
 تعلیمات منح درجتي الماجستیر والدبلوم العالي

 األنظمة األكاديمیة للدراسات العلیا
 الدبلوم العالي والماجستیر

  
 المادة األولى: شروط القبول

 يتم القبول في برنامج دراسات علیا محدد ضمن الشروط التالیة:
 بالمائة. 65أن ال يقل معدل مقدمي طلبات االلتحاق في امتحان شھادة الثانوية العامة عن      .1
الحصول على درجة البكالوريوس في حقل يتطلبه البرنامج المطلوب االلتحاق به من جامعة تعتمدھا جامعة      .2

ر مقبول بقرار من المجلس األكاديمي بناء بیرزيت، على أن ال يقل تقدير الشھادة عن جید. ويجوز قبول طلبة بتقدي
 على توصیة مجلس الدائرة أو مجلس المعھد أو لجنة البرنامج في الكلیة.

تقديم رسالتّي توصیة مكتومتین من عضوي ھیئة تدريس قاما بتدريس الطالب خالل دراسته الجامعیة      .3
 كل نوع).السابقة أو من مسؤولین أشرفا على عمله (أو رسالة واحدة من 

قد يشترط إجراء مقابلة شخصیة مع لجنة البرنامج أو بعض أعضائه في الحاالت التي تجدھا لجنة البرنامج      .4
 مناسبة.

بالمئة من الوزن الكلي المبني على معايیر القبول ما لم  80-60يكون وزن شھادة البكالوريوس ما نسبته     .5
ويجوز لمجالس الدوائر والمعاھد ولجان البرامج أن تضع معايیر اختیار  يصدر المجلس األكاديمي استثناءاً لذلك،

 عملیة، شريطة إقرارھا من قبل المجلس األكاديمي.داخلیة أخرى بما فیھا مستوى اللغة األجنبیة والخبرة ال
  

 المادة الثانیة: القبول والتسجیل
تقدم الطلبات إلى دائرة التسجیل والقبول على نموذج خاص مرفقة بجمیع المستندات المطلوبة في      .1

ج المعنیة التي ترفع المواعید المعلنة، وتحول الطلبات المكتملة إلى مجالس الدوائر والمعاھد أو لجان البرام
" من المادة األولى (أي توفر 2توصیاتھا بشأن القبول إلى رئیس المجلس األكاديمي. وفي حالة عدم اكتمال البند "

درجة البكالوريوس) حین التقدم بطلب االلتحاق، يجوز إصدار قبول مشروط بالحصول على درجة البكالوريوس قبل 
 االلتحاق بالبرنامج.

ول الطلبة في أحد برامج الدراسات العلیا بقرار من المجلس األكاديمي بناء على توصیة مجلس يتم قب     .2
الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج، وتوصیة العمید. ويقوم نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة بإبالغ القرارات بھذا 

 في حینه. الشأن إلى دائرة التسجیل والقبول التي تقوم بإعالم الطلبة بالقرار
على الطلبة الراغبین في تغییر تخصصاتھم تقديم طلب قبول للبرنامج المراد االلتحاق به في الموعد المحدد      .3

 ويتم التعامل مع الطلب وفق شروط القبول في البرنامج المعني.  لتقديم الطلبات للدراسات العلیا في الجامعة.
  
 رىالمادة الثالثة: االنتقال من جامعة أخ 
تنطبق المادة األولى (شروط القبول) على الطلبة المنتقلین من برامج دراسات علیا في جامعة أخرى      .1

 تعتمدھا جامعة بیرزيت.
يجوز بتوصیة من مجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج وموافقة المجلس األكاديمي احتساب ما ال يزيد      .2

ات التي درسھا الطالب في جامعة أخرى معتمدة بما يناظرھا من مساقات ساعات معتمدة لبعض المساق 9عن 
 في البرنامج المنتقل إلیه إذا كانت نتیجة الطالب في كل من تلك المساقات بتقدير جید على األقل.

ھا في تفي حاالت خاصة تقتضیھا اتفاقیات التعاون األكاديمي والتبادل الطالبي لبرامج الدراسات العلیا مع مثیال  .3
ساعة معتمدة من المساقات التي درسھا الطالب في  12جامعات خارجیة يجوز أن يتم احتساب ما ال يزيد عن 

 جامعة أخرى شريطة الحصول على موافقة المجلس األكاديمي.
ال تدخل عالمة الطالب في المادة المحتسبة من جامعة أخرى ضمن المعدل التراكمي لمساقات الدراسات      .4

 لیا.الع
إضافة إلى عدد الساعات التي تحتسب للطالب المنتقل، علیه أن يتم في جامعة بیرزيت ما ال يقل عن أربع      .5

  وعشرين ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج بما فیھا الرسالة أو حلقتي البحث.
الماجستیر مقابل كل  فصل دراسي واحد من الحد األعلى للحصول على درجة الدبلوم العالي أو  يحسم     .6

 ست ساعات معتمدة (أو أكثر) محولة من جامعة أخرى.
  

 المادة الرابعة: متطلبات إتمام برنامج شھادة الدبلوم العالي
ساعة معتمدة على األقل بنجاح من متطلبات درجة الدبلوم العالي وفق الخطط الدراسیة  30إتمام دراسة       .1

 لكل برنامج بحیث تشمل:
 ، وذلك حسب متطلبات كل برنامج.700-600ساعات معتمدة بمستوى  9مواد إجبارية للبرنامج ال تقل عن          أ.

 ساعات معتمدة، ويجوز: 6مواد اختیارية من الئحة مساقات يحددھا البرنامج بما ال يقل عن      ب.
بمواد من برامج دراسات علیا أخرى  استبدال عدد من المواد االختیارية من مستوى الدراسات العلیا للبرنامج§ 

 في الجامعة وفق ما ھو مقر في البرنامج.



ساعات معتمدة من المواد االختیارية على األكثر بمواد من مستوى متقدم من برامج مرحلة  3استبدال § 
لطالب خالل البكالوريوس شريطة أن يقبل بھا مجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج وان ال يكون قد درسھا ا

 دراسته لدرجة البكالوريوس.
إتمام أية مواد دراسیة استدراكیة تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامج وذلك قبل بدء الفصل الثالث له    .2

في الجامعة. ويحتاج أي تمديد إلى موافقة نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة بتوصیة من مجلس الدائرة أو المعھد 
مج. وال تحسب ھذه المواد ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة وال تدخل في أو لجنة البرنا

احتساب المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العلیا. ويسمح للطالب بإعادة المواد االستدراكیة التي رسب فیھا 
 لمرة واحدة فقط، وإذا لم ينجح يفصل من البرنامج.

لعام في البرامج التي تتطلب االمتحان العام كشرط للتخرج. يسمح للطالب بإعادة النجاح في االمتحان ا  .3
االمتحان العام في حال رسوبه فیه مرة واحدة فقط. وإذا لم ينجح في المرة الثانیة، ال يسمح له بإعادته مرة أخرى 

 إال بموفقة المجلس األكاديمي وإذا لم ينجح يفصل من البرنامج.
ساعة معتمدة في جامعة بیرزيت، وأي استثناء لذلك يحتاج لموافقة المجلس األكاديمي بناًء  15دراسة آخر      .4

 على توصیة لجنة البرنامج.
 .%75أن ال يقل المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العلیا عن      .5
 إتمام أية متطلبات أخرى خاصة بالبرنامج.      .6
  

 المادة الخامسة: متطلبات إتمام برنامج درجة الماجستیر
ساعة معتمدة بنجاح من متطلبات درجة الماجسـتیر وفق الخطط الدراسـیة لكل  36إتمام دراسـة       .1

 بحیث تشمل:  برنامج
 ساعة معتمدة وذلك حسب متطلبات كل برنامج. 12مواد إجبارية للبرنامج ال تقل عن         أ.

 ساعات معتمدة، مع مراعاة األمور التالیة: 6مواد اختیارية من الئحة مساقات يحددھا البرنامج ال تقل عن     ب.
  

يجوز استبدال عدد من المواد االختیارية من مستوى الدراسات العلیا للبرنامج بمواد من برامج دراسات  ·
 ساعات معتمدة. 9علیا أخرى في الجامعة وفق ما يقره البرنامج، على أن ال تزيد عن 

يجوز استبدال ثالث ساعات معتمدة من المواد االختیارية على األكثر بمواد من مستوى متقدم من  ·
مرحلة البكالوريوس شريطة أن يقبل بھا مجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج وأن ال يكون قد درسھا 

 الطالب خالل دراسته لدرجة البكالوريوس.

  
 تمدة للرسالة (لطلبة المسار "أ") ومناقشة الرسالة بنجاح.ست ساعات مع  ت.

ث. ست ساعات معتمدة لحلقتي البحث (لطلبة المسار "ب") بواقع ثالث ساعات لكل حلقة بحث يتم اتمام كل  
 منھما بنجاح، على أن يتم االلتزام بما يلي:

لجنة البرنامج وبموافقة ال يجوز التسجیل لحلقتي البحث في نفس الفصل إال بتوصیة من مجلس أو  ·
 العمید.

يجوز للطالب استبدال إحدى حلقتي البحث بأحد المساقات االختیارية من البرنامج بشرط موافقة  ·
 مجلس أو لجنة البرنامج.

) أو الرسالة 831، 830ساعة معتمدة متضمنة حلقتي البحث ( 18 - 12مواد في التركیز (إن وجد) تتراوح من    ج.
 يكون موضوع حلقتي البحث أو الرسالة في مجال التركیز.)، على أن 860(
إتمام أية مواد دراسیة استدراكیة تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامج وذلك قبل بدء الفصل الثالث له    .2

في الجامعة. ويحتاج أي استثناء إلى موافقة العمید المعني بتوصیة من رئیس الدائرة أو مدير المعھد أو 
نسق البرنامج. وال تحسب ھذه المواد ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة وال تدخل مدير/م

في احتساب المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العلیا. ويسمح للطالب بإعادة المواد االستدراكیة التي رسب 
 فیھا لمرة واحدة فقط، وإذا لم ينجح يفصل من البرنامج.

االمتحان العام في البرامج التي تتطلب االمتحان العام كشرط للتخرج. يسمح للطالب بإعادة  النجاح في   .3
االمتحان العام في حال رسوبه فیه مرة واحدة فقط. وإذا لم ينجح في المرة الثانیة، ال يسمح له بإعادته مرة أخرى 

 إال بموفقة المجلس األكاديمي، وإذا لم ينجح يفصل من البرنامج.
ساعة معتمدة بما فیھا ساعات الرسالة أو حلقتي البحث في جامعة بیرزيت، وأي استثناء  24دراسة آخر       .4

 لذلك يحتاج لموافقة المجلس األكاديمي بناًء على توصیة لجنة البرنامج.
 .%75أن ال يقل المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العلیا عن       .5
 رى خاصة بالبرنامج وحاصلة على الموافقة المسبقة من المجلس األكاديمي.إتمام أية متطلبات أخ      .6
. في حاالت خاصة توصي بھا لجنة البرنامج وتحظى بموافقة العمید يجوز لطالب الجامعة الذي أنھى بنجاح 7

 كمتطلبات درجة الماجستیر بمسار حلقتي البحث أن يقوم بالتسجیل لمسار الرسالة في البرنامج. ويسري ذل



أيضاً على الطالب المتخرج من البرنامج بمسار حلقتي البحث شريطة أن ال تتجاوز الفترة الزمنیة التي مرت على 
   التخرج أربعة فصول نظامیة.

  
  

 المادة السادسة: المواظبة
تعتمد الدراسة في برامج الدراسات العلیا في الجامعة على الحضور المنتظم لمحاضرات المساقات           

وحلقتي البحث والمختبرات. ويسمح لطلبة الدراسات العلیا بالغیاب دون عذر ثالثة أضعاف عدد اللقاءات األسبوعیة 
ألسبوعیة في جمیع األحوال بما في ذلك الغیاب على أن ال تتجاوز حاالت الغیاب خمسة أضعاف عدد اللقاءات ا

ألسباب مرضیة أو قسرية ما لم تنص تعلیمات البرنامج المسجل به الطالب على أقل من ذلك. وفي جمیع حاالت 
الغیاب يكون الطالب مسؤوال عن المواد الدراسیة واإلعالنات التي تعطى أثناء غیابه. ويكون الغیاب بعذر مقبوال في 

 التالیتین:الحالتین 
 المرض: إذا تغیب الطالب بسبب المرض بموجب تقرير طبي يعتمده طبیب الجامعة.      .1
الطوارئ: إذا تغیب الطالب لسبب قھري يقبل به أستاذ المساق ورئیس الدائرة أو مدير المعھد أو       .2

ير ت التي ال يمكن توثیقھا يكتفى بتقرمدير/منسق البرنامج شريطة تقديم اإلثباتات أو الوثائق الالزمة. وفي الحاال
 يكتبه الطالب ويعتمده رئیس الدائرة أو مدير المعھد أو مدير/منسق البرنامج والعمید المعني.

وإذا زاد الغیاب عما ھو مسموح يمنع الطالب من االستمرار بالدراسة في المساق وتحذف دائرة التسجیل والقبول 
ون اسمه من سجل الطلبة في المساق بن اء على المعلومات التي يرسلھا مدرس المساق. وفي ھذه الحالة تُدَّ

إذا كان راسباً في متطلبات المساق حتى تاريخ  WF أو عالمة "انسحاب برسوب"  Wللطالب عالمة "انسحاب" 
 منعه من االستمرار في المساق.

  
 المادة السابعة: العبء الدراسي

ساعات معتمدة في الدورة  6ساعة معتمدة في الفصل النظامي و 12 الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب ھو
الصیفیة. ويستثنى من ذلك الطالب الملتحق بمسار الرسالة في الفصل الذي يسجل فیه لمساق الرسالة 

ساعات معتمدة في  9)، حیث يسمح له بالتسجیل لخمسة عشرة ساعة معتمدة في الفصل النظامي و860(
 6ا استمر تسجیله للرسالة في الفصل الالحق، يسمح له بالتسجیل لتسع ساعات معتمدة (وإذ الدورة الصیفیة. 

 ساعات في الدورة الصیفیة).
  

 المادة الثامنة: مدة الدراسة
الحد األعلى للفترة الزمنیة إلنھاء متطلبات التخرج ھو ثالث سنوات دراسیة لدرجة الدبلوم العالي، وعشرة فصول 

ألسباب  الماجستیر ضمن فترة زمنیة أقصاھا ست سنوات. ويجوز تمديد الفترة الزمنیة  دراسیة نظامیة لدرجة
قسرية غیر أكاديمیة بناًء على توصیة عمید الكلیة وبموافقة المجلس االكاديمي، وتشمل ھذه المدة أي مدة 

 انسحاب أو انقطاع عن الدراسة.
  

  المادة التاسعة: تدوين وتقدير العالمات 
ون جمیع المواد التي يسجلھا الطالب في سجله الدراسي.تُ       .1  دَّ
فما فـوق  %90تعطى النتائج النھائیة في مساقات الدراسات العلیا حسب نظام التقديرات الرقمیة التالیة:       .2

 %70(ناجح)، ودون %74-%70(مقبول)، %79-%75(جید)، %84 -%80(جید جدا)،  %89-%85(ممتاز)، 
. أما بالنسبة للمواد االستدراكیة، فإن الحد األدنى الضروري %60و  %65الرسوب بعالمتین فقط: (راسب)، ويحدد 

 .%65الالزم الجتیازھا ھو عالمة 
 تعطى النتائج النھائیة للرسالة في مسار "أ" كالتالي: ناجح أو راسب      .3
ية أسوة بباقي مساقات الدراسات العلیا تعطى النتائج النھائیة لحلقتي البحث في مسار "ب" بعالمة مئو      .4

 وحسب نظام التقديرات الوارد في البند الثاني أعاله.
 (حیث وجد) كالتالي: ناجح أو راسب. تعطى النتائج النھائیة لالمتحان العام       .5
المساق لعذر ") إذا تغیب عن االمتحان النھائي أو لم يستوف متطلبات Iتعطى للطالب عالمة "غیر مكتمل" ("   .6

مقبول لدى مدرس المساق ورئیس الدائرة أو مدير المعھد أو مدير/منسق البرنامج الملتحق به، وعلیه إزالة عالمة 
ال تتجاوز أربعة أيام بعد بدء فترة تعديل التسجیل والتسجیل المتأخر للفصل النظامي الذي  "غیر مكتمل" في مدة 

 .60" بعالمة يلیه. وبخالف ذلك يحصل على عالمة "رسوب
 تعطى للطالب عالمة "مستمر" إذا لم ينه الرسالة (لمسار الماجستیر برسالة) في الفصل الذي سجل لھا.      .7
خالل فترة دراسته في الجامعة يجوز للطالب إعادة دراسة مساقات نجح فیھا وذلك ألغراض رفع معدله    .8

 في معدله التراكمي.  ي ولكن تحسب العالمة الثانیةالعالمتان في سجله األكاديم  وتُدَّون  التراكمي.
. ال يجوز احتساب أي مساق كبديل عن مساق اجباري رسب فیه الطالب إال بموافقة المجلس األكاديمي بعد 9

  توصیة البرنامج. 
  
 المادة العاشرة: احتساب المعدل التراكمي لمساقات الدراسات العلیا 
ساقات الدراسات العلیا بناء على نتائج المساقات التي يسجلھا الطالب من يحتسب المعدل التراكمي لم   .1

مستوى الماجستیر أو الدبلوم العالي أو المساقات من مستوى البكالوريوس المقر احتسابھا من قبل البرنامج. 
 ويتم احتساب المعدل موزونا بحسب الساعات المعتمدة لكل مساق.



لتراكمي لمساقات الدراسات العلیا النتائج النھائیة للمساقات االستدراكیة أو ال تدخل في احتساب المعدل ا   .2
للرسالة أو االمتحان العام أو للمساقات بعالمة "انسحاب"، أو ألية مساقات من مستوى البكالوريوس غیر مقر 

دھا الطالب، احتسابھا من قبل البرنامج أو للمساقات المحولة من جامعة أخرى. وفي حالة المواد التي يعی
 تحتسب العالمة الثانیة فقط ضمن المعدل التراكمي.

إذا قبل الطالب في برنامج آخر في الدراسات العلیا فإن المعدل التراكمي يحتسب بناًء على نتائج المساقات    .3
 التي يطلبھا أو يقرھا البرنامج الجديد سواء كانت مساقات من مستوى الماجستیر أو الدبلوم العالي أو

 البكالوريوس.
  

 المادة الحادية عشرة: تقدير الشھادات
يعتمد تقدير نتائج الطالب المتخرج بأي من درجتي الدبلوم العالي والماجستیر والذي يدون في سجله الدائم على 

 ألغراض متطلبات التخرج، ويحدد كما يلي: معدله التراكمي في جمیع المساقات التي احتسبت له 
 فما فوق %90    امتیاز

 89-85  جید جدا
 84-80      جید

 79-75    مقبول
  
  

 المادة الثانیة عشرة: اختیار أحد المسارين والتحويل من مسار إلى آخر
يقدم طالب الماجستیر طلبا خطیا لمجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج الختیار أحد المسارين ("أ"    .1

ساعة معتمدة من متطلبات التخرج من ضمنھا  15رسالة) وذلك بعد إنھاء ما ال يقل عن  للرسالة و"ب" بدون
مساق/ي مناھج البحث في البرنامج. ويتخذ المجلس أو اللجنة القرار بناء على كفاءة الطالب وحسب المعايیر 

 المقرة في البرنامج والقدرة االستیعابیة للبرنامج.
آخر بناء على طلب الطالب وتوصیة مجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج يتم التحويل من مسار إلى      .2

وموافقة العمید المعني. كما يجوز لمجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج أن يوصي لعمید الكلیة وبناء على 
ر المشرف الفصلیة توصیة رئیس الدائرة/مدير البرنامج بتحويل طالب إلى مسار حلقتي البحث بناًء على تقاري

وحسب تقدير مجلس الدائرة/لجنة البرنامج لجدية عمل الطالب/ة، وفي كلتا الحالتین يتم تدوين عالمة "انسحاب" 
 من الرسالة على سجل الطالب.

  
 المادة الثالثة عشرة: تسجیل الرسالة

 عند التسجیل للرسالة يجب أن يتم االلتزام بما يلي:                   .1
  
أن يكون المشرف على الرسالة الذي سیتم تعیینه قد نشر خالل السنوات الخمس السابقة لتعیینه ما ال          .أ

 يقل عن بحث واحد في وعاء محكم ذي مكانة في مجال التخصص إذا كان برتبة أستاذ مساعد،
طلبة في وقت واحد، وأي استثناء أن ال يتجاوز عدد الطلبة الذين يقوم باإلشراف علیھم ما مجموعه أربعة      .ب

 لذلك يتطلب موافقة نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة.
إذا لم يتم الطالب الرسالة في الفصل الذي سجلھا فیه، يستمر تسجیله في مساق الرسالة لحین       .2

وعلى أن يقوم  استكمال المناقشة، على أن يكون ذلك ضمن الفترة الزمنیة الممنوحة إلتمام درجة الماجستیر،
 "مستمر".  الطالب بدفع رسوم التسجیل، وفي ھذه الحالة تسجل له عالمة

إذا لم يتم الطالب الرسالة ضمن الفترة الزمنیة الممنوحة إلنھاء درجة الماجستیر، توضع له عالمة       .3
لجنة البرنامج، التي  ما لم يحصل على فرصة للتمديد من المجلس األكاديمي بتوصیة من  "انسحاب" من الرسالة

 يمكن لھا كذلك أن توصي بتحويل الطالب إلى مسار حلقتي البحث.
  

 المادة الرابعة عشرة: التحذير األكاديمي
. وال %75يوجه التحذير األكاديمي إلى كل طالب يتدنى معدله التراكمي في مساقات الدراسات العلیا عن   .1

ألكاديمي إال بعد أن يكون الطالب قد انھى ست ساعات معتمدة. يحتسب المعدل التراكمي ألغراض التحذير ا
 في الفصل الذي يمنح فیه الفرصة لذلك. وعلى الطالب إزالة التحذير 

. على الطالب الذي استحق التحذير األكاديمي أن يسجل ما ال يقل عن ثالث ساعات وما ال يزيد عن ست 2
ساعات الرسالة إذا كان الطالب مسجالً لھا في فصل  ساعات في أول فصل يسجل فیه الحقا، بما في ذلك

 سابق.
  

 المادة الخامسة عشرة: الفصل من البرنامج
يفصل الطالب من البرنامج لمدة فصل دراسي واحد إذا انطبقت علیه أي من الحاالت  الفصل المؤقت:      .1

 التالیة:
لعلیا المطلوبة للبرنامج خالل مدة الدراسة في الرسوب في مساقین مختلفین من مساقات الدراسات ا        أ.

 البرنامج.
 إعادة مساق والرسوب فیه للمرة الثانیة.    ب.
 الحصول على ما مجموعه تحذيرين أكاديمیین (ولیس بالضرورة متتالیین).     ت.



عدم إِتمام المواد االستدراكیة في الموعد المحدد بموجب البند الثاني من المادة الرابعة إال إذا لم تطرح        ث.
 ھذه المساقات خالل أخر فصلین.

يستطیع الطالب الذي فصل من البرنامج فصالً مؤقتاً أن يتقدم بطلب إلعادة التحاقه إلى البرنامج وتقوم لجنة خاصة 
الرئیس للشؤون األكاديمیة وعضوية عمداء الكلیات ومدير دائرة التسجیل والقبول بدراسة طلب إعادة  برئاسة نائب

 االلتحاق وتوصیة البرنامج المعني والعمید ووضع الشروط المناسبة التي على الطالب تحقیقھا بعد إعادة التحاقه.
صالً نھائیاً إذا انطبقت علیه أيا من الحاالت يفصل الطالب من البرنامج ف الفصل النھائي من البرنامج:      .2

 التالیة:
 الحصول على ما مجموعه ثالث تحذيرات أكاديمیة ولیس بالضرورة متتالیة.    أ.

 الرسوب في ثالث مساقات من مساقات الدراسات العلیا (بما فیھا مرتین في مساق ومساق آخر).     ب.

 لة.الرسوب مرتین في مناقشة الرسا       ت.

 استحقاق الفصل المؤقت للمرة الثانیة.       ث.
 استنفاذ المدة القانونیة الستكمال متطلبات التخرج بموجب المادة الثامنة.      ج.

يستطیع الطالب الذي فصل من البرنامج فصالً نھائیاً أن يتقدم بطلب إلعادة التحاقه إلى البرنامج كطالب بوضع 
 ات ذات الصلة.خاص إذا انطبقت علیه التعلیم

يجوز للطالب المفصول أكاديمیاً من برنامج معین أن يتقدم بطلب التحاق ببرنامج آخر في الدراسات       .3
ساعات معتمدة من برنامجه السابق بشرط  9وفي حالة قبوله في برنامج جديد يحتسب له ما ال يزيد عن   العلیا.

  ، وذلك بموافقة مجلس الدائرة/لجنة البرنامج.%75ن أن ال يقل معدل أي مساق من المساقات المحولة ع
 االستثناء من الفصل من البرنامج:

ساعات معتمدة أو أقل،  6إذا استحق الطالب الفصل من البرنامج ألي سبب من أسباب الفصل وكان قد تبقى له 
 يعطى فرصة بمدة أقصاھا فصلین دراسیین الستكمال متطلبات التخرج.

  
 عشرة: الفصل من الجامعة المادة السادسة

 يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت التالیة:
 إذا فصل من برنامجه ولم يقبل في أي برنامج آخر.        .1         
 إذا مضى على التحاقه بالدراسات العلیا مدة تزيد على الفترة المنصوص علیھا في المادة الثامنة.        .2         
في حالة مخالفته ألنظمة الجامعة العامة وبقرار من مجلس الجامعة بناء على توصیة لجنة النظام         .3         

في كلیة الدراسات العلیا، أو لجنة النظام العامة في الجامعة، أو أية لجنة أخرى يعینھا مجلس الجامعة لھذا 
 الغرض.

  
  

 االنسحاب من مساق المادة السابعة عشرة: 
 ت التالیة على الطلبة الذين ينسحبون من مساق معین:تسري التعلیما

: يمكن االنسحاب من مساق معین خالل تلك الفترة دون أن االنسحاب خالل فترة تعديل التسجیل   .1   
 يظھر المساق في سجل الطالب األكاديمي.

ألسبوع االنسحاب من مساق بعد فترة تعديل التسجیل وحتى نھاية األسبوع الثاني عشر (ا  .2  
: إذا انسحب الطالب رسمیا من المساق خالل تلك الفترة، السادس في الدورة الصیفیة) من بدء التدريس

فإن المساق يظھر في سجل الطالب الدائم بعالمة "انسحاب" التي ال تدخل في حساب معدله التراكمي. وإذا لم 
المة "انسحاب برسوب" بغض النظر عن ينسحب الطالب رسمیا، فإن المساق يظھر في سجل الطالب الدائم بع

 العالمة التي كان قد حصل علیھا الطالب في المساق حتى تاريخ انسحابه.
االنسحاب من مساق ما بعد األسبوع الثاني عشر (األسبوع السادس في الدورة الصیفیة) من   .3  

 ".: يظھر ذلك المساق في سجل الطالب الدائم بعالمة "انسحاب برسوببدء التدريس
  

 المادة الثامنة عشرة: االنسحاب من الجامعة
يترتب على الطالب الذي يرغب باالنسحاب رسمیا من الجامعة أن يقوم بتعبئة الطلب الخاص باالنسحاب لدى    .1

دائرة التسجیل والقبول والحصول على موافقة من رئیس الدائرة أو مدير المعھد أو مدير/منسق البرنامج الملتحق 
غیر رسمي ويعطى عالمة "انسحاب برسوب" في جمیع  به ومن العمید المعني. وإذا لم يقم بذلك، ُيعتبر انسحابه

المساقات التي سجل لھا بغض النظر عن الفترة التي قضاھا في الفصل. وتسري التعلیمات التالیة على الطلبة 
 الذين ينسحبون رسمیا:

  
ال يظھر في إذا انسحب الطالب رسمیا من الجامعة خالل فترة تعديل التسجیل، فإن اسم الطالب     أ.         

 سجالت الجامعة للفصل الذي انسحب منه.
إذا انسحب الطالب رسمیا من الجامعة بعد فترة تعديل التسجیل وقبل نھاية األسبوع الثاني عشر     ب.        

ون له عالمة "انسحاب" على سجله الدراسي لجمیع   (األسبوع السادس في الدورة الصیفیة) من بدء التدريس تُدَّ
 ت التي سجل لھا في ذلك الفصل بما في ذلك مساق الرسالة.المساقا

ال يسمح للطالب االنسحاب من الجامعة بعد األسبوع الثاني عشر (األسبوع السادس في الدورة     ت.         
الصیفیة) من بدء التدريس، وإذا انقطع عن الدراسة بغض النظر عن الفترة التي داوم فیھا من الفصل الدراسي، 

المساقات التي كان مسجال لھا تظھر في سجله األكاديمي كعالمة "انسحاب برسوب" ما عدا مساق  فإن
 ".IPالرسالة بعالمة "مستمر 



يسمح للطالب االنسحاب (رسمیا) من الجامعة لمدة ال تتجاوز بمجموعھا السنتین أثناء فترة دراسته، بشرط    .2
حق له تقديم طلب إلعادة االلتحاق ببرنامجه إذا كانت فترة االنسحاب ال ان ال تتجاوز ثالثة فصول نظامیة متتالیة. وي

 تزيد عن ثالثة فصول نظامیة متتالیة.
 ال يعفى الطالب المنسحب من أي من التزاماته المالیة للجامعة.      .3
  

 المادة التاسعة عشرة : إعادة االلتحاق
إلعادة االلتحاق بالبرنامج الذي انسحب منه. وإذا رغب  يجوز للطالب المنسحب من الجامعة تقديم طلب      .1

 الطالب بااللتحاق ببرنامج آخر، علیه تقديم طلب جديد لذلك البرنامج وفق اإلجراءات المبینة في المادة الثانیة.
 ُيقدَّم طلب إعادة االلتحاق إلى دائرة التسجیل والقبول قبل بدء الفصل الدراسي بشھر على األقل.      .2
تتم إعادة االلتحاق بالجامعة بتوصیة من مجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج وبموافقة العمید المعني.    .3

 وفي حالة قبوله تنطبق علیه الخطة الدراسیة واألنظمة األكاديمیة والمالیة السارية عند إعادة االلتحاق.
انسحابه انسحاباً نھائیاً ويفقد حقه في تقديم  تین يكون انسحاب الطالب في مجموعه مدة السن إذا تجاوز       .4

االلتحاق. وبعد ذلك ، يجوز للطالب تقديم طلب قبول جديد. وإذا قبل الطالب، تطبق علیه األنظمة  طلب إعادة 
 األكاديمیة والخطة الدراسیة السارية. ويدرس البرنامج المعني معادلة ما أمكن من المساقات التي درسھا الطالب
سابقا مع مساقات الخطة السارية (في حال قبل الطالب في البرنامج الذي انسحب منه)، أو احتسابھا (في حال 

 قبل في برنامج آخر).
  

 المادة العشرون: الدورة الصیفیة
تعتبر الدورة الصیفیة كفصل دراسي نظامي ألغراض توجیه التحذير األكاديمي وازالته والفصل من الجامعة إذا درس 

لطالب فیھا أكثر من ثالث ساعات معتمدة. كما يجوز للطالب تسجیل الرسالة أو مناقشتھا في الدورة الصیفیة ا
وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الدائرة أو المعھد أو لجنة البرنامج. كذلك يمكن للطالب أن يسجل إلحدى 

موافقة مجلس الدائرة أو المعھد أو  حلقتي البحث خالل الدورة الصیفیة شريطة اقتصار تسجیله على ذلك وبعد
 لجنة البرنامج.

  
 المادة الواحدة والعشرون: الدراسة في جامعة أخرى

ساعات معتمدة في جامعة أخرى بتوصیة من مجلس الدائرة أو المعھد أو  9يسمح للطالب بدراسة ما ال يزيد عن 
) 5) من المادة الرابعة وما ورد في البند (4لبند (لجنة البرنامج وموافقة المجلس األكاديمي مع مراعاة ما ورد في ا

 من المادة الخامسة أعاله.
  

 المادة الثانیة والعشرون: شروط منح الدرجة
تمنح درجة الدبلوم العالي أو درجة الماجستیر في المواعید المحددة لمنح الشھادات في الجامعة بعد استیفاء 

 الشروط التالیة:
 ع المتطلبات األكاديمیة للتخرجإتمام الطالب جمی      .1
 إقرار منح الدرجة من قبل المجلس األكاديمي      .2
 تسلیم نسخة مجلدة من الرسالة إلى كل من:      .3

 مكتب عمید الكلیة.          أ.                      
 مكتب عمید كلیة الدراسات العلیا.        ب.                    
 مكتب البرنامج.         ت.                     
 المشرف على الرسالة.          ث.                      
 مكتبة الجامعة.          ج.                      

 تسلیم نسخة الكترونیة من الرسالة إلى كل من:      .4
 مكتبة الجامعة.          أ.                      

 مكتب عمید الكلیة.        ب.                    
 مكتب عمید كلیة الدراسات العلیا         ت.                     

  
 المادة الثالثة والعشرون: برامج الماجستیر المشتركة مع جامعات أخرى

یر المشتركة مع تسري أنظمة وتعلیمات درجة الماجستیر المعمول بھا في جامعة بیرزيت على برامج الماجست
 جامعات أخرى، ما لم يرد في البروتوكول الخاص بالبرنامج ما يقتضي خالف ذلك.

 المادة الرابعة والعشرون: التعديالت على األنظمة
 تعدل ھذه األنظمة بقرار من مجلس الجامعة.

  
  

 .2005تموز  20بتاريخ  2004/2005 -)37أقرھا مجلس الجامعة في جلسته رقم ( ·
، ويبدأ العمل بھذا 21/6/2006) بتاريخ 34( 1المادة الثامنة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم تم تعديل  ·

 .2006/2007التعديل اعتباراً من بداية العام 
 9/12/2014بتاريخ  2014/2015) 9(2تم تعديل المادة الخامسة بند ب بناء على قرار مجلس الجامعة  ·



 24/1/2015بتاريخ  2014/2015) 11( 4قرار مجلس الجامعة أضیفت المادة الثالثة والعشرون بناء على  ·
 18/5/2016بتاريخ  2015/2016) 36( 3تم تعديل التعلیمات بموجب قرار مجلس الجامعة رقم  ·

  

 


