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 شروط القبول

أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوس في القانون أو الحقوق بدرجة ال تقل  علج ج لد  لج  .أ

أو  عادلة شهادة البكالوريوس المعتمدة  ج وزارة التعل م العالي والبحل    ةجا عة فلسط ن

 العلمي بتقدير ال يق  عج ج د.

ان يكون حاصاًل على شهادة الماجست ر في القانون العلا   سلار الرللالة بتقلدير ال يقل  علج  .ب

العلالي  أو الشلهادة المعادللة لهلا المعتملدة  لج وزارة التعلل م  ةج د جدًا  ج جا عة فلسلط ن

 والبح  العلمي.

كتاب لة وفل  وأخرى  شفوية شفوية او جلست ج واحدة اجت از ا تحان القبول المكون  ج جلسة .ت

 وتنظ مها لال تحان. ةالدكتورااعتماد لجنة برنا ج 

 يهدف االمتحان إلى قياس ما يلي:  -

 عم  فهم الطالب و عرفته أللال ات تخصصه. .1

التحل لللي والنقللدم المللنظم فللي تنللاول القكللايا والمشللكالت قللدرة الطالللب علللى التفك للر  .2

 المتعلقة بحق  تخصصه.

قدرة الطالب على تقلديم حللول جديلدة أو ابتكلارات للمشلكالت النظريلة والعمل لة فلي حقل   .3

 تخصصه.
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 الدكتوراه متطلبات الحصول على درجة

المستوى  المساقات ذات( لاعة  عتمدة بنجاح  ج 54) اربعة وخمس ج ا ال يق  عج  إنهاء .أ

لاعة  ج  15لاعة  ساقات اجبارية و 21،  نها حسب نظا  الترق م في الجا عة 900

 اخت ارية. ساقات 

 b1بمستوى  او اوديلف500بمستوى اجادة للغة اجنب ة )خاصة انجل زية وفرنس ة(  .ب

لاعة  18ويخصص لها في التخصص تقديم أطروحة تتكمج إضافة إلى العلم والمعرفة  .ت

  عتمدة والدفاع عج االطروحة بنجاح )إنجاز االطروحة(. 

 جدا.يق   عدل الطالب التراكمي عج ج د  الأ .ث

 مدة الدراسة

 علمًا وان السنة الدرال ة فصالن فقط. الحد األدنى لن   درجة الدكتوراه لتة فصول درال ة .أ

قابلة للتمديد فصل ج  ادرال  فصالالحد األعلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراه اثنا عشر  .ب

 درال  ج، وذلك بموافقة لجنة البرنا ج.

 يعد الفص  الص في لهذه الغاية ا تدادًا للفص  الدرالي الثاني وال يحتاج إلى تمديد.  .ت

الدرالة لمدة فصل ج درال  ج خالل فترة درالة المواد وبما ال يتعارض  ع تأج   يجوز للطالب  .ث

 .األعلى للدرالةالمدة الخاصة بالحد 

 درجة الدكتوراه. على ال يحسب التأج   واالنسحاب  ج الحد األعلى للحصول .ج
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 العبء الدراسي

لاعة  12لاعات  عتمدة، والحد األعلى  6يكون الحد األدنى للعبء الدرالي في الفص   .أ

  عتمدة وتحسب لاعات األطروحة ضمج العبء الدرالي.

اذ  ا كان  أثناء إعداد األطروحة. درال  ج اعت ادي ج فصل جفص  أو  يجب أن يتفرغ الطالب لمدة .ب

 االلتحاق ضمج نظا  االشراف المزدوج  ع الجا عات الشريكة.

 الخطة الدراسية 

 يلي:( ساعة معتمدة موزعة كما 54تتكون مواد هذه الخطة من )

 ( ساعة معتمدة كما يلي:21) إجبارية:مواد  .1

الساعات  اسم المساق رقم المادة

 المعتمدة

المتطلبات  عملي نظري

 السابقة

 - - 3 3 المسؤولية في القانون الدولي 8802811

المعاهدات الدولية مع  8802812

التعمق)دراسة تطبيقية على دولة 

 فلسطين(

3 3 - 8802811 

 - - 3 3 االنظمة الدستورية المعاصرة 8802821

 - - 3 3 القضاء االداري 8802822

 - - 3 3 المسؤولية الجنائية وموانعها 8802831

 - - 3 3 الجرائم المستحدثة 8802832

 8802811 - 3 3 أسس البحث العلمي 8802811
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 يلي:( ساعة معتمدة يتم اختيارها مما 15) اختيارية: . مواد2

الساعات  اسم المساق رقم المادة

 المعتمدة 

المتطلبات  عملي نظري 

 السابقة

 - - 3 3 القانون والقانون المقارنفلسفة  8802911

 8802812 - 3 3 القانون الدولي البيئي 8802912

 8802812 - 3 3 القانون الدولي اإلنساني  8802913

 8802821 - 3 3 القضاء الدستوري 8802914

 - - 3 3 قضايا اسالمية قانونية معاصرة 8802921

 - - 3 3 العقود اإلدارية 8802922

 - - 3 3 دراسة قانونية بلغة اجنبية 8802900

 - - 3 3 التشريعات الضريبية 8802923

 - - 3 3 حلقة بحث 8802924

 8802811 - 3 3 القانون الدولي للبحار 8802931

 8802822 - 3 3 مسؤولية االدارة العامة عن اعمالها 8802932

 8802821 - 3 3 القانون البرلماني  8802933

 8802831 - 3 3 الطعن في المواد الجزائيةطرق  8802934

 - - 3 3 القانون الجنائي الدولي 8802941

 - - 3 3 االقتصاد السياسي 8802942

 - - 3 3 القانون الدولي االقتصادي 8802943
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  ن يقوم بنشر بحث على االقل متعلق باطروحته العلمية في احدى المجالت العلمية المحكمةا -3

 (8802900( ساعة معتمدة ورقمها )18الدكتوراه: ) أطروحة .1

 سجيل ألطروحة الدكتوراهالت

 )على نموذج خاص( يتكمج عنوان أطروحته رئ س لجنة الدكتوراهالطالب بطلب إلى   يتقد .أ

 في الفص  االول  ج التحاق الطالب لألطروحة المبدئيوذلك بهدف الحصول على التسج   

 .تع  ج  شرف له  ج قب  لجنة البرنا ج خالل الفص  االول ويتم

يقد  الطالب في  لخص  شروع للدكتوراه يتكمج الم المشروع وأهدافه وأهم ته وطريقة  .ب

التسج   . وال يستط ع الطالب في الفص  الثاني  ج التحاقه البح  والنتائج المتوقعة

 شروع البح   ج   ناقشة إثرإال بعد  وافقة المشرف  الرلمي والنهائي لموضوع االطروحة

ل تم تسج له  المشروع اعتماد والموافقة على البرنا ج برئالة المشرفقب  لجنة تحددها لجنة 

" لاعة  عتمدة بمعدل ج د جدا على االق  وعلى طالب 12بصورة رلم ة بعد اكمال "

الدكتوراه اعداد ونشر بح  علمي على االق   تص  بموضوع اطروحته بمجلة علم ة  حكمة. 

 .لألطروحةالي للتسج   الرلمي تالفص  الفي 

 عتمدة لاعات  6على ثالث  راح   تتال ة ك   رحلة بواقع   ال ا تسج   األطروحة م. يت .ت

وفي حال عد  إنهائه لمتطلبات  ناقشة األطروحة يتم احتساب  2النقاش  ج لاعت ج  و رحلة

 لاعة  عتمدة عج ك  فص  تأخ ر.
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 الرسوم الدراسية

 ( ش ك  رلو  التسج   تدفع فصل اً 750) المعتمدة،رلو  الساعة  ش ك ( 1750)


