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 عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات .3

 تعريف بالعمادة: أ( 

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

هم أهداف أامعة، وتتمثل نظمة اجلأفق ت ومتابعة قضايا االمتحانات والتعيينا كما تتوىل

 العمادة مبا يلي 

 توفري خدمات متميزة للطالب. .1

تعلقة كادميية، وامللشؤون األاعن  رةتطبيق األنظمة والقوانني والتعليمات الصاد .2

 ة.راسيلدابالقبول والتسجيل واالمتحانات والتعيينات 

وابة، من خالل الب تاورصد للعالم ي،احلديثة من تسجيل الكرتون استخدام التقنية .3

 ت.وعمل أرشيف الكرتوني للتعيينات واالمتحانا

راسية، التعيينات الدتحانات واالمو توفري قاعدة بيانات خاصة بالطالب واخلرجيني .4

 وإصدار تقارير وإحصائيات دورية.

 ألصول.ا حسب هااحلفاظ على سجالت الطالب يف اجلامعة وسريت .5

 لفروع(.العمادة يف ا )وموظفي مادةلعاضبط أداء أعضاء هيئة التدريس مبا خيص عمل  .6

 إعداد التقويم األكادميي للجامعة. .7

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

ب اخلطط امعة، حساجل وعيقوم بتدقيق كشوف اخلرجيني اليت تصدرها فر

لتخرج امات ومصدقات شوف العالكار إصدكما تقوم ب ،والو ائق اخلاصة بالطلبةالدراسية 

 ة.والشهادات الكرتوني
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 ثالثًا: قسم االمتحانات:

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

طرأ قبل وأ ناء الت اليت قد تحل املشكو ها بعتواإلعداد والتدقيق والتصوير باإلضافة إىل متا

 وبعد عقدها.

 رابعًا: قسم الدراسات العليا واألسرى وغرناطة

 تةون وكلية غرنااخل السجدسرى الوا الدراسات العليا تلبةتسجيل يقوم بقبول و

 خترجهم. ل اجلامعة حتىداية دخون 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 بتدقات ويف فروع اجلامعةواالمتحان

 الفروع أواًل بأول.

 سادسًا: قسم التعيينات:

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

 سية.يينات الدرالتعطرأ يف اد ت قوأعضاء هيئة التدريس ومتابعة حل املشكالت اليت

 سابعًا: قسم االحتساب واالرشاد األكاديمي

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

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

 .روعباإلشراف على املرشدين االكادمييني يف الف

 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 

اسةةوب يف طتةةربات احل اجلامعةةةقهم باإلشةةراف علةةى تعبئةةة الطلبةةة اجلةةدد لطلبةةات التحةةا      .1

 ة.طالبيت وجلان اإلرشاد البالتعاون مع موظف املختربا

ت كليةةات والتخصصةةا ام وبالشةةكل عةة ارشةةاد الطلبةةة اجلةةدد وتعةةريفهم بنظةةام اجلامعةةة ب     .2

اتهم سةةب ميةةوهلم ورغبةةلةةذي ينااتخصةةص املطروحةةة يف اجلامعةةة ومسةةاعدتهم علةةى اختيةةار ال

 وخلفيتهم العلمية واملهنية.

نظمةة  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 بتعريف الطلبة باحلياة اجلامعية ونظم اجلامعة  .4

يب يف لةى افضةل االسةال   لحصةول ع رها لمساعدة الطلبة على تنظةيم اوقةاتهم وحسةن اسةتثما     .5

 ل والدراسة.ني العمقته بولتحصيل اجليد باالضافة اىل تنظيم املذاكرة وا

مثةل مقةرر    راسةته اجلامعيةة  دنهةا يف  مفيد رات اليت يسترتوجيه الطالب لتسجيل ودراسة املق .6

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

 اخرى.

لى املوقع ابعة كل جديد عني، ومتكرتوة االلحث الطالب على االستفادة من موقع اجلامع .7

 من إعالنات وقوانني جديدة.

 (.اد ذاتية إرشحث الطالب على وضع خطة خاصة به للتخرج. )بطاق .8

علةةى  ن اسةةاليب تسةةاعدامعةةة مةةم اجلمسةةاعدة الطلبةةة علةةى حسةةن االسةةتفادة ممةةا تيسةةر  هلةة  .9

 التحصيل العلمي.

 ووضةعهم حتةت   60٪ن مة ية أقل راكمتت متابعة تسجيل الطلبة الذين حيصلون على معدال .10

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

م حتةةى يتخرجةةوا يف سةةائر شةةؤونه تةةابعتهممةةة وماالهتمةةام بالطلبةةة املتميةةزين يف الثانويةةة العا  .11

 بتفوآ.

اعات م احتسةابه مةن سة   د يةت ا قة مة بيةان  وإرشاد الطلبة الذين يرغبةون حتويةل ختصصةاتهم،      .12

 كانوا قد درسوها.

ا وتوافقها مع التأكد 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 والتواصةل  ذرين بشةكل مسةتم   واملنؤجلنياملاالتالع على بيانات الطلبة من املستنكفني و .15

قبةول  التنسةيق مةع قسةم    جدت بالان و معهم وحماولة فهم ظروفهم والسعي حلل اي مشكلة

 .يف الفروع التسجيلو

 المستخدمة:  المصطلحات الجامعيةد. 

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

 .رأكثأو  صص واحدوي الكلية ختحتصص مناسب له، وقد اختيار ختيف 

لةى  وهةي مبنيةة ع   ي معةني، ختصص   هو جمموعة من املقررات  تقع ضمن حقلالتخصص .2

 ب عنةد . وينةال الطالة  ةمةة موحةد  اف عااسس تنظيمية معينةة وتهةدف عيعةا إىل حتقيةق أهةد     

 ه.التحق ب الذي خصصالتيف  وريوسدراسة هذ  املقررات بنجال درجة البكال اكماله

يت حتويهةا جمموعةة   ة املتكاملة الملرتابطيات اجمموعة من املفاهيم واملبادئ والنظر  املقرر .3

 ة.لساعات املعتمددد من اقل له عمستسم إك الدراسيةوحدات دراسية تظهر يف اخلطة 

املقةرر ورقمةه    الكليةة ومسةتوى   شةري إىل قرر ويامل بعنوانهو الرقم الذي يرتبط   رقم املقرر .4

لرابعةة مةن   زلةة ا تةي يف مةلء املن  قيم اآلم الرتمناةل وقد اعتمدت اجلامعة نظا أربعتألف من وي

 اليمني يف رقم املقرر 

 

 الرقم املقرر/ الكلية

 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 االعالمكلية 

 8 االدابكلية 
 

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

يةة فتةدالن علةى رقةم     والثان األوىل ملنةزلتني ا، وأمةا  الرابةع  أولةث  الثا أوالثةاني   أو األولمن املسةتوى  

 .ةاملقرر ضمن املستوى الواحد ضمن الكلية املعني
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العلةةوم ليةةة كيف علةةيم قةةويم يف الةتعلم والت القيةةاس والت( ملقةةرر 5320وكمثةال علةةى ذلةةك فةةان رقةم )  

 يدل على ما يأتي الرتبوية 

( يدل على مستوى املقرر 3رقم )، والبوية وم الرتالعل ي( يدل على رقم الكلية وه5الرقم ) 

 كلية.املقرر ضمن املستوى وال ( يدالن على رقم20(،  والرقمان )الثالث)املستوى 

ختياريةة  منهةا واال  جباريةة اإلرات املقةر    هي اخلطة اليت تتضةمن عيةع  الدراسي اخلط   .5

خةرج  ى شةهادة الت ل علة ن احلصةو مكن مة اليت يتوجب على الطالب دراستها بنجال حتى يةت 

 )الدرجة العلمية( يف حقل ختصصه.

صةةةص يةةةا يف عةةةدد احلرتجةةةم عملر وت  هةةةي وحةةةدة وةن علميةةةة للمقةةةرالسةةة ا  املدت ةةةد  .6

 على مدى فصل دراسي. رلذلك املقر األسبوعية

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

اجلامعةة   لبةة تامة اليت على الع مييةكادواألررات الثقافية هي املق :متطلب ت اجل مد  .8

كة مةن  اعةدة عامةة مشةرت   قو بنةاء  سها فهاهلدف من تدري أما. دراستها يف عيع الكليات

 .الطلبةاملعارف واملهارات األساسية لدى عيع 

 قةةررات ختصةةص معةةني دراسةةة مالةةب لهةةي املقةةررات الةةيت تعةةد الط   :متطلبةة ت الكليةة   .9

 ج.للتخر الدراسية من خطتهمن ض بنجال اكماهلايتوجب على الطالب وتتكامل معه و

( 77ال يقةةل عةةن ) طالةةب مةةايةةه الفوهةةو برنةةامج دراسةةي يأخةةذ    التخصةةص املردةةر : .10

 رجةةةدللحصةةول علةةى  الكليةةة،معةةة وسةةاعة معتمةةدة يف التخصةةص إىل جانةةب متطلبةةات اجلا

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

 جلامعةةة والكليةةةة طلبةةةات اىل متإيأخةةذ فيةةةه الطالةةب إضةةافة      :ملةةو    التخصةةص ا  .11

 يةدرس اضةافة اىل  سيًا، ورئيًاختصص ويعترب هذا( ساعة معتمدة يف التخصص، 65-66)

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

تمدة من ( ساعة مع 29 – 27الب ) برنامج دراسي يأخذ فيه الط الدراي:التخصص  .12

 ختصصه .خارج 

ؤدي تة تخصةص معةني حيةث    برتبطةة  ة واملهي املقررات املتكاملة   ي املقررات التخصص .13

 يس.صص رئإىل ةيادة معارف الطالب ومهاراته يف جمال خت

  .عةن مقررات اجلاممراستها دطالب ال رات اليت خيتارهي املقر :احلر املقررات  .14
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( 16مةدتها ) سةة ونهايتهةا، و  ء الدراني بةد بة ة   هو الفرتة الزمنيةة املمتةد  الدراسيالدصل  .15

 أسبوعا.

لفصةةل ها الطالةةب يف الةةيت درسةةرات اهةةو معةةدل عالمةةات عيةةع املقةةر  :املدةةدا الدصةةلي .16

 الواحد جناحًا ورسوبًا.

لها يف ح للطالةب بتسةجي  لةيت يسةم  تمةدة ا   هو جمموع عةدد السةاعات املع  الدراسيالدبء  .17

 الواحد. الدراسيالفصل 

الواحةد  ي الدراسة ل الفصةل  طالةب خةال  ا الي األعمال اليت يقوم بهه :الدصلي  األا  ا .18

ف عضةو  بيقيةة حتةت إشةرا   ة أو تططربية  نات وأحباث وتقارير وأعمةال يتعيامتحانات ومن 

 تدريس.الهيئة 

انتهائهةا  بةدء الدراسةة و  لتسةجيل و اعيةد    يصةدر سةنويًا و يتضةمن موا   التقويم اجل مدي .19

 االمتحانات والعطل الرمسية.مواعيد و

معةة  اجلاكليةات   ىحةد اجلون يف املس الطالب  هم :الطالب املسجلون لدرج  ال ي  .20

أو غري  متفرغني ًاتالب وايكون ، وقدبهدف احلصول على إحدى درجات اجلامعة العلمية

 متفرغني حسب إمكاناتهم وظروفهم.

سةةة لدرا باجلامعةةةن مللتحقةةوالطةةالب ا هةةم : الطةةالب  ةةس املسةةجلة لدرجةة  ال يةة    .21

 مية.رجة علدال تؤدي اىل احلصول على  قررات معينةمقرر/ م

ين وأعضةاء  وبني املرشةد  طلبةالبني  شر فيماجيري فيه التفاعل املبااملكان الذي   الدرع .22

اخلةةدمات واملشةةورة و رشةةادواإلنصةةح مون ال يف امليةةدان الةةذين يقةةدنيتةةدريس العةةاملالهيئةةة 

 فيما يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم. للطلبة

طة دراسته فيما يتعلق خب للطالب لتوجيههو الشخص الذي يقدم ا :ك  ميي األ املرشد .23

ت لةةب علةةى املشةةةكال  لةةةى التغعسةةاعدة  الكليةةةة إضةةافة إىل امل  تطرحهةةا واملقةةررات الةةيت   

 اليت تؤ ر يف دراسته. األكادميية

هةةو االختصاصةةي يف امليةةدان الةةذي يشةةرف علةةى سةةري دراسةةة       :تةةدري الاضةةو ئي ةة    .24

 متابعةةةإضةةافة إىل  ،الةةيت تعرتضةةه  الدراسةةيةحةةل املشةةكالت   الطالةةب ومسةةاعدته علةةى  

على البحوث والتقارير اليت  واإلشرافنات يالنشاتات األكادميية للطالب وتصحيح التعي

يقةةةدمها يف أي مةةةن املقةةةةررات، إضةةةافة إىل تنفيةةةذ تعليمةةةةات اجلامعةةةة خبصةةةوص عقةةةةد       
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الشخصةي بةني الطالةب    االمتحانات وتصحيح أوراقها ورصد نتائجها، وهو حلقة االتصال 

 .واجلامعة

 سياسة القبول هـ .

حاآ باجلامعة أن لراغبني االلتاالطالب  علىو، تتبنى اجلامعة يف سياسة القبول أسلوبًا مرنًا

 تتوافر لديهم الشرو  اآلتية 

ج ولكةن  ر عةن سةنة التخةر   غةض النظة  بدهلةا  احلصول على شهادة الثانوية العامةة أو مةا يعا   .1

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

يف ناعي والصةة التكنولةةوجيو لعلمةةيالفةةرع يقبةةل تلبةةة شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة  ا .2

 عيع الكليات والتخصصات.

 ،الزراعةةةيو ، نية )األدبةةةي(االنسةةةا لعلةةةوميقبةةل تلبةةةة الثانويةةةة العامةةةة للفةةةروع األخةةةرى )ا  .3

وماتية، علواإلدارة امل ملنزلي،اقتصاد اإل، وندقيالفو ،الشرعيو ،التمريضيو ،التجاريو

ألكادمييةة  ات والتخصصةات ا  الكلي، يف (....اخل ، والريادة واالعمال،التعليم الصحيو

هادة الدراسةةة شةةن تكةةون أريطة شةة بعةةد اجتيةةاةهم المتحةةان خةةاص يف مقةةررات عالجيةةة 

سةجيل أيةة   ت وة هلةم وال جية  ، العمةل  لسةوآ  الثانوية العامة موجهةة للتعلةيم اجلةامعي ولةيس    

لك يةةة املطلوبةةة لةةذ العالج قةةرراتمقةةررات ختصصةةية يف أي ختصةةص قبةةل جنةةاحهم يف امل 

 التخصص.

علةةيم تقةةاف   يف ختصةةص  رة االون وةايقبةةل حةةاملي شةةهادة الثانويةةة الشةةرعية الصةةادر عةة    .4

 الرتبية اإلسالمية فقط .

ر إىل دون النظ جلامعةطرحها اليت تايقبل حاملي شهادة البجروت يف عيع التخصصات  .5

 املعدل وسنة التخرج.

يات اجملتمع، عات األخرى وكلن اجلامليها مالراغبني يف االنتقال ا الطلبةتقبل اجلامعة  .6

عةات، حبةد   ا يف تلةك اجلام دراسته ق هلموحيتسب هلم عدد من الساعات املعتمدة اليت سب

( 52ر  )قةدا متمةع حبةد أقصةى    كليةات اجمل  مةن و( سةاعة معتمةدة،    62أقصى مقةدار  ) 

 دراسة السابقة.تساب الية احساعة معتمدة وذلك حبسب الشرو  النافذة يف آل

% يف الثانويةةة العامةةة وفةةق نظةةام    55تقبةةل اجلامعةةة الطةةالب الةةذين تقةةل معةةدالتهم عةةن        .7

 .لعالياالتجسري املعتمد من وةارة الرتبية والتعليم 

 المجنليزيةة واالعة  للغةة اال ا اتصصة هناك بعض الشةرو  اخلاصةة لقبةول الطةالب يف خت      .8

 .والزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بإمكان الراغبني االلتحاآ باجلامعة تعبئة تلب االلتحةاآ االلكرتونةي مةن خةالل موقةع        .9

 .www.qou.eduاجلامعة على االنرتنت 

http://www.qou.edu/


 

 

 

 

  للدراسة يف اجلامعةلنيالعامة ) التوجيهي ( للطلبة املقبوجدول املقررات العالجية لتخصصات شهادة الثانوية 

 

 

 . يشرت  يف االلتحاآ ببعض التخصصات دراسة واجتياة الطالب بنجال مقررات عالجية وفق اجلدول املذكور أعال 
 ( اشارة- - -  يقبل  بدون امتحان عالجي .  (-
  ال يقبل يف هذا التخصص.( ×)اشارة 

نوع       

 التوجيهي

 

 الكلية التخصص  

 التجاري

علوم 

 إنسانية

 الفندقي التمريضي

 االقتصاد املنزلي

 /"تربية الطفل 

تفصيل مالبس/ 

 "جتميل

 اإلدارة

 املعلوماتية

 الشرعي

التعليم 

 الصحي

  تكنولوجيا املعلومات
، فيزياء × × × × × ITC تواالتصاال 

 × × رياضيات

أنظمة املعلومات 
  CIS  احلاسوبية

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

 العلوم
رياضيات، 
فيزياء، 
 كيمياء

رياضيات، 
فيزياء، 
 كيمياء

فيزياء، 
 رياضيات

رياضيات، 
فيزياء، 
 كيمياء

 فيزياء، أحياء رياضيات،
فيزياء، 
كيمياء، 

 أحياء
رياضيات، 
 فيزياء، 
 كيمياء،

فيزياء، 
 كيمياء

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

كيمياء،  الزراعة
 أحياء، 

كيمياء، 
 أحياء، 

اللغة  
 اإلجنليزية

كيمياء، 
أحياء، 
 إجنليزي

كيمياء،  كيمياء،احياء إجنليزي، رياضيات 
 أحياء

اجنايزي، 
 رياضيات

1
6
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 البكالــوريوس في التخصصات األكـــاديمية تعليمات منح درجة و.

التخصصةةةةات   لوريوس يفح درجةةةةة البكةةةةا  تسةةةةمى هةةةةذ  التعليمةةةةات " تعليمةةةةات مةةةةن(1املةةةة     

 األكادميية".

يوس " رجةة " البكةالور  د لنيةل  طةالب املسةجلني  تسري أحكام هذ  التعليمات علةى ال   (2امل     

 معة.ااألكادميية اليت تقدمها اجل التخصصات يف أي من 

 الخطة الدراسية
يوس " يف رجة " البكةالور دىل نيل اليت تؤدي إ يقر جملس اجلامعة اخلطط الدراسية  (3امل     

س توصةةةية اجمللةةة لةةةى عك بنةةةاًء ، وذلةةةتخصصةةةات األكادمييةةةة الةةةيت تقةةةدمها اجلامعةةةة  الأي مةةةن 

 جملس الكلية.االكادميي  و

   (4امل     

درجةةة   بةةة للحصةةول علةةى  ة املطلوعتمةةدالسةةاعات املتنظةةيم اخلطةةة الدراسةةية حبيةةث يكةةون عةةدد    

 كما يأتي  التخصصات البكالوريوس" يف أي من 
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 أواًل  التخصصات املنفردة 

 ات ب الكليعة حسالتخصصات املنفردة وعدد الساعات لكل ختصص موة

 عدد الساعات / منفرد التخصص الكلية الرقم

1. 

التكرولوجي  

  الدلوم التطبيقي 

 126  ينظ   املدلوم ت احل سوبأ

 126 ت التصتكرولوجي  املدلوم ت  اال .2

 126 الري ضي ت .3

 130 ت املكتب ت  تقري  املدلوم .4

5. 

 الوراا 

 146  الرب تي  الوق ي اإلنت  

 146 اإلنت   احليواني .6

 146 التصريع الغذائي .7

8. 
التر ي  

االجت  اي  

  األسري 

 126 جت  اي اخلدم  اال

 126 تر ي  اجملت ع احمللي .9

 126 را ي  الطدل .10

 126   يترلاالروع االجت  اي  قض ي   .11

12. 

الدلوم اإل اري  

  االقتص  ي 

 126 إ ار  األا  ا

 126 االقتص   .13

 126 احمل سب  .14

 126  الدلوم امل لي   املصرفي .15

 126 التسويق .16

 129  ار  الصحي اإل .17

18. 

 الدلوم الرتبوي 

 128 املرحل  األس سي  األ ىل

 128 اإلسالمي تدليم الرتبي   .19

 128 تدليم االجت  اي ت .20

 128 الرتبي  اخل ص  .21

 128 يمدللتا مص  ر التدلم  تكرولوجي  .22

23. 
 اإلعالم

 127 اجلديد اإلاالم

 127 نالدالق ت الد م   اإلاال .24
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 عدد الساعات / منفرد التخصص الكلية الرقم

25. 

 اآلداب
 126 اللغ  الدربي   آ ابه 

 126  اللغ  اإلجنليوي   آ ابه .26

 126  آ ابه اللغ  الدربي   .27

 ( رئيس / فرعي)  انيًا  التخصصات املزدوجة

وةعةةة حسةةب  ختصةةص م ت لكةةلالتخصصةةات املزدوجةةة )رئةةيس / فرعةةي( وعةةدد السةةاعا    

 الكليات 

 الكلية الرقم

التخصص / 

 الرئيس

 عدد الساعات املسموحة مساء التخصات الفرعيةا

1. 

التكرولوجي  

 الدلوم 

 التطبيقي 

أنظ   

املدلوم ت 

 احل سوبي 

تقري ت  ، تال تكرولوجي  املدلوم ت  االتص

 تاملدلوم  أمن ، الري ضي ت،  الدلوم،  الويب

  اري الا، مجيع ختصص ت كلي  الدلوم 

يوي  لالجنا غ الل،  الرتبي  االقتص  ي  ، 

 اللغ  الدرنسي ،   آ ابه 

132 - 134 

2. 

تكرولوجي  

املدلوم ت 

  االتص الت

 إ ار ،  تاملدلوم  أمن،  الويب تقري ت

 اللغ  ، قالتسوي،  احمل سب ،  االا  ا

 لدرنسي ا اللغ ،   آ ابه  االجنليوي 

132 

 الوم .3

،  الرتبي  ، أنظ   املدلوم ت احل سوبي 

ي  الجنليو  اغلضي ت ، التقري ت الويب ، ري 

، لدرنسي   الغلا آ ابه  ، أمن املدلوم ت ، 

 يم.دلتمص  ر التدلم  تكرولوجي  ال

132 - 134 

 ري ضي ت .4

 تكرولوجي  ، احل سوبي  املدلوم ت أنظ  

 ، الويب  تتقري،  االتص الت  املدلوم ت

،   سب احمل،  املدلوم ت أمنم ، الدلو

 الجنليوي ا للغ ا،  الرتبي ،  االقتص  

ص  ر التدلم ، مالدرنسي  اللغ ،   آ ابه 

  تكرولوجي  التدليم.

132 - 134 
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 الكلية الرقم

التخصص / 

 الرئيس

 عدد الساعات املسموحة مساء التخصات الفرعيةا

5. 

التر ي  

االجت  اي  

  األسري 

اخلدم  

 االجت  اي 

 تر ي  ، ي ضي تالر،  الدلوم،  الويب تقري ت

 را ي ،   ص اخل الرتبي ،  احمللي اجملت ع

 التر ي   ي  قض االجت  اي الروع،  الطدل

  اري الا، مجيع ختصص ت كلي  الدلوم 

 دربي ال غ الل،  الرتبي  االقتص  ي  ، 

 اللغ ،  آ ابه   االجنليوي  اللغ ،   آ ابه 

 الدرنسي 

132 - 134 

6. 

تر ي  

اجملت ع 

 احمللي

 ري  امجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال

تقري ت  ، االقتص  ي ، ري ضي ت، الوم

 غ الل،   آ ابه  ي الدرب اللغ الويب ، تربي  ، 

،  لدرنسي ا اللغ ،   آ ابه  االجنليوي 

مجيع ختصص ت كلي  التر ي  

 االجت  اي   األسري  األخرى

132 - 134 

 را ي  الطدل .7

 ري  امجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال

تقري ت  ، االقتص  ي ، ري ضي ت، الوم

 اللغ ،    آ ابه الدربي  اللغ الويب، 

،  لدرنسي ا اللغ ،  به  آ ا االجنليوي 

 ت صصختع يتربي ، الرتبي  اخل ص  ، مج

 ري سألكلي  التر ي  االجت  اي   ا

 األخرى 

132 - 134 

8. 

الروع 

اإلجت  اي 

 قض ي  

 التر ي 

 ري  امجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال

تقري ت  ، االقتص  ي ، ري ضي ت، الوم

 اللغ ،    آ ابه الدربي  اللغ الويب، 

، تربي   لدرنسي ا اللغ ،   آ ابه  ليوي االجن

لي  ت كص ص، الرتبي  اخل ص  ، مجيع خت

 رى ألخا  التر ي  االجت  اي   األسري

132 - 134 

9. 
الدلوم اإل اري  

  االقتص  ي 
 إ ار  األا  ا

مجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال اري  

 االقتص  ي  األخرى ، مجيع ختصص ت 
132 - 134 
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 الكلية الرقم

التخصص / 

 الرئيس

 عدد الساعات املسموحة مساء التخصات الفرعيةا

دلوم ت احل سوبي  كلي  اآل اب ، أنظ   امل

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

 احمللي، الرتبي 

 االقتص   .10

 ري  امجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال

 ت صصخت االقتص  ي  األخرى ، مجيع 

  سوبي احل  تمكلي  اآل اب ، أنظ   املدلو

تر ي   ، ، الري ضي ت ، تقري ت الويب

 ، الرتبي  اجملت ع احمللي 

132 - 134 

 احمل سب  .11

 ري  امجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال

 ت صصخت االقتص  ي  األخرى ، مجيع 

  سوبي احل  تمكلي  اآل اب ، أنظ   املدلو

تر ي   ، ، الري ضي ت ، تقري ت الويب

 اجملت ع احمللي، الرتبي 

132 - 134 

12. 
الدلوم امل لي  

  املصرفي 

 ري  اي  الدلوم االمجيع ختصص ت كل

 ت صصخت االقتص  ي  األخرى ، مجيع 

  سوبي احل  تمكلي  اآل اب ، أنظ   املدلو

تر ي   ، ، الري ضي ت ، تقري ت الويب

 اجملت ع احمللي، الرتبي 

132 - 134 

 التسويق .13

 ري  امجيع ختصص ت كلي  الدلوم اال

 ت صصخت االقتص  ي  األخرى ، مجيع 

  سوبي احل ت نظ   املدلومكلي  اآل اب ، أ

تر ي   ، ، الري ضي ت ، تقري ت الويب

 اجملت ع احمللي، الرتبي  

132 - 134 

14. 
اإل ار  

 الصحي 

 ، تقري  الويب ،أنظ   املدلوم ت احل سوبي  

 القتص  اي، لري ضي ت ، تر ي  اجملت ع احمل

ي    لدربا  اللغ، احمل سب  ، التسويق ، 

 درنسي ، اللغ  ال  آ ابه 

135 

 138الوم ، ري ضي ت ، اللغ  االجنليوي   آ ابه  ، الرتبي   الدلوم الرتبوي  .15
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 الكلية الرقم

التخصص / 

 الرئيس

 عدد الساعات املسموحة مساء التخصات الفرعيةا

، اللغ  الدربي   آ ابه  ، خدم  اجت  اي  اخل ص 

 مص  ر التدلم  تكرولوجي  التدليم.

16. 

مص  ر 

التدلم 

 تكرولوجي  

 التدليم

من أ ،تي ضالري  ،الدلومتقري ت الويب، 

ا، ا  ألا تسويق، ا ار ، ال املدلوم ت

م الالاا ، ص اخلرتبي  ال االقتص  ، 

  ، اللغ به  اآاالجنليوي    اجلديد، اللغ 

 ه اب ، اللغ  الدربي   آالدرنسي 

134 - 135 

 اإلعالم .17
 اإلاالم

 اجلديد
 133 مجيع ختصص ت كلي  اآل اب 

18. 

 اآل اب

اللغ  الدربي  

  آ ابه 

   ، اللغبيرتلا اللغ  االجنليوي   آ ابه ،

  ياللغ  الدرب الدرنسي ، االاالم اجلديد ،

 م.التدلي جي لوو، مص  ر التدلم  تكر آ ابه 

132 - 134 

19. 

اللغ  

اإلجنليوي  

  آ ابه 

للغ  ا ، بياللغ  الدربي   آ ابه ، الرت

  ياللغ  الدرب الدرنسي ، االاالم اجلديد ،

 م.ليالتد جي لوو، مص  ر التدلم  تكر آ ابه 

132 - 134 

20. 
 الدربي اللغ  

  آ ابه 

، حمل سب اق، ويسا ار  اا  ا، االقتص  ، الت

، الصحي  ار  الاالدلوم امل لي   املصرفي ، 

 ابه ،  آ ي باالاالم اجلديد، اللغ  الدر

، لدرنسي   الغلااللغ  االجنليوي   آ ابه ، 

 يم.دلتمص  ر التدلم  تكرولوجي  ال

132 - 134 
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 تتكون اخلطة الدراسية ألي ختصص من  ب.

 قسم إىل نوعني وت،  ( س ا  مدت د 24 متطلب ت اجل مد   (1)

 ت د   ئي:( س ا  مد21  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( 3 لةةةب  يةةةدرل الط :متطلبةةة ت اجل مدةةة  االختي ريةةة  -ب

  ئي:

 

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 وللاحلومكافحة الفساد  التحديات  0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 هااحلضارات البشرية ومنجزات 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية * 0306

 - - 3 3 (1عربي ) 8180

 

 

لثقافةةة ويعتةةرب مقةةرر ا ، امعةةة اجبةةاري  ج( متطلةةب 0306يعتةةرب مقةةرر املسةةؤولية اجملتمعيةةة )   * 

  .االسرية فقطماعية وجتالتنمية اال كلية لطلبةمتطلب جامعة اختياري ( 0206)االسالمية 
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ة تشةكل قاعةد  مقررات وهي ( ساعة معتمدة ، 18 - 15)ترتاول بني  متطلب ت الكلي  (2)

 .عريضة لتخصصات الكلية

 و االتي لى النحموةعة ساعاتها املعتمدة ع : مقررات ختصصي  (3)

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

 التخصصات املزدوجة .ب

 ة.( ساعة معتمد69 – 66ساعاتها ) )رئيسي( وعدد .1

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

مةن   أي ختصص ارها الطالب منخيت كحد أقصى ساعات معتمدة 6وهي  :مقررات حر  (4)

 قةررات بإسةتثناء امل  ، لتخصصةه  راسةية التخصصات املطروحة يف اجلامعةة خةارج اخلطةة الد   

 .ال يسمح بتسجيلها كمقررات حرة اليت

رقم وفةةق هةةذ  ربعةةة، وتةةأسةةاس مسةةتويات أتصةةنف مقةةررات اخلطةةة الدراسةةية علةةى    :(5ملةة     ا

ملعتمةدة  اعةدد السةاعات    قةرر منهةا  مكل  املستويات حبسب أسس تعتمدها اجلامعة ويذكر أمام

 واملتطلبات السابقة له.

   (6امل     

خةالل   الطالةب  م يقوم بةه  تعرف الساعة املعتمدة الواحدة يف املقرر النظري جبهد دراسي منظ .أ 

  اآلتي ملدة ستة عشر أسبوعًا توةع على النحواالسبوع 

عةن أسةئلة التقةويم     ملقةرر واإلجابةة  ا كتاب مية يفساعة و ال ة أرباع الساعة لقراءة املادة العل (1

 .الذاتي وتنفيذ التدريبات والتطبيقات املرافقة

 ليها.إنصف ساعة لالستعداد لالمتحان املقرر واجللوس  (2

 .تدريسربع ساعة للقاءات األسبوعية مع أعضاء هيئة ال (3

 ث.األحبا قاريرنات الدراسية وكتابة تينصف ساعة الجناة التعي (4

يقةةوم بةةه  مةةنظم وعملةةي  جبهةةد دراسةةي   تعةةرف السةةاعة املعتمةةدة الواحةةدة يف املقةةرر العملةةي    .ب

 تي لنحو اآلاةع على ملدة ستة عشر أسبوعًا توخالل االسبوع الطالب 

 ئة التدريس.عضاء هيمع أ صف ساعة للقراءة والتحضري للتجربة وااللتقاءن (1

 ساعتان للقيام بالتجارب العملية. (2

 لتجارب.تائج انوكتابة تقارير عن  التعييناتربع ساعة الجناة  (3

 ربع ساعة لالستعداد لالمتحانات املقررة. (4
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 السنة الدراسية

ًا تة عشةر أسةبوع  ا سة كةل منهمة   مةدة  سيني، راد تتكون السنة الدراسية من فصلني  (:7امل     

 .( اسبوعًا دراسيًا12وفصل صيفي مدته )دراسيًا، 

 مدة الدراسة

دراسةةية، واحلةةد ( فصةةول 6)يوس رجةةة البكةةالوراحلةةد األدنةةى ملةةدة الدراسةةة لنيةةل د (:8املةة     

 ة الدراسية.من املدصيفية من ض، وال حتتسب الفصول الفصاًل دراسيًا (24)األعلى 

 ــولالقبـ

 ت اآلتية ة وفق اإلجراءااجلامع اليت تقدمها يتم قبول الطالب يف أحد التخصصات  (9امل     

رغةةب يالتخصةةص الةةذي  يةةهبينةةًا فمونيةةًا الكرت باجلامعةةة يعبةةا الطالةةب تلةةب االلتحةةاآ اخلةةاص   .أ

 .االلتحاآ به

يةة الةيت تطلبهةا    مسبالو ةائق الر  هبة  التحةق  الةذي  بتزويةد الفةرع   يقوم الطالب بعةد قبولةه الكرتونيةاً    .ب

 اجلامعة.

 لطالب. صصه، ويبلغ به امنًا ختة متضيصدر قرار قبول الطالب يف التخصص من فرع اجلامع .ج

ت وغةري ذلةك   لسةجالت والبطاقةا  لفةات وا بامل عحيتفظ قسم القبول والتسجيل واالمتحانات يف الفر .د

 ة.لدراسمن الو ائق اليت تتعلق بقبول الطالب وسري  يف ا

 التسجيـل

  : (10    امل 

يعترب الطالب مسجاًل للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقةل عةن أربةع سةاعات معتمةدة يف ذلةك        .أ

 الفصل.

احلةةد األعلةةى لعةةدد السةةاعات املعتمةةدة الةةيت يسةةمح للطالةةب بتسةةجيلها يف الفصةةل الدراسةةي        .ب

 لفصل الصيفي.امعتمدة يف  ساعة (12)( ساعة معتمدة، و18الواحد )
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يةةد علةةى لفصةةل مةةا ال يزيف ذلةةك ا ملتوقةةع خترجةةه يف فصةةل دراسةةي أن يسةةجلاجيةةوة للطالةةب  -ج

 .الفصل الصيفييف  معتمدة 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. ادمييرشد االكامل أو من خالل كماله لعملية التسجيل االلكرتوني،إ

يسمح للطالةب بتسةجيل أي مقةرر إذا كةان قةد درس املتطلةب السةابق وجنةح فيةه أو م يةنجح            .ب

ملقةةرر اسةةجيل هلةةذا ى التتوقةةف علةةيرجةةه ختخارجهةةا، أو إذا كةةان  وفيةةه، سةةواء يف اجلامعةةة أ

 .ب سابق ن متطلمالسابق، على أن ال يكون للمقرر أكثر ومتطلبه 

رو  ال يتعةارض مةع شة    مبةا اسية الدررج خطته    جيوة للطالب أن يسجل ملقررات خا(12امل     

 عتمةدة املطلوبةة  ني السةاعات امل رات مةن بة  ملقةر ادراسة املقرر، وال حتسةب السةاعات املعتمةدة لتلةك     

 للتخرج.

  :(13امل     

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

و ال ة أيةام   الفصل الصيفي بل بدايةيام قأآخر من بداية الفصل الدراسي ، و ال ة واسبوع 

 ه.من بدايت

االنسةةحاب مةةن دراسةةة أي مقةةرر قبةةل تةةاريخ عقةةد   قةةة مةةدير الفةةرع يسةةمح للطالةةب بعةةد مواف .ب

خطيةًا بةذلك،    رعالم مدير الفن يتم إعلى أعاالمتحانات النهائية بأسبوع واحد على األقل، 

مةةات يةةة يف كشةةف عالالت الرمسالسةةج هةةذ  احلالةةة يثبةةت يف  النمةةوذج املعتمةةد، ويفوفةةق 

 منه. نسحبالطالب مالحظة ) منسحب ( مقابل املقرر الذي ا

قةرر  مةة األخةرية للم  ب العالد درسةه، وحتسة  قة   يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان (14امل     

مةدة مةرة   املقةرر املعت  دد سةاعات عة سةب  رتاكمةي، كمةا حي  يف حساب املعةدل الفصةلي واملعةدل ال   

 واحدة فقط ألغراض التخرج.
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 األعمال الفصلية واالمتحانات والعالمات
 األعمال الفصلية للمقرر  :(15امل     

 حق به.لتي اطلوب من اللقاءات يف الفرع الذحضور العدد امل .أ

 .نيةلكرتواملكتوبة والنشاتات اال  التعييناتإلجابة عن ا .ب

 إجناة األحباث املطلوبة. .ج

 القيام باألعمال املخربية أو التطبيقية. .د

 فصل الدراسي.من الن الثامالسابع والتقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني  . 

 اسبوع.ئية بالتقدم لالمتحان العملي قبل االمتحانات النها .و

 دراسي.ال ر ( من الفصلسادس عش) ال التقدم لالمتحان النهائي خالل األسبوع األخري .ة
 

  :(16امل     

   عدد اللقاءات الصفية املطلوب حضورها أوال

وفةةةق   ةالنظريةةة اتللمقةةةرر لدراسةةةياملطلةةةوب حضةةةورها يف الفصةةةل احيةةةدد عةةةدد اللقةةةاءات  .أ

  التالياملعتمدة على النحو  الساعات

 

 

 مدة كل لقاء بالساعة اعدد اللقاءات املطلوب حضوره ررعدد الساعات املعتمدة للمق

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

عات السةا وفةق  لدراسةي  ا الفصةل  يف ملي للمقرر العاملطلوب حضورها  حيدد عدد اللقاءات  .ب

  املعتمدة على النحو التالي

 مدة كل لقاء بالساعة اعدد اللقاءات املطلوب حضوره ررعدد الساعات املعتمدة للمق

1 16 1 
2 16 2 
3 24 2 
4 32 2 
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 ة )أ( ا ورد يف الفقةر مليةة كمة  عوانةب  جات للمقةرر النظةري الةذي يتضةمن     حيدد عةدد اللقةاء   .ج

ملةادة للجانةب   ة )ب( مةن هةذ  ا   الفقريفورد  من هذ  املادة للجانب النظري من املقرر، وكما

 العملي من املقرر.

نةد رقةم )أوال(    الب يفق مةا ذكةر   دراسةي وفة  فصةل ال الصفية يف ال يعترب حضور الطالب للقاءات    انيا

 . رالصفية املخصصة للمقر اللقاءات % من 25 له التغيب عن أكثر من  وال جيوة زاميا،إل

 التعيينات الدراسية
ملقةرر  انها وفق سةاعات  تعيني م إلجابة عن كلاللمقرر وةمن  التعييناتحيدد عدد   (17امل     

 املعتمدة على النحو اآلتي 

 اعةاإلجابة عن كل تعيني بالسزمن  التعييناتعدد  ررعدد الساعات املعتمدة للمق

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

 

 (: 18امل     

تعيني الثةاني مةن   لل ًا( يوم80تعيني األول و)( يومًا لل40خالل ) التعييناتتقدم اإلجابات عن  .أ

ىل عضةو هيئةة   إيةة والتطبيقيةة   املخرب عمةال بداية الفصةل وتقةدم تقةارير األحبةاث وتقةارير األ     

. وإذا تعةذر  العمةادة ددها حتة  يةد الةيت  ملواعل فيه الطالةب وفةق ا  رع الذي سجالتدريس  يف الف

لعمل ) صفرًا( المته يف هذا اعتعترب  حملددعليه بعد ذلك تقديم أي عمل  فصلي يف املوعد ا

 نهائي.دء االمتحان البنه قبل وبة ممال املطلاالعوعلى أي حال على الطالب أن يقدم 

إللكرتونيةة  سةية واألنشةطة ا  ت الدراعيينةا اإلجابةات عةن الت   يقوم عضو هيئة التدريس بتسلم .ب

ع الطةالب  مة حها ومناقشةتها  م بتصحيا يقووتقارير األحباث  وفق  مواعيدها احملددة ، كم

ألعمةةال اا، أمةةا تقةةارير سةةلمه هلةةريخ تمةةن تةةا اسةةبوعورصةةد عالماتهةةا يف مةةدة ال تزيةةد علةةى   

يف موعةد ال  وتهةا أوال بةأول   د عالمارصة ا واملخربية والتطبيقات فيقوم بتصحيحها ومناقشةته 

 م.يتجاوة نهاية االمتحانات النهائية بثال ة أيا
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 النهائيةو النصفية االمتحانات
  (:19امل     

مةن   ضةر احلةد األدنةى   حكون قد ير أن يشرت  لدخول الطالب االمتحان النهائي لكل مقر .أ

 يمات.( من هذ  التعل16اللقاءات الواردة يف املادة )

باسةةتثناء  الفصةةل الدراسةةي ن بدايةةةامن مةةالمتحةةان النصةةفي يف االسةةبوع السةةابع والثةةيعقةةد ا .ب

ات التقةويم  راسةي وفةق ترتيبة   فصل الداية اليعقد االمتحان النهائي يف نهو الفصل الصيفي، 

 نات.األكادميي من عمادة القبول والتسجيل واالمتحا

التسةةجيل عمةةادة القبةةول و عةةنصةةادر يةةة الالنهائو النصةةفية يعلةةن الفةةرع برنةةامج اإلمتحانةةات  .ج

ضةةع وىل هةةذا إضةةافة إ تحانةةات،االم واإلمتحانةةات كمةةا يعلةةن توةيةةع الطةةالب علةةى قاعةةات  

ألكادمييةة،  اوعلةى البوابةة     الفرعنات يفنسخة من اإلعالن يف مكان بارة من لوحة اإلعال

اد لةك إعةد  هةائي، مبةا يف ذ  النصةفي و النن وذلك قبل شهر على األقل من تاريخ عقةد االمتحةا  

 اخلاصة. احلاالتواجات الرتتيبات اخلاصة بعقد  للطالب من ذوي االحتي

  :(20امل     

صةص  ختعتمةدة  حبيةث   اعاته املسة عةدد   النهةائي للمقةرر حبسةب   النصةفي و حتسب مدة االمتحان 

 فسةةاعة ونصةةن علةةى االمتحةةا د مةةدةسةةاعة امتحةةان لكةةل سةةاعة معتمةةدة علةةى أن ال تزيةة   نصةةف 

 اآلتية  لشرو االمتحان حبيث يستويف اللمقررات النظرية، ويعد 

 ة له.ملخصصأن تستغرآ اإلجابة عن أسئلته املدة الزمنية ا .أ

 تواةن.مر وبشكل للمقر املطلوبة يف اإلمتحانأن يكون شاماًل للوحدات  .ب

قةةةرر، ت األساسةةةية للماملهةةةارامةةةات وأن يركةةةز علةةةى اسةةةتيعاب الطةةةالب للمفةةةاهيم والتعمي  .ج

لتعميمةات  ذ  املفةاهيم وا هة امةل مةع    التعالةتفكري العليةا يف  وقدرتهم علةى اسةتخدام مهةارات    

 .واملهارات 

 مراجد  تصحيح  فرت االج ب : (:21امل     

اىل  تلةب  ديمقة ت والنهائية أية ت النصفمتحانا ال ة اسابيع من انتهاء االجيوة للطالب خالل  .أ

 تحان.إلعادة تصحيح دفرت إجابته يف اإلم مدير الفرع

ب يتقةدم بةه   ا (، عةن كةل تلة   ا يعادهلة أو مة  قةدر  عشةرة دنةانري أردنيةة )     يدفع الطالب رمسةاً  .ب

 ملراجعة أي عالمة من عالماته.
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 التسةةجيل وموظةةف  ئةةيس قسةةم ي ورتقةةوم جلنةةة يف الفةةرع مكونةةه مةةن املسةةاعد األكةةادمي     .ج

مةةع ورقةةة  ه دفةةرت اإلجابةةةل مقارنةةن خةةالاإلمتحانةةات مبراجعةةة دفةةرت إجابةةة الطالةةب وذلةةك مةة 

 . اإلجابة لإلمتحان

 عد ذلك.بم تتلف ث ملدة عامحتفظ أوراآ االمتحان لدى الفرع  .د

  س املكت ل(: 22امل     

لةةذي ا ةةاني( للمقةةرر وني )أول تعييةةنوعلةةى الطالةةب تقةةديم امتحةةانني )نصةةفي ونهةةائي(،    .أ

 .عمليةنب اليسجل له، وامتحان عملي للمقررات ذوات اجلوا

نصةفي    ائي ملقةررين ) أو النهة  فيلنصة اميكن للطالب التغيب وعدم تقديم االمتحةان     .ب

 واحةد صل الدراسةي ال ى يف الفد أقصنصفي أو نصفي   نهائي أو نهائي   نهائي( كح

تقةةدم (، شةةريطة أن يري مكتمةةلرة )غةة، ويةةدون لةةه يف خانةةة العالمةةات عبةةابعةةذر مقبةةول

دم أن يكةةون قةةد تقةة  لنصةةفي، واتحةةان لالمتحةةان النهةةائي األصةةيل إذا م يتقةةدم لالم   

 لنهائي. حان انصفي األصيل إذا م يتقدم لالمتلالمتحان ال

ال يزيةد   شةريطة أن  )ب(د رد يف بنة مةا و  الطلبة الذين لديهم أعذار قةاهرة يطبةق حبقهةم    .ج

ار ددت هةةذ  األعةةذ (، وقةةد حةة هائيةةةحةةدها األقصةةى عةةن أربعةةة امتحانةةات )نصةةفية أو ن   

 الطارئه مبا يلي 

سةتثناء  يرفق مع تلب االع )أسبوبانات الوالدة أ ناء االمتحانات أو قبل االمتح .1

 تقرير أو شهادة الوالدة(.

و ةوج أو أو إبةن أو إبنةه   و أخةت أ أو أخ حالة وفاة من الدرجة األوىل )أب أو أم أ .2

 ةوجه أو جد أو جد (.

  من مستشفى(قرير تيبتثناء عملية جراحية تارئه )يرفق مع تلب االست  .3

سةتثناء تقريةر   اال تلةب  فةق مةع  حادث سري أسةفر عنةه إقامةة يف مستشةفى )ير      .4

 تيب من مستشفى(.

فةق مةع تلةب    هةين )ير وير مسفر تةارىء اضةطراري لةدورة عسةكرية أو لتطة       .5

 سة(.االستثناء كتاب من املسؤول األعلى للمؤس

فيهةا   ة الةوارد ، يبةت  ت اخلمسة حلةاال االستثناءات الطارئة األخرى املرتبطةة با  .6

 ت. من قبل عميد القبول والتسجيل واالمتحانا

بةةل  أيةةام  ق 5تةةد اىل فةةرتة مت يف ات أ نةةاء االمتحانةة طالةةب أو الطالبةةة  ةواج ال  .7

بطاقةةة لةةزواج واعةةن عقةةد   )شةةريطة إحضةةار صةةورة أيةةام بعةةد الةةزواج   5حتةةى 

 العرس(.
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لةةةيت تزيةةةد عةةةن املقةةةررات ول احتةةةإذا تغيةةةب الطالةةةب بعةةةذر عةةةن أكثةةةر مةةةن امتحةةةانني   .د

رب  ختة لة إىل الطالةب  رسةا رسال حب بعد إ" إىل منسج" و  " بامتحانيني، املذكور  يف "

و أإلكرتونيةةةًا،  ري مكتمةةةلغةةةإىل  بضةةةرورة اختيةةةار املقةةةرر الةةةذي يةةةود حتويةةةل حالتةةةه  

لنهائيةة. ويف  ات النصفية أو المتحاناهاء اباحلضور إىل فرع اجلامعة خالل أسبوع من انت

تمل، حيةول  ما إىل غري مكيل حالتهد حتوحالة عدم اختيار الطالب للمقررين اللذين يو

 ي املقةةررات إىلحتةةول بةةاق وكتمةةل، ممقةةررين علةةى برنةةامج االمتحانةةات إىل غةةري    أول 

 منسحب الكرتونيًا.

تحانةات  اهرًا يف االمقة ه عةذرًا  ح لدية الطالب الةذي تغيةب عةن امتحةانيني نصةفيني وأصةب       . 

الةةذي   جيةوة للطالةب  القةط، كمةا   يني فالنهائيةة يسةمح لةه بالتغيةب عةن امتحةانني نهةائ       

 ي.ي امتحان نهائغيب عن أالت ب عذر قاهرت نصفية بسبتغيب عن أربعة امتحانا

االمتحانةات  ول والتسجيل وادة القبة، عمتزود أقسام القبول والتسجيل يف فروع اجلامع .و

صةفية  المتحانةات الن اتمةل )يف  ري مكغة بأمساء الطلبةة واملقةررات الةيت رصةدت حالتهةا      

 هائية. ت النوالنهائية( خالل أسبوع من انتهاء االمتحانا

عتمةد يف حةال   الرتاكمةي امل  ل الطالبه معدملقرر احملال إىل غري املكتمل، ال يرتبط با .ة

ظةة  حلاكمةي الظةاهر   عةدل الرت ذ باملترشح الطالب ألي منحه / مسةاعدة ماليةة، ويؤخة   

 اعتماد القرار للمنحة/املساعدة.  

 لةى لنصةفي موةعةة ع  االمتحةان  ليومني  يفيف الفصل الدراسي االول بديل يعقد امتحان  .ل

يةةوم، جلسةةات يف ال 3 ةعةةة علةةىئي موجلسةةات يف اليةةوم، ويف يةةومني لالمتحةةان النهةةا  3

 تحةةان  ويعقةةد االم ، لفصةةل األويةةة للوذلةةك خةةالل شةةهر مةةن انتهةةاء االمتحانةةات النهائ     

 لصةةةةيفيللفصةةةةل اةةةةةةةةةة ت النصفيمتحانةةةةاالثانةةةةةةةي مةةةةةةةةةع اال فصةةةةلالبةةةةديل للالنصةةةةفي 

 .ل الصيفيللفصالنهائية  المتحاناتمع ا صل الثانيالبديلة للف واالمتحانات النهائية 

 الفصةةلمةةا خبصةةوص  أالثةةاني( وألول تطبةةق البنةةود املةةذكورة أعةةال  علةةى الفصةةلني )ا    . 

 ، يعتمد االتي  الصيفي

 صفي   نهةائي أو في أو ن  نص يستطيع الطالب التغيب عن امتحانني )نصفي .1

تقةدم لالمتحةان   طة أن ير، شريكحد اقصى اذا وجد له عذ نهائي   نهائي (

كةةةون قةةةد تقةةةدم ، وأن يلنصةةةفيالنهةةةائي األصةةةيل إذا م يتقةةةدم لالمتحةةةان ا

 ي.النهائ متحانإذا م يتقدم لإللإلمتحان النصفي األصيل 

قةد االمتحانةات   هر مةن ع الل شة تعقد اإلمتحانةات البديلةة للفصةل الصةيفي خة      .2

 النهائية للفصل الصيفي.

 د.ئية يف يوم واح، والنهاواحد تعقد االمتحانات النصفية البديلة يف يوم .3
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  عملي.ال يوجد امتحان بديل )غري مكتمل( للجانب ال .ي

 رر الةذي يعيةد الطالةب املقة   ( مةن هةذ  التعليمةات ،   14مع مراعاة مةا ورد يف املةادة )   :(23املة      

لعالمةةة ا هةذ  احلالةة   يفحتسةب لةةه  ويةه،  فرسةب فيةه، أو املقةرر الةةذي يرغةب يف حتسةني عالمتةةه      

 املعدل الفصلي والرتاكمي.األخرية يف 

  (:24امل     

 ة له.لساعات املعتمداع بيان ائة مجيري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مقرر من م .أ

ملعةةين، اهيئةةة التةةدريس  مةةع عضةةو تعةةاونمةةدير الفةةرع مسةةؤول عةةن متابعةةة أداء الطالةةب، بال  .ب

انةةات واالمتح لتسةةجيل قبةةول واسةةم الق وتسةةجيل عالماتةةه أ نةةاء الفصةةل الدراسةةي، وتزويةةد  

 بعالمات عيع الطالب املسجلني يف الفرع.

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

( يعطةى  35عةن العالمةة )   اسةي تقةل  الدر الطالب الذي حيصل علةى عالمةة نهائيةة يف املقةرر     .د

 (.35عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة )

لدراسةي  اطالةب يف الفصةل   رسةها ال دليت ررات ااملعدل الفصلي هو معدل عالمات عيع املق . 

 الواحد جناحًا ورسوبًا.

المةات  و معةدل ع يمات، املعدل الرتاكمةي هة  ( من هذ  التعل14مع مراعاة ما ورد يف املادة ) .و

املعةدل ضةمن    ريخ احتساب ذلةك حتى تا سوبًاعيع املقررات اليت درسها الطالب جناحًا أو ر

 خطة ختصصه.

 كةةل مقةةرر داخةةل يفلن مائةةة مةةالمةةة عةةدالت السةةابقة بضةةرب العجيةةري احتسةةاب أي مةةن امل .ة

ى جممةوع  ضةرب الناجتةة علة   واصةل ال موع حاملعدل بعدد الساعات املعتمدة له،  م قسمة جم

  عشريتني.ب خانتني أقرعدد الساعات املعتمدة ضمن خطة ختصصه مقربة إىل

 ( : 25امل     

 مها ضحة أماملوا تكون التقديرات اآلتية ملقرر مرادفة للعالمات .أ

 العالمة من مائة التقدير

 100إىل  90من  ممتاة
 89إىل  80من  جيد جدًا

 79إىل  70من  جيد
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 العالمة من مائة التقدير

 69إىل  60من  مقبول
 59إىل  50من  ضعيف
 50أقل من  راسب

 
 

 ها ة املوضحة أماملرتاكميية واتكون التقديرات اآلتية مرادفة للمعدالت الفصل .ب

 العالمة من مائة التقدير

 100إىل  85من  ممتاة
 84.9إىل  75من  جيد جدًا

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

 

 التنبيه واإلنذار والفصل األكاديمي

  :  (26مل     ا

( 15%(، بعد دراسةة مةا جمموعةه )   60ينبه كل تالب حيصل على معدل تراكمي يقل عن ) .أ

 ."ادميية األك يوضع " حتت املراقبةساعة معتمدة يف اجلامعة و

يوجةةه إنةةذارًا أوليةةًا، لكةةل تالةةب نبةةه ووضةةع" حتةةت املراقبةةة  األكادمييةةة "، وأخفةةق يف رفةةع     .ب

عتمةةدة يف م( سةةاعة 30ا جمموعةةه )مةة%( فمةةا فةةوآ، بعةةد دراسةةة   60معدلةةه الرتاكمةةي إىل ) 

 اجلامعة ويبقى"حتت املراقبة األكادميية ".

لكل تالب أنذر إنذارًا أوليًا ووضةع " حتةت املراقبةة األكادمييةة " وأخفةق       يوجه إنذارًا نهائيًا .ج

( سةاعة معتمةدة   45دراسة مةا جمموعةه )   %( فما فوآ، بعد60يف رفع معدله الرتاكمي إىل )

 ، ويبقى حتت املراقبة األكادميية .يف اجلامعة

الرتاكمةةي إىل  يف رفةةع معدلةةه أنةةذر إنةةذارًا نهائيةةًا وأخفةةق تالةةب يفصةةل مةةن التخصةةص كةةل   .د

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة.60%( فما فوآ بعد دراسة )59)
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جيوة للطالب املفصول أكادمييًا مبوجةب الفقةرة )د( إذا رغةب يف اإلبقةاء علةى ملفةه االنتقةال         .هة

عةادة  اسةتيفاء رسةم إ   يةد  بعةد  خةر جد آمن التخصص الذي فصل منه وإعادة قيد  يف ختصص 

امة وشرو  الثانوية الع الشهادة اة التخصص يفيًا ( وذلك مع مراعدينارًا أردن 30قيد قدر  ) 

 ، وحتتسةب لةه   لغايةة علةى مةرتني   ال هلةذ   نتقاالقبول يف حينه، وعلى أن ال تزيد عدد مرات اال

عالمةة أي   ، حبيةث ال تقةل  هيف حينة  ل بهةا املقررات اليت تدخل يف خطته حسب األسةس املعمةو  

 الرتاكمةةي تةةدخل يف حسةةاب معدلةةه معتمةةدة حةةرة و ( سةةاعات6%( مبةةا فيهةةا )60منهةةا عةةن )

 اجلديد.

يسمح  للطالب الذي فصل من  الث ختصصات طتلفة يف اجلامعة بالعودة اىل اجلامعة برقم  .و

صةل  لتخصصةات الةيت ف  د غةري ا ص جدية جامعي جديد ) تالب جديد( على أن يعةود اىل ختصة  

رات الةيت  حتتسةب لةه املقةر   و ، بقًانةه سةا  ممنها ، وال يسمح له بةالعودة اىل أي ختصةص فصةل    

لةى الةرقم   عمةرة الثالثةة   لل ويف حةال فصةله  .تدخل يف خطته حسب األسس املعمول بها يف حينةه  

 ديد.جة من اجلديد ال يسمح له بالعودة للدراسة يف اجلامع

إذا رغةةب الطالةةب املفصةةول أكادمييةةًا العةةودة إىل اجلامعةةة مبلةةف جديةةد  عليةةه االنتقةةال مةةن         .ة

لةيت  ب لةه املقةررات ا  حتتسة و، جديةد  ذي فصل منه وإعادة قيد  يف ختصةص آخةر  التخصص ال

ن عةةمةةة أي منهةةا  الع حبيةةث ال تقةةل  ،تةةدخل يف خطتةةه حسةةب األسةةس املعمةةول بهةةا يف حينةةه    

ررات احلةرة  تةوى املقة  حمة أن ال يكةون  ( ساعات معتمدة حرة، مةع مراعةا  6%( مبا فيها )60)

صةص الةذي   ون مقةررات التخ وى ومضمحملت وكيفًااالختيارية اليت ستحسب له مشابهًا كمًا 

 من كليتةةه لتجنةةب ضةةقةةررات  ذ  املهةة حتديةةد وإعةةالن  ملعةةينعميةةد الكليةةة ا يدرسةةه وعلةةى  

 احتسابها للطالب.

 ( ساعة معتمدة.90ال يفصل من التخصص كل تالب أمت بنجال ) .ل

ادت املةةدة الةةيت رغةةم مةةا ورد يف الفقةةرة )ل( مةةن هةةذ  املةةادة يفصةةل الطالةةب مةةن اجلامعةةة إذا ة     . 

" سبكةالوريو ، وم حيصل علةى درجةة "  ًا( فصاًل دراسي24قضاها مسجاًل يف اجلامعة على )

تائج الةيت حصةل   ليت درسها والناقررات ة باملمن اجلامعة، وجيوة يف هذ  احلالة إعطاؤ  شهاد

بةول يف  د وفةق شةرو  الق  لةف جدية  مبامعةة  عليها يف كل مقةرر. كمةا جيةوة لةه االلتحةاآ باجل     

 نه.حي
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 ) االستنكاف (عنها تأجيل الدراسة واالنقطاع  
 : (27امل     

جيةةوة تأجيةةل الدراسةةة للطالةةب املسةةتجد يف اجلامعةةة، أو الطالةةب املنتقةةل إليهةةا، بعةةد إمتامةةه     .أ

 دراسة ما ال يقل عن ساعتني معتمدتني بنجال.

مةدير الفةرع خةالل شةهر      جيوة للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر إىل ب.

اسةة ملةدة تزيةد    وة تأجيةل الدر جية ، وال  تأجيةل من بداية الفصل الدراسي، مبينًا فيه أسةباب ال 

 على ستة فصول دراسية.

بالرغم مما ورد يف الفقرة )ب( من هذ  املادة تعترب املدة اليت ميضةيها الطالةب يف املعتقةل مةدة      ج.

غ اجلامعة خطيةًا  مر الطالب إبالألى ولي ، وعاملدة تأجيل للدراسة يف اجلامعة مهما بلغت هذ 

 اله.اعتق بتاريخ االعتقال يف مدة ال تتجاوة الشهرين من

 ال حتتسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة املسمول بها للحصول على الدرجة اجلامعية. د.

ويعتةةرب  ةإذا م يسةةجل تالةةب  منةةتظم يف اجلامعةةة لفصةةل دراسةةي، يفقةةد مقعةةد  يف اجلامعةة       .ھ

يف  جديةةد لاللتحةةاآ   دم بطلةةب ن يتقةة أ، ويف هةةذ  احلالةةة جيةةوة لةةه     مسةةتنكفا عةةن الدراسةةة   

لةةى أن رغةةب يف ذلةةك، ع اًل، إني كةةاماجلامعةةة، فةةإذا قبةةل فيهةةا حيةةتفظ بسةةجله األكةةادمي  

عةة، وحتسةب   ودتةه إىل اجلام عها عند مول بيكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدراسية املع

لفصةةول احلةةد األعلةةى ل ضةةمن اف(سةةتنك)اال ة االنقطةةاع عةةن الدراسةةة لةةه مةةدة الدراسةةة ومةةد 

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

قبةةةول والتسةةةجيل  عميةةةد اللبطلةةةب  بعةةةذر قهةةةري ، يتقةةةدم  دراسةةةي أو أكثةةةر  تأجيلةةةه لفصةةةل 

يف الفقرة )ب( من  يل املسمول بهاة التأجى ملدلعتبار هذ  املدة ضمن احلد األعإلواإلمتحانات 

 هذ  املادة .

إذا رغب الطالب املستنكف عن الدراسة االلتحاآ باجلامعة من جديد فعليه أن يتقةدم بطلةب    .و

التحاآ جديد حسب األصول املرعية ووفق شرو  وتعليمات القبول والتسجيل يف حينةه، فةإذا   

جامعيةةًا جديةةدًا، جةةاة لةةه أن يتقةةدم بطلةةب احتسةةاب   قبةةل للدراسةةة يف اجلامعةةة وأعطةةي رقمةةًا  

للمقررات الدراسية اليت جنةح فيهةا مةن دراسةته السةابقة ممةا يةدخل منهةا يف مقةررات اخلطةة           

( سةاعات معتمةدة حةرة، شةريطة أن     6مبا فيها )الدراسية للتخصص اجلديد الذي التحق به، 

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

 .يف املعدل الرتاكمي
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دينارًا أردنيًا عن املر  األوىل أو الثانيةة   20عن الدراسة مقدار   استنكافيدفع الطالب رسم  .ة

 . ر  الثانيةبعد املاستنكاف  عن كل دينارًا أردنيًا 20، ويتم ةيادة الرسوم مبقدار 

 االنسحاب من الفصل الدراسي
 : (28امل     

يسةةمح للطالةةب خةةالل األسةةابيع األربعةةة األوىل باالنسةةحاب مةةن الفصةةل الدراسةةي ، وخةةالل          .أ

 .األسابيع الثال ة األوىل من الفصل الصيفي

يسمح للطالب االنسحاب من الفصل الدراسي بعد املدة املذكورة يف الفقرة )أ( من هذ  املادة  ب.

الذي يتقدم بةه   رع على النموذجدير الفمفقة واوقبل موعد عقد االمتحان النهائي بأسبوع ، مب

 "الحظةةة " منسةةحب  مالماتةةه كشةةف عالطالةةب، ويف هةةذ  احلالةةة تثبةةت يف سةةجل الطالةةب و   

 جلميع املقررات اليت سجل هلا يف ذلك الفصل.

 كلمة منسحب أمةام عيةع  توضع له   ،النهائيةالنصفية أو م يتقدم الطالب لالمتحانات  إذا  .ج

  .سجل هلا يف ذلك الفصل املقررات اليت

 االنتقال من كلية أكاديمية / تخصص إلى آخر

صةةوال منةةه  يكةةون مف  دون انىل آخةةر إمةةن ختصةةص  اذا رغةةب الطالةةب االنتقةةال    :(29املةة     

لتحويةل اىل  )باسةتثناء ا  مدفةع رسةو   بةدون  تلةب " تغةيري ختصةص " رمسةي     اكادمييا، عليه تقديم 

لةةيت ادخل املقةةررات لسةةابق وتةةاتخصةةص برقمةةه يف ال وحيةةتفظ التخصصةةات يف كليةةة اإلعةةالم(  

د عةدد مةرات   زية على أن ال ي لرتاكمي،ادله درسها بنجال واليت تقع ضمن اخلطة اجلديدة يف مع

 عة.االنتقال على مرتني تيلة فرتة الدراسة يف اجلام

االنتقال من الجامعات والمعاهد العليا األخرى وحساب الساعات 

 عةالمعتمدة من خارج الجام

 :(30امل     

يةةتم تقةةديم تلبةةات االنتقةةال إىل قسةةم القبةةول والتسةةجيل واالمتحانةةات يف الفةةرع، وترفةةع اىل       أ.

 عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
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 يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب الشرو  اآلتية  .ب

 أن يستويف الطالب شرو  القبول يف اجلامعة. .1

 جلامعة.ف به اٍل تعرتجامعة أو معهد عاأن يكون الطالب منتقاًل من  .2

تمةدة  ( سةاعة مع 60عةن )  ال يقةل  حةة مةا  أن يكمل الطالب بنجال يف جامعةة القةدس املفتو   .3

 حلني خترجه.

تةةدخل يف % فةةأعلى و60ة ى عالمةةحصةةل فيهةةا علةة  املقةةررات الةةيت حتسةةب للطالةةب عيةةع   .4

( سةاعة  52مةدة مةن اجلامعةات و)   ( سةاعة معت 62خطته الدراسية اجلديةدة حبةد اقصةى )   

 معتمدة من كليات اجملتمع.

 اإلحتساب

 : (31امل     

لةةى درجةةة عو متوسةةط وحصةةل هةةد عةةال أو معأإذا أمت الطالةةب دراسةةته بنجةةال يف جامعةةة أو كليةةة  

سةةاب بعةةض  ه أن يطلةةب احتفيجةةوة لةة  امعةةةالبكةةالوريوس أو دبلةةوم أكةةادميي قبةةل التحاقةةه باجل  

 تية اءات اآلجرفق اإلالساعات املعتمدة اليت أمت دراستها بنجال و

فرع اليف  تواالمتحانا سجيلول والتالقب تقدم تلبات احتساب الساعات املعتمدة إىل قسم .1

 ت.وترفع اىل عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانا

 احتسةةةاب السةةةاعاتب تحانةةةاتواإلم عمةةةادة القبةةةول والتسةةةجيليقةةةوم قسةةةم اإلحتسةةةاب يف  .2

وفةةق ص امللتحةةق بةةه، و للتخصةةة راسةةيالد املعتمةةدة الةةيت درسةةها الطالةةب يف ضةةوء اخلطةةة   

 األسس اليت تعتمدها اجلامعة هلذ  الغاية.

 وس " ما يأتي بكالوري" ال يشرت  يف عيع احلاالت حصول الطالب على درجة .3

( 60يقةةل عةةن ) ة مةةا الفتوحةةأن يكمةةل الطالةةب بنجةةال يف جامعةةة القةةدس امل  .أ

 ساعة معتمدة حلني خترجه.

 قل.ى األول دراسية علأن يقضي الطالب مدة أربعة فص .ب

إذا رغب خريج مةن جامعةة القةدس املفتوحةة التسةجيل جمةددًا للحصةول علةى          .ج

درجةةة جامعيةةة أخةةرى يف ختصةةص جديةةد ومت قبولةةه وفةةق األسةةس املرعيةةة،       
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فتحتسب له عيع املقررات اليت أمتها بنجال من ختصصةه السةابق، وتةدخل    

حلصول على درجة اجلديدة مبا ال يتعارض مع متطلبات اضمن خطة دراسته 

 ( من هذ  التعليمات. 34) مادة  البكالوريوس

 التجسير

 : (32امل     

علةةةةى درجةةةةة  لحصةةةةولللتجسةةةةري انةةةةامج جيةةةةوة للطلبةةةةة الةةةةذين يرغبةةةةون يف االلتحةةةةاآ برب     

 البكالوريوس أن يستوفوا الشرو  التالية 

العةةالي  موةارة التعلةةي رتف بهةةايةةة تعة إنهةاء الطالةةب دراسةةة الةدبلوم املتوسةةط مةةن كل   .1

يقةةي جتيةةاة االمتحةةان التطب %( فةةأعلى، وا60والبحةةث العلمةةي مبعةةدل تراكمةةي )  

 %( فأعلى.60الشامل بتقدير ناجح )

قةةةة  علةةةى األقةةةل هلةةةا عال    مسةةةاقات اسةةةتدراكية   3يةةةدرس الطالةةةب يف اجلامعةةةة     .2

راسةية، مبعنةى   طتةه الد ارج خخة بالتخصص الذي يدرسه يف اجلامعة، لكنهةا مةن   

ن أعةةة، علةةى خطتةةه يف اجلام ات معتمةةدة ةيةةادة علةةىسةةاع 9آخةر سةةيدرس الطالةةب  

 %( فأعلى.70حيصل فيها على معةةدل )

 ملتوسط فقةةط.الدبلوم اصه يف للطالب دراسة التخصصات املناظرة لتخص يسمح .3

ة يف آلليةةة املعتمةةد لوفقةةًا  دبلوميكةةون احتسةةاب السةةاعات املعتمةةدة مةةن شةةهادة الةة     .4

 اجلامعة.

جلامعةة  ن اإللتحةاآ با ، ويرغبةو  ة البكةالوريوس ذين حيملون شهادال الطلبةيقبل     (33)املادة 

 لعامة.ايف الثانوية   املعدلر اىلدون النظ إحدى الدبلومات اليت تطرحها اجلامعةيف 
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الكليات 

 األكاديمية

 تية طلبات اآلاملتد إمتام متنح درجة البكالوريوس للطالب بع: (34امل     

جة البكةالوريوس  ة املقررة لدرالدراسي خلطةاالنجال يف عيع املقررات املطلوبة للتخرج، حسب  .أ

 يف الكلية األكادميية.

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

ة القصةةوى دم جتةةاوة املةةد وريوس وعةةبكةةالقضةةاء املةةدة الةةدنيا املطلوبةةة للحصةةول علةةى درجةةة ال      .ج

 ( من هذ  التعليمات.8ها يف املادة )املنصوص علي

و جامعةة أخةرى،   مةن معهةد أ   تقةل  الب املنللط قضاء مدة أربعة فصول دراسية يف اجلامعة بالنسبة .د

اسةة مةا ال   كةون قةد أمت در  علةى أن ي وته، على أن يكون من ضمنها الفصالن األخريان من دراسة 

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة.60يقل عن )

 

 أحكـام عامــة

 : (35    امل 

مةةدير الفةةرع مسةةؤول عةةن متابعةةة السةةري األكةةادميي للطالةةب املسةةجل يف الفةةرع ، والتحقةةق مةةن        .أ

 وريًا.لك داستيفائه شرو  التخرج، وعليه أن يبلغ الطالب بذ

 فرع الستكمال إجراءات خترجه.العلى الطالب أن حيصل على مصدقة براءة ذمة من  .ب

 دليةل اجلامعةة أو   علمةه بهةذ  التعليمةات، أو بعةدم اتالعةه علةى      ال جيوة ألي تالب أن حيتج بعدم  .ج

كادمييةة وعلةى   األعة والبوابة حة اجلامصف ىالنشرات الصادرة عن اجلامعة، أو على ما ينشر عل

 ات.عليميف الفروع فيما يتعلق بهذ  الت لوحات اإلعالنات

 حتمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها. .د

 .هذ  التعليمات ن تطبيقعليت قد تنشأ س اجلامعة يف اإلشكاالت ايبت جمل :(36امل     
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 دبلومالتعليمات منح ز. 

 .قدس املفتوحةجامعة ال دبلوم يفالح تسمى هذ  التعليمات " تعليمات من :(1امل     

خصصةة هلةا   ات املعةاني امل التعليمة  يثمةا وردت يف يكون للكلمات والعبةارات اآلتيةة ح   :(2امل     

 م تدل القرينة على غري ذلك.أدنا  ما 

 دبلوم تأهيل تربوي -1 الدبلوم  

 صة .اخلا دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية-2

 . نفسيبوي والبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال االرشاد الرتد-3

 الدبلوم.رجة د  لنيل طالب املسجلنيتسري أحكام هذ  التعليمات على ال :(3امل     

 : (4امل     

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

 .ة( ساعة معتمد32) اصة منة اخلبييتألف دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرت. 2

 ( ساعة معتمدة.32لرتبوي من )نفسي وااد اليتألف دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال االرش. 3

 مقةررًا اسةتدراكيًا    سةاعات معتمةدة   (3)ولةه   تعلةم كيةف تةتعلم "   "  0101يكون مقرر "   .ب

 للذين م يسبق هلم دراسته.

ى االقةل ،  ني دراسةيني علة  دبلوم فصةل لحصول على الة احلد االدنى للمدة املسمول بها ل :(5امل     

 حيسةب  ( سةتة فصةول دراسةية، وال   6) بلوماحلد األقصى للمدة املسةمول بهةا للحصةول علةى الةد     و

لني هةةذ  املةةدة فصةة  دمتةةدى أن لقصةةواملةةدة وجيةةوة عنةةد الضةةرورة   ضةةمن هةةذ  ا  الفصةةل الصةةيفي 

 س االكادميي.اجمللقة وافدراسيني فقط للطالب الذي تستدعي حاالتهم ذلك، مب

 ات األكادمييةةة،ع التخصصةةلوريوس يف عيةةدبلوم محلةةة درجةةة البكةةا الةةيقبةةل يف (: 6املةة     

 ليم.عة والتلرتبياوتكون األولوية يف القبول للعاملني يف حقل 

 :(7امل     
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 ساعات معتمدة.  الثيعترب الطالب مسجاًل للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن  أ. 

يكةةةون احلةةةد األعلةةةى لعةةةدد السةةةاعات املعتمةةةدة الةةةيت يسةةةمح للطالةةةب بتسةةةجيلها يف الفصةةةل   ب.

لوبةة منةه يف   رات املطنهةاء الطالةب املقةر   شةريطة عةدم ا  ) معتمدة ( ساعة 18الدراسي الواحد )

 .كيلمقرر االستدراضافة  لباال( قل من فصلني دراسيني مبا فيهما الفصل الصيفيأ

 (: 8امل     

وم يةنجح  ابق وجنةح فيةه أ  طلةب السة  املت يسمح للطالب أن يسجل ألي مقرر إذا كةان قةد درس  

املقةةرر  ى التسةةجيل هلةةذاتوقةةف علةةيرجةةه ختفيةةه، سةةواء يف اجلامعةةة أم خارجهةةا، أو إذا كةةان 

 ق.ومتطلبه الساب

 أ نةاء  يفنةامج الةدبلوم   اسةية لرب ت اخلطةة الدر إذا سةبق للطالةب أن درس بعةض مقةررا     :(9امل     

لةةى أن ال عصةةول املرعيةة  ه وفةق األ لة سةةب حتدراسةته يف مرحلةة البكةةالوريوس أو بعةدها جيةوة أن     

 معتمدة. ( ساعة12عن ) احملتسبةيزيد عدد الساعات املعتمدة 

 

 (: 10امل     

الدراسةي ،  إضافة أو سحب أي مقرر دراسي خالل أسبوع قبةل بدايةة الفصةل    ب يسمح للطالب أ.  

 من بداية الفصل الدراسي. اسبوعو

االنسحاب من دراسةة أي مقةرر قبةل تةاريخ عقةد االمتحةان النهةائي لةه بأسةبوع           بيسمح للطالب  ب. 

 كشةف  ، ويفلسةجالت الرمسيةة  اثبت يف الة تعلى األقل، وفق النموذج املعتمد، ويف هذ  احل

 نه.مي انسحب مقابل املقرر الذ  منسحب كلمة عالمات الطالب 

مقةرر  لل األخةرية مةة  سب العالقد درسه، وحت يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان  ( 11املادة )

مةدة مةرة   املقةرر املعت  دد سةاعات سةب عة  الرتاكمةي، كمةا حي  يف حساب املعةدل الفصةلي واملعةدل    

 واحدة فقط ألغراض التخرج.

ا خةةالل الةب القيةةام بهة  علةةى الط ال الةةيت جيةب األعمةال الفصةةلية للمقةرر هةةي األعمة    (:12 املة     

 تتكون من تدريس، وة الالفصل الدراسي الواحد، بإشراف مباشر من عضو هيئ

 تحق به.لذي اطلوب من اللقاءات يف الفرع الحضور العدد امل .أ
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 املكتوبة. التعييناتاإلجابة عن  .ب

 إجناة األحباث. .ج

 .لوبة وحل األنشطة املط مال التطبيقيةالقيام باألع .د

 .لفصل الدراسيامن  امنوالث السابعالتقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني   . 

 صل الدراسي.من الف ينرياألخ نيالتقدم لالمتحان النهائي خالل األسبوع .و

 ريوس. درجة البكالويفملتبعة ا يناتوالتعيتعتمد نفس ألية رصد عالمات االمتحانات  .ة

 (: 13  امل   

املعةةين،  هيئةةة التةةدريس ن مةةع عضةةوتعةةاومةةدير الفةةرع مسةةؤول عةةن متابعةةة أداء الطالةةب، بال  .أ

لتسةةجيل ادة القبةةول واتزويةةد عمةة ال ووتسةةجيل عالماتةةه يف أ نةةاء الفصةةل الدراسةةي، وإرسةة   

 رع.الف واالمتحانات بعالمات عيع الطالب املسجلني يف

 (.100) ( من50احلد األدنى لعالمة النجال لكل مقرر هو ) .ب

( يعطةى  %35عةن العالمةة )   راسةي تقةل  الد الطالب الذي حيصل على عالمة نهائية يف املقرر .ج

 %(.35عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة )

لدراسةي  االةب يف الفصةل   رسها الطدليت ااملعدل الفصلي هو معدل عالمات عيع املقررات  .د

 الواحد جناحًا ورسوبًا.

 : (14امل     

 اآلتية للمقرر مرادفة للعالمات املوضحة أمامها تكون التقديرات  .أ

 العالمة من مائة التقدير

 100إىل  90من  ممتاة
 89إىل  80من  جيد جدًا

 79إىل  70من  جيد
 69إىل  60من  مقبول
 59إىل  50من  ضعيف
 50أقل من  راسب
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 ة أمامها تكون التقديرات اآلتية مرادفة للمعدالت الفصلية والرتاكمية املوضح .ب

 املعدل الفصلي والرتاكمي من مائة التقدير

 100إىل  90من  ممتاة
 89.9إىل  80من  جيد جدًا

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

 

 

 (: 15امل     

( 6%(، بعةد دراسةة مةا جمموعةه )    65ينبه كل تالب حيصل على معدل تراكمةي يقةل عةن )    .أ

 ". كادمييةة األدة يف اجلامعة ويوضع " حتت املراقبساعات معتم

يوجةةه إنةةذارًا أوليةةًا، لكةةل تالةةب نبةةه ووضةةع " حتةةت املراقبةةة  األكادمييةةة "، وأخفةةق يف رفةةع   .ب

عتمةةدة يف م( سةةاعة 12ا جمموعةةه )مةة%( فمةةا فةةوآ، بعةةد دراسةةة   65معدلةةه الرتاكمةةي إىل ) 

 اجلامعة ويبقى  "حتت املراقبة األكادميية ". 

وجه إنذارًا نهائيًا لكل تالب أنذر إنذارًا أوليًا ووضع "حتت املراقبة األكادمييةة" وأخفةق يف   ي .ج

( سةاعة معتمةدة يف   18اسة مةا جمموعةه )  %( فما فوآ، بعد در65رفع معدله الرتاكمي إىل )

 .ويبقى حتت املراقبة األكادميية  اجلامعة

ائيًا وأخفةق يف رفةع معدلةه الرتاكمةي إىل     يفصل من برنامج الدبلوم كل تالب أنذر إنذارًا نه .د

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

( من هذ  التعليمات، ال يفصل مةن برنةامج الةدبلوم كةل تالةب      5مع مراعاة ما ورد يف املادة ) ة.ه

 ( ساعة معتمدة.27أمت بنجال )

( فصةول  8اجلامعةة عةن )   يفصل الطالب من اجلامعةة إذا ةادت املةدة الةيت قضةاها مسةجاًل يف      .و

قررات الةةيت طةةاؤ  شةةهادة بةةاملالةةة إعذ  احلدراسةةية، وم حيصةةل علةةى " الةةدبلوم " وجيةةوة يف هةة 

 درسها، والنتائج اليت حصل عليها يف كل مقرر.
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 (: 16امل     

جيةةوة تأجيةةل الدراسةةة للطالةةب املسةةتجد يف اجلامعةةة، أو الطالةةب املنتقةةل إليهةةا، بعةةد إمتامةةه     .أ

 ساعات معتمدة.  الثيقل عن  دراسة ما ال

جيوة للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر خالل شهر من بداية الفصةل   .ب

د علةى فصةلني   دراسةة ملةدة تزية   أجيةل ال وة توال جية  الدراسي، مبينًا يف الطلب أسةباب التأجيةل  

 دراسيني.

املةدة الةيت ميضةيها الطالةب يف املعتقةل الةيت        بالرغم ممةا ورد يف الفقةرة )ب( مةن هةذ  املةادة، تعتةرب       .ج

ملدة، وعلى ولةي أمةر   هما بلغت هذ  امجلامعة يف ا متنعه من التقدم لالمتحانات مدة تأجيل للدراسة

 اعتقاله. اوة الشهرين منال تتج  مدةالطالب إبالغ اجلامعة خطيًا بتاريخ االعتقال يف

 املسمول بها للحصول على الدبلوم. ال حتتسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة .د

يفقةد مقعةد  يف   و، يعتةرب مسةتنكفا عةن الدراسةة    ذا م يسجل تالةب يف الةدبلوم لفصةل دراسةي،     إ . 

، فةإذا قبةل فيهةا    حةاآ يف اجلامعةة  د لاللتب جدية اجلامعة، ويف هةذ  احلالةة جيةوة لةه أن يتقةدم بطلة      

فةةق ولبةةات التخةةرج طتمكمةةل علةةى ان ي حيةةتفظ بسةةجله األكةةادميي كةةاماًل، إن رغةةب يف ذلةةك، 

من احلد األعلةى  ضالدراسة  ةوحتسب له مد امعة،اخلطة الدراسية املعمول بها عند عودته إىل اجل

دم تسةجيله ملةدة   ب مقعةد  بسةبب عة   ا الطالة د فيهة للفصول الدراسية للتخرج، ويف احلاالت اليت يفقة 

انةات اعتبةار   يل واإلمتحالتسةج لقبةول و ميةد ا فصل دراسي أو أكثر، وبعذر قهري، يتقةدم بطلةب لع  

   املادة.فقرة )ب( من هذا يف الول بههذ  املدة ضمن احلد األعلى ملدة التأجيل املسم

  (:17امل     

 لنهةائي بأسةبوع  االمتحةان  وعةد ا مقبةل   يسمح للطالةب االنسةحاب مةن الفصةل الدراسةي       .أ

 كلمةة  وكشف عالماتةه  ل الطالب سجيف،  ويف هذ  احلالة تثبت على النموذج املعتمد

 لفصل.لك ا" منسحب " جلميع املقررات اليت سجل هلا يف ذ

ه كلمةة  لة قررات ، توضةع  قرر/ للمائي ملالنهالنصفي أو م يتقدم الطالب لالمتحان إذا  .ب

 .لنهائيمتحان اا لالمنسحب للمقرر / املقررات اليت م يتقدم  فيه

  (:18امل     

   اآلتية يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب الشرو .أ

 يف الدبلوم. أن يستويف الطالب شرو  القبول .1
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 ة.عرتف به اجلامععاٍل ت معهد أن يكون الطالب منتقاًل من جامعة أو كلية أو .2

تمةدة  ( سةاعة مع 20عةن )  ال يقةل  حةة مةا  أن يكمل الطالب بنجال يف جامعةة القةدس املفتو   .3

 حلني خترجه.

، ويصةدر  سجيل واالمتحانات يف فرع اجلامعةة تيتم تقديم تلبات االنتقال إىل قسم  القبول وال .ب

 .تحاناقرار القبول من عمادة القبول والتسجيل واإلمت

 جامعتةه  لةيت جنةح فيهةا يف   اقةررات  يةع امل حتسةب للطالةب ع   اإلنتقةال ويف حال املوافقة على 

رر سيحسةب لةه   دير  يف كل مقة  يقل تقالأن  مما يدخل يف مقررات اخلطة الدراسية للدبلوم على

 معتمدة. ة( ساع12ن )عومبا ال يزيد يف بعض اجلامعات  )جيد(  أو %60 عن

 آلتية اتطلبات عد إمتام املمتنح شهادة " الدبلوم " للطالب ب :(19امل     

 دبلوم.للاسية املقررة طة الدرب اخلالنجال يف عيع املقررات املطلوبة للتخرج، حس .أ

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

 اليها. عة للطالب املنتقل( ساعة معتمدة يف اجلام20ال يقل عن ) م ماامتا .ج

 

  (:20امل     

، والتحقةق مةن    ألكادميي للطالةب املسةجل يف الفةرع   مدير الفرع مسؤول عن متابعة السري ا .أ

 وريًا.ذلك دباستيفائه شرو  التخرج، وعليه أن يبلغ الطالب 

 فرع الستكمال إجراءات خترجه.الذمة من على الطالب أن حيصل على مصدقة براءة  .ب

دليل اجلامعةة   ال جيوة ألي تالب أن حيتج بعدم علمه بهذ  التعليمات، أو بعدم اتالعه على .ج

فةروع  فيمةا   عالناتهةا يف ال إى لوحةة  شةر علة  النشرات الصادرة عن اجلامعةة، أو علةى مةا ين    أو

 يتعلق بهذ  التعليمات.

 حقاقها.تاريخ است الدبلومحتمل درجة  .د

 اتق هذ  التعليمعن تطبي ليت قد تنشأيبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت ا (:21امل     


