسي  املحول يجوز  املساقات  احتساب  الطالب  كانت  إليه  إذا  الجامعة  في  درسها  أن  التي سبق  ة 

 درجات املساقات ضمن املعدل التراكمي. وتحسبفي القسم،  الدكتوراةمطابقة لبرنامج 
البرنامج   -3 في  الطالب  التي قضاها  في    املحول تحتسب املدة  الطالب  التي يقضيها  للمدة  منه ضمن الحد األعلى 

 .(4بند  7انظر املادة )إليه  املحول  البرنامج
 آخر مرة واحدة.  برنامج التحويل من برنامج إلىبيسمح  -4

 ا تأجيل الدراسة والنقطاع عنه: ( 17)  املادة
لدراسات  منقطعين أو متصلين، وليجوز للطالب أن يؤجل دراسته ملدة فصلين دراسيين عاديين، سواء كانا   -1

 ضافيين. إ في الظروف االضطرارية النظر في زيادة مدة التأجيل بما اليتجاوز فصلين دراسيين  العليا
التأجيل   -2 في طلبات  النظر  الدراس ي، ويجوز  بداية الفصل  من  مدة أقصاها أسبوعان  في  التأجيل  بطلب  يتقدم  الطالب أن  على 

 لعمادة القبول والتسجيل.  ثم لدراسات العليال ويبلغ القرار ،اضطرارية يقتنع بها مجلسا القسم والكليةبعد هذه املدة ألسباب 
 . (7راجع املادة )ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على الدرجة العلمية  -3
 إذا أنهى بنجاح ست ساعات معتمدة على األقل.  إال  أو الطالب املنتقل إليه  الدكتوراةال تؤجل الدراسة للطالب املستجد ببرنامج  -4
للبنود -5  

ً
وفقا الطالب  دراسة  تأجيل  يتم  لم  يسج  إذا  ولم  املادة،  هذه  من  فصلالسابقة  أي  في  للدراسة  الفصول    ل  من 

   عدالدراسية ي  
ً
وتنسيب مجلس    بعد توصية من مجلس الكلية   الدراسات العليا قبله  م عذرًا ت قيده إذا قدعاد  ، وي  منقطعا

 من املادة نفسها.  ( 4)نقطاع عن فصلين دراسيين، وبما ال يتعارض مع البند  املختص، بشرط أال تزيد فترة اال  القسم 
6-  

 
أ ،  حتسب له جميع املساقات التي  ت    (5)عيد قيد الطالب بناًء على البند  إذا 

ً
 أو رسوبا

ً
سبق أن درسها نجاحا

    البرنامج. في حتسب مدة االنقطاع من مدة البقاء املسموح بها وت  
بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية املعنية إذا انقطع بغير    الدراسات العليالغى قيد الطالب بقرار من  ي   -7

 عذر عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن فصلين دراسيين. 
تأجيل   -8 يجوز  ويجوز خال  املساقات،  دراسة  أنهى  الذي  للطالب  التي  الدراسة  القهرية  الظروف  في  ذلك  الف 

 . الدراسات العلياقتنع بها ت
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 أحكام عامة : ( 18)  املادة
املاجستير -1 مستوى  من  استدراكية  مساقات  الطالب  دراسة  خطة  تتضمن  أن  من    ساعات( 6)  أقص ىبحد    يجوز  بقرار 

حتسب ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول  والقبول والتسجيل، وال ت    الدراسات العليا مجلس القسم، وتبلغ به  
 . الدكتوراهثبت في سجل درجاته، وال تدخل ضمن معدل الطالب التراكمي العام لنيل درجة على الدرجة العلمية، وت  

برنامج   -2 من  مساق  أي  تسجيل  للطالب  يجوز  فصل    الدكتوراةال  املساقات    ما في  لجميع  تسجيله  بعد  إال 
 . (7 انظر املادة)االستدراكية املطروحة في ذلك الفصل وبما ال يزيد عن الحد األعلى للعبء الدراس ي 

( حسب   -3
ً
أكاديميا لم يفصل منه  )في تخصص  إلغاء تسجيله، والتسجيل برقم جديد  في الجامعة  يمكن للطالب املسجل 

في خطة   شروط القبول بعد موافقة الكلية املعنية وملرة واحدة فقط، وفي هذه الحالة يعادل له أي مساق له ما يناظره 
 ساعة معتمدة.  خمسة عشر   ( 15)  أقص ى %، وبحد 80قسمه الجديد، وبشرط أال يقل معدله في ذلك املساق عن 
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 الباب الثاني
 اإلشراف على الرسالة واملناقشة

 اعتماد خطة البحث  : ( 19)املادة  
بنجاح    (الشامل)ستة أشهر بعد اجتيازه امتحان الكفاءة  (6)لطالب أن يسجل موضوع الرسالة خالل  ا  على -1

 .(4 بندال 12املادة  حسب)
للطالب، بعد مناقشتها من    خطة األطروحة املقترحة  -  بناًء على تنسيب مجلس القسم  -يعتمد مجلس الكلية   -2

 ة البند األول من هذه املادة. امع مراع ،قبل لجنة متخصصة في القسم املعني 
من   -3 قرار  العليايصدر  و   باعتماد  الدراسات  من  ب  (املشرفين /املشرف)تعيين  الخطة  تنسيب  على  مجلس ي  ناًء 

 القسم والكلية.
مع مراعاة الحد   سنة،الحد األدنى لتقديم الرسالة للمناقشة من تاريخ اعتماد الخطة من الدراسات العليا    -4

 .(4)بند ال (7)األعلى حسب ما ورد في املادة 

 شراف على الرسالةاإل  :(20)املادة  
ا  أن  جامعة  عضو هيئة التدريس بال يجوز ل -1

ً
يكون من ذوي أن    طمنفرًدأ علر رسالة الدكتوراة بشر يشرف اشراف

تقل البحث، وأال  بطبيعة  أستاذ مشارك  العالقة  العلمية عن  قد نشر بحثين محكمين على   رتبته  يكون  وأن 
 . في مجالت عملية محكمة وذات مصداقية واألقل في السنوات الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق 

ي   -2 للطالب مشرفان إذا اقتضت طبيعة البحث  عي  يجوز أن  ذلك، وبشرط أن يكون أحدهما عضو    ( الرسالة)ن 
بال تدريس  اجامعة  هيئة  البند  في  ورد  ما  داخل   ،لسابقحسب  من  التخصص  نفس  من  اآلخر  يكون  وأن 
وأن يكون قد نشر بحثين محكمين على األقل في السنوات   برتبة ال تقل عن أستاذ مشارك  ها الجامعة أو خارج

 الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية. 
التدريسية   -3 الهيئة  أعضاء  من  مشرف  للطالب  يعين  أن  الشروط   املتقاعدينيجوز  نفس  وفق  الجامعة  من 

 رأس عمله.  قة على عضو هيئة التدريس الذي علىاملطب
 عدد الرسائل املسموح باإلشراف عليها:  -4
فقرتين تعادل رسالة الدكتوراة رسالتين من رسائل املاجستير بخصوص حساب عبء االشراف املوضح في ال -أ

 التاليتين. 
) -ب يعادل  ما  أن يشرف على  التدريس  في وقت واحد  7يجوز لعضو هيئة  أقص ى  بحد  ( سبع رسائل ماجستير 

( يتجاوز  ال  بحيث  العدد  زيادة  الحاجة  حال  العليا  مراعاة  10وللدراسات  مع  رسائل،  من    الفقرة( عشر  )أ( 
 نفس املادة.

   -ت
ً
 مشتركا

ً
( أربع رسائل ماجستير وللدراسات 4بحد أقص ى ما يعادل )يجوز للمشرف الخارجي أن يشرف إشرافا

 )أ( من نفس املادة.  الفقرة( ست رسائل في حاالت خاصة، مع مراعاة 6العليا زيادة العبء إلى )
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 :  تغيير املشرف -5

 يمكن تغيير املشرف في حالتين: 
إذا اقتضت   (خارجهامن من داخل الجامعة أو )يجوز للمشرف أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر  .أ

من   قرار  ويصدر  الرسالة،  على  اإلشراف  عن  دراس ي  فصل  عن  تزيد  لفترة  تغيبه  الدراسات الضرورة 
 بتعيين املشرف الجديد بناًء على توصية من مجلس ي الكلية والقسم.  العليا

توصية مجلس ي القسم  لضرورة تراعى فيها مصلحة الطالب، بناًء على    ف على الرسالةيجوز تغيير املشر  .ب
 . الدراسات العليا منوبقرار  ؛والكلية

 املتابعة األكاديمية:   -6
إلى مجلس القسم املختص .أ في رسالته  الطالب   عن سير 

ً
 فصليا

ً
منه نسخة  رفع  وت    ،يقدم املشرف تقريرا

 يرفعه القسم املختص ملجلس الكلية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ، ويجوز أن لدراسات العليال
عن   .ب تزيد  مدة  الطالب  متابعة  عن  املشرف  انقطع  توصياتها    ستةإذا  الكلية  ترفع  متتالية  أسابيع 

 التخاذ اإلجراء املناسب. لدراسات العليال
بقرار من  ي   . ج الطالب  قيد  العليالغى  القسم  على توصية من مجل  بناءً   ،الدراسات  انقطع  إالكلية،  و س ي  ذا 

 عداد الرسالة مدة تزيد عن فصلين دراسيين. إعن 
 كتابة الرسالة: ( 21)  املادة

الدراسات ثبت عنوان الرسالة في ملف الطالب بسجالت الدراسات العليا وسجالت الكلية، بعد موافقة ي   -1
 بناًء على توصية مجلس ي الكلية والقسم املختص. و ، العليا

إذا اقتضت ظروف    يجوز إدخال بعض التعديالت في عنوان الرسالة أو في صيغة خطة الرسالة، أو في كليهما،  -2
 العليا بناًء على تنسيب مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية.  التعديل بقرار من الدراسات البحث ذلك، ويتم

 صفحة. 200لة املاجستير صفحة ورسا 300راه اطروحة الدكتو الحد األقص ى لعدد صفحات  -3
 %.25بهات املعتمدة هي نسبة التشا -4
 االلتزام بالقالب والتوثيق املعتمد.   -5
 ة جلنة املناقش  :( 22)  املادة

 للقسم عن الطالب ورسالته أثناء إشرافه عليه -1
ً
ويقتــرح أســماء  وعــن صــالحيتها للمناقشــة، ،يقدم املشرف تقريرا

 أعضاء لجنة املناقشة.
 :اآلتيالتوزيع على األقل حسب  مناقشين  ثالثة( 3)باإلضافة إلى  (ين /املشرف) تتكون لجنة املناقشة من -2

 رسالة الطالب.على ين  /املشرف  أ. 
وأن يكون كل منهما قد نشر بحثين   ،على األقل   تدريس من الجامعة برتبة أستاذ مشاركالهيئة  ين من  عضو ب.  

وذات   الدقيق وفي مجالت عملية محكمة  التخصص  في حقل  األخيرة  الثالث  السنوات  في  األقل  محكمين على 
 ( خمس سنوات. 5التدريس الجامعي ال تقل عن )، أو أستاذ مشارك على األقل له خبرة في مصداقية

األقل  عضوج.   على  أستاذ مشارك  برتبة  االختصاص  من ذوى  الجامعة  خارج  بحثين   من  نشر  قد  يكون  وأن 
وذات   الدقيق وفي مجالت عملية محكمة  التخصص  في حقل  األخيرة  الثالث  السنوات  في  األقل  محكمين على 

 ( خمس سنوات. 5ه خبرة في التدريس الجامعي التقل عن )، أو أستاذ مشارك على األقل لمصداقية
يترأس اللجنة املشرف على الرسالة، وفى حال وجود مشرفين يترأس اللجنة األعلى رتبة من الناحية األكاديمية،   -3

  في الرتبة وعند التساوي 
ً
 وللدراسات العليا أن تقرر خالف ذلك.  ، يترأسها أكبرهما سنا

 . لدراسات العليا م الطالب لرئيس القسم نسخًا من رسالته للمناقشة بعدد أعضاء لجنة املناقشة، إضافة إلى نسخة ليسل -4
 بناًء على تنسيب مجلس الكلية وتوصية مجلس القسم.  الدراسات العليا يصدر قرار تعيين لجنة املناقشة عن  -5
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 الة ومنح الدرجة مناقشة الرس  :( 23)  املادة
 . تهاللرد بصالحي لرسالة امن تاريخ استالمهم  (شهر)يعطى املناقشون مدة ال تزيد عن  -1
 تم تحديد موعد مناقشة الرسالة بعد:ي -2

 .(3بند ) ال( 7املادة )حسب الدكتوراةانقضاء الحد األدنى للحصول على درجة  .أ
 املطلوبة. استيفاء جميع الرسوم الدراسية  .ب
 تقرير إيجابي من املشرف بصالحيتها للمناقشة.  . ج
 جدت. ن و  إجراء التعديالت املطلوبة  إ ناقشة بصالحيتها للمناقشة، وبعد  تقرير إيجابي من جميع أعضاء لجنة امل . د
 قرار الدراسات العليا. . ه

تقريرًا مفصاًل يعلل هذا الحكم، ثم يعرض  اقشة، فإن عليه أن يقدم  نإذا أكد أحد املمتحنين أن األطروحة ال تصلح للم  -3
الرسالة  من لجنة املناقشة، فإن    آخر   عضو ، وإذا ما اتفق مع املمتحن  ملناقشته   تقرير املمتحن   رئيس القسم األكاديمي 

عد غير صالحة للمناقشة  ، وفي حال معارضة أعضاء اللجنة لرأي املمتحن، فإن األطروحة ترسل إلى ممتحن آخر. ت 
 التالية:  جراءاتة الرسالة حسب اإل تكون مناقش -4

 لخص فيه موضوع البحث وأسلوبه ونتائجه. يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفوي ي   .أ
 .(وتقتصر املناقشة على اللجنة والطالب فقط)دير رئيس اللجنة املناقشة ي   .ب
 واتخاذ القرار املناسب بخصوص منح الدرجة.   املناقشة تنفرد اللجنة للمداولةبعد انتهاء  . ج
 بحضور الطالب بشأن إجازة الرسالة على النحو التالي:ت   . د

ً
   صدر اللجنة قرارها باألغلبية علنيا

 . رد الرسالة -3          .منح الدرجة مع إجراء التعديالت -2            .منح الدرجة -1
بتوقيع   . ه املناقشة  لجنة  أعضاء  بيقوم  األطروحة  داخل  الرسمية  التعديالت  الصفحة  كل  عمل  عد 

 الدارسات العليا.ا صادق عليهت  الضرورية، و 

 رسالةالتعديل يف ال: ( 24)  املادة
 إلجراء التعديالت  أشهر  ةعطى الطالب مدة ال تتجاوز ثالثي    ،إذا كان قرار اللجنة بإجراء التعديل في الرسالة -1

حال  املطلوبة، لهي    أشهر  ةثالث(  3)تجاوز    وفي  تمديد  أشهرثالثة    (3)  مدد  برسوم  فترة    ،أخرى  تجاوز  وإذا 
درجة ماجستير في الفلسفة   هما بمنحإيا لرفع توصية إلى مجلس الجامعة  عرض على الدراسات العلالتمديد ي  

 .(6بند)ال( 29مع مراعاة ما ورد في املادة ) أو إعادة مناقشة الرسالة اختصاصهفي 
ستة أشهر  (  6)ال يجوز للطالب أن يتقدم للمناقشة مرة ثانية إال بعد مرور    ،إذا كان قرار اللجنة برد الرسالة  -2

 . (4)بند ال (7)من تاريخ املناقشة، وعليه تسديد الرسوم املقررة بما ال يتجاوز املدة القانونية كما ورد في املادة 
 . اختصاصهمنح درجة ماجستير الفلسفة في وي   (الرسالة )لغى تسجيله ملوضوع األطروحة إذا رسب الطالب في املناقشة الثانية ي   -3

 ة توصية منح الدرج  :(25)  املادة 
، ويوقعه أعضاء اللجنة،  (نتيجة الحكم على األطروحة)دون قرار لجنة املناقشة على ثالث نسخ من نموذج خاص  ي  
 عليها.  إلقرار منح الدرجة ورفع توصية ملجلس الجامعة للمصادقة لدراسات العلياتوصية لرفع ي  و 
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 العلميةة  منح الدرج  :( 26)  املادة

 .الدراسات العليابقرار من مجلس الجامعة بناًء على تنسيب  الدكتوراةمنح درجة ت   -1
  الدراسات العليا على تنسيب    بقرار من مجلس الجامعة بناءً   االختصاصمنح درجة ماجستر في الفلسفة في  ت   -2

 وذلك في الحاالت التالية:  ،وبتوصية من مجلس ي الكلية والقسم
برنامج   .أ في  املطلوبة  الدراسية  املساقات  جميع  دراسة  الطالب  أنهى  في   الدكتوراةإذا  يرغب  ال  لكنه 

 .الدكتوراهالحصول على درجة  استكمال
 . دكتوراهلل% في دراسة املساقات املطلوبة 80إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من  .ب
 .(1)بند ال (19)إذا لم يتقدم بخطة بحث للرسالة حسب املادة  . ج
 .(3)بند ال (23)حسب املادة  إذا قررت لجنة املناقشة عدم صالحية رسالة الطالب للمناقشة . د
 . (ج)بند ال (24) املادةحسب ناقشة الثانية لرسالته إذا رسب الطالب في امل . ه
 : تعطى الشهادة للطالب إذا استوفى ما يلي: ( 27)املادة  

 التخرج املعتمدة في الدراسات العليا.  إجراءات إتمام -1
 .التخرج العامة في الجامعة إجراءات استكمال -2

 : التأديب   إجراءات واملخالفات    :( 28)مادة  
 التأديبية املنصوص عليها في هذا النظام، وهي:  للعقوباتتعتبر األعمال التالية مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أًيا منها  أواًل: 

 االمتناع املقصود عن حضور املحاضرات أو األعمال الجامعية األخرى التي تقتض ي األنظمة املواظبة عليها، وكل تحريض على هذا االمتناع.  . أ
لقى داخل الجامعة.اإلخالل  .ب  بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه املحاضرات التي ت 
في  أو االشتراك في الغش    ، أو محاولة مساعدة غيره على الغش  ،أو مساعدة الغير على الغش  ، محاولة الغشأو    ،الشروع فيه أو    ،في االمتحان  الغش  . ت

 ، أو اإلخالل بنظام االمتحان والهدوء الواجب توافره فيه. بدون إذن املراقب  من قاعة االمتحان  الخروجاالمتحان بأي وسيلة من الوسائل، أو 
 بالدين أو الشرف أو الكرامة أو   ،يرتكبه الطالب في الجامعة  فعلأي   .ث

ً
أو في أي مناسبة أو نشاط تشترك فيه الجامعة، ويكون ماسا

 أو من شأنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.  ،ق أو مخاًل بحسن السيرة والسلوكاألخال 
 االشتراك في أي نشاط يخل بأنظمة الجامعة ولوائحها الداخلية. .ج
 استعمال مرافق الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها أو دون إذن سابق.  .ح
حائط   .خ جرائد  إصدار  أو  النشرات  الجهات  توزيع  من  إذن  على  الحصول  دون  التبرعات  أو  التواقيع  جمع  أو  بالكليات 

 ملمارسة األنشطة املذكورة. ةاملختصة في الجامعة أو إساءة استعمال األذونات املمنوح
 الخاصة بالجامعة أو املدرسين. ، أو من أجهزة الكمبيوتر من لجان االمتحاناتسرقة نماذج االمتحانات أو محاولة سرقتها من غرف املدرسين أو  . د 
 أخرى. إجراءاتانتحال شخصية الغير خالل عقد االمتحانات أو في أي  .ذ 
 اإلتالف والتخريب املتعمد ملمتلكات ومرافق الجامعة املختلفة.  .ر
 امتناع الطالب عن إبراز بطاقته الجامعية عند طلبها من قبل الجهات املختصة بالجامعة. .ز

أغ  .س في  التكنولوجيا  أو  استخدام  بالجامعة  تشهيًرا  أو  الخصوصية،  على  تعدًيا  تتضمن  أو  األخالق،  عن  خارجة  راض 
 العاملين فيها أو بالشخصيات والهيئات العامة فيها. 

التقارير أو البحوث النقل الحرفي الكلي أو الجزئي غير املوثق حسب املنهجية العلمية السليمة سواء كان ذلك عند إعداد  .ش
 ماجستير أو دكتوراه" )السرقة العلمية(."أو الرسائل الجامعية 

 أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو ألي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.  إهانةأية  .ص 
 لها. .ض 

ً
 مخالفة القواعد اآلمرة الواردة في أنظمة الجامعة اإلسالمية أو التعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا

 في أي غرض داخل الجامعة أو خارجها.وثائق جامعية مزورة استعمال  وأ ،تزوير الوثائق الجامعية .ط
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 التأديبية: ثانيًا: العقوبات

معه   التحقيق  أو  استجوابه  بعد  عليه  توقع  النظام،  هذا  في  عليها  املنصوص  املخالفات  من  أًيا  الطالب  ارتكب  إذا 
 التأديبية التالية، وفًقا لجسامة املخالفة وظروف ارتكابها، وهي: العقوباتإحدى 

 .التنبيه -1
 .اإلنذار أو اإلنذار النهائي بالفصل -2
 .لحالي للش يء أو األشياء املتلفة التغريم بما ال يقل عن مثلي الثمن ا -3
الحرمان ملدة محدودة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي ترتكب  -4

 .فيها املخالفة
 .املخالفةفيها الحرمان ملدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات الطالبية التي ترتكب  -5
 .ن من القروض مع استرداد أي مبالغ دفعت للطالبإيقاف املنحة أو الحرما -6
 .الذي تقع فيه املخالفةالدراس ي إلغاء التسجيل ملساق أو أكثر من مساقات الفصل  -7
واحد -8 دراس ي  فصل  مساقات  من  أكثر  أو  مساق  في  االمتحانات    ،  إلغاء 

ً
صفرا الطالب   فيجامعًيا  وإعطاء 

 .فيهاا املساقات التي ألغيت امتحاناته
بين فصل   -9 يعتبر الفصل الصيفي   ،أربعة فصول دراسية  (4)  إلىالفصل املؤقت من الجامعة ملدة تتراوح  وال 

الغاية لهذه  دراسيا  قد    ،فصال  التي  املساقات  تحتسب  ال  كما  فيه،  بالدراسة  املفصول  للطالب  يسمح  وال 
 .يدرسها الطالب في أي معهد أو جامعة أو كلية أثناء مدة العقوبة

 .الفصل النهائي من الجامعة -10
 .الجامعية  الشهادةمنح لغاء إ -11

 أحكام عامة   :( 29)  املادة
تحقيق  ت   -1 لجان  إلى  فيها  الشك  أو  العلمية  باألمانة  اإلخالل  فيها  مختصةحال حاالت    القراراتطبق  وت    ،للبت 

 الخاصة بذلك.
ملجلس الجامعة اتخاذ قرار بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن الرسالة املقدمة لنيل   -2

 هاخارجالجامعة و   أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة داخلتتفق ومعايير األمانة العلمية، على    هذه الدرجة ال
 بالقرار.

3-  
ً
كليا الرسالة  في تصوير  الحصري  الحق     للجامعة 

ً
جزئيا والنشر   أو  العلمي  البحث  لغايات  مختلفة  وبأشكال 

 اإللكتروني. 
 .  أشهر ستة (6)دينار أردني عن كل أربعمائة  (400)نتهاء من كتابة األطروحة رسوم التمديد لال  -4
لال  -5 التمديد  التعدرسوم  و نتهاء من  املناقشة  بعد  الرسالة  دينار  ئتا  ام  (200)التخرج    إجراءات  إنهاءيالت على 

  أردني.
 دينار أردني. أربعمائة  (400)رسوم إعادة املناقشة   -6
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 تعليمات منح درجة املاجستري
  : (1) املادة

 
عمل بها ، وي  (بغزةفي الجامعة اإلسالمية    ملنح درجة املاجستير الالئحة الداخلية  )ى هذه الالئحة  سّم ت

 من تاريخ اعتمادها من املجالس املختصة. 
ً
 اعتبارا

 للكلمات والعبارات التالية املعاني الواردة إزاءها: يكون  : (2) املادة
 الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ؤ .1

 

 .بغزة الجامعة اإلسالمية  : 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .2
 

 مجلس الكلية التي يتبعها الطالب.  : 

 مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس القسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  .3
 

 مجلس القسم املسجل به الطالب.  : 

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف  .4
 

 عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.  : 

 الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   .5
 

 : (15)  
 
 باإلضافة إلى فترة االمتحانات. عشر   خمسة

ً
 دراسيا

ً
 أسبوعا

 الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيفي  .6
 

 ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها االمتحانات. ( 8)  : 

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعة املعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة  .7
 

ثالث  :  إلى  ساعتين  من  أو   ،
ً
أسبوعيا النظرية  للمساقات  زمنية  بمعدل ساعة  دراسية  وحدة 

 زمنية للمساقات العملية، أو التطبيقية، ملدة فصل دراس ي. ساعات 

 العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبء الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي   .8
 

 مجموع الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراس ي واحد. : 

 التسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجيل  .9
 

 تسجيل الطالب ملساقات يرغب في دراستها. : 

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحب  .10
 

 خالل مدة زمنية محددة في الفصل الدراس ي. إلغاء تسجيل مساق أو أكثر مع استرداد الرسوم، وذلك  : 

 (Wالنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاب )  .11
 

 سحب مساق أو مساقات من الفصل الدراس ي دون استرداد الرسوم بعد الفترة املقررة للسحب حتى نهاية فترة االنسحاب. : 

 اإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة  .12
 

 محددة.تسجيل الطالب ملساق أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خالل مدة زمنية   : 

 التأجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  .13
 

 االنقطاع املؤقت عن الدراسة املشفوع بطلب.  : 

 النقطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  .14
 

 االنقطاع عن الدراسة دون التقدم بطلب. : 

 الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفر الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامعي  .15
 

 :  
 
 .%50وتساوي  ،عطى للطالبهو الحد األدنى من العالمات التي ت

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدراكي املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق   .16
 

 الطالب في حاالت معينة. فرض على ي   البكالوريوسهو مساق من مستوى  : 

برامج  ت   : ( 3)  املادة الجامعة ومصادقة من مجلس األمناء    التخصصاتفي  املاجستير  فتتح  بقرار من مجلس  بكليات الجامعة  املختلفة 
 بعد توصية من مجلس ي القسم والكلية ذات العالقة.  الدراسات العليا بناًء على توصية من الشئون األكاديمية وتنسيب من  

 . بغزةة بكليات الجامعة اإلسالمي  التخصصات في مختلف  املاجستيرعلى برامج   هذه الالئحةتنطبق بنود  : ( 4)املادة  
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 الباب األول 

 القبول والتسجيل والعالمات 
 القبول   :( 5)  املادة

الذين   -1 الطلبة  بداية كل عام جامعي عدد  في  بناًء على توصية من ي  سيقرر مجلس الجامعة  برنامج املاجستير،  في  قبلون 
 وتنسيب من مجلس ي القسم والكلية املعنية.  الدراسات العليا

إلى  ت   -2 املاجستير  ببرنامج  االلتحاق  والتسجيلقدم طلبات  القبول  امل  عمادة  ي  و وفق  التي   اعيد 
 
 عل

ً
في حينه مرفقا عنها  ها  ب  ن 

 إال إذا استوفيت جميعوال ي   الوثائق املطلوبة،
ً
 األوراق الثبوتية. عد الطالب مقبوال

 ما يلي: املاجستير برنامج في قبول الطالب لشترط ي   -3
يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس من الجامعة اإلسالمية، أو ما يعادل هذه الدرجة من جامعة معترف بها، وأال يقل تقديره   أن .أ

 . لدراسات العليا يتم إبالغها ل   ملجلس القسم إضافة شروط أخرى للقبول و  ،عن تقدير جيد أو ما يعادله  (التراكمي )العام  
 اجتياز الطالب امتحان القبول واملقابلة الشخصية. . ب
 . هانفسالالئحة  من   (13)ة املادة ا مع مراع ، الجامعة الذي يتقدم إليه في  ه نفسالبرنامج   منيكون مفصواًل  أال . ج
 االلتزام بمبادئ الجامعة وقوانينها وفلسفتها.  . د 
مع مراعاة البنود السابقة من هذه    ،في برامج املاجستير   - سنوات  سبع  ( 7)  عليها أكثر من   والتي لم يمض   -  املاجستير  و أ  يقبل حملة درجة الدبلوم العالي . ه

 على األقل. في املساق املراد معادلته  % 75وبشرط النجاح بمعدل   ، ساعة  ( 24)  أقص ىل لهم املساقات التي سبق ودرسوها بحد  عاد  املادة بحيث ت  
 .فصل واحدفي  في الجامعة للطالب أن يلتحق ببرنامجين ال يجوز  -4
العلياتقوم   -5 الط  إجراءاتبإتمام    الدراسات  والتسجيل    لبةقبول  القبول  عمادة  وتقوم  املعنية،  الكلية  مع  بالتنسيق 

 التسجيل ومتابعة سجل الطالب األكاديمي حتى تخرجه. إجراءاتب
 لغى قبول الطالب في الحاالت التالية: ي   -6

 لم يسجل للدراسة خالل املدة املحددة للتسجيل. إذا  .أ
 من الوثائق املقدمة. إذا ثبت عدم صحة أي   .ب
 إذا كان القبول مخالف .ج

ً
 للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ا

 : ( 6)املادة  
 
 :املاجستري مبا يلي  ةحدد متطلبات نيل درجت

 .  (أو االمتحان الشامل ،األطروحة ): املسارينمتطلبات نيل درجة املاجستير وفق أحد حدد ت  
  :
ا
وذلك بإتمام دراسة جميع متطلبات برنامجه بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل برنامج وتقديم    األطروحة:   مسار أول

( بواقع  والنجاح  )األطروحة(  ) ست  (  6رسالة  عن  التخرج  ساعات  مجموع  يقل  ال  بحيث  معتمدة  ست  (  36ساعات 
 ساعة معتمدة.   وثالثين
: م

ا
 المتحان الشامل:   سار ثانيا
 . برنامج بكل كليةن ساعة معتمدة بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل  ي وثالث  ست  (36)إتمام دراسة ما ال يقل عن   . أ

 الطالب االمتحان الشامل بنجاح.  اجتياز .ب
 .رجة الدبلوم العاليمنح دطالب االمتحان الشامل مرتين، ي  الإذا لم يجتز  . ج

  :
ا
إلى    املاجستير:   بين مساري النتقال  ثالثا مسار  من  االنتقال  للطالب  العليا  يجوز  الدراسات  من  قرار  بعد  مسار 

 من نفس النظام. (4) بند  (7)وبما ال يتعارض مع املادة   ،وبعد توصية من مجلس ي القسم والكلية
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 العبء الدراسي ومدة الدراسة  :( 7)   املادة
اثنتا عشرة  ساعة معتمدة في الفصل الواحد، والحد األدنى ست   (12)الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب   -1

 ساعات معتمدة في الفصل الواحد. (6)
 ساعات معتمدة. ست  (6) في الفصل الدراس ي الصيفيالحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب  -2
إل  الحد -3 املطلوبة  للمدة  ب  نهاءاألدنى  املاجستير  ثالثة فصول    (الشاملأو    األطروحة  مسار)  مساريهمتطلبات 

 دراسية من بدء انتظام الطالب في الدراسة ببرنامج املاجستير عدا الفصل الصيفي. 
في    الحد -4 انتظامه  بدء  من  دراسية  فصول  ثمانية  املاجستير  برنامج  في  الطالب  يقضيها  التي  للمدة  األعلى 

ا الفصل الصيفي، وذلك  فصلين دراسيين عد  أقص ى تمديد هذه املدة بحد    الدراسة، ويجوز عند الضرورة
 بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية. الدراسات العليابتنسيب من و بقرار من مجلس الجامعة 

 ية الرسوم الدراس  :(8) املادة  
من   وتنسيب  الجامعة  مجلس  من  توصية  على  بناًء  األمناء  مجلس  من  بقرار  الدراسية  الرسوم  الدراسات تحدد 

 .سابق عالمإللتغيير دون  قابلةوهي ، العليا

 التسجيل والسحب واإلضافة  :( 9)  املادة
 حسب التعليمات.الفصل الدراس ي  تتم عملية تسجيل املساقات الدراسية قبل بداية -1
مع    ،للطالب إضافة مساقات أخرى إلى عبئه الدراس ي خالل أسبوعين فقط من بدء الفصل الدراس ي يجوز   -2

 مراعاة عدم تجاوز الحد األعلى للعبء الدراس ي.
خالل   -3 مساق  أي  للطالب سحب  سمح  الدراس ي(  3) ي  للعبء  األدنى  الحد  مراعاة  مع  الدراس ي  الفصل  بداية  من  أسابيع    ،ثالثة 

اف  للطالب استرداد  فإنه يحق  يحق  الفترة  تلك  في  إذا سحب جميع املساقات املسجلة  أما  التي سحبها،  للمساقات  لرسوم كاملة 
 . % في األسبوع الثالث40% في األسبوع الثاني، و 60% من كامل رسوم املواد املسجلة، و 80للطالب أن يسترد في األسبوع األول  

مساق   -4 أي  من  االنسحاب  للطالب  األ (  3)بعد    (مساقات )يسمح  نهاية  وحتى  أسابيع  للفصل  ثالثة  الدراسة  بداية  من  عشر  الثاني  سبوع 
 اعاة الحد األدنى للعبء الدراس ي. مع مر ، في الكشف  (W) ويسجل عالمة  (املساقات ) الدراس ي، ويفقد حقه في استرداد رسوم ذلك املساق 

سمح للطالب   -5 سبوع الثاني عشر  وحتى نهاية األ   االنسحاب من جميع مساقات الفصل الدراس ي بعد ثالثة أسابيعي 
املساقات، ويسجل عالمة   تلك  استرداد رسوم  في  حقه  ويفقد  الدراس ي،  للفصل  الدراسة  بداية  مقابل    (W) من 

عداملساقات التي سجلها    . (16)األول من املادة    مع مراعاة البند  ،هذا الفصل من الفصول املؤجلة للطالب   وي 
 ك واحد يسمح للطالب التسجيل في مساق -6

ً
 بالشروط التالية:  ساعات مكتبية إذا لم يكن مطروحا

  .أ
 
 رح فيه املساق. أن يكون قد درسه ورسب فيه أو تغيب بعذر عن االمتحان النهائي في آخر فصل ط

 مكتبية. أن يكون املساق غير مطروح في الفصل املراد تسجيله كساعات  .ب
 أن ال يكون متبقي عليه أي مساق في الفصول القادمة. .ج
 (.1 بندال 7ال يتجاوز عبء الطالب الدراس ي الحد املسموح به )انظر مادة أ . د
 االمتحانات في نهاية الفصل الدراس ي. ي وتجر  ،ملساقايتولى مجلس القسم تعيين مدرس   . ه

ساعات معتمدة من جامعة معترف بها خارج  تسع  (  9يسمح لطلبة التبادل األكاديمي بدراسة ما ال يزيد عن ) -7
 قطاع غزة حسب نظام الجامعة وفق الشروط التالية:  

 في دراسته بالجامعة .  .ت
ً
 أن يكون الطالب منتظما

 على املساقات املراد دراستها.  .ث
ً
 موافقة الكلية مسبقا



 

 

  20 

 الالئحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا غـزةب الجامعة اإلسـالمـية

 املواظبة   :( 10)  املادة
1-  

 
 في املحاضرات واملناقشات والبرامج العملية التي يسجلها الطالب. لبةشترط املواظبة لجميع الطت

 % من مجموع الساعات املقررة لكل مساق دون عذر يقبله مدرس املساق. 20سمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ال ي   -2
حرم من التقدم لالمتحان ي   ، املساق  املساق دون عذر يقبله مدرس  % من مجموع ساعات تدريس  20إذا تغيب الطالب عن أكثر من   -3

 من املساق   أما في حال ،((WF  النهائي لذلك املساق ويرصد له الصفر الجامعي
ً
عدُّ منسحبا  . ((WAله عالمة   ترصدو قبول العذر ي 

 العالمات واملعدلت   :(11)  املادة
 .%70 (بما في ذلك املساقات االستدراكية)نجاح الطالب في كل مساق  لعالمةالحد األدنى  -1
 %.75طالب الالحد األدنى للنجاح في املعدل التراكمي ملجموع املساقات التي يدرسها  -2
 %.75الحد األدنى للنجاح في االمتحان الشامل ملرحلة املاجستير  -3
 ضمن معدله التراكمي ما عدا املقررات االستدراكية. فقط وفق خطته حسب عالمات جميع املساقات التي يدرسها الطالب ت   -4
معدله   -5 ضمن  وتدخل  عليها  حصل  التي  الدرجة  له  يسجل  فإنه  فيه  الرسوب  له  سبق  مساق  في  الطالب  نجح  إذا 

الت  ،التراكمي املعدل  املساق ضمن  في  الرسوب  عالمات  حتسب  ت  ساعاته ضمن  وال  عدد  حتسب  ي  وال  للطالب،  راكمي 
 . ( R) الرمز، ويوضح عدد مرات اإلعادة أمام ة عادإأمام كل مساق  ( R)  رمزويسجل للطالب  التخرج، متطلبات

بحوث    –تقارير   –امتحانات تحريرية  )وهي مجموع عالمة األعمال الفصلية    ،رصد العالمة النهائية ألي مساق من مائة ت   -6
 عالمة االمتحان النهائي. باإلضافة إلى ، %70-50ويخصص لها  (أخرى أنشطة  –

7-  
 
 :واملعدالت عتمد التقديرات التالية للعالماتت

 عالمات املساقات:  .أ
 التقدير  العالمة 

 ممتاز  100 – 90
80 – 89  

ً
 جيدجدا

 جيد 79 – 70
  راسب 70أقل من 

حدد النسب املئوية للمعدل الفصلي والتراكمي على  . ب  النحو التالي: ت 
 التقدير  النسبة املئوية للمعدل

 ممتاز مع مرتبة الشرف 100 – 95
 ممتاز  95أقل من  – 90
  90أقل من  – 80

ً
 جيدجدا

 جيد 80أقل من  – 75
  راسب 75أقل من 

8-  
 
بعذر    للطالب  غير مكتمل  ( I)سجل عالمة  ت املحدد  النهائي  تغيب عن االمتحان  الشؤون  ت  إذا  صادق عليه 

عطى فرصة الستيفاء متطلبات املساق حتى  وي    ،(10)وبما ال يتعارض مع البند الثالث من املادة  ،  األكاديمية 
عدنهاية األسبوع الرابع من بدء الفصل التالي، وإال    ي 

ً
 . في املساق راسبا

 املساق.   عالمةنهاية األسبوع الثاني من ظهور    أقص ى راجعة عالمته في املساق من خالل صفحة الطالب بحد  بطلب ملز للطالب أن يتقدم  يجو  -9
وفي هذه الحالة تكون    ،%80أقل من    عالمةن حصل فيه على  أعادة دراسة أي مساق سبق  إيجوز للطالب   -10

 حتسب العالمة األعلى في املعدل التراكمي.  وت   ،عادة دراسة املساق ملرة واحد فقطإ
 دراسة مساقات بعد املناقشة حسب التالي:  ةيجوز للطالب إعاد -11

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

 إذا لم يحصل على الحد األدنى في املعدل التراكمي ي  
ً
 فما فوق للمساقات في أي فصل دراس ي.  % 75حذر الطالب أكاديميا

 الفصل األكادميي  :( 13)  املادة
 
ا
 يفصل الطالب في الحالت التالية: :أول

 . ن ساعة بنجاحي وعشر  اً أربع (24)  من ذلك من أتمستثنى وي   ،دنى للنجاح في مساق واحد مرتيناأل على الحد  إذا لم يحصل -1
( 24) ن أتّم مويستثني من ذلك  ،في الفصل التالي للتحذير (75)%فوق الحد األدنى  إذا لم يرفع الطالب املعدل التراكمي -2

 أربع
ً
 ن ساعة بنجاح.يوعشر  ا

 فصله حسب األنظمة العامة املعمول بها في الجامعة. وجبت  إذا ارتكب مخالفة  -3
 ة.إذا أخل باألمانة العلمي -4
 . الدراسات العليامن املادة نفسها يكون بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية    ( 4،  3)قرار الفصل حسب البندين   -5
 .(7)من مادة  (4)انقضاء املدة املنصوص عليها في بند  -6

 
ا
 الجامعة.برامج من  من املادة نفسها في أي (4، 3)حسب البندين  املاجستيرال يجوز قبول الطالب املفصول من برنامج   :ثانيا
:
ا
 ال يعتد بالفصل الصيفي ألغراض الفصل األكاديمي.  ثالثا

 التحويل إىل اجلامعة اإلسالمية  :(14)  املادة
 
ا
 : التاليةمن جامعة أخرى يجب مراعاة الشروط  املاجستير عند تحويل الطالب لبرنامج  :أول

 من جامعة معترف بها. -1
ً
 أن يكون الطالب منتقال

 من هذه الالئحة.  (5 مادة )الجامعة حسب في أن يستوفي الطالب املنتقل شروط القبول املعمول بها  -2
 من الجامعة  -3

ً
 من هذه الالئحة. (13)من املادة  (4، 3)يعادل البندين  مامنها بسبب   املحول أال يكون مفصوال

 دراسية.أال يكون قد مض ى على انتهاء دراسته أكثر من أربعة فصول   -4
   وحصل في برنامج املاجستير في الجامعة املنتقل منها    الطالب  درسها  التي  املساقات  بعض  معادلة  املختص  للقسم  يجوز  -5

   جيد)  تقدير  على  هافي
ً
  للطالب   عودلت  التي  املساقات  تدخل  وال  ساعة ،خمسة عشر  (  15)أقص ى  بحد  األقل  على(  جدا

 .والتراكمي الفصلي معدله في املحول 
 
ا
التحويل    :ثانيا القبول والت   حسب املواعيد املعلنة  بداية كل فصل دراس ي  قبليتم تقديم طلبات  بدء  إلى عمادة  سجيل قبل 

 بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية. الدراسات العليافيها بقرار من  الدراسة، ويتم البت

 التحويل داخل اجلامعة   :( 15)  املادة
من   الطالب  تحويل  والكلية    تخصصيجوز  القسم  مجلس ي  توصية  على  بناًء  الجامعة  داخل  آخر  الطالب    املحول إلى  إليها 

 ، مع مراعاة ما يلي:الدراسات العلياوموافقة 
 ، وأية شروط أخرى يراها القسم املحول إليه الطالب.املحول توفر شروط القبول في الطالب  -1
للقسم   -2 الطال  املحول يجوز  مطابقة  إليه  كانت  إذا  الجامعة  في  درسها  أن  سبق  التي  الدراسية  املقررات  احتساب  ب 

 في القسم، وتدخل درجات املقررات ضمن املعدل التراكمي.  املاجستير لبرنامج 
البرنامج  ت   -3 في  الطالب  التي قضاها  املدة  ال  املحول حتسب  يقضيها  التي  للمدة  األعلى  الحد  البرنامج منه ضمن  في    طالب 

 . (4)بند ال (7)انظر املادة  ،إليه املحول 
 سمح التحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة. ي   -4
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 عنها تأجيل الدراسة والنقطاع    :( 16)  املادة

لدراسات  ؤجل دراسته ملدة فصلين دراسيين عاديين، سواء كانا منقطعين أو متصلين، وليجوز للطالب أن ي   -1
 . ضافيين إ بما اليتجاوز فصلين دراسيين  في الظروف االضطرارية النظر في زيادة مدة التأجيل العليا

على الطالب أن يتقدم بطلب التأجيل في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراس ي، ويجوز النظر في طلبات   -2
 . الدراسات العلياصادق عليها وت   ،التأجيل بعد هذه املدة ألسباب اضطرارية يقتنع بها مجلسا القسم والكلية 

 . ( 4)بند   (7)املادة  انظر ، حسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على الدرجة العلميةال ت   -3
 . معتمدة على األقل ست ساعات (  6) إذا أنهى بنجاح  أو الطالب املنتقل إليه، إال  املاجستير ببرنامج    الجديد ؤجل الدراسة للطالب ال ت   -4
للبنود   -5  

ً
وفقا الطالب  دراسة  تأجيل  يتم  لم  يسجإذا  ولم  املادة،  هذه  من  ف السابقة  للدراسة  الفصول ل  من  فصل  أي  ي 

ي   وي  منقطعا   عد الدراسية  إذا ،  قيده  تقد   عاد  عذرًا  العلياقبله  م  وتنسيب مجلس    الدراسات  الكلية  مجلس  من  توصية  بعد 
 من املادة نفسها.  (4) وبما ال يتعارض مع البندنقطاع عن فصلين دراسيين، اال وبشرط أال تزيد فترة  القسم املختص، 

6-  
 
أ البند  إذا  بناًء على  الطالب  قيد  التي سبق  ت    (5)عيد  املقررات  له جميع  ، حتسب 

ً
أو رسوبا  

ً
نجاحا أن درسها 

    البرنامج. في حتسب مدة االنقطاع من مدة البقاء املسموح بها وت  
بناًء على توصية مجلس ي القسم والكلية املعنية إذا انقطع بغير    الدراسات العليالغى قيد الطالب بقرار من  ي   -7

 . أشهرستة ( 6)عذر عن إعداد الرسالة مدة تزيد عن  
 .  الدراسات العليا قتنع بها  الف ذلك في الظروف القهرية التي تال يجوز تأجيل الدراسة للطالب الذي أنهى دراسة املقررات، ويجوز خ -8

 أحكام عامة   :( 17)  املادة
خمس عشرة    (15) ال يزيد عن  وبما    لطالب مساقات استدراكية بقرار من مجلس القسملة  ي دراسالخطة  اليجوز أن تتضمن   -1

حتسب ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول على  ، وال ت  والقبول والتسجيل   الدراسات العليابلغ به  ، وت  ساعة معتمدة
 املاجستير.  ةدرجاته، وال تدخل ضمن معدل الطالب التراكمي العام لنيل درجثبت في سجل الدرجة العلمية، وت  

املساقات  -2 لجميع  تسجيله  بعد  إال  ما  فصل  في  املاجستير  برنامج  من  مساق  أي  تسجيل  للطالب  يجوز  ال 
على أن يحتسب عبء ،  الدراس ي ء  وبما ال يزيد عن الحد األعلى للعب  ،في ذلك الفصلاالستدراكية املطروحة  

 . (1) بندال (7)املادة  كما ورد فيساعات املساقات االستدراكية بنصف عبء ساعات مساقات املاجستير، 
( حسب   -3

ً
أكاديميا لم يفصل منه  )في تخصص  إلغاء تسجيله، والتسجيل برقم جديد  في الجامعة  يمكن للطالب املسجل 

في خطة   شروط القبول بعد موافقة الكلية املعنية وملرة واحدة فقط، وفي هذه الحالة يعادل له أي مساق له ما يناظره 
 ساعة معتمدة. خمس عشرة  (  15)  أقص ى %، وبحد 75قسمه الجديد، وبشرط أال يقل معدله في ذلك املساق عن 
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 الباب الثاني
 اإلشراف على الرسالة واملناقشة

 . اعتماد خطة البحث  :( 18)املادة  
 . %75بمعدل تراكمي ال يقل عن و ساعة معتمدة بنجاح   أربع وعشرون (24) لطالب أن يسجل موضوع الرسالة بعد إتمام ا على -1
الرسالة خالل   -2 بحث ملوضوع  بخطة  يتقدم  أن  الطالب  أشهر كحد  (  6)على  املساقات   أقص ىستة  دراسة  إتمامه  من 

  .(4)بند  (7)بما اليتعارض مع املادة  ،الدراسية حسب الخطة
لجنة  مناقشتها من قبل  ، بعد  لرسالة الطالبالخطة املقترحة    -بناًء على تنسيب مجلس القسم    -  يعتمد مجلس الكلية -3

 البند األول من هذه املادة.  مراعاة مع  ،متخصصة في القسم املعني
 ، بناًء على تنسيب من مجلس ي القسم والكلية. عيين املشرفتو الخطة بإقرار  الدراسات العليايصدر قرار من  -4
ثمانية    ( 18)   قص ى والحد األ  أشهر   أربعة  ( 4)   الحد األدنى لتقديم الرسالة للمناقشة من تاريخ اعتماد الخطة من الدراسات العليا هو  -5

، شهر عشر  
ً
 . (4) بند    (7) مع مراعاة ما ورد في املادة  ،  مرتين برسوم تمديد  أشهرستة    (6) ويجوز التمديد ملدة    ا

 . ( 5)بند   (18)واملادة   ،(4) بند  (7)خطة الرسالة ملرة واحدة فقط خالل فترة دراسته بما ال يتعارض مع ما ورد في املادة    تغييريجوز للطالب  -6

 شراف على الرسالةاإل  :( 19)املادة  
ا منفرًدأ علجامعة  يجوز لعضو هيئة التدريس بال  -1

ً
بشرط أن يكون من ذوي العالقة    اجستير رسالة امل  ىأن يشرف اشراف

السنوات   في  األقل  بحثين محكمين على  نشر  قد  يكون  وأن  أستاذ مساعد  العلمية عن  تقل رتبته  وأال  البحث،  بطبيعة 
الثالث األخيرة في حقل التخصص الدقيق وفي مجالت عملية محكمة وذات مصداقية، أو خبرة في التدريس الجامعي على  

 ( ثالث سنوات.3عن )درجة الدكتوراة ال تقل 
البحث    أنيجوز   -2 طبيعة  اقتضت  إذا  مشرفان  للطالب  ن  عي  تدريس   (الرسالة )ي  هيئة  عضو  أحدهما  يكون  أن  وبشرط  ذلك، 

 .حسب ما ورد في البند السابق، وأن يكون اآلخر من نفس التخصص من داخل الجامعة أو خارجها جامعةبال 
التدريسية   -3 الهيئة  أعضاء  للطالب مشرف من  يعين  أن  املطبقة على  املتقاعدين  يجوز  الشروط  نفس  الجامعة وفق  من 

 عضو هيئة التدريس الذي على رأس عمله.
 عدد الرسائل املسموح باإلشراف عليها: -4
حد وللدراسات العليا حال الحاجة  ( سبع رسائل ماجستير بحد أقص ى في وقت وا 7يجوز لعضو هيئة التدريس أن يشرف على ما يعادل ) -أ

 . من تعليمات منح درجة الدكتوراة)أ(   ( فقرة4)  البند(  20ما رود في املادة )( عشر رسائل، مع مراعاة  10زيادة العدد بحيث ال يتجاوز )
( ست  6( أربع رسائل ماجستير وللدراسات العليا زيادة العبء إلى )4يجوز للمشرف الخارجي أن يشرف إشرافًا مشتركًا بحد أقص ى ما يعادل ) -ب

 ( فقرة )أ( من تعليمات منح درجة الدكتوراة. 4(  البند ) 20مع مراعاة ما رود في املادة )رسائل في حاالت خاصة، 
 تغيير املشرف في حالتين: يمكن ف: تغيير املشر  -1

للمشرف .أ يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر  واحدة    ملرة و   يجوز  أو  )أن  إذا اقتضت   (خارجهامن  من داخل الجامعة 
بتعيين املشرف    الدراسات العلياالضرورة تغيبه لفترة تزيد عن فصل دراس ي عن اإلشراف على الرسالة، ويصدر قرار من  

 الجديد بناًء على توصية من مجلس ي الكلية والقسم. 
ويصدر قرار  لضرورة تراعى فيها مصلحة الطالب، بناًء على تقرير القسم املختص،    يجوز تغيير املشرف على الرسالة .ب

 بناًء على توصية من مجلس ي الكلية والقسم.   الدراسات العليا من
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 املتابعة األكاديمية:   -2

في   .أ الطالب   عن سير 
ً
 فصليا

ً
منه   ةنسخرفع  وت    ،إلى مجلس القسم املختص  رسالتهيقدم املشرف تقريرا

 الضرورة ذلك. ، ويجوز أن يرفعه القسم املختص ملجلس الكلية إذا اقتضت لدراسات العليال
متابعة    املشرفانقطع  إذا   .ب عنعن  تزيد  مدة  متتالية  (3)   الطالب  أسابيع  توصياتها    ،ثالثة  الكلية  ترفع 

 التخاذ اإلجراء املناسب. لدراسات العليال
بقرار من  ي   . ج الطالب  قيد  العليلغى  القسم والكلية،    على  بناءً ا،  الدراسات  انإتوصية من مجلس ي  قطع  ذا 

 . أشهر  ستة(  6)عن عداد الرسالة مدة تزيد إعن 
 كتابة الرسالة  :(20)  املادة

بي   -1 الطالب  ملف  في  الرسالة  عنوان  العلياثبت  الدراسات  موافقة    سجالت  بعد  الكلية،  الدراسات  وسجالت 
 ، بناًء على توصية مجلس ي الكلية والقسم املختص. العليا

إذا اقتضت ظروف  يجوز إدخال بعض التعديالت في عنوان الرسالة أو في صيغة خطة الرسالة، أو في كليهما،   -2
ويتم ذلك،  وتوصية   البحث  القسم  مجلس  تنسيب  على  بناًء  العليا  الدراسات  مجلس  من  بقرار  التعديل 

 مجلس الكلية.
 صفحة. 200لة املاجستير صفحة ورسا 300راه اطروحة الدكتو الحد األقص ى لعدد صفحات  -3
 %.25بهات املعتمدة هي نسبة التشا -4
 االلتزام بالقالب والتوثيق املعتمد.   -5

 ة جلنة املناقش  :( 21)  املادة
 تتكون لجنة املناقشة من:  -1

 املشرف على رسالة الطالب. .أ
وأن يكون قد نشر بحثين محكمين على   ،تقل رتبته عن أستاذ مساعد عضو هيئة تدريس من الجامعة ال  .ب

وذات   محكمة  عملية  مجالت  وفي  الدقيق  التخصص  حقل  في  األخيرة  الثالث  السنوات  في  األقل 
على درجة الدكتوراة لك بعد حصوله على درجة الدكتوراه، أو خبرة في التدريس الجامعي  وذ  ،مصداقية

 ( ثالث سنوات.3ال تقل عن )
وأن يكون قد نشر بحثين   ،تقل رتبته عن أستاذ مساعد ال عضو من خارج الجامعة من ذوى االختصاص  .ت

الدقيق   التخصص  في حقل  األخيرة  الثالث  السنوات  في  األقل  وفي مجالت عملية محكمة محكمين على 
مصداقية الدكتوراه  وذات  درجة  على  حصوله  بعد  درجة  وذلك  على  الجامعي  التدريس  في  خبرة  أو   ،

 .( ثالث سنوات3الدكتوراة ال تقل عن )
  وجود مشرفين يترأس اللجنة األعلى رتبة من الناحية األكاديمية،  جنة املشرف على الرسالة، وفى حاليترأس الل -2

 
ً
 الدراسات العليا أن يقرر خالف ذلك.   وملجلس، وعند التساوي يترأسها أكبرهما سنا

نسخة  يسل -3 إلى  إضافة  املناقشة،  لجنة  أعضاء  بعدد  للمناقشة  رسالته  من   
ً
نسخا القسم  لرئيس  الطالب  م 

 .لدراسات العليال
 جلس القسم. م بناًء على تنسيب مجلس الكلية وتوصية  الدراسات العلياعيين لجنة املناقشة عن يصدر قرار ت -4
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 الة ومنح الدرجة مناقشة الرس  :( 22)  املادة

 . تهاللرد بصالحي لرسالةامن تاريخ استالمهم  (أسبوعين )مدة ال تزيد عن  ون عطى املناقشي   -1
 يتم تحديد موعد مناقشة الرسالة بعد: -2

 .(4) بند (7)املادة على درجة املاجستير حسب  ل للحصو انقضاء الحد األدنى  .أ
 استيفاء جميع الرسوم الدراسية املطلوبة.  .ب
 تقرير إيجابي من املشرف بصالحيتها للمناقشة.  . ج
األ  . د الحد  املادة  انقضاء  الرسالة حسب  اعتماد خطة  تاريخ  للمناقشة من  الرسالة  لتقديم  بند   (18)دنى 

(5.) 
ن إجراء التعديالت املطلوبة  إ ، وبعد  لجنة املناقشة بصالحيتها للمناقشةجميع أعضاء  تقرير إيجابي من   . ه

   .جدتو  
 سلبيفي حال كان أحد تقارير املناقشين  . و

ً
 لتعديل الرسالة. أشهرثالثة  (3)منح الطالب مدة ي   ،ا

 : يةالتال جراءاتحسب اإل تكون مناقشة الرسالة  -3
 يطلب رئيس اللجنة من الطالب تقديم عرض شفوي يلخص فيه موضوع البحث وأسلوبه ونتائجه.  .أ

 .(وتقتصر املناقشة على اللجنة والطالب فقط)دير رئيس اللجنة املناقشة ي   .ب
 .  ةللمداولة، واتخاذ القرار املناسب بخصوص منح الدرجبعد انتهاء املناقشة تنفرد اللجنة  . ج
 بحضور الطالب بشأن إجازة الرسالة على النحو التالي: ت   . د

ً
 صدر اللجنة قرارها باألغلبية علنيا

 . رد الرسالة -3      .منح الدرجة مع إجراء التعديالت -2      .منح الدرجة -1
عد عمل كل التعديالت الضرورية، الصفحة الرسمية داخل األطروحة بيقوم أعضاء لجنة املناقشة بتوقيع   . ه

 صادق عليه الدارسات العليا.وت  

 رسالة: التعديل يف ال(23)  املادة
املطلوبة، وفي   عطى الطالب مدة ال تتجاوز شهرين إلجراء التعديالتي    ،إذا كان قرار اللجنة بإجراء التعديل في الرسالة -1

لرفع    الدراسات العلياعرض على  ي    وإذا تجاوز فترة التمديد  ،برسوم تمديد  انآخر ن  ا مدد له شهر ي    تجاوز الشهرين  حال
( 28مع مراعاة ماورد في املادة )  العالي أو إعادة مناقشة الرسالة  ما بمنحة درجة الدبلومإتوصية إلى مجلس الجامعة  

 (.6بند )
ستة أشهر من تاريخ  (  6)إذا كان قرار اللجنة برد الرسالة ال يجوز للطالب أن يتقدم للمناقشة مرة ثانية إال بعد مرور   -2

 وعليه تسديد الرسوم املقررة.  املناقشة،
  منح درجة الدبلوم العالي.وي   (رسالةال)لغى تسجيله ملوضوع األطروحة إذا رسب الطالب في املناقشة الثانية ي   -3

 ة توصية منح الدرج  :( 24)  املادة
نموذج خاص  ي   من  نسخ  ثالث  على  املناقشة  لجنة  قرار  على  )دون  الحكم  اللجنة،  (األطروحةنتيجة  أعضاء  ويوقعه  رفع  وت  ، 

 إلقرار منح الدرجة ورفع توصية ملجلس الجامعة للمصادقة عليها. لدراسات العليال التوصية
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 ة العلميةمنح الدرج  :( 25)  املادة

 وبتوصية من مجلس ي الكلية والقسم.   الدراسات العليابقرار من مجلس الجامعة بناًء على تنسيب    منح درجة املاجستير ت   -1
مجلس  ت   -2 من  بقرار  التخصص  في  العالي  الدبلوم  درجة  بناءً منح  تنسيب  الجامعة  العليا  على  من   الدراسات  وبتوصية 

 وذلك في الحاالت التالية:  ،مجلس ي الكلية والقسم
إذا أنهى الطالب دراسة جميع املقررات الدراسية املطلوبة في برنامج املاجستير لكنه ال يرغب في إكمال الحصول على   .أ

 درجة املاجستير.
 .سة املقررات املطلوبة للماجستير في درا %75ن حصل الطالب على معدل تراكمي أقل م إذا .ب

 . (2)بند  (18)بحث للرسالة حسب املادة  بخطةإذا لم يتقدم  .ج
   .إذا قررت لجنة املناقشة عدم صالحية رسالة الطالب للمناقشة أو عدم قبولها بعد املناقشة .د
 .الب في املناقشة الثانية لرسالتهإذا رسب الط . ه
 .(4)بند   (7)ذا انتهت املدة القانونية حسب املادة إ .و

 : تعطى الشهادة للطالب إذا استوفى ما يلي:(26)املادة 
 التخرج املتبعة في الدراسات العليا. إجراءات إنهاء -1
 رسوم التخرج.    تسديد -2
 املتبعة في الجامعة.التخرج  إجراءات استكمال -3

 التأديب  إجراءاتاملخالفات و :(27) املادة
 من تعليمات منح درجة الدكتوراه.   (28)بمادة   سري على الطالب جميع األحكام الخاصةت -1

 أحكام عامة :(28)املادة 
 الخاصة بذلك.  القرارات طبق وت   ، للبت فيها   مختصةحال حاالت اإلخالل باألمانة العلمية أو الشك فيها إلى لجان تحقيق  ت   -1
يل هذه  قات أن الرسالة املقدمة لن بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األو   ملجلس الجامعة اتخاذ قرار   -2

 بالقرار.   هاوخارج الجامعة  الدرجة التتفق ومعايير األمانة العلمية، على أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة داخل 
3-  

ً
  للجامعة الحق الحصري في تصوير الرسالة كليا

ً
 وبأشكال مختلفة لغايات البحث العلمي والنشر اإللكتروني.  أو جزئيا

 : تأخير ال رسوم -4
 . أشهرستة  (6)دينار أردني عن كل ئتا ام (200) رسوم التمديد لالنتهاء من كتابة األطروحة .أ

   أردني. دينار مائة   (100)التخرج   إجراءات إنهاءالة بعد املناقشة و رسوم التمديد لالنتهاء من التعديالت على الرس  . ب
 يشترط في املشرف أو عضو لجنة املناقشة أال تربطه بالطالب قرابة من الدرجة األولي.  -5
 دينار أردني.ئتا ام (200)رسوم إعادة املناقشة  -6
 ألول العتماد الرسالة غير مستردة. رسوم القسط ا -7
 اعتماد هذه الالئحة يلغى كافة القرارات السابقة ذات العالقة.  -8
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 الباب الثالث
 { دون رسالةب ماجستري }امتحان الشامل  

الشامل   االمتحان  في إيهدف  اكتسبها  التي  واملتقدمة  األساسية  املفاهيم  بين  الربط  على  الطالب  قدرة  قياس  لى 

 . اختصاصهوتوظيفها في حل املشكالت العلمية والتطبيقية في مجال   ،دراسته

 المتحان الشامل وشروطه   :( 29)املادة  
 .برنامجساعة معتمدة بنجاح وفق الخطط الدراسية لكل  وثالثين  ست   (36).إتمام دراسة ما ال يقل عن  -1

الطالب لالمتحان الشامل  ال -2 امل  إنهاءال بعد  إ  يتقدم  وبمعدل ،  املقررة حسب خطته الدراسية  ساقاتجميع 

 %. 75تراكمي ال يقل عن 

 عقد امتحان الشامل   إجراءات  :( 30)املادة  
 تشكيل لجنة المتحان: -1

 بلغ الدراسات العليا بمواعيد االمتحان. وت   ،دير شؤونه القسم الذي يتبعه الطالبنظم االمتحان وي  ي   .أ

  .ب
 
بالقسمن    (5)إلى    (3)االمتحان من    ةشكل لجنت التدريس   ستاذ مساعدأرتبة  ب  م املختصأعضاء هيئة 

 .ىفأعل

 االمتحان واإلجابة النموذجية له وتصحيحه. تتولى اللجنة وضع  . ج

 ومن ثم يوقعها عميد الكلية والشئون األكاديمية. ،يقوم رئيس القسم برصد النتائج والتوقيع عليها .د

 جلسات المتحان الشامل: -2

 الطالب أن يجتاز كل جلسة من جلسات االمتحان الشامل  ىوعل  ،يتكون االمتحان الشامل من جلستين .أ

 % فأعلى في الجلستين. 75بمعدل تراكمي و ،  % فأعلى لكل جلسة70بعالمة نجاح 

عطى فرصة ثانية على أن يتم ذلك في الفصل  ي    ،إذا لم ينجح الطالب في االمتحان الشامل في املرة األولى .ب

 االمتحان السابق. الدراس ي الذي يلي الفصل الذي عقد فيه 

أل  . ج الشامل  االمتحان  إعادة  في  الطالب  ينجح  لم  الجلستين   يإذا  الشامل   ،من  االمتحان  في   
ً
راسبا يعد 

 منح درجة الدبلوم العالي.وي  

 المتحان الشامل قبل عقد االمتحان. اوم يدفع الطالب رس . د

 .منح درجة الدبلوم العاليإذا لم يجتز الطالب االمتحان الشامل مرتين، ي    . ه
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 :ثالثاا 
 العال  تعليمات منح درجة الدبلوم
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 تعليمات منح درجة الدبلوم العال 
  :  (1) املادة

 
 .(بغزةإلسالمية الدبلوم العالي بالجامعة االالئحة الداخلية ملنح درجة )ى هذه الالئحة سّم ت

 يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني الواردة إزاءها: : (2) املادة
 .بغزةالجامعة اإلسالمية  :  الجامعة  .1

 مجلس الكلية التي يتبعها الطالب. :  مجلس الكلية  .2
 مجلس القسم املسجل به الطالب. :  مجلس القسم  .3
 هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب. عضو  :  املشرف  .4
  (15) :  الفصل الدراس ي   .5

 
 باإلضافة إلى فترة االمتحانات. عشر   خمسة

ً
 دراسيا

ً
 أسبوعا

 ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها االمتحانات. ( 8)  :  الفصل الصيفي  .6
للمساقات   :  الساعة املعتمدة  .7 زمنية  بمعدل ساعة  دراسية  إلى وحدة  من ساعتين  أو   ،

ً
أسبوعيا النظرية 

 ثالث ساعات زمنية للمساقات العملية، أو التطبيقية، ملدة فصل دراس ي. 
 مجموع الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في فصل دراس ي واحد. :  العبء الدراس ي   .8
 تسجيل الطالب ملساقات يرغب في دراستها.  :  التسجيل  .9

 تسجيل مساق أو أكثر مع استرداد الرسوم، وذلك خالل مدة زمنية محددة في الفصل الدراس ي. إلغاء  :  السحب  .10
الفترة  :  (Wالنسحاب )  .11 بعد  الرسوم  استرداد  دون  الدراس ي  الفصل  من  مساقات  أو  مساق  سحب 

 املقررة للسحب حتى نهاية فترة االنسحاب.
 انتهاء مدة التسجيل العادي خالل مدة زمنية محددة. تسجيل الطالب ملساق أو أكثر بعد  :  اإلضافة  .12
 االنقطاع املؤقت عن الدراسة املشفوع بطلب. :  التأجيل  .13
 االنقطاع عن الدراسة دون التقدم بطلب. :  النقطاع  .14
  :  الصفر الجامعي  .15

 
 .%50وتساوي  ،عطى للطالبهو الحد األدنى من العالمات التي ت

 فرض على الطالب في حاالت معينة. ي   البكالويوسهو مساق من مستوى  :  الستدراكي املساق   .16

في  ت   : ( 3)  املادة العالي  الدبلوم  برامج  الجامعة    التخصصاتفتتح  مجلس  من  بقرار  الجامعة  بكليات  املختلفة 
العليا  بناًء على توصية من الشئون األكاديمية وتنسيب من الدراسات  ومصادقة من مجلس األمناء 

 بعد توصية من مجلس ي القسم والكلية ذات العالقة. 
بنود   : ( 4)املادة   الالئحةتنطبق  مختلف    هذه  في  العالي  الدبلوم  برامج  الجامعة    تالتخصصاعلى  بكليات 

 .بغزة اإلسالمية
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 القبول   :( 5)  املادة

الذين   -1 الطلبة  عدد  جامعي  عام  كل  بداية  في  الجامعة  مجلس  على ي  سيقرر  بناًء  العالي،  الدبلوم  برامج  كل  في  قبلون 
 توصية من الدراسات العليا وتنسيب من مجلس ي القسم والكلية املعنية. 

 الدبلوم العالي إلى عمادة القبول والتسجيل وفق املواعيد التي ي  قدم طلبات االلتحاق لبرنامج  ت   -2
 
 عل

ً
 ن عنها في حينه مرفقا

 نظر إلى الطلب إال إذا استوفيت الوثائق املطلوبة. وال ي   الوثائق املطلوبة،بها 
 رنامج الدبلوم العالي ما يلي:في ب قبول الطالب لشترط ي   -3

البكالوريوس  أن   .أ درجة  على  حاصاًل  العام    أويكون  تقديره  يقل  وأال  بها،  معترف  جامعة  من  الدرجة  هذه  يعادل  ما 
 يتم إبالغها للدراسات العليا. لس القسم إضافة شروط أخرى للقبول ملجعن جيد أو ما يعادله، و  (التراكمي)

  .ب
ً
 . الجامعةالذي يتقدم إليه في  هنفسالبرنامج  من أن ال يكون مفصوال

 وقوانينها وفلسفتها.االلتزام بمبادئ الجامعة  .ج
 . فصل واحدال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين دراسيين في الجامعة في  -4
بإتمام   -5 العليا  الدراسات  والتسجيل    إجراءاتتقوم  القبول  عمادة  وتقوم  املعنية،  الكلية  مع  بالتنسيق  الطلبة  قبول 

 التسجيل ومتابعة سجل الطالب األكاديمي حتى تخرجه. إجراءاتب
 قبول الطالب في الحاالت التالية: لغى ي   -6

 إذا لم يسجل للدراسة خالل املدة املحددة للتسجيل.  .أ
 .ةبت عدم صحة أي من الوثائق املقدم إذا ث .ب
 إذا كان القبول مخالف .ج

ً
 للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ا

 يل درجة الدبلوم العالي بما يلي:حدد متطلبات نت  : ( 6)  املادة
 ساعة معتمدة من مستوى الدبلوم العالي بعد الحصول على درجة البكالوريوس. ثالثين    (30)الطالب ما ال يقل عن    إنهاء -1
 إتمام دراسة املواد اإلجبارية واالختيارية وفق الخطط الدراسية لكل قسم أو برنامج.   -2

 العبء الدراسي ومدة الدراسة  :( 7)   املادة
والحد األدنى    ،ساعة معتمدة   (15)الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب في الفصل الدراس ي العادي هو خمس عشرة   -1

 ساعات معتمدة. ست  (6)هو 
 ساعات معتمدة في الفصل الدراس ي الصيفي. ثماني  (8)الحد األعلى للعبء الدراس ي للطالب  -2
ستة فصول دراسية من بدء انتظامه في الدراسة، (  6)األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في برنامج الدبلوم العالي    الحد -3

الضرورة  عند  بحد    ويجوز  املدة  هذه  مجلس    أقص ىتمديد  من  بقرار  وذلك  الصيفي،  الفصل  عدا  دراسيين  فصلين 
 القسم والكلية. بتنسيب من الدراسات العليا بناًء على توصية مجلس يو  ،الجامعة

 ية الرسوم الدراس  :(8) املادة  
 
 
العليات الدراسات  من  وتنسيب  الجامعة  مجلس  من  توصية  على  بناًء  األمناء  مجلس  من  بقرار  الدراسية  الرسوم  وهي    ،حدد 

 .مسبقللتغيير دون إعالم  قابلة
 أحكام عامة   :( 9)  املادة

 .من نظام املاجستير  (14)لى إ (9)الخاصة باملواد من سري على الطالب جميع األحكام ي -1
 من نظام الدكتوراه.  (28)سري على الطالب جميع األحكام الخاصة باملادة ي -2

نواهللنويلنالتوفيقن،،،ن


