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تعلیمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بیرزيت

 
تعلیمات منح درجة الدكتوراه في جامعة بیرزيت

أقرھا مجلس الجامعة في جلسته الطارئة رقم (1) 2015/2014 بتاريخ 17/1/2015 قرار (2)
تم تعديلھا في جلستي مجلس الجامعة رقم (10)2018/2019، قرار (1) ورقم (13) 2020/2021 قرار (3)

 
المادة األولى: مصطلحات وتعريفات:

1. تتضمن ھذه التعلیمات التعريفات التالیة:
 أ . األطروحة: دراسة معرفیة (بحثیة) أصیلة على شكل مخطوط مصمم وفق تعلیمات التسجیل واإلشراف، ومبنیة على عمل

بحثي يتم إنجازه خالل فترة الدراسة لنیل درجة الدكتوراه.
 ب . الدفاع عن األطروحة: االجتماع الذي يشھد نقاشا عاما لألطروحة والذي على أساسه تمنح درجة الدكتوراه.

 ت . مدير البرنامج: مدير برنامج الدكتوراه، ويكون برتبة أستاذ مشارك على األقل.
ث . لجنة البرنامج: لجنة برنامج الدكتوراه وتتولى المسؤولیات والصالحیات ذاتھا المنصوص علیھا للجنة البرنامج في القانون العام

للجامعة.
 ج . لجنة األطروحة: اللجنة التي تقیّم األطروحة، وتمتحن الطالب عند مناقشة األطروحة. 

 ح . المشرفون: أعضاء الھیئة األكاديمیة الذين يقومون باألشراف على إنجاز البحث ومراجعة نسخة األطروحة، وھم أعضاء في
لجنة األطروحة.

2. تنطبق األنظمة الخاصة بدرجة الماجستیر على الحاالت التي لم تتضمنھا ھذه األنظمة.
 

المادة الثانیة: درجة الدكتوراه:
1. تعتبر درجة الدكتوراه أعلى درجة علمیة وھي الدرجة النھائیة بجامعة بیرزيت. يمكن الحصول على ھذه الدرجة عند استیفاء

متطلباتھا والتي تتضمن:
أ.   إتمام 54 ساعة معتمدة على األقل (منھا 24 ساعة لألطروحة) وفق األنظمة األكاديمیة للدرجة.

ب. اجتیاز الدفاع عن األطروحة التي يجب أن تكون عمال بحثیا مستقال وأصیال، ويتم الدفاع عن األطروحة بحضور لجنة األطروحة
التي يتم تعیینھا من قبل عمید الدراسات العلیا بناء على توصیة من مدير البرنامج.

2. يتم منح درجة الدكتوراه من قبل الجامعة ويوقع الشھادة كل من رئیس مجلس أمناء الجامعة، ورئیس الجامعة وعمید الدراسات
العلیا.

3. في حالة الحصول على درجة الدكتوراه من قبل جامعة بیرزيت وجامعة أخرى على أساس نفس األطروحة (وفق نظام إشراف
مشترك يقر في حینه)، يجب أن يجرى الدفاع عن األطروحة بجامعة بیرزيت كما تشترط األنظمة المعمول بھا حالیا.

 
 المادة الثالثة: القبول ببرنامج الدكتوراه:

1. شروط القبول ببرنامج الدكتوراه
أ .        درجة الماجستیر (مسار الرسالة) من جامعة معترف بھا، بتقدير "جید جدا" على األقل في أحد الحقول المعرفیة المتصلة

بمجال البرنامج (تحددھا لجنة البرنامج). في حالة عدم وجود رسالة ماجستیر، يتطلب نشر بحث واحد على األقل في مجلة أو
كتاب محكّم.  

ب .   درجة البكالوريوس من جامعة معترف بھا بتقدير "جید" على األقل.
ت .   شھادة الدراسة الثانوية العامة بمعدل ال يقل عن %65.

ث .   إثبات أن 80% من الساعات المعتمدة لدرجتي البكالوريوس والماجستیر قد تم الحصول علیھا على أساس الدوام المنتظم.
ج .    اجتیاز امتحانات الكفاءة التي تحددھا الجامعة في اللغتین العربیة واإلنجلیزية وفق المعايیر التي يحددھا البرنامج.

ح .    اجتیاز أي امتحان معرفي في حقل التخصص يطلبه البرنامج عند تقديم الطلب. الطالب الذين ال يجتازون االمتحان المطلوب
يطلب منھم دراسة مساقات استدراكیة من برامج الماجستیر بالجامعة، كما ھو محدد في رسالة القبول على أن يتمھا الطالب

خالل السنة األولى في البرنامج فقط، ويتم التعامل مع المساقات االستدراكیة على أنھا متطلبات سابقة للمساقات المطلوبة في
البرنامج.

خ .    تقديم مقترح بحثي متكامل.
2. إجراءات القبول:

أ . تقدم الطلبات إلى دائرة التسجیل والقبول على نموذج خاص مرفقة بجمیع المستندات المطلوبة في المواعید المعلنة، وتحول
الطلبات المكتملة إلى لجنة البرنامج الذي يرفع توصیاته بشأن القبول إلى عمید الدراسات العلیا.

ب . يتم قبول الطلبة في برنامج الدكتوراه بقرار من المجلس األكاديمي بناء على توصیة عمید الدراسات العلیا. ويقوم نائب الرئیس
للشؤون األكاديمیة بإبالغ القرارات بھذا الشأن إلى دائرة التسجیل والقبول التي تقوم بإعالم الطلبة بالقرار في حینه

ت . يجوز للبرنامج أن يشترط التفرغ الكامل، وفي ھذه الحالة يمنح الطلبة المقبولون في البرنامج منحاً دراسیة بموجب أنظمة منح
برامج الدكتوراه.

ث . بإمكان الطلبة الذين يحققون شروط القبول تمويل دراستھم ذاتیا أو توفیر مصدر خارجي للتمويل. وفي ھذه الحالة ال ينبني على
الطالب أي التزام بالعمل أو التدريس تجاه الجامعة كما ھي الحال مع الطلبة الحاصلین على منح البرنامج.

  
المادة الرابعة: الدراسة وامتحان الكفاءة المعرفیة:

1.     على الطالب إتمام 54 ساعة معتمدة على األقل (منھا 24 ساعة لألطروحة) من مساقات البرنامج بعد درجة الماجستیر.
ويجوز بتوصیة من لجنة البرنامج وموافقة المجلس األكاديمي تحويل ما ال يزيد عن 9 ساعات معتمدة بتقدير جید فأعلى درسھا

الطالب في برنامج دكتوراه من جامعة أخرى تعترف بھا جامعة بیرزيت.
2.     على الطالب أن ينھي المساقات الدراسیة ببرنامج الدكتوراه خالل 3 سنوات كحد أقصى (ستة فصول دراسیة منذ التحاقه

بالبرنامج). ويستثنى من ھذه المدة فترة العمل على األطروحة.
3.     ال يجوز للطالب في أي حال من األحوال أن يدرس أكثر من 12 ساعة معتمدة في الفصل الواحد.

4.     تتطلب الدراسة في البرنامج المواظبة على حضور المحاضرات المقررة واألنشطة التي يعتمدھا البرنامج.

https://ritaj.birzeit.edu/


5.     يتقدم الطلبة المتحان الكفاءة المعرفیة بعد النجاح فیما ال يقل عن 24 ساعة معتمدة من مساقات البرنامج بمعدل تراكمي ال
يقل عن 80%. بإمكان الطلبة الذين ال يجتازون ھذا االمتحان أن يتقدموا له مرة ثانیة خالل عام دراسي. وإذا ما فشلوا في اجتیازه

للمرة الثانیة، يتم فصلھم من البرنامج نھائیا.
6.     للطالب الحصول على وثیقة من دائرة التسجیل والقبول تشھد بأنه "مرشح للدكتوراه" بعد: 

أ.   انتھائه بنجاح من دراسة المساقات بتقدير ال يقل عن "جید".
ب. واجتیازه امتحان الكفاءة المعرفیة بنجاح.

ت.  ونجاحه في الدفاع عن مقترح األطروحة المفصل أمام لجنة األطروحة.  
 

 المادة الخامسة: نظام العالمات:
1.                         تقدير الدرجة العلمیة: يعتمد تقدير نتائج طالب الدكتوراه الذي أتم متطلبات التخرج على معدله التراكمي في

المساقات التي درسھا في الجامعة ويحدد كما يلي:

المعدل التراكميتقدير الدرجة
إلى ما دونمن

90100امتیاز
8590جید جدا

8085جید
 

2.                         يكون الحد األعلى ألية عالمة في مساقات الدكتوراه 100%، ويحدد الرسوب بعالمة واحدة فقط ھي %65.
3.                         يكون الحد األدنى لعالمة النجاح في مساقات الدكتوراه %70.

4.                         تكون عالمة النجاح في المساقات االستدراكیة من درجة البكالوريوس 65% والماجستیر %70.
5.                        الحد األدنى لتخرج الطالب حصوله على معدل تراكمي ال يقل عن 80% (تقدير "جید").

6.                        بدًءا من العام األكاديمي 2022-2021:
أ .     تحدد عالمة الرسوب في مساقات الدكتوراه بعالمة واحدة فقط ھي %70.

ب .             يكون الحد األدنى لعالمة النجاح في مساقات الدكتوراه %75.
 المادة السادسة: التحذير األكاديمي:

يوجه التحذير األكاديمي إلى كل طالب يتدنى معدله التراكمي في مساقات برنامج الدكتوراه عن 80%. وال يحتسب المعدل
التراكمي ألغراض التحذير األكاديمي إال بعد أن يكون الطالب قد أنھى دراسة 6 ساعات معتمدة. وعلى الطالب إزالة التحذير في

الفصل الذي يمنح فیه الفرصة لذلك.
 

 المادة السابعة: الفصل من البرنامج:
يفصل الطالب من البرنامج فصالً نھائیاً إذا انطبقت علیه أي من الحاالت التالیة:

أ .    الحصول على تحذيرين أكاديمیین (لیسا بالضرورة متتالیین).
ب . الرسوب ثالث مرات في مساقات البرنامج (بما فیھا الرسوب مرتین في مساق ما، أو الرسوب في ثالثة مساقات مختلفة).

ت . الرسوب في امتحان الكفاءة المعرفیة للمرة الثانیة.
ث . استنفاد المدة القانونیة الستكمال متطلبات التخرج بموجب المادة 12.

ج . الرسوب في الدفاع عن مقترح األطروحة للمرة الثانیة وذلك بموجب تعلیمات التسجیل واإلشراف والكتابة والمناقشة والنشر
ألطروحة الدكتوراه في جامعة بیرزيت.

ح. مضي أكثر من ثالث سنوات (ستة فصول دراسیة) دون إنھاء المساقات المطلوبة.
 

 المادة الثامنة: الفصل من الجامعة:
يفصل الطالب من الجامعة في أي من الحالتین التالیتین:

1. إذا فصل من البرنامج.
2. في حالة مخالفته ألنظمة الجامعة العامة وبقرار من مجلس الجامعة بناء على توصیة لجنة النظام العامة في الجامعة أو لجنة

النظام األكاديمیة في كلیة الدراسات العلیا، أو أية لجنة أخرى يعینھا رئیس الجامعة لھذا الغرض.
 

 المادة التاسعة: االنسحاب من مساق:
ال يسمح باالنسحاب من المساقات إال ألسباب طارئة وموثقة تقبل بھا لجنة البرنامج وتستدعي االنقطاع عن الدراسة لفترة طويلة.

 
 المادة العاشرة: االنسحاب من الجامعة:

إذا قرر الطالب االنسحاب من الجامعة أو االنقطاع عن الدراسة، فللجامعة الحق بمطالبته بقیمة المنح التي دفعت له.
 

 المادة الحادية عشرة: متطلبات التخرج:
يتخرج الطالب حین يستوفي المتطلبات التالیة:

     أ .  إتمام دراسة 30 ساعة معتمدة من مساقات البرنامج بتقدير عام ال يقل عن "جید". ھذا باإلضافة إلى إتمام دراسة أية
مساقات استدراكیة تطلب من الطالب عند القبول؛

ب . اجتیاز امتحان الكفاءة المعرفیة؛
ت . نشر مقالة بمجلة محكمة مرموقة وتقديم مقالة أخرى للنشر؛

ث . إنجاز كتابة األطروحة بموجب تعلیمات التسجیل واإلشراف والكتابة والمناقشة والنشر ألطروحة الدكتوراه في جامعة بیرزيت
واجتیاز الدفاع عن األطروحة أمام لجنة األطروحة بنجاح.

 
 المادة الثانیة عشرة: مدة البرنامج:

يجب أن يستوفي الطالب جمیع متطلبات درجة الدكتوراه خالل 6 سنوات من تاريخ االلتحاق بالبرنامج. ويجوز للمجلس األكاديمي
تمديد ھذه الفترة لسنة واحدة فقط في ظروف استثنائیة.

 
 المادة الثالثة عشرة: التفسیر:

في حالة اختالف وجھات النظر بشأن تفسیر ھذه األنظمة، وفي أية حالة ال تنطبق علیھا ھذه األنظمة، يعود القرار النھائي لمجلس
الجامعة.

 
  المادة الرابعة عشرة: تاريخ بدء سريان ھذه األنظمة:

يبدأ سريان ھذه األنظمة من تاريخ إقرارھا.
 
 


