Graduate College’s Instructions

تعليمات كلية الدراسات العليا
المادة:1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات كلية الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين لعام  .)1122ويعمل به من

المادة :2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف

تاريخ إق ارره رسميا.

ذلك :
الجامعة:

جامعة بوليتكنك فلسطين

الرئيس:

رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين

العميد:

عميد كلية الدراسات العليا

الكلية:

كلية الدراسات العليا

مجلس األمناء:

المجلس:
البرنامج:
منسق البرنامج:

مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين

مجلس كلية الدراسات العليا
أحد برامج الدراسات العليا
المنسق للشؤون األكاديمية واإلدارية للبرنامج

لجنة البرنامج:

اللجنة األكاديمية في البرنامج المعني

الخطة الدراسية:

الخطة الدراسية المعتمدة لكل برنامج .

السنة الدراسية:

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

المادة :3

تهدف كلية الدراسات العليا إلى تحقيق األمور التالية :
ا)

تنمية الدراسات العليا في الجامعة وتوسيع قاعدتها بما يكفل إتاحة الفرصة أمام من تتوفر فيهم
االستعدادات واإلمكانيات لمتابعة التحصيل العلمي العالي.

ب)

ج)

زيادة المعرفة اإلنسانية وتعميقها عن طريق األبحاث التي تتضمنها رسائل الدراسات العليا.

توفير فرص التفاعل بين طلبة الدراسات العليا من التخصصات المختلفة عن طريق إيجاد عدد من
البرامج الدراسية المشتركة بين األقسام المختلفة في الجامعة .

د)

توجيه العناية إلى المشكالت ذات الطبيعة التطبيقية المحلية والعربية والعالمية .

ه)

اإلسهام في تلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي من حملة الشهادات العليا في العديد من المجاالت

و)

تعزيز قاعدة البحث العلمي في الجامعة بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي فيما يتصل ببرامج الدراسات

العلمية النادرة وذلك على المستوى المحلي والعربي .

العليا.

المادة :4

العميد مسؤول عن إدارة شؤون الكلية األكاديمية واإلدارية وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصالحيات التي

تضمن حسن سير العمل في الكلية بما ال يتعارض مع أحكام قانون الجامعة وأنظمتها ،ويتولى بصورة رئيسية
المهام التالية:
1

أ)

إدارة شؤون الدراسات العليا.

ب)

التواصل والتعاون مع عمداء الكليات األخرى.

ج)

متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا في الجامعة وتنفيذها.

ه)

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

د)

المادة :5

دعم عالقة الجامعة بالمؤسسات المهتمة بالدراسات العليا والبحث العلمي داخل فلسطين وخارجها .

المناطة بها:
تشكيل لجنة البرنامج والمهام ُ
تُشكل لجنة البرنامج بقرار من عميد الكلية كالتالي:
أ)

ب)

.2

منسق البرنامج /رئيسا

.1

على األقل إثنان من األساتذة أو األساتذة المشاركين ويجوز أن تضم اللجنة أعضاء هيئة تدريس

برتبة أستاذ مساعد.

تشمل صالحيات لجنة البرنامج مايلي:
.2
.1
.3

إعداد خطط دراسية أولية تُبين المواد اإلجبارية واالختيارية.
اإلشراف على أمور الدراسات العليا في البرنامج.

تقديم التوصيات المتعلقة باألمور التالية ورفعها إلى مجلس الكلية :
.i

الخطط الدراسية.

.ii

أعداد الطلبة المقبولين والتنسيب بقبول الطلبة سنويا.

.v

تحديد مواعيد المناقشة.

 .iiiتنسيب المشرفين والمشرفين المشاركين وأعضاء لجان المناقشة.
 .ivمشاريع الرسائل الجامعية.
.vi
.vii

المادة :7

تنظيم شؤون االمتحان الشامل.
المنح الدراسية.

رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومدير دائرة القبول والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة  :8تطبق تعليمات منح درجات الدراسات العليا سارية المفعول بما ال يتعارض مع أنظمة وقوانين الجامعة وأحكامها.
المادة  :9ينظُر مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
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