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 عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات  .1

 تعريف بالعمادة: أ( 

جهم، ضاياهم حتى خترقمتابعة وتهم لفامهي عمادة تقوم بقبول الطالب وتسجيلهم وحفظ 

هم أهداف أامعة، وتتمثل نظمة اجلأفق ت وكما تتوىل متابعة قضايا االمتحانات والتعيينا

 .توفري خدمات متميزة للطالبالعمادة مبا يلي:

تعلقة كادميية، وامللشؤون األاعن  رةتطبيق األنظمة والقوانني والتعليمات الصاد .1

 ة.راسيلدابالقبول والتسجيل واالمتحانات والتعيينات 

وابة، من خالل الب تاورصد للعالم ي،استخدام التقنية احلديثة من تسجيل الكرتون .2

 ت.وعمل أرشيف الكرتوني للتعيينات واالمتحانا

راسية، التعيينات الدتحانات واالم وبيانات خاصة بالطالب واخلرجينيتوفري قاعدة  .3

 وإصدار تقارير وإحصائيات دورية.

 األصول. حسب هااحلفاظ على سجالت الطالب يف اجلامعة وسريت .4

 لفروع(.العمادة يف ا )وموظفي مادةلعاضبط أداء أعضاء هيئة التدريس مبا خيص عمل  .5

 .إعداد التقويم األكادميي للجامعة .6

تقسم عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات إلى سبعة أقسام ب ( 

 رئيسية هي:

 أواًل: قسم القبول والتسجيل:

هم من هم وحفظ ملفاتعة قضايامتابوع يقوم مبتابعة قبول وتسجيل الطالب يف الفرو

 بداية دخوهلم اجلامعة حتى خترجهم .

 :ثانيًا: قسم الشهادات والخريجين

خلطط اعة، حسب جلاماوع اخلرجيني اليت تصدرها فريقوم بتدقيق كشوف 

لتخرج امات ومصدقات شوف العالكار إصدكما تقوم ب ،والوثائق اخلاصة بالطلبةالدراسية 

 والشهادات الكرتونية.
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 ثالثًا: قسم االمتحانات:

كليف من حيث الت وعهافرعة يف جلاما يقوم باإلشراف على االمتحانات اليت تعقدها

طرأ قبل وأثناء الت اليت قد تحل املشكو ها بعتدقيق والتصوير باإلضافة إىل متاواإلعداد والت

 وبعد عقدها.

 رابعًا: قسم الدراسات العليا واألسرى وغرناطة

 طةون وكلية غرنااخل السجدسرى الوا الدراسات العليا طلبةيقوم بقبول وتسجيل 

 رجهم.ختل اجلامعة حتى دخوداية ن بم موإدخال عالماتهم ومتابعة قضاياهم وحفظ ملفاته

 :الداخلي خامسًا: قسم التدقيق

يل ل والتسج عمادة القبوألقسام يفها ابم يقوم بالتأكد من سالمة اإلجراءات اليت تقو

جلامعة يف كافة امللتحقني با ةالطلبات يانبيق ، كما يقوم بتدقواالمتحانات ويف فروع اجلامعة

 الفروع أواًل بأول.

 ينات:سادسًا: قسم التعي

 الطلبة اد، وإرسال إىلليف وإعدن تكم يقوم باإلشراف ومتابعة التعيينات الدراسية

 اسية.لتعيينات الدرطرأ يف اد ت قوأعضاء هيئة التدريس ومتابعة حل املشكالت اليت

 سابعًا: قسم االحتساب واالرشاد األكاديمي

ات خرى أو كليألا اجلامعاتو معةااجليقوم بإجراء احتساب الدراسة السابقة )من 

ضًا كما يقوم أي د يف اجلامعة،ب املعتمتساالحامتوسطة( للطالب امللتحقني باجلامعة وفق نظام 

 .باإلشراف على املرشدين االكادمييني يف الفروع

 ثامنًا: قسم البطاقات:

 ني.وللموظف امعةجليقوم بإصدار البطاقات للطالب امللتحقني با
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 مهام المرشد األكاديمي: ج (

 ميكن تلخيص مهام املرشد االكادميي بالتالي:

اسرروب يف خمتررتات احل اجلامعررةقهم باإلشررراف علررى تعبئررة الطلبررة اجلرردد لطلبررات التحررا      .1

 ة.طالبيبالتعاون مع موظف املختتات وجلان اإلرشاد ال

ت كليررات والتخصصررا ام وبالشرركل عرر ارشرراد الطلبررة اجلرردد وتعررريفهم بنظررام اجلامعررة ب     .2

اتهم سررب ميرروهلم ورغبررلرر ي ينااتخصررص عررة ومسرراعدتهم علررى اختيررار الاملطروحررة يف اجلام

 وخلفيتهم العلمية واملهنية.

نظمرة  فهم باراسية، وتعريدلحسب اخلطة ا مساعدة الطلبة على اختيار املقررات الدراسية، .3

 ... اخل(. والغشي ادميالفصل االكو مثل )التنبيهات اجلامعة وقوانينها

 ات خباصة.راسة واالمتحاننظم الدوعامة بمعية ونظم اجلامعة تعريف الطلبة باحلياة اجلا .4

يب يف لرى افضرل االسرال   لحصرول ع رها لمساعدة الطلبة على تنظريم اوقراتهم وحسرن اسرتثما     .5

 ل والدراسة.ني العمقته بوامل اكرة والتحصيل اجليد باالضافة اىل تنظيم 

مثرل مقررر    راسرته اجلامعيرة  دنهرا يف  مفيد رات اليت يسترتوجيه الطالب لتسجيل ودراسة املق .6

رات تطلب سابق ملقرر م تكون ص اليتتعلم كيف تتعلم ومبادئ احلاسوب ومقررات التخص

 اخرى.

لى املوقع ابعة كل جديد عني، ومتلكرتوحث الطالب على االستفادة من موقع اجلامعة اال .7

 من إعالنات وقوانني جديدة.

 (.اد ذاتيشة إرحث الطالب على وضع خطة خاصة به للتخرج. )بطاق .8

علررى  ن اسرراليب تسرراعدامعررة مررم اجلمسرراعدة الطلبررة علررى حسررن االسررتفادة  ررا تيسررر  هلرر  .9

 التحصيل العلمي.

ت ووضرعهم  ر   60٪مرن   مية أقلتراك متابعة تسجيل الطلبة ال ين حيصلون على معدالت .10

 االن ارات.لى التنبيهات وصلوا عطر وحياملراقبة األكادميية حتى ال يدخلوا دائرة اخل

م حتررى يتخرجرروا يف سررائر شررؤونه تررابعتهممررة ومالهتمررام بالطلبررة املتميررزين يف الثانويررة العا ا .11

 بتفوق.

اعات م احتسرابه مرن سر   ا قرد يرت  مر بيران  وإرشاد الطلبة ال ين يرغبرون  ويرل ختصصراتهم،      .12

 كانوا قد درسوها.

وافقها مع ا وتالتأكد من دقتهوادميية االك متابعة اخلطط الدراسية املوجودة على البوابة  .13

 ما جد من قوانني وتعديالت.

 ض الطلبة.اصة ببعت اخلالتنسيق مع اعضاء هيئة التدريس يف حل املشكال .14
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ر والتواصرل   رين بشركل مسرتم   واملنؤجلنياالطالع على بيانات الطلبة من املستنكفني وامل .15

قبرول  التنسريق مرع قسرم    جدت بالان و معهم وحماولة فهم ظروفهم والسعي حلل اي مشكلة

 .يف الفروع التسجيلو

 المستخدمة:  المصطلحات الجامعيةد. 

للطالب   افساح اجملالتهدف إىلوضها، جمموعة من التخصصات املرتبطة ببع ي: هالكلية   .1

 .رأكثأو  صص واحدوي الكلية خت اختيار ختصص مناسب له، وقد يف 

ى علر وهري مبنيرة    ي معرني، ختصص : هو جمموعة من املقررات  تقع ضمن حقلالتخصص .2

 ب عنرد . وينرال الطالر  ةمرة موحرد  اف عااسس تنظيمية معينرة وتهردف عيعرا إىل  قيرق أهرد     

 ه.بال ي التحق  خصصالتيف  وريوسدراسة ه   املقررات بنجاح درجة البكال اكماله

يت  ويهرا جمموعرة   ة املتكاملة الملرتابطيات اجمموعة من املفاهيم واملبادئ والنظر :املقرر .3

 .ساعات املعتمدةد من القل له عدمستسم إك الدراسيةيف اخلطة وحدات دراسية تظهر 

املقررر ورقمره    الكليرة ومسرتوى   شرري إىل قرر ويامل بعنوانهو الرقم ال ي يرتبط : رقم املقرر .4

لرابعرة مرن   زلرة ا تري يف مرلء املن  قيم اآلم الرتمنازل وقد اعتمدت اجلامعة نظا أربعويتألف من 

 اليمني يف رقم املقرر:

 

 الرقم الكليةاملقرر/ 

 0 ةيسيأسلتامتطلبات اجلامعة / املقررات 

 1 ةيقيطبلتكلية التكنولوجيا و العلوم ا

 2 كلية الزراعة

 3 ةريساألكلية التنمية االجتماعية و 

 4 يةادواالقتص اإلداريةكلية العلوم 

 5 العلوم الرتبوية كلية 
 6  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 7 الماالعكلية 

 8 االدابكلية 
 

ا  فيما إذا كران  م يدل على مستولئت برققرر مكما أن املنزلة الثالثة من اليمني من رقم امل

يرة فتردالن علرى رقرم     والثان األوىل ملنرزلتني ا، وأمرا  الرابرع  أوالثالرث   أوالثراني   أو األولمن املسرتوى  

 .ةاملقرر ضمن املستوى الواحد ضمن الكلية املعني
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العلرروم ليررة كيف علرريم قررويم يف الرتعلم والت القيرراس والت( ملقرررر 5320لررى ذلررن فرران رقرم ) وكمثرال ع 

 يدل على ما يأتي:الرتبوية 

( يدل على مستوى املقرر 3رقم )، والبوية العلوم الرت ي( يدل على رقم الكلية وه5الرقم ) 

 لية.لكاملقرر ضمن املستوى وا ( يدالن على رقم20(،  والرقمان )الثالث)املستوى 

ختياريرة  منهرا واال  جباريرة اإلرات املقرر  : هي اخلطة اليت تتضرمن عيرع  الدراسي اخلط   .5

تخررج  ل علرى شرهادة ال  ن احلصرو مكن مر اليت يتوجب على الطالب دراستها بنجاح حتى يرت 

 )الدرجة العلمية( يف حقل ختصصه.

صرررص يرررا يف عررردد احلرتجرررم عملر وت: هررري وحررردة وزن علميرررة للمقررررالسةةة ا  املدت ةةةد  .6

 على مدى فصل دراسي. رل لن املقر األسبوعية

 ر الالحق .ل تسجيل املقرلطالب قبرسه ايدال ي هو املقرر  :املتطلب الس بق لل قرر .7

اجلامعرة   لبرة طامة اليت على الع مييةكادواألهي املقررات الثقافية  :متطلب ت اجل مد  .8

ة مرن  ة عامرة مشررتك  اعرد قو بنراء  سها فهاهلدف من تدري أما. دراستها يف عيع الكليات

 .الطلبةاملعارف واملهارات األساسية لدى عيع 

 قررررات ختصررص معررني دراسررة مالررب لهرري املقررررات الرريت تعررد الط   :متطلبةة ت الكليةة   .9

 ج.للتخر الدراسية من خطتهمن ض بنجاح اكماهلاوتتكامل معه ويتوجب على الطالب 

( 77 يقررل عررن )ال طالررب مررايرره الفوهررو برنرراما دراسرري يأخرر     التخصةةص املردةةر : .10

 رجررةدللحصررول علررى  الكليررة،معررة وسرراعة معتمرردة يف التخصررص إىل جانررب متطلبررات اجلا

  .صصهخت جمال صلة يفالبكالوريوس ، و يعطي الطالب معرفة شاملة ومف

 جلامعررة والكليرررة طلبرررات اىل متإيأخرر  فيررره الطالررب إضررافة      :ملةةو    التخصةةص ا  .11

 يردرس اضرافة اىل  سيًا، ورئيًاختصص اويعتت ه ( ساعة معتمدة يف التخصص، 65-66)

  خر .افرعي صص ختمن  ( ساعة معتمدة29 - 27)ذلن 

( ساعة معتمدة من  29 – 27الب ) برناما دراسي يأخ  فيه الط الدراي:التخصص  .12

 ختصصه .خارج 

ؤدي تر تخصرص معرني حيرث    برتبطرة  ة واملهي املقررات املتكاملر  :ي املقررات التخصص .13

 يس.صص رئومهاراته يف جمال خت إىل زيادة معارف الطالب

  .عةن مقررات اجلاممراستها دطالب ال رات اليت خيتارهي املقر :احلر املقررات  .14
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( 16مردتها ) واسرة ونهايتهرا،   دء الدربرني بر   : هو الفرتة الزمنيرة املمتردة  الدراسيالدصل  .15

 أسبوعا.

لفصررل ها الطالررب يف الرريت درسرررات اهررو معرردل عالمررات عيررع املقررر  :املدةةدا الدصةةلي .16

 الواحد جناحًا ورسوبًا.

لها يف ح للطالرب بتسرجي  لريت يسرم  تمردة ا : هو جمموع عردد السراعات املع  الدراسيالدبء  .17

 الواحد. الدراسيالفصل 

الواحرد  ي الدراسر ل الفصرل  طالرب خرال  ا الهي األعمال اليت يقوم به :الدصلي  األا  ا .18

ف عضرو  قيرة  رت إشررا   بية أو تطخمتير  نات وأحباث وتقارير وأعمرال يتعيامتحانات ومن 

 تدريس.الهيئة 

انتهائهرا  بردء الدراسرة و  لتسرجيل و اعيرد  : يصردر سرنويًا و يتضرمن موا   التقويم اجل مدي .19

 االمتحانات والعطل الرمسية.مواعيد و

معرة  اجلاكليرات   ىحرد اجلون يف املس الطالب  هم :الطالب املسجلون لدرج  ال ي  .20

أو غري  متفرغني ًاطالب وايكون وقد ،بهدف احلصول على إحدى درجات اجلامعة العلمية

 متفرغني حسب إمكاناتهم وظروفهم.

سررة لدرا باجلامعررةن مللتحقرروالطررالب ا هررم : الطةةالب  ةةس املسةةجلة لدرجةة  ال يةة    .21

 مية.رجة علدال تؤدي اىل احلصول على  مقرر/ مقررات معينة

ين وأعضراء  رشرد وبني امل طلبةالبني  شر فيماجيري فيه التفاعل املبااملكان ال ي : الدرع .22

اخلرردمات واملشررورة و رشررادواإلنصررح مون ال يف امليرردان الرر ين يقرردنيترردريس العرراملالهيئررة 

 فيما يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم. للطلبة

طة دراسته فيما يتعلق خب للطالب لتوجيههو الشخص ال ي يقدم ا :األك  ميي  املرشد .23

ت لررب علررى املشررركال  لرررى التغع سرراعدة الكليرررة إضررافة إىل امل  تطرحهررا واملقررررات الرريت   

 اليت تؤثر يف دراسته. األكادميية

هررو االختصاصرري يف امليرردان الرر ي يشرررف علررى سررري دراسررة       :تةةدري الاضةةو ئي ةة    .24

 متابعررةإضررافة إىل  ،الرريت تعرتضرره  الدراسرريةالطالررب ومسرراعدته علررى حررل املشرركالت    

ث والتقارير اليت على البحو واإلشرافنات يالنشاطات األكادميية للطالب وتصحيح التعي

يقررردمها يف أي مرررن املقررررررات، إضرررافة إىل تنفيررر  تعليمررررات اجلامعرررة خبصرررو  عقررررد       
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االمتحانات وتصحيح أوراقها ورصد نتائجها، وهو حلقة االتصال الشخصري برني الطالرب    

 .واجلامعة

 سياسة القبول هـ .

اق باجلامعة أن لتحلراغبني االاالطالب  علىو، تتبنى اجلامعة يف سياسة القبول أسلوبًا مرنًا

 تتوافر لديهم الشروط اآلتية:

ج ولكرن  ر عرن سرنة التخرر   غرض النظر  بدهلرا  احلصول على شهادة الثانوية العامرة أو مرا يعا   .1

 % للتوجيهي اجلديد. 65% للتوجيهي القديم و 55مبعدل ال يقل عن 

يف ي ناعوالصرر التكنولرروجيو لعلمرريالفرررع يقبررل طلبررة شررهادة الدراسررة الثانويررة العامررة  ا .2

 عيع الكليات والتخصصات.

 ،الصررناعي ، ونية )األدبرري( االنسررا  لعلرروم يقبررل طلبررة الثانويررة العامررة للفررروع األخرررى )ا      .3

دارة ملنزلري، واإل د ااإلقتصا، وفندقيالو ،الشرعيو ،التمريضيو ،التجاريو ،الزراعيو

التخصصرات  و الكليرات  ( ، يف....اخل عمال،، والريادة واالالتعليم الصحياملعلوماتية، و

ادة ريطة أن تكرون شره  شر  الجيةرات عاألكادميية بعد اجتيازهم المتحان خا  يف مقر

وز هلررم ، وال جيرر ق العمررللرريس لسررو معي والدراسررة الثانويررة العامررة موجهررة للتعلرريم اجلررا   

رات العالجيرررة  املقررررحهم يفتسرررجيل أيرررة مقرررررات ختصصرررية يف أي ختصرررص قبرررل جنرررا

 املطلوبة ل لن التخصص.

علرريم تقرراف   يف ختصررص  رة االون وزالي شررهادة الثانويررة الشرررعية الصررادر عرر  يقبررل حررام  .4

 الرتبية اإلسالمية فقط .

ظر إىل جلامعة دون النطرحها اليت تايقبل حاملي شهادة البجروت يف عيع التخصصات  .5

 املعدل وسنة التخرج.

ات اجملتمع، يعات األخرى وكلن اجلامليها مالراغبني يف االنتقال ا الطلبةتقبل اجلامعة  .6

عرات، حبرد   ا يف تلرن اجلام دراسته ق هلموحيتسب هلم عدد من الساعات املعتمدة اليت سب

( 52قردار  ) متمرع حبرد أقصرى    كليرات اجمل  مرن و( سراعة معتمردة،    62أقصى مقردار  ) 

 دراسة السابقة.تساب الية احساعة معتمدة وذلن حبسب الشروط الناف ة يف آل

% يف الثانويررة العامررة وفررق نظررام    55ل معرردالتهم عررن  تقبررل اجلامعررة الطررالب الرر ين تقرر     .7

 .لعالياالتجسري املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم 

 المجنليزيرة واالعر  للغرة اال ا اتصصر هناك بعض الشرروط اخلاصرة لقبرول الطرالب يف خت      .8

 .والزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

االلتحراق االلكرتونري مرن خرالل موقرع      بإمكان الراغبني االلتحاق باجلامعة تعبئة طلب   .9

 .www.qou.eduاجلامعة على االنرتنت 

http://www.qou.edu/


 

 

 

 

  للدراسة يف اجلامعةلنيجدول املقررات العالجية لتخصصات شهادة الثانوية العامة ) التوجيهي ( للطلبة املقبو

 

 

 . يشرتط يف االلتحاق ببعض التخصصات دراسة واجتياز الطالب بنجاح مقررات عالجية وفق اجلدول امل كور أعال 
 ( اشارة- - -  يقبل  بدون امتحان عالجي .  (-
  ال يقبل يف ه ا التخصص.( ×)اشارة 

نوع       

 التوجيهي

 

 الكلية التخصص  

 جاريالت الزراعي

علوم 

 إنسانية

 الفندقي التمريضي

 االقتصاد املنزلي

 /"تربية الطفل 

تفصيل مالبس/ 

 "جتميل

 اإلدارة

 املعلوماتية

 الشرعي

التعليم 

 الصحي

  تكنولوجيا املعلومات
، فيزياء × × × × × × ITC واالتصاالت 

 × × رياضيات

أنظمة املعلومات 
  CIS  احلاسوبية

إجنليزي، 
 رياضيات

 إجنليزي،
 رياضيات رياضيات رياضيات إجنليزي، رياضيات رياضيات رياضيات رياضيات رياضيات

 العلوم
رياضيات، 
فيزياء، 
 كيمياء

رياضيات، 
فيزياء، 
 كيمياء

رياضيات، 
فيزياء، 
 كيمياء

فيزياء، 
 رياضيات

رياضيات، 
فيزياء، 
 كيمياء

 رياضيات، فيزياء، أحياء
فيزياء، 
كيمياء، 

 أحياء

رياضيات، 
 فيزياء، 

كيمياء،  
 أحياء

فيزياء، 
 كيمياء

رياضيات  ،  رياضيات، فيزياء رياضيات رياضيات رياضيات رياضيات رياضيات الرياضيات 
 رياضيات رياضيات  فيزياء 

كيمياء،  ---- الزراعة
 أحياء، 

كيمياء، 
 أحياء، 

اللغة  
 اإلجنليزية

كيمياء، 
أحياء، 
 إجنليزي

ياء، كيم كيمياء،احياء إجنليزي، رياضيات 
 أحياء

اجنايزي، 
 رياضيات

1
6
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 اديميةتعليمات منح درجة البكالــوريوس في التخصصات األكـــ و.

التخصصررررات  : تسررررمى هرررر   التعليمررررات ح تعليمررررات مررررنح درجررررة البكررررالوريوس يف (1املةةةة     

 األكادمييةح.

تسري أحكام ه   التعليمات علرى الطرالب املسرجلني لنيرل درجرة ح البكرالوريوس ح        :(2امل     

 األكادميية اليت تقدمها اجلامعة. التخصصات يف أي من 

 الخطة الدراسية
يقر جملس اجلامعة اخلطط الدراسية اليت تؤدي إىل نيل درجة ح البكرالوريوس ح يف   :(3امل     

توصرررية اجمللرررس  تخصصرررات األكادمييرررة الررريت تقررردمها اجلامعرررة، وذلرررن بنررراء  علرررى     الأي مرررن 

 جملس الكلية.االكادميي  و

  :(4امل     

لررى درجررة   تنظرريم اخلطررة الدراسررية حبيررث يكررون عرردد السرراعات املعتمرردة املطلوبررة للحصررول ع      

 كما يأتي: التخصصات البكالوريوسح يف أي من 
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 أواًل: التخصصات املنفردة 

 التخصصات املنفردة وعدد الساعات لكل ختصص موزعة حسب الكليات:

 عدد الساعات / منفرد التخصص الكلية الرقم

1. 
التكرولوجي  

  الدلوم التطبيقي 

 127 أنظ   املدلوم ت احل سوبي 

 127 تكرولوجي  املدلوم ت  االتص الت .2

 127 الري ضي ت .3

4. 
 الوراا 

 146 الرب تي  الوق ي  اإلنت  

 146 اإلنت   احليواني .5

6. 
التر ي  

االجت  اي  

  األسري 

 126 اخلدم  االجت  اي 

 126 تر ي  اجملت ع احمللي .7

 126 را ي  الطدل .8

 126 تر ي الروع االجت  اي  قض ي  ال .9

10. 

الدلوم اإل اري  

  االقتص  ي 

 126 إ ار  األا  ا

 126 االقتص   .11

 126 احمل سب  .12

 126 الدلوم امل لي   املصرفي  .13

 126 التسويق .14

 129 اإل ار  الصحي  .15

16. 

 الدلوم الرتبوي 

 128 املرحل  األس سي  األ ىل

 128 اإلسالمي تدليم الرتبي   .17

 128 تدليم االجت  اي ت .18

 128 الرتبي  اخل ص  .19

 128 مص  ر التدلم  تكرولوجي  التدليم .20

21. 
 اإلعالم

 127 اجلديد اإلاالم

 127 الدالق ت الد م   اإلاالن .22

23. 

 اآلداب
 127 اللغ  الدربي   آ ابه 

 127 اللغ  اإلجنليوي   آ ابه  .24

 127  آ ابه ي  اللغ  الدرب .25
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 ( رئيس / فرعي) ثانيًا: التخصصات املزدوجة

التخصصررات املزدوجررة )رئرريس / فرعرري( وعرردد السرراعات لكررل ختصررص موزعررة حسررب        

 الكليات:

 الكلية الرقم

التخصص / 

 الرئيس

 عدد الساعات املسموحة امساء التخصات الفرعية

1. 

التكرولوجي  

 الدلوم 

 التطبيقي 

أنظ   

املدلوم ت 

 سوبي احل 

تكرولوجي  املدلوم ت  االتص الت، 

أمن الري ضي ت، تقري ت الويب، الوم، 

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم املدلوم ت ،

اإل اري   اإلقتص  ي ، الرتبي ، اللغ  

 ، اللغ  الدرنسي .االجنليوي   آ ابه 

133 - 135 

2. 

تكرولوجي  

املدلوم ت 

  االتص الت

إ ار  لوم ت ، أمن املدتسويق، تقري ت الويب، 

، أا  ا، حم سب ، اللغ  االجنليوي   آ ابه 

 اللغ  الدرنسي .

133 

 الوم .3

أمن املدلوم ت أنظ   املدلوم ت احل سوبي ، 

الرتبي ، تقري ت الويب، ري ضي ت، اللغ  ، 

 ، اللغ  الدرنسي .االجنليوي   آ ابه 

133 - 135 

 ري ضي ت .4

، تقري ت الومأنظ   املدلوم ت احل سوبي ، 

 تكرولوجي  املدلوم ت  االتص الت،الويب، 

الرتبي ، اقتص  ، حم سب ، أمن املدلوم ت، 

 ، اللغ  الدرنسي .اللغ  االجنليوي   آ ابه 

133 - 135 

5. 

التر ي  

االجت  اي  

  األسري 

اخلدم  

 االجت  اي 

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  

ت  االقتص  ي ، ري ضي ت، الوم، تقري 

الويب، مجيع ختصص ت كلي  اآل اب، 

تربي ، مجيع ختصص ت كلي  التر ي  

الرتبي  ، االجت  اي   األسري  األخرى

 اخل ص .

133 - 135 

6. 

تر ي  

اجملت ع 

 احمللي

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  

 االقتص  ي ، ري ضي ت، الوم، تقري ت 

الويب، مجيع ختصص ت كلي  اآل اب، 

ع ختصص ت كلي  التر ي  تربي ، مجي

133 - 135 
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 الكلية الرقم

التخصص / 

 الرئيس

 عدد الساعات املسموحة امساء التخصات الفرعية

 .االجت  اي   األسري  األخرى

 را ي  الطدل .7

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  

 االقتص  ي ، ري ضي ت، الوم، تقري ت 

الويب، مجيع ختصص ت كلي  اآل اب، 

تربي ، مجيع ختصص ت كلي  التر ي  

 .االجت  اي   األسري  األخرى

133 - 135 

8. 

ع الرو

اإلجت  اي 

 قض ي  

 التر ي 

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  

 االقتص  ي ، ري ضي ت، الوم، تقري ت 

الويب، مجيع ختصص ت كلي  اآل اب، 

تربي ، مجيع ختصص ت كلي  التر ي  

 .االجت  اي   األسري  األخرى

133 - 135 

9. 

الدلوم اإل اري  

  االقتص  ي 

 إ ار  األا  ا

لي  الدلوم اال اري  مجيع ختصص ت ك

 االقتص  ي  األخرى، مجيع ختصص ت 

كلي  اآل اب، أنظ   املدلوم ت احل سوبي ، 

الري ضي ت، تقري ت الويب، تر ي  اجملت ع 

 .احمللي، الرتبي 

133 - 135 

 االقتص   .10

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  

 االقتص  ي  األخرى، مجيع ختصص ت 

املدلوم ت احل سوبي ،  كلي  اآل اب، أنظ  

الري ضي ت، تقري ت الويب، تر ي  اجملت ع 

 .احمللي، الرتبي 

133 - 135 

 احمل سب  .11

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  

 االقتص  ي  األخرى، مجيع ختصص ت 

كلي  اآل اب، أنظ   املدلوم ت احل سوبي ، 

الري ضي ت، تقري ت الويب، تر ي  اجملت ع 

 .لرتبي احمللي، ا

133 - 135 

 135 - 133مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  الدلوم امل لي   .12
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 الكلية الرقم

التخصص / 

 الرئيس

 عدد الساعات املسموحة امساء التخصات الفرعية

 االقتص  ي  األخرى، مجيع ختصص ت   املصرفي 

كلي  اآل اب، أنظ   املدلوم ت احل سوبي ، 

الري ضي ت، تقري ت الويب، تر ي  اجملت ع 

 .احمللي، الرتبي 

 التسويق .13

م اال اري  مجيع ختصص ت كلي  الدلو

 االقتص  ي  األخرى، مجيع ختصص ت 

كلي  اآل اب، أنظ   املدلوم ت احل سوبي ، 

الري ضي ت، تقري ت الويب، تر ي  اجملت ع 

 .احمللي، الرتبي 

133 - 135 

14. 
اإل ار  

 الصحي 

أنظ   املدلوم ت احل سوبي ، تقري  الويب، 

ري ضي ت، تر ي  اجملت ع احمللي، االقتص  ، 

 ، اللغ  الدرنسي .سب ، التسويقاحمل 

135 

 الدلوم الرتبوي  .15
الرتبي  

 اخل ص 

اللغ  الدربي   آ ابه  ، اللغ  االجنليوي  

، اخلدم   آ ابه ، الدلوم ، الري ضي ت

 االجت  اي .

138 

 اإلعالم .16
 اإلاالم

 اجلديد

اللغ  الدربي   آ ابه ، اللغ  االجنليوي  

  آ ابه ، اللغ  الدرنسي .
133 

17. 

 اآل اب

اللغ  الدربي  

  آ ابه 

، اللغ  الدرنسي ،   آ ابه  اللغ  االجنليوي 

 الرتبي ، االاالم اجلديد.
133 - 135 

18. 

اللغ  

اإلجنليوي  

  آ ابه 

، اللغ  الدرنسي ،   آ ابه  اللغ  الدربي 

 الرتبي ، االاالم اجلديد.
133 - 135 

19. 
 الدربي اللغ  

  آ ابه 

اا  ا، االقتص  ، التسويق، احمل سب ، ا ار  

الدلوم امل لي   املصرفي ، اال ار  الصحي ، 

االاالم اجلديد، اللغ  الدربي   آ ابه ، 

 اللغ  االجنليوي   آ ابه ، اللغ  الدرنسي .

133 - 135 
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 تتكون اخلطة الدراسية ألي ختصص من: ب.

 عني:وتقسم إىل نو،  ( س ا  مدت د 24 متطلب ت اجل مد   (1)

 ( س ا  مدت د   ئي:21  االجب ري  متطلب ت اجل مد  –أ 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 ساعة 30انهاء  - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 *  الثقافة االسالمية 0206

 - 1 20 21 اجمل وع
 

 

مرهةةة  مدت ةةةد   سةةة ا ت( 3يةةةدرل الط لةةةب   :متطلبةةة ت اجل مدةةة  االختي ريةةة  -ب

  ئي:

 ن املقررعنوا رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد: التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية * 0306
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ويعتررت مقرررر الثقافررة  ، ( متطلررب جامعررة اجبرراري  0306يعتررت مقرررر املسررؤولية اجملتمعيررة )   * 

  .كلية التنمية االجتماعية واالسرية فقط لطلبةمتطلب جامعة اختياري ( 0206)االسالمية 

 

تشركل قاعردة   مقررات وهي ( ساعة معتمدة ، 18 - 15)ترتاوح بني  متطلب ت الكلي  (2)

 .الكليةعريضة لتخصصات 

 موزعة ساعاتها املعتمدة على النحو االتي: : مقررات ختصصي  (3)

 ( ساعة معتمدة.98 – 79وعدد ساعاتها ) التخصصات املنفردة .أ

 التخصصات املزدوجة .ب

 ( ساعة معتمدة.69 – 66)رئيسي( وعدد ساعاتها ) .1

 ساعة معتمدة.( 29 – 27))فرعي( وعدد ساعاتها  .2

خيتارها الطالب من أي ختصص مرن   د أقصىكح ساعات معتمدة 6وهي  :مقررات حر  (4)

 قرررات بإسرتثناء امل  ، التخصصات املطروحة يف اجلامعرة خرارج اخلطرة الدراسرية لتخصصره     

 .ال يسمح بتسجيلها كمقررات حرة اليت

تصررنف مقررررات اخلطررة الدراسررية علررى أسرراس مسررتويات أربعررة، وترررقم وفررق هرر        :(5املةة     

عة وي كر أمام كل مقررر منهرا عردد السراعات املعتمردة      املستويات حبسب أسس تعتمدها اجلام

 واملتطلبات السابقة له.

 : (6امل     

خرالل   الطالرب  تعرف الساعة املعتمدة الواحدة يف املقرر النظري جبهد دراسي منظم يقوم بره   .أ 

 ملدة ستة عشر أسبوعًا توزع على النحو اآلتي:االسبوع 

ادة العلمية يف كتاب املقررر واإلجابرة عرن أسرئلة التقرويم      ساعة وثالثة أرباع الساعة لقراءة امل (1

 ال اتي وتنفي  التدريبات والتطبيقات املرافقة.

 نصف ساعة لالستعداد لالمتحان املقرر واجللوس إليها. (2

 ربع ساعة للقاءات األسبوعية مع أعضاء هيئة التدريس. (3

 نات الدراسية وكتابة تقارير األحباث.ينصف ساعة الجناز التعي (4

يقرروم برره  مررنظم وعملرري  جبهررد دراسرري   تعرررف السرراعة املعتمرردة الواحرردة يف املقرررر العملرري    .ب

 ملدة ستة عشر أسبوعًا توزع على النحو اآلتي:خالل االسبوع الطالب 

 نصف ساعة للقراءة والتحضري للتجربة وااللتقاء مع أعضاء هيئة التدريس. (1

 ساعتان للقيام بالتجارب العملية. (2
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 وكتابة تقارير عن نتائا التجارب. التعييناتجناز ربع ساعة ال (3

 ربع ساعة لالستعداد لالمتحانات املقررة. (4

 السنة الدراسية

تة عشرر أسربوعًا   مردة كرل منهمرا سر     دراسيني،  تتكون السنة الدراسية من فصلني  (:7امل     

 .( اسبوعًا دراسيًا12وفصل صيفي مدته )دراسيًا، 

 مدة الدراسة

دراسررية، واحلررد ( فصررول 6)د األدنررى ملرردة الدراسررة لنيررل درجررة البكررالوريوس  احلرر (:8املةة     

 ، وال  تسب الفصول الصيفية من ضمن املدة الدراسية.فصاًل دراسيًا (24)األعلى 

 القبـــول

 يتم قبول الطالب يف أحد التخصصات اليت تقدمها اجلامعة وفق اإلجراءات اآلتية: :(9امل     

التخصررص الرر ي يرغررب   مبينررًا فيررهالكرتونيررًا  باجلامعررة اللتحرراق اخلررا  يعبررا الطالررب طلررب ا  .أ

 .االلتحاق به

بالوثرائق الرمسيرة الريت تطلبهرا      بره  بتزويرد الفررع الر ي التحرق     يقوم الطالب بعرد قبولره الكرتونيراً    .ب

 اجلامعة.

 يصدر قرار قبول الطالب يف التخصص من فرع اجلامعة متضمنًا ختصصه، ويبلغ به الطالب.  .ج

بامللفرات والسرجالت والبطاقرات وغرري ذلرن       تفظ قسم القبول والتسجيل واالمتحانات يف الفرعحي .د

 من الوثائق اليت تتعلق بقبول الطالب وسري  يف الدراسة.

 التسجيـل

  : (10امل     

يعتت الطالب مسجاًل للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقرل عرن أربرع سراعات معتمردة يف ذلرن        .أ

 الفصل.
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األعلررى لعرردد السرراعات املعتمرردة الرريت يسررمح للطالررب بتسررجيلها يف الفصررل الدراسرري        احلررد .ب

 الفصل الصيفي.معتمدة يف  ساعة (12)( ساعة معتمدة، و18الواحد )

جيرروز للطالررب املتوقررع خترجرره يف فصررل دراسرري أن يسررجل يف ذلررن الفصررل مررا ال يزيررد علررى    -ج

 .الفصل الصيفية يف معتمد ساعة (15)( ساعة معتمدة وال يزيد على 21)

  (:11امل     

يستطيع الطالب احلصول على اإلرشاد األكادميي من خالل الدخول على موقع اجلامعة قبل  أ.

 يف الفرع. املرشد االكادمييكماله لعملية التسجيل االلكرتوني، أو من خالل إ

أو مل يرنجح  يسمح للطالرب بتسرجيل أي مقررر إذا كران قرد درس املتطلرب السرابق وجنرح فيره           .ب

سررجيل هلرر ا املقرررر خارجهررا، أو إذا كرران خترجرره يتوقررف علررى الت وفيرره، سررواء يف اجلامعررة أ

 السابق، على أن ال يكون للمقرر أكثر من متطلب سابق .ومتطلبه 

ال يتعرار  مرع شرروط    مبرا  الدراسية :  جيوز للطالب أن يسجل ملقررات خارج خطته (12امل     

 لسراعات املعتمردة لتلرن املقرررات مرن برني السراعات املعتمردة املطلوبرة         دراسة املقرر، وال  سرب ا 

 للتخرج.

  :(13امل     

إضافة أو سحب أي مقرر دراسي خالل أسبوع قبل بداية الفصل الدراسري ،   يسمح للطالب أ.  

وثالثة أيرام   الفصل الصيفيآخر من بداية الفصل الدراسي ، وثالثة أيام قبل بداية واسبوع 

 ه.من بدايت

االنسررحاب مررن دراسررة أي مقرررر قبررل ترراريخ عقررد   قررة مرردير الفرررع يسررمح للطالررب بعررد مواف .ب

االمتحانات النهائية بأسبوع واحد على األقل، على أن يتم إعالم مدير الفرع خطيرًا بر لن،   

هرر   احلالررة يثبررت يف السررجالت الرمسيررة يف كشررف عالمررات    النمرروذج املعتمررد، ويفوفررق 

 حب ( مقابل املقرر ال ي انسحب منه.الطالب مالحظة ) منس

: يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان قرد درسره، و سرب العالمرة األخررية للمقررر       (14امل     

يف حساب املعردل الفصرلي واملعردل الرتاكمري، كمرا حيسرب عردد سراعات املقررر املعتمردة مررة            

 واحدة فقط ألغرا  التخرج.
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 ماتاألعمال الفصلية واالمتحانات والعال

 األعمال الفصلية للمقرر: :(15امل     

 لتحق به.طلوب من اللقاءات يف الفرع ال ي احضور العدد امل .أ

 املكتوبة والنشاطات االلكرتونية.  التعييناتإلجابة عن ا .ب

 إجناز األحباث املطلوبة. .ج

 القيام باألعمال املختية أو التطبيقية. .د

 من الفصل الدراسي.الثامن والسابع التقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني  . 

 التقدم لالمتحان العملي قبل االمتحانات النهائية باسبوع. .و

 التقدم لالمتحان النهائي خالل األسبوع األخري ) السادس عشر ( من الفصل الدراسي. .ز
 

  :(16امل     

 : عدد اللقاءات الصفية املطلوب حضورها:أوال

وفرررق   ةالنظريررر اتللمقرررررالدراسررري  املطلررروب حضرررورها يف الفصرررلحيررردد عررردد اللقررراءات  .أ

 :التالياملعتمدة على النحو  الساعات

 مدة كل لقاء بالساعة عدد اللقاءات املطلوب حضورها عدد الساعات املعتمدة للمقرر

1 4 1 
2 8 1 
3 8 1.5 
4 8 2 

السراعات  وفرق  يف الفصرل الدراسري    للمقرر العملي املطلوب حضورها  حيدد عدد اللقاءات  .ب

 :مدة على النحو التالياملعت

 مدة كل لقاء بالساعة عدد اللقاءات املطلوب حضورها عدد الساعات املعتمدة للمقرر

1 16 1 
2 16 2 
3 24 2 
4 32 2 



 

27 
 

 

 حيدد عردد اللقراءات للمقررر النظرري الر ي يتضرمن جوانرب عمليرة كمرا ورد يف الفقررة )أ(            .ج

يف الفقرة )ب( مرن هر   املرادة للجانرب      من ه   املادة للجانب النظري من املقرر، وكما ورد

 العملي من املقرر.

البنرد رقرم )أوال(     يفالصفية يف الفصرل الدراسري وفرق مرا ذكرر       يعتت حضور الطالب للقاءات : ثانيا

 . الصفية املخصصة للمقرر اللقاءات % من 25 له التغيب عن أكثر من  وال جيوز إلزاميا،

 التعيينات الدراسية
للمقرر وزمن اإلجابة عن كل تعيني منها وفق سراعات املقررر    التعييناتحيدد عدد  :(17امل     

 املعتمدة على النحو اآلتي:

 زمن اإلجابة عن كل تعيني بالساعة التعييناتعدد  عدد الساعات املعتمدة للمقرر

1 2 3 
2 2 6 
3 2 9 
4 2 9 

 

 (: 18امل     

للتعيني الثراني مرن    ًا( يوم80ومًا للتعيني األول و)( ي40خالل ) التعييناتتقدم اإلجابات عن  .أ

بداية الفصرل وتقردم تقرارير األحبراث وتقرارير األعمرال املختيرة والتطبيقيرة إىل عضرو هيئرة           

. وإذا تعر ر  العمرادة ددها ل فيه الطالرب وفرق املواعيرد الريت  ر     التدريس  يف الفرع ال ي سج

حملدد تعتت عالمته يف ه ا العمل ) صفرًا( عليه بعد ذلن تقديم أي عمل  فصلي يف املوعد ا

 مال املطلوبة منه قبل بدء االمتحان النهائي.االعوعلى أي حال على الطالب أن يقدم 

يقوم عضو هيئة التدريس بتسلم اإلجابرات عرن التعيينرات الدراسرية واألنشرطة اإللكرتونيرة        .ب

ا ومناقشرتها مرع الطرالب    وتقارير األحباث  وفق  مواعيدها احملددة ، كما يقوم بتصحيحه

مررن ترراريخ تسررلمه هلررا، أمررا تقررارير األعمررال     اسرربوعورصررد عالماتهررا يف مرردة ال تزيررد علررى   

املختية والتطبيقات فيقوم بتصحيحها ومناقشرتها ورصرد عالماتهرا أوال برأول ويف موعرد ال      

 يتجاوز نهاية االمتحانات النهائية بثالثة أيام.
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 يةالنهائو النصفية االمتحانات

  (:19امل     

يشرتط لدخول الطالب االمتحان النهائي لكل مقرر أن يكون قد حضرر احلرد األدنرى مرن      .أ

 ( من ه   التعليمات.16اللقاءات الواردة يف املادة )

باسررتثناء  يعقررد االمتحرران النصررفي يف االسرربوع السررابع والثررامن مررن بدايررة الفصررل الدراسرري  .ب

ئي يف نهاية الفصل الدراسري وفرق ترتيبرات التقرويم     يعقد االمتحان النهاو الفصل الصيفي، 

 األكادميي من عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات.

النهائيررة الصررادر عررن عمررادة القبررول والتسررجيل   و النصررفية يعلررن الفرررع برنرراما اإلمتحانررات  .ج

واإلمتحانررات كمررا يعلررن توزيررع الطررالب علررى قاعررات االمتحانررات، هرر ا إضررافة إىل وضررع     

إلعالن يف مكان بارز من لوحة اإلعالنات يف الفرع وعلرى البوابرة األكادمييرة،    نسخة من ا

النهرائي، مبرا يف ذلرن إعرداد     النصرفي و وذلن قبل شهر على األقل من تاريخ عقرد االمتحران   

 الرتتيبات اخلاصة بعقد  للطالب من ذوي االحتياجات واحلاالت اخلاصة.

  :(20امل     

النهرائي للمقررر حبسرب عردد سراعاته املعتمردة: حبيرث ختصرص         النصرفي و  سب مدة االمتحان 

 سرراعة ونصررفسرراعة امتحرران لكررل سرراعة معتمرردة علررى أن ال تزيررد مرردة االمتحرران علررى     نصررف 

 للمقررات النظرية، ويعد االمتحان حبيث يستويف الشروط اآلتية:

 أن تستغرق اإلجابة عن أسئلته املدة الزمنية املخصصة له. .أ

 للمقرر وبشكل متوازن.املطلوبة يف اإلمتحان حدات أن يكون شاماًل للو .ب

أن يركرررز علرررى اسرررتيعاب الطرررالب للمفررراهيم والتعميمرررات واملهرررارات األساسرررية للمقررررر،    .ج

وقدرتهم علرى اسرتخدام مهرارات الرتفكري العليرا يف التعامرل مرع هر   املفراهيم والتعميمرات           

 .واملهارات 

 مراجد  تصحيح  فرت االج ب : (:21امل     
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اىل  طلرب  ديمتقر  والنهائية أثالثة اسابيع من انتهاء االمتحانات النصفية ز للطالب خالل جيو .أ

 إلعادة تصحيح دفرت إجابته يف اإلمتحان. مدير الفرع

يدفع الطالب رمسرًا قردر  عشررة دنرانري أردنيرة ) أو مرا يعادهلرا (، عرن كرل طلرب يتقردم بره              .ب

 ملراجعة أي عالمة من عالماته.

رع مكونرره مررن املسرراعد األكررادميي ورئرريس قسررم التسررجيل وموظررف      تقرروم جلنررة يف الفرر   .ج

اإلمتحانررات مبراجعررة دفرررت إجابررة الطالررب وذلررن مررن خررالل مقارنرره دفرررت اإلجابررة مررع ورقررة    

 اإلجابة لإلمتحان .

 ثم تتلف بعد ذلك. ملدة عام فظ أوراق االمتحان لدى الفرع  .د

  س املكت ل(: 22امل     

 )نصررفي ونهررائي(، وتعييررنني )أول وثرراني( للمقرررر الرر ي   علررى الطالررب تقررديم امتحررانني  .أ

 .يسجل له، وامتحان عملي للمقررات ذوات اجلوانب العملية

ميكن للطالب التغيب وعدم تقديم االمتحران النصرفي أو النهرائي ملقرررين )نصرفي           .ب

 نصفي أو نصفي   نهائي أو نهائي   نهائي( كحد أقصى يف الفصل الدراسري الواحرد  

، ويرردون لرره يف خانررة العالمررات عبررارة )غررري مكتمررل(، شررريطة أن يتقرردم  قبررولبعرر ر م

لالمتحرران النهررائي األصرريل إذا مل يتقرردم لالمتحرران النصررفي، وأن يكررون قررد تقرردم         

 لالمتحان النصفي األصيل إذا مل يتقدم لالمتحان النهائي. 

ة أن ال يزيرد  شرريط  )ب(الطلبة ال ين لديهم أع ار قراهرة يطبرق حبقهرم مرا ورد يف بنرد       .ج

حرردها األقصررى عررن أربعررة امتحانررات )نصررفية أو نهائيررة(، وقررد حررددت هرر   األعرر ار       

 الطارئه مبا يلي:

الوالدة أثناء االمتحانات أو قبل االمتحانات بأسبوع )يرفق مع طلب االسرتثناء   .1

 تقرير أو شهادة الوالدة(.

و إبنره أو زوج أو  حالة وفاة من الدرجة األوىل )أب أو أم أو أخ أو أخرت أو إبرن أ   .2

 زوجه أو جد أو جد (.

 عملية جراحية طارئه )يرفق مع طلب االستثناء تقرير طيب من مستشفى(  .3

حادث سري أسرفر عنره إقامرة يف مستشرفى )يرفرق مرع طلرب االسرتثناء تقريرر            .4

 طيب من مستشفى(.

سفر طرارىء اضرطراري لردورة عسركرية أو لتطروير مهرق )يرفرق مرع طلرب            .5

 من املسؤول األعلى للمؤسسة(.االستثناء كتاب 
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االستثناءات الطارئة األخرى املرتبطرة باحلراالت اخلمسرة الروارد ، يبرت فيهرا        .6

 من قبل عميد القبول والتسجيل واالمتحانات. 

أيررام  قبررل    5يف فرررتة دتررد اىل   أثنرراء االمتحانررات  زواج الطالررب أو الطالبررة    .7

قررد الررزواج وبطاقررة  )شررريطة إحضررار صررورة عررن ع  أيررام بعررد الررزواج   5حتررى 

 العرس(.

إذا تغيرررب الطالرررب بعررر ر عرررن أكثرررر مرررن امتحرررانني  رررول املقرررررات الررريت تزيرررد عرررن     .د

ح إىل منسحب بعد إرسال رسرالة إىل الطالرب خترت     جح و  ح بامتحانيني، امل كور  يف ح

بضررررورة اختيرررار املقررررر الررر ي يرررود  ويرررل حالتررره إىل غرررري مكتمرررل إلكرتونيرررًا، أو     

ع اجلامعة خالل أسبوع من انتهاء االمتحانات النصفية أو النهائيرة. ويف  باحلضور إىل فر

حالة عدم اختيار الطالب للمقررين الل ين يود  ويل حالتهما إىل غري مكتمل، حيرول  

أول مقررررين علررى برنرراما االمتحانررات إىل غررري مكتمررل، و ررول برراقي املقررررات إىل       

 منسحب الكرتونيًا.

تحرانيني نصرفيني وأصربح لديره عر رًا قراهرًا يف االمتحانرات        الطالب الر ي تغيرب عرن ام    . 

النهائيرة يسرمح لره بالتغيرب عرن امتحرانني نهرائيني فقرط، كمرا ال جيروز للطالرب الرر ي            

 ب ع ر قاهر التغيب عن أي امتحان نهائي.تغيب عن أربعة امتحانات نصفية بسب

لتسجيل واالمتحانرات  تزود أقسام القبول والتسجيل يف فروع اجلامعة، عمادة القبول وا .و

بأمساء الطلبرة واملقرررات الريت رصردت حالتهرا غرري مكتمرل )يف االمتحانرات النصرفية          

 والنهائية( خالل أسبوع من انتهاء االمتحانات النهائية. 

املقرر احملال إىل غري املكتمل، ال يرتبط به معدل الطالب الرتاكمري املعتمرد يف حرال     .ز

ماليرة، ويؤخر  باملعردل الرتاكمري الظراهر حلظرة       ترشح الطالب ألي منحه / مسراعدة  

 اعتماد القرار للمنحة/املساعدة.  

يف يومني لالمتحران النصرفي موزعرة علرى     يف الفصل الدراسي االول بديل يعقد امتحان  .ح

جلسررات يف اليرروم،  3جلسررات يف اليرروم، ويف يررومني لالمتحرران النهررائي موزعررة علررى   3

 ويعقررد االمتحرران   ، النهائيررة للفصررل األول  وذلررن خررالل شررهر مررن انتهرراء االمتحانررات     

 للفصررررل الصرررريفيالثانررررررري مرررررررررع االمتحانررررات النصفيرررررررررة  فصررررلالبررررديل للالنصررررفي 

 .للفصل الصيفيمع االمتحانات النهائية البديلة للفصل الثاني  واالمتحانات النهائية 

الفصررل صررو  تطبررق البنررود املرر كورة أعررال  علررى الفصررلني )األول والثرراني( أمررا خب      .ط

 ، يعتمد االتي: الصيفي

يستطيع الطالب التغيب عن امتحانني )نصفي   نصفي أو نصفي   نهرائي أو   .1

كحد اقصى اذا وجد له ع ر، شريطة أن يتقردم لالمتحران    نهائي   نهائي (
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النهرررائي األصررريل إذا مل يتقررردم لالمتحررران النصرررفي، وأن يكرررون قرررد تقررردم  

 قدم لإلمتحان النهائي.إذا مل يتلإلمتحان النصفي األصيل 

تعقد اإلمتحانرات البديلرة للفصرل الصريفي خرالل شرهر مرن عقرد االمتحانرات           .2

 النهائية للفصل الصيفي.

 تعقد االمتحانات النصفية البديلة يف يوم واحد، والنهائية يف يوم واحد. .3

  ال يوجد امتحان بديل )غري مكتمل( للجانب العملي. .ي

يعيرد الطالرب املقررر الر ي     ( مرن هر   التعليمرات ،   14 املرادة ) مع مراعاة مرا ورد يف  :(23املة      

رسرب فيره، أو املقررر الرر ي يرغرب يف  سرني عالمترره فيره، و سرب لرره يف هر   احلالرة العالمررة          

 األخرية يف املعدل الفصلي والرتاكمي.

  (:24امل     

 دة له.جيري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مقرر من مائة مع بيان الساعات املعتم .أ

مرردير الفرررع مسررؤول عررن متابعررة أداء الطالررب، بالتعرراون مررع عضررو هيئررة الترردريس املعررق،     .ب

وتسررجيل عالماترره أثنرراء الفصررل الدراسرري، وتزويررد  قسررم القبررول والتسررجيل  واالمتحانررات  

 بعالمات عيع الطالب املسجلني يف الفرع.

 (.100( من )50احلد األدنى لعالمة النجاح لكل مقرر هو ) .ج

( يعطرى  35الب ال ي حيصل علرى عالمرة نهائيرة يف املقررر الدراسري تقرل عرن العالمرة )        الط .د

 (.35عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة )

املعدل الفصلي هو معدل عالمات عيع املقررات اليت درسرها الطالرب يف الفصرل الدراسري      . 

 الواحد جناحًا ورسوبًا.

مات، املعدل الرتاكمري هرو معردل عالمرات     ( من ه   التعلي14مع مراعاة ما ورد يف املادة ) .و

عيع املقررات اليت درسها الطالب جناحًا أو رسوبًا حتى تاريخ احتساب ذلرن املعردل ضرمن    

 خطة ختصصه.

جيررري احتسرراب أي مررن املعرردالت السررابقة بضرررب العالمررة مررن مائررة لكررل مقرررر داخررل يف     .ز

ضررب الناةرة علرى جممروع     املعدل بعدد الساعات املعتمدة له، ثم قسمة جمموع حواصرل ال 

 عدد الساعات املعتمدة ضمن خطة ختصصه مقربة إىل أقرب خانتني عشريتني.
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 ( : 25امل     

 تكون التقديرات اآلتية ملقرر مرادفة للعالمات املوضحة أمامها: .أ

 العالمة من مائة التقدير

 100إىل  90من   تاز
 89إىل  80من  جيد جدًا

 79إىل  70من  جيد
 69إىل  60من  قبولم

 59إىل  50من  ضعيف
 50أقل من  راسب

 
 

 تكون التقديرات اآلتية مرادفة للمعدالت الفصلية والرتاكمية املوضحة أمامها: .ب

 العالمة من مائة التقدير

 100إىل  85من   تاز
 84.9إىل  75من  جيد جدًا

 74.9إىل  65من  جيد
 64.9إىل  60من  مقبول
 60أقل من  راسب

 

 التنبيه واإلنذار والفصل األكاديمي

  :  (26مل     ا
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( 15%(، بعد دراسرة مرا جمموعره )   60ينبه كل طالب حيصل على معدل تراكمي يقل عن ) .أ

 ساعة معتمدة يف اجلامعة ويوضع ح  ت املراقبة األكادميية ح.

، وأخفررق يف رفررع يوجرره إنرر ارًا أوليررًا، لكررل طالررب نبرره ووضررعح  ررت املراقبررة  األكادمييررة ح   .ب

( سرراعة معتمرردة يف  30%( فمررا فرروق، بعررد دراسررة مررا جمموعرره )   60معدلرره الرتاكمرري إىل ) 

 اجلامعة ويبقىح ت املراقبة األكادميية ح.

يوجه إن ارًا نهائيًا لكل طالب أن ر إن ارًا أوليًا ووضرع ح  رت املراقبرة األكادمييرة ح وأخفرق       .ج

( سراعة معتمردة   45ا فوق، بعد دراسة مرا جمموعره )  %( فم60يف رفع معدله الرتاكمي إىل )

 ، ويبقى  ت املراقبة األكادميية .يف اجلامعة

%( فمرا فروق بعرد    59يفصل من التخصص كرل طالرب أخفرق يف رفرع معدلره الرتاكمري إىل )       .د

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة.60دراسة )

يف اإلبقراء علرى ملفره االنتقرال      جيوز للطالب املفصول أكادمييًا مبوجرب الفقررة )د( إذا رغرب    .هر

من التخصص ال ي فصل منه وإعادة قيد  يف ختصص آخرر جديرد  بعرد اسرتيفاء رسرم إعرادة       

دينارًا أردنيًا ( وذلن مع مراعاة التخصص يف الشهادة الثانوية العامة وشروط  30قيد قدر  ) 

ى مررتني ، و تسرب لره    القبول يف حينه، وعلى أن ال تزيد عدد مرات االنتقال هلر   الغايرة علر   

، حبيرث ال تقرل عالمرة أي    هاملقررات اليت تدخل يف خطته حسب األسرس املعمرول بهرا يف حينر    

( سرراعات معتمرردة حرررة وترردخل يف حسرراب معدلرره الرتاكمرري    6%( مبررا فيهررا )60منهررا عررن )

 اجلديد.

ة برقم يسمح  للطالب ال ي فصل من ثالث ختصصات خمتلفة يف اجلامعة بالعودة اىل اجلامع .و

جامعي جديد ) طالب جديد( على أن يعرود اىل ختصرص جديرد غرري التخصصرات الريت فصرل        

منها ، وال يسمح له برالعودة اىل أي ختصرص فصرل منره سرابقًا ، و تسرب لره املقرررات الريت          

تدخل يف خطته حسب األسس املعمول بها يف حينره .ويف حرال فصرله للمررة الثالثرة علرى الررقم        

 ه بالعودة للدراسة يف اجلامعة من جديد.اجلديد ال يسمح ل

إذا رغررب الطالررب املفصررول أكادمييررًا العررودة إىل اجلامعررة مبلررف جديررد  عليرره االنتقررال مررن         .ز

 تسرب لره املقرررات الريت     والتخصص ال ي فصل منه وإعادة قيد  يف ختصرص آخرر جديرد،    

مررة أي منهررا عررن  ترردخل يف خطترره حسررب األسررس املعمررول بهررا يف حينرره ، حبيررث ال تقررل عال     

( ساعات معتمدة حرة، مرع مراعراة أن ال يكرون حمتروى املقرررات احلررة       6%( مبا فيها )60)

االختيارية اليت ستحسب له مشابهًا كمًا وكيفًا حملتوى ومضمون مقرررات التخصرص الر ي    
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هرر   املقررررات ضررمن كليترره لتجنررب       ديررد وإعررالن  ملعررقعميررد الكليررة ا يدرسرره وعلررى  

 ب.احتسابها للطال

 ( ساعة معتمدة.90ال يفصل من التخصص كل طالب أمت بنجاح ) .ح

رغررم مررا ورد يف الفقرررة )ح( مررن هرر   املررادة يفصررل الطالررب مررن اجلامعررة إذا زادت املرردة الرريت       .ط

ح ، ومل حيصل علرى درجرة حبكرالوريوس   ( فصاًل دراسيًا24قضاها مسجاًل يف اجلامعة على )

إعطاؤ  شهادة باملقررات اليت درسها والنتائا الريت حصرل   من اجلامعة، وجيوز يف ه   احلالة 

عليها يف كل مقررر. كمرا جيروز لره االلتحراق باجلامعرة مبلرف جديرد وفرق شرروط القبرول يف            

 حينه.

 ) االستنكاف (عنها تأجيل الدراسة واالنقطاع  

 : (27امل     

تقررل إليهررا، بعررد إدامرره  جيرروز تأجيررل الدراسررة للطالررب املسررتجد يف اجلامعررة، أو الطالررب املن   .أ

 دراسة ما ال يقل عن ساعتني معتمدتني بنجاح.

جيوز للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر إىل مردير الفررع خرالل شرهر      ب.

من بداية الفصل الدراسي، مبينًا فيه أسرباب التأجيرل ، وال جيروز تأجيرل الدراسرة ملردة تزيرد        

 على ستة فصول دراسية.

بالرغم  ا ورد يف الفقرة )ب( من ه   املادة تعتت املدة اليت ميضريها الطالرب يف املعتقرل مردة      .ج

تأجيل للدراسة يف اجلامعة مهما بلغت ه   املدة، وعلى ولي أمر الطالب إبالغ اجلامعة خطيرًا  

 بتاريخ االعتقال يف مدة ال تتجاوز الشهرين من اعتقاله.

 احلد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على الدرجة اجلامعية. ال  تسب مدة التأجيل من د.

ويعتررت  إذا مل يسررجل طالررب  منررتظم يف اجلامعررة لفصررل دراسرري، يفقررد مقعررد  يف اجلامعررة       .ھ

، ويف هرر   احلالررة جيرروز لرره أن يتقرردم بطلررب جديررد لاللتحرراق يف         مسررتنكفا عررن الدراسررة   

كرراماًل، إن رغررب يف ذلررن، علررى أن   اجلامعررة، فررإذا قبررل فيهررا حيررتفظ بسررجله األكررادميي  

يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدراسية املعمول بها عند عودتره إىل اجلامعرة، و سرب    

ضررمن احلررد األعلررى للفصررول   )االسررتنكاف( لرره مرردة الدراسررة ومرردة االنقطرراع عررن الدراسررة  

ملقررات أو له ويف احلاالت اليت يفقد فيها الطالب مقعد  بسبب عدم تسجي ،الدراسية للتخرج

بعررر ر قهرررري ، يتقررردم بطلرررب لعميرررد القبرررول والتسرررجيل     دراسررري أو أكثرررر  تأجيلررره لفصرررل 
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عتبار ه   املدة ضمن احلد األعلى ملدة التأجيل املسموح بها يف الفقرة )ب( من إلواإلمتحانات 

 ه   املادة .

أن يتقردم بطلرب   إذا رغب الطالب املستنكف عن الدراسة االلتحاق باجلامعة من جديد فعليه  .و

التحاق جديد حسب األصول املرعية ووفق شروط وتعليمات القبول والتسجيل يف حينره، فرإذا   

قبررل للدراسررة يف اجلامعررة وأعطرري رقمررًا جامعيررًا جديرردًا، جرراز لرره أن يتقرردم بطلررب احتسرراب     

للمقررات الدراسية اليت جنرح فيهرا مرن دراسرته السرابقة  را يردخل منهرا يف مقرررات اخلطرة           

( سراعات معتمردة حررة، شرريطة أن     6مبا فيها )راسية للتخصص اجلديد ال ي التحق به، الد

ه    املقررات عالمات وتدخل %( 60ال تقل العالمة النهائية ألي مقرر من ه   املقررات عن )

 .يف املعدل الرتاكمي

وىل أو الثانيرة  دينارًا أردنيًا عن املر  األ 20عن الدراسة مقدار   استنكافيدفع الطالب رسم  .ز

 بعد املر  الثانية .استنكاف دينارًا أردنيًا عن كل  20، ويتم زيادة الرسوم مبقدار 

 االنسحاب من الفصل الدراسي

 : (28امل     

يسررمح للطالررب خررالل األسررابيع األربعررة األوىل باالنسررحاب مررن الفصررل الدراسرري ، وخررالل          .أ

 .األسابيع الثالثة األوىل من الفصل الصيفي

يسمح للطالب االنسحاب من الفصل الدراسي بعد املدة امل كورة يف الفقرة )أ( من ه   املادة  .ب

وقبل موعد عقد االمتحان النهائي بأسبوع ، مبوافقة مدير الفرع على النموذج ال ي يتقدم بره  

الطالررب، ويف هرر   احلالررة تثبررت يف سررجل الطالررب وكشررف عالماترره مالحظررة ح منسررحب ح      

 ات اليت سجل هلا يف ذلن الفصل.جلميع املقرر

 كلمة منسحب أمرام عيرع  توضع له   ،النهائيةالنصفية أو مل يتقدم الطالب لالمتحانات  إذا  .ج

  .املقررات اليت سجل هلا يف ذلن الفصل

 االنتقال من كلية أكاديمية / تخصص إلى آخر

ون مفصرروال منرره  دون ان يكرر مررن ختصررص إىل آخررر   اذا رغررب الطالررب االنتقررال    :(29املةة     

)باسرتثناء التحويرل اىل    طلرب ح تغريري ختصرص ح رمسري بردون دفرع رسروم        اكادمييا، عليه تقديم 

وحيررتفظ برقمرره يف التخصررص السررابق وترردخل املقررررات الرريت    التخصصررات يف كليررة اإلعررالم(  
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درسها بنجاح واليت تقع ضمن اخلطة اجلديدة يف معدله الرتاكمي، على أن ال يزيرد عردد مررات    

 االنتقال على مرتني طيلة فرتة الدراسة يف اجلامعة.

 

االنتقال من الجامعات والمعاهد العليا األخرى وحساب الساعات 

 المعتمدة من خارج الجامعة

 :(30امل     

يررتم تقررديم طلبررات االنتقررال إىل قسررم القبررول والتسررجيل واالمتحانررات يف الفرررع، وترفررع اىل       أ.

 متحانات.عمادة القبول والتسجيل واإل

 يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب الشروط اآلتية: .ب

 أن يستويف الطالب شروط القبول يف اجلامعة. .1

 أن يكون الطالب منتقاًل من جامعة أو معهد عاٍل تعرتف به اجلامعة. .2

( سراعة معتمردة   60أن يكمل الطالب بنجاح يف جامعرة القردس املفتوحرة مرا ال يقرل عرن )       .3

 حلني خترجه.

ترردخل يف % فررأعلى و60حصررل فيهررا علررى عالمررة   املقررررات الرريت سررب للطالررب عيررع    .4

( سراعة  52( سراعة معتمردة مرن اجلامعرات و)    62خطته الدراسية اجلديردة حبرد اقصرى )   

 معتمدة من كليات اجملتمع.

 اإلحتساب

 : (31امل     

ل علررى درجررة إذا أمت الطالررب دراسررته بنجرراح يف جامعررة أو كليررة أو معهررد عررال أو متوسررط وحصرر  

البكررالوريوس أو دبلرروم أكررادميي قبررل التحاقرره باجلامعررة فيجرروز لرره أن يطلررب احتسرراب بعررض      

 الساعات املعتمدة اليت أمت دراستها بنجاح وفق اإلجراءات اآلتية:

فرع اليف  واالمتحانات تقدم طلبات احتساب الساعات املعتمدة إىل قسم القبول والتسجيل .1

 لتسجيل واإلمتحانات.وترفع اىل عمادة القبول وا
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باحتسررراب السررراعات  عمرررادة القبرررول والتسرررجيل واإلمتحانررراتيقررروم قسرررم اإلحتسررراب يف  .2

وفررق للتخصررص امللتحررق برره، و املعتمرردة الرريت درسررها الطالررب يف ضرروء اخلطررة الدراسررية     

 األسس اليت تعتمدها اجلامعة هل   الغاية.

 ريوس ح ما يأتي:يشرتط يف عيع احلاالت حصول الطالب على درجة ح البكالو .3

( سرراعة 60أن يكمررل الطالررب بنجرراح يف جامعررة القرردس املفتوحررة مررا ال يقررل عررن )    .أ

 معتمدة حلني خترجه.

 أن يقضي الطالب مدة أربعة فصول دراسية على األقل. .ب

إذا رغب خريا مرن جامعرة القردس املفتوحرة التسرجيل جمرددًا للحصرول علرى درجرة           .ت

فررق األسررس املرعيررة، فتحتسررب لرره   جامعيررة أخرررى يف ختصررص جديررد ومت قبولرره و  

عيع املقررات اليت أدها بنجاح من ختصصه السابق، وتدخل ضمن خطرة دراسرته   

اجلديدة مبا ال يتعار  مع متطلبرات احلصرول علرى درجرة البكرالوريوس    ) مرادة       

 ( من ه   التعليمات.34

 التجسير

 : (32امل     

علررررى درجررررة  للحصررررولاما التجسررررري جيرررروز للطلبررررة الرررر ين يرغبررررون يف االلتحرررراق بتنرررر     

 البكالوريوس أن يستوفوا الشروط التالية:

بتنرراما الرردبلوم قبررل بدايررة الفصررل الثرراني مررن العررام اجلررامعي     : الطلبررة الرر ين التحقرروا  أوال

 التالية: املعايري محبقه تطبق، 2017/  2016

 % فأعلى.70إنهاء دراسة الدبلوم املتوسط مبعدل تراكمي  .1

 فأعلى. حجيدح  واحلصول على تقديرتحان الشامل النجاح باالم .2

 أن حيقق الطالب أحد الشرطني التاليني: .3

شهادة ختة عملية يف جمال التخصص بعد التخرج ال تقل احلصول على  .أ

 عن سنة يف جمال التخصص.



 

38 

 

 

إذا تعررر ر  قيرررق شررررط اخلرررتة يعطرررى الطالرررب يف اجلامعرررة مسررراقات   .ب

د التحرراقهم باجلامعررة،  اسررتدراكية هلررا عالقررة بالتخصررص  رردد عنرر     

 % فأكثر فيها.70ويشرتط حصوهلم على عالمة 

يقبل حاملي شهادة الدبلوم يف اجلامعة إذا توفرت فيهم الشرروط املر كورة    .4

، وشرررريطة أن ال يتجررراوز أعرررال  دون النظرررر إىل املعررردنل يف الثانويرررة العامرررة  

 % من عدد الطالب املقبولني.10عددهم يف التخصص 

 وفق آلية االحتساب املعتمدة يف اجلامعة. تسب املقررات  .5

: الطلبررة الرر ين التحقرروا بتنرراما الرردبلوم اعتبررارا مررن بدايررة الفصررل الثرراني مررن العررام         ثانيررًا

 ، تطبق حبقهم املعايري التالية:2017/  2016اجلامعي 

 % فأعلى.60إنهاء دراسة الدبلوم املتوسط مبعدل تراكمي  .1

 % فأعلى.60ناجح بتقدير النجاح باالمتحان الشامل  .2

أن يقدم الطالرب شرهادة خرتة معتمردة ملردة سرنة علرى االقرل بعرد التخررج يف            .3

 جمال التخصص.

شرررررط اخلررررتة يعطررررى الطالررررب يف اجلامعررررة مسرررراقات     قيررررقإذا تعرررر ر  .4

استدراكية هلا عالقة بالتخصرص علرى ان حيقرق يف هر   املسراقات عالمرة       

 % فأعلى.70

% فرأعلى  70يف الدبلوم املتوسط مبعردل    تسب هلم املواد اليت جنحوا فيها .5

 وتتوافق مع اخلطة الدراسية لتخصص البكالوريوس.

: يقبل الطلبة ال ين حيملرون شرهادة البكرالوريوس، ويرغبرون االلتحراق باجلامعرة يف دبلروم        ثالثًا

 التأهيل الرتبوي دون النظر اىل املعدل يف الثانوية العامة.

أعررال  بطلررب احتسرراب الدراسررة السررابقة يف الفصررل االول مررن  : يتقرردم الطلبررة املرر كورين رابعررًا

 التحاقهم باجلامعة.

ال ين حيملون شهادة البكرالوريوس ، ويرغبرون اإللتحراق باجلامعرة      الطلبةيقبل  :  (33)املادة 

 دون النظر اىل املعدل يف الثانوية العامة. إحدى الدبلومات اليت تطرحها اجلامعةيف 

 

درجة البكالوريوس في تخصصات الكليات متطلبات الحصول على 

 األكاديمية
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 دنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إدام املتطلبات اآلتية:: (34امل     

النجاح يف عيع املقررات املطلوبة للتخرج، حسب اخلطة الدراسية املقررة لدرجة البكرالوريوس   .أ

 يف الكلية األكادميية.

 %(.60) احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن .ب

قضرراء املرردة الرردنيا املطلوبررة للحصررول علررى درجررة البكررالوريوس وعرردم ةرراوز املرردة القصرروى            .ج

 ( من ه   التعليمات.8املنصو  عليها يف املادة )

مرن معهرد أو جامعرة أخررى،      قضاء مدة أربعة فصول دراسية يف اجلامعة بالنسبة للطالب املنتقرل   .د

من دراسرته، وعلرى أن يكرون قرد أمت دراسرة مرا ال       على أن يكون من ضمنها الفصالن األخريان 

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة.60يقل عن )

 أحكـام عامــة

 : (35امل     

مرردير الفرررع مسررؤول عررن متابعررة السررري األكررادميي للطالررب املسررجل يف الفرررع ، والتحقررق مررن        .أ

 استيفائه شروط التخرج، وعليه أن يبلغ الطالب ب لن دوريًا.

 فرع الستكمال إجراءات خترجه.اللب أن حيصل على مصدقة براءة ذمة من على الطا .ب

 دليرل اجلامعرة أو   ال جيوز ألي طالب أن حيتا بعدم علمره بهر   التعليمرات، أو بعردم اطالعره علرى       .ج

األكادمييرة وعلرى   صفحة اجلامعة والبوابة  النشرات الصادرة عن اجلامعة، أو على ما ينشر على

 الفروع فيما يتعلق به   التعليمات. يف لوحات اإلعالنات

  مل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها. .د

 يبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق ه   التعليمات. :(36امل     

 دبلومالتعليمات منح ز. 

 .دبلوم يف جامعة القدس املفتوحةالتسمى ه   التعليمات ح تعليمات منح  :(1امل     



 

40 

 

 

يكون للكلمات والعبرارات اآلتيرة حيثمرا وردت يف التعليمرات املعراني املخصصرة هلرا         :(2امل     

 أدنا  ما مل تدل القرينة على غري ذلن.

 دبلوم تأهيل تربوي -1 الدبلوم: 

 دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخلاصة .-2

 . نفسيدبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال االرشاد الرتبوي وال-3

 الدبلوم.درجة  تسري أحكام ه   التعليمات على الطالب املسجلني لنيل  :(3امل     

 : (4امل     

 ( ساعة معتمدة.32يتألف دبلوم التأهيل الرتبوي من ). 1    أ.

 .( ساعة معتمدة32بية اخلاصة من )يتألف دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرت. 2

 ( ساعة معتمدة.32بوي يف جمال االرشاد النفسي والرتبوي من )يتألف دبلوم التأهيل الرت. 3

 مقرررًا اسرتدراكيًا    سراعات معتمردة   (3)تعلرم كيرف ترتعلم ح ولره     ح  0101يكون مقرر ح   .ب

 لل ين مل يسبق هلم دراسته.

احلد االدنى للمدة املسموح بها للحصول على الردبلوم فصرلني دراسريني علرى االقرل ،       :(5امل     

 حيسرب  ( سرتة فصرول دراسرية، وال   6األقصى للمدة املسرموح بهرا للحصرول علرى الردبلوم )      احلدو

هرر   املرردة فصررلني   دررددضررمن هرر   املرردة وجيرروز عنررد الضرررورة القصرروى أن      الفصررل الصرريفي 

 اجمللس االكادميي.دراسيني فقط للطالب ال ي تستدعي حاالتهم ذلن، مبوافقة 

جررة البكررالوريوس يف عيررع التخصصررات األكادمييررة،   دبلوم محلررة درالرريقبررل يف (: 6املةة     

 وتكون األولوية يف القبول للعاملني يف حقل الرتبية والتعليم.

 :(7امل     

 ساعات معتمدة. ثالثيعتت الطالب مسجاًل للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن  أ. 

يلها يف الفصرررل يكرررون احلرررد األعلرررى لعررردد السررراعات املعتمررردة الررريت يسرررمح للطالرررب بتسرررج ب.

 .باالضافة  للمقرر االستدراكي معتمدة ( ساعة 15الدراسي الواحد )
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 (: 8امل     

يسمح للطالب أن يسجل ألي مقرر إذا كران قرد درس املتطلرب السرابق وجنرح فيره أومل يرنجح        

فيرره، سررواء يف اجلامعررة أم خارجهررا، أو إذا كرران خترجرره يتوقررف علررى التسررجيل هلرر ا املقرررر  

 سابق.ومتطلبه ال

إذا سربق للطالرب أن درس بعرض مقرررات اخلطرة الدراسرية لتنراما الردبلوم يف أثنراء           :(9امل     

دراسرته يف مرحلرة البكررالوريوس أو بعردها جيروز أن  سررب لره وفرق األصررول املرعيرة علررى أن ال        

 معتمدة. ( ساعة12عن ) احملتسبةيزيد عدد الساعات املعتمدة 

 (: 10امل     

الدراسري ،  إضافة أو سحب أي مقرر دراسي خالل أسبوع قبرل بدايرة الفصرل    ب لبيسمح للطا أ.  

 من بداية الفصل الدراسي. اسبوعو

االنسحاب من دراسرة أي مقررر قبرل تراريخ عقرد االمتحران النهرائي لره بأسربوع           بيسمح للطالب  ب. 

ويف كشرف  على األقل، وفق النموذج املعتمد، ويف ه   احلالة تثبت يف السرجالت الرمسيرة،   

 مقابل املقرر ال ي انسحب منه.  منسحب كلمة عالمات الطالب 

للمقررر   األخررية يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان قد درسه، و سب العالمرة    (:11املادة )

الرتاكمري، كمرا حيسرب عردد سراعات املقررر املعتمردة مررة         يف حساب املعردل الفصرلي واملعردل    

 واحدة فقط ألغرا  التخرج.

األعمرال الفصررلية للمقررر هرري األعمرال الرريت جيرب علررى الطالرب القيررام بهرا خررالل        (:12   املة   

 الفصل الدراسي الواحد، بإشراف مباشر من عضو هيئة التدريس، وتتكون من:

 لتحق به.طلوب من اللقاءات يف الفرع / واملركز الدراسي ال ي احضور العدد امل .أ

 املكتوبة. التعييناتاإلجابة عن  .ب

 ألحباث.إجناز ا .ج

 وحل األنشطة املطلوبة . القيام باألعمال التطبيقية .د

 .من الفصل الدراسي السابع والثامنالتقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني   . 

 من الفصل الدراسي. يناألخري نيالتقدم لالمتحان النهائي خالل األسبوع .و

 البكالوريوس. املتبعة يف درجة والتعييناتتعتمد نفس ألية رصد عالمات االمتحانات  .ز
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 (: 13امل     

مردير الفرع/املركررز الدراسري مسررؤول عرن متابعررة أداء الطالرب، بالتعرراون مرع عضررو هيئررة       .أ

التدريس املعق، وتسجيل عالماته يف أثناء الفصل الدراسي، وإرسال وتزويد عمادة القبول 

 دراسي.والتسجيل واالمتحانات بعالمات عيع الطالب املسجلني يف الفرع / املركز ال

 (.100( من )50احلد األدنى لعالمة النجاح لكل مقرر هو ) .ب

( يعطرى  %35الطالب ال ي حيصل على عالمة نهائية يف املقرر الدراسري تقرل عرن العالمرة )     .ج

 %(.35عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة )

املعدل الفصلي هو معدل عالمات عيع املقررات اليت درسها الطالرب يف الفصرل الدراسري     .د

 احد جناحًا ورسوبًا.الو

 : (14امل     

 تكون التقديرات اآلتية للمقرر مرادفة للعالمات املوضحة أمامها: .أ

 العالمة من مائة التقدير

 100إىل  90من   تاز
 89إىل  80من  جيد جدًا

 79إىل  70من  جيد
 69إىل  60من  مقبول
 59إىل  50من  ضعيف
 50أقل من  راسب

 

 

 رات اآلتية مرادفة للمعدالت الفصلية والرتاكمية املوضحة أمامها:تكون التقدي .ب

 املعدل الفصلي والرتاكمي من مائة التقدير

 100إىل  90من   تاز
 89.9إىل  80من  جيد جدًا
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 املعدل الفصلي والرتاكمي من مائة التقدير

 79.9إىل  70من  جيد
 69.9إىل  65من  مقبول
 65أقل من  راسب

 

 

 (: 15امل     

سي  خطيًا كل طالب حيصل على معردل تراكمري يقرل عرن     ينبه مدير الفرع / املركز الدرا .أ

( سرراعات معتمرردة يف اجلامعررة ويوضررع ح  ررت املراقبررة   6%(، بعررد دراسررة مررا جمموعرره ) 65)

 األكادميية ح.

يوجه مدير الفرع / املركز الدراسري  إنر ارًا أوليرًا، لكرل طالرب نبره ووضرع ح  رت املراقبرة            .ب

%( فمرررا فررروق، بعرررد دراسرررة مرررا  65الرتاكمررري إىل )األكادمييرررة ح، وأخفرررق يف رفرررع معدلررره  

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة ويبقى  ح ت املراقبة األكادميية ح. 12جمموعه )

يوجه مدير الفرع / املركز الدراسي إن ارًا نهائيًا لكل طالب أن ر إن ارًا أوليًا ووضع ح رت   .ج

%( فمرا فروق، بعرد دراسرة مرا      65)املراقبة األكادمييةح وأخفق يف رفرع معدلره الرتاكمري إىل    

 .ويبقى  ت املراقبة األكادميية  ( ساعة معتمدة يف اجلامعة18جمموعه )

يفصل من برناما الدبلوم كل طالب أن ر إن ارًا نهائيًا وأخفرق يف رفرع معدلره الرتاكمري إىل      .د

 ( ساعة معتمدة.24%( فما فوق بعد دراسة )64)

( من ه   التعليمات، ال يفصل مرن برنراما الردبلوم كرل طالرب      5مع مراعاة ما ورد يف املادة ) ر.ه

 ( ساعة معتمدة.27أمت بنجاح )

( فصرول  8يفصل الطالب من اجلامعرة إذا زادت املردة الريت قضراها مسرجاًل يف اجلامعرة عرن )        .و

دراسررية، ومل حيصررل علررى ح الرردبلوم ح وجيرروز يف هرر   احلالررة إعطرراؤ  شررهادة برراملقررات الرريت   

 نتائا اليت حصل عليها يف كل مقرر.درسها، وال

 (: 16امل     

جيرروز تأجيررل الدراسررة للطالررب املسررتجد يف اجلامعررة، أو الطالررب املنتقررل إليهررا، بعررد إدامرره     .أ

 ساعات معتمدة. ثالثدراسة ما ال يقل عن 
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جيوز للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر خالل شهر من بداية الفصرل   .ب

وال جيروز تأجيرل الدراسرة ملردة تزيرد علرى فصرلني         الدراسي، مبينًا يف الطلب أسرباب التأجيرل  

 دراسيني.

بالرغم  را ورد يف الفقررة )ب( مرن هر   املرادة، تعترت املردة الريت ميضريها الطالرب يف املعتقرل الريت              .ج

ملدة، وعلى ولري أمرر   دنعه من التقدم لالمتحانات مدة تأجيل للدراسة يف اجلامعة مهما بلغت ه   ا

 الطالب إبالغ اجلامعة خطيًا بتاريخ االعتقال يف مدة ال تتجاوز الشهرين من اعتقاله.

 ال  تسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة املسموح بها للحصول على الدبلوم. .د

يف  يفقرد مقعرد   و، يعترت مسرتنكفا عرن الدراسرة    ذا مل يسجل طالرب يف الردبلوم لفصرل دراسري،     إ . 

اجلامعة، ويف هر   احلالرة جيروز لره أن يتقردم بطلرب جديرد لاللتحراق يف اجلامعرة، فرإذا قبرل فيهرا             

حيررتفظ بسررجله األكررادميي كرراماًل، إن رغررب يف ذلررن، علررى ان يكمررل متطلبررات التخرررج وفررق   

اخلطة الدراسية املعمول بها عند عودته إىل اجلامعة، و سب له مدة الدراسة ضمن احلد األعلرى  

صول الدراسية للتخرج، ويف احلاالت اليت يفقرد فيهرا الطالرب مقعرد  بسربب عردم تسرجيله ملردة         للف

فصل دراسي أو أكثر، وبع ر قهري، يتقردم بطلرب لعميرد القبرول والتسرجيل واإلمتحانرات اعتبرار        

 ه   املدة ضمن احلد األعلى ملدة التأجيل املسموح بها يف الفقرة )ب( من ه   املادة.

  :(17امل     

 قبرل موعرد االمتحران النهرائي بأسربوع      يسمح للطالرب االنسرحاب مرن الفصرل الدراسري       .أ

 كلمرة ،  ويف ه   احلالة تثبت يف سجل الطالب وكشف عالماتره  على النموذج املعتمد

 ح منسحب ح جلميع املقررات اليت سجل هلا يف ذلن الفصل.

لمقررات ، توضرع لره كلمرة    النهائي ملقرر/ لالنصفي أو مل يتقدم الطالب لالمتحان إذا  .ب

 .منسحب للمقرر / املقررات اليت مل يتقدم  فيها لالمتحان النهائي

  (:18امل     

 يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب الشروط اآلتية: .أ

 يف الدبلوم. أن يستويف الطالب شروط القبول .1

 اجلامعة.أن يكون الطالب منتقاًل من جامعة أو كلية أو معهد عاٍل تعرتف به  .2

( سراعة معتمردة   20أن يكمل الطالب بنجاح يف جامعرة القردس املفتوحرة مرا ال يقرل عرن )       .3

 حلني خترجه.
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يتم تقديم طلبات االنتقال إىل قسم  القبول والتسجيل واالمتحانرات يف فررع اجلامعرة/املركز     .ب

 .تالدراسي، ويصدر قرار القبول من عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانا

 سرب للطالرب عيرع املقرررات الريت جنرح فيهرا يف جامعتره          اإلنتقرال املوافقة على ويف حال 

 ا يدخل يف مقررات اخلطة الدراسية للدبلوم على أن ال يقل تقدير  يف كل مقررر سيحسرب لره    

 معتمدة. ة( ساع12ومبا ال يزيد عن )يف بعض اجلامعات  )جيد(  أو %60 عن

 ح للطالب بعد إدام املتطلبات اآلتية:دنح شهادة ح الدبلوم  :(19امل     

 دبلوم.للالنجاح يف عيع املقررات املطلوبة للتخرج، حسب اخلطة الدراسية املقررة  .أ

 %(.65احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن ) .ب

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة للطالب املنتقل اليها.20ال يقل عن ) ادام ما .ج

  (:20امل     

ركز الدراسري مسرؤول عرن متابعرة السرري األكرادميي للطالرب املسرجل يف         مدير الفرع / امل .أ

الفرع/ املركز الدراسي ، والتحقق مرن اسرتيفائه شرروط التخررج، وعليره أن يبلرغ الطالرب        

 ب لن دوريًا.

فررع / املركرز الدراسري السرتكمال     العلى الطالب أن حيصل على مصدقة برراءة ذمرة مرن     .ب

 إجراءات خترجه.

دليل اجلامعرة   ي طالب أن حيتا بعدم علمه به   التعليمات، أو بعدم اطالعه علىال جيوز أل .ج

النشررررات الصرررادرة عرررن اجلامعرررة، أو علرررى مرررا ينشرررر علرررى لوحرررة إعالناتهرررا يف الفرررروع     أو

 ومراكزها الدراسية فيما يتعلق به   التعليمات.

 تاريخ استحقاقها. الدبلوم مل درجة  .د

 جلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق ه   التعليماتيبت جملس ا (:21امل     




