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Graduate Studies Bylaw  

 العلياالدراسات  نظام  
 

 
إقراره ويعمل به من تاريخ  (.1122نظام الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين لعام ) يسمى هذا النظام 

  .رسميا  

:1المادة  

ينة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القر ا النظام وفي تعليماته يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذ
: على خالف ذلك   

: 2المادة   

:الجامعة  جامعة بوليتكنك فلسطين    
:مجلس األمناء  مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين   

:الرئيس  رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين   
:العميد  عميد كلية الدراسات العليا   

:الكلية  كلية الدراسات العليا   
:سالمجل  مجلس كلية الدراسات العليا   
 أحد برامج الدراسات العليا

 المنسق للشؤون األكاديمية واإلدارية للبرنامج
:البرنامج   

:منسق البرنامج  
 

البرنامج المعني فياألكاديمية لجنة ال :البرنامج لجنة     
. لكل برنامجالخطة الدراسية المعتمدة  :الخطة الدراسية     

ر أسبوعا بما فيها فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عش
االمتحانات وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع بما فيه  

.االمتحانات  

:السنة الدراسية    

    
  :، وُتعنى بصورة خاصة بما يليأهداف الجامعةتشارك كلية الدراسات العليا في تحقيق 

 .إعداد متخصصين بمستوى علمي عال قادر على تلبية احتياجات المجتمع ( أ

 .ية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العالمي وأساليبه في الحقول المختلفةتنم ( ب

 .ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة ( ت

 .زيادة المعرفة اإلنسانية وتعميقها ( ث

قليميا  المساهمة في  ( ج  .  عملية التنمية المستدامة محليا  وا 

:  3المادة   

 

 

لتخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة  بقرار من مجلس الدراسات العليا في ا برامج  تنشأ
. مجلس األمناءومصادقة رئيس الجامعة واعتماد  العمداء  

  

:  4المادة   
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:مجلس الدراسات العليا على النحو التالييشكل  :  5المادة    

.(رئيسا  )عميد كلية الدراسات العليا (أ    

:وعضوية كل من       

(إن وجد) نائب العميد  (ب    

. منسقي برامج الدراسات العليا الذين يتم تعيينهم بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد (ج    

عضو أو عضوين من داخل أو خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة  يجوز أن يضم المجلس 
.  بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة  قابلة للتجديد  

(د   

   

:  6المادة  : كلية ما يلي التشمل صالحيات ومسؤوليات مجلس   

.ها تمهيدا إلصدارهاتقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسير  (أ    

. لدراسات العليال جديدة خطط التنسيق مع الكليات األخرى العداد (ب    

اللجان دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء  على تنسيب من برامج التوصية إلى مجلس العمداء بإنشاء 
.المختصة المشكلة لهذا الغرض  

(ج   

بناء على تنسيب  برنامجالذين يقبلون في كل العليا اسات التوصية إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدر 
. البرنامجلجنة   

(د   

   

التخطيط من أجل التوسع في إنشاء برامج الدراسات العليا، أو توحيد القائم منها أو تحديثها وتنويعها 
. وذلك تلبية  لخطط التنمية  

(ه   

.التقويم المستمر لبرامج الدراسات العليا في الجامعة (و    

اقتراح التعليمات لمنح شهادات الدراسات العليا، وكل ما من  شأنه تنظيم عملية الدراسات العليا في 
.   الجامعة  

(ز   

.  البرامج المختلفة لجان إقرار البرامج الدراسية التي تقترحها (ح    

لجان نسيب من إقرار شروط قبول الطلبة في برامج الدراسات المختلفة وتحديد أعدادهم بناء على ت
.  المختلفةالبرامج   

(ط   

إقرار تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة وتحديد مواعيدها وذلك بناء على 
.    المختلفة البرامج تنسيب من لجان  

(ي   

 والشروط وفق حاجة الكليات لطلبة الدراسات العليا في كل تخصصالجرايات / عدد المنح تنسيب  
.الخاصة بها ومتابعة إقراراها  

 

(ك   

.ين أعضاء هيئة تدريس خاصة بالكليةيتع  

 

 

 

(ن   
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:يتولى عميد كلية الدراسات العليا الصالحيات والمسؤوليات التالية :  7المادة    

.الكليةإدارة  (أ      

.ومتابعتها مع منسقي البرامج المختلفةتنظيم شؤون الدراسات العليا  (ب    

.متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا  (ج    

تقديم تقرير إلى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها في 
.  الجامعة   

(د    

.  إعداد الموازنة السنوية للكلية ومتابعة تنفيذها  (ه     

   

   

. لتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظامُيصدر رئيس الجامعة ا :  8المادة    

 


