 .3عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات
أ) تعريف بالعمادة:
هي عمادة تقوم بقبول الطالب وتسجيلهم وحفظ ملفاتهم ومتابعة قضاياهم حتى خترجهم،
كما تتوىل متابعة قضايا االمتحانات والتعيينات وفق أنظمة اجلامعة ،وتتم ل أهم أهداف
العمادة مبا يلي
 .1توفري خدمات متميزة للطالب.
 .2تطبيق األنظمة والقوانني والتعليمات الصادرة عن الشؤون األكادميية ،واملتعلقة
بالقبول والتسجيل واالمتحانات والتعيينات الدراسية.
 .3استخدام التقنية احلدي ة من تسجيل الكرتوني ،ورصد للعالمات من خالل البوابة،
وعمل أرشيف الكرتوني للتعيينات واالمتحانات.
 .4توفري قاعدة بيانات خاصة بالطالب واخلرجيني واالمتحانات والتعيينات الدراسية،
وإصدار تقارير وإحصائيات دورية.
 .5احلفاظ على سجالت الطالب يف اجلامعة وسريتها حسب األصول.
 .6ضبط أداء أعضاء هيئة التدريس مبا طص عمل العمادة (وموظفي العمادة يف الفروع).
 .7إعداد التقويم األكادميي للجامعة.

ب ) تقسم عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات إلى سبعة أقسام
رئيسية هي:
أوالً :قسم القبول والتسجيل:
يقوم مبتابعة قبول وتسجيل الطالب يف الفروع ومتابعة قضاياهم وحفظ ملفاتهم من
بداية دخو.م اجلامعة حتى خترجهم .

ثانياً :قسم الشهادات والخريجين:
يقوم بتدقيق كشوف اخلرجيني اليت تصدرها فروع اجلامعة ،حسب اخلطط
الدراسية والو ائق اخلاصة بالطلبة ،كما تقوم بإصدار كشوف العالمات ومصدقات التخرج
والشهادات الكرتونية.
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ثالثاً :قسم االمتحانات:
يقوم باإلشراف على االمتحانات اليت تعقدها اجلامعة يف فروعها من حيث التكليف
واإلعداد والتدقيق والتصوير باإلضافة إىل متابعتها وحل املشكالت اليت قد تطرأ قبل وأ ناء
وبعد عقدها.

رابعاً :قسم الدراسات العليا واألسرى وبرطعة
يقوم بقبول وتسجيل لبة الدراسات العليا واالسرى داخل السجون وكلية غرنا ة
وإدخال عالماتهم ومتابعة قضاياهم وحفظ ملفاتهم من بداية دخول اجلامعة حتى خترجهم.

خامساً :قسم التدقيق الداخلي:
يقوم بالتأكد من سالمة اإلجراءات اليت تقوم بها األقسام يف عمادة القبول والتسجيل
واالمتحانات ويف فروع اجلامعة ،كما يقوم بتدقيق بيانات الطلبة امللتحقني باجلامعة يف كافة
الفروع أوالً بأول.

سادساً :قسم التعيينات:
يقوم باإلشراف ومتابعة التعيينات الدراسية من تكليف وإعداد ،وإرسال إىل الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس ومتابعة حل املشكالت اليت قد تطرأ يف التعيينات الدراسية.

سابعاً :قسم االحتساب واإلرشاد األكاديمي
يقوم بإجراء احتساب الدراسة السابقة (من اجلامعة واجلامعات األخرى أو كليات
متوسطة) للطالب امللتحقني باجلامعة وفق نظام االحتساب املعتمد يف اجلامعة ،كما يقوم أيضاً
باإلشراف على املرشدين االكادمييني يف الفروع.

ثامناً :قسم البطاقات:
يقوم بإصدار البطاقات للطالب امللتحقني باجلامعة وللموظفني.
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ج ) مهام المرشد األكاديمي:
ميكن تلخيص مهام املرشد االكادميي بالتالي
 .1اإل شررراف ع لررى تعب ئررة الطل بررة ا جلرردد لطل بررات الت حرراقهم باجلام عررة يف

تررربات احلا سرروب

بالتعاون مع موظف املختربات وجلان اإلرشاد الطالبية.
 .2ار شرراد الطل بررة ا جلرردد وت عررريفهم بن ظررام اجلام عررة ب شرركل عررام وبالكل يررات والتخص صررات
املطرو حررة يف اجلام عررة وم سرراعدتهم ع لررى اخت يررار التخ صررص ا لررذي ينا سررب م يررو.م ورغ برراتهم
وخلفيتهم العلمية واملهنية.
 .3مساعدة الطلبة على اختيار املقررات الدراسية ،حسب اخلطة الدراسية ،وتعريفهم بانظ مررة
اجلامعة وقوانينها م ل (التنبيهات والفصل االكادميي والغش  ...اخل).
 .4تعريف الطلبة باحلياة اجلامعية ونظم اجلامعة بعامة ونظم الدراسة واالمتحانات خباصة.
 .5مساعدة الطل بررة ع لررى تن ظرريم او قرراتهم وح سررن ا سررت مارها للح صررول ع لررى اف ضررل اال سرراليب يف
املذاكرة والتحصيل اجليد باالضافة اىل تنظيم وقته بني العمل والدراسة.
 .6توجيه الطالب لتسجيل ودراسة املقررات اليت ي سررتفيد من هررا يف درا سررته اجلامع يررة م ررل م قرررر
تعلم كيف تتعلم ومبادئ احلاسوب ومقررات التخصص اليت تكون متطلب سابق مل قررررات
اخرى.
 .7حث الطالب على االستفادة من موقع اجلامعة االلكرتوني ،ومتابعة كل جديد على املوقع
من إعالنات وقوانني جديدة.
 .8حث الطالب على وضع خطة خاصة به للتخرج( .بطاقة إرشاد ذاتي).
 .9م سرراعدة الطل بررة ع لررى ح سررن اال سررتفادة ممررا تي سرررش .ررم اجلام عررة مررن ا سرراليب ت سرراعد ع لررى
التحصيل العلمي.
 .10متابعة تسجيل الطلبة الذين حيصلون على معدالت تراكمية أ قررل مررن  60٪وو ضررعهم حتررت
املراقبة األكادميية حتى ال يدخلوا دائرة اخلطر وحيصلوا على التنبيهات واالنذارات.
 .11االهت مررام بالطل بررة املتم يررزين يف ال انو يررة العا مررة وم تررابعتهم يف سررائر شررؤونهم ح تررى يتخر جرروا
بتفوا.
 .12إر شرراد الطل بررة ا لررذين يرغ بررون حتو يررل ختص صرراتهم ،وب يرران مررا قررد يررتم احت سررابه مررن سرراعات
كانوا قد درسوها.
 .13متابعة اخلطط الدراسية املوجودة على البوابة األكادميية والتأكد من دقتها وتوافقها مع
ما جد من قوانني وتعديالت.
 .14التنسيق مع اعضاء هيئة التدريس يف حل املشكالت اخلاصة ببعض الطلبة.
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 .15اال الع على بيانات الطلبة من املستنكفني واملؤجلني وامل نررذرين ب شرركل م سررتمر والتوا صررل
معهم وملاولة فهم ظروفهم والسعي حلل اي مشكلة ان و جرردت بالتن سرريق مررع ق سررم الق بررول
والتسجيل يف الفروع.

د .المصطلحات الجامعية المستخدمة:
 .1الكلية هي جمموعة من التخصصات املرتبطة ببعضها ،وتهدف إىل افسال اجملال للطا لررب
يف اختيار ختصص مناسب له ،وقد حتوي الكلية ختصص واحد أو أك ر.
 .2التخصص هو جمموعة من املقررات تقع ضمن حقل ختص صرري م عررني ،و هرري مبن يررة ع لررى
ا سررس تنظيم يررة معي نررة وت هرردف حتي عررا إىل حتق يررق أ هررداف عا مررة مو حرردة .وي نررال الطا لررب ع نررد
اكماله دراسة هذش املقررات بنجال درجة البكالوريوس يف التخصص الذي التحق به.
 .3املقرر جمموعة من املفاهيم واملبادئ والنظريات املرتابطة املتكاملة ا لرريت حتوي هررا جممو عررة
وحدات دراسية تظهر يف اخلطة الدراسية كإسم مستقل له عدد من الساعات املعتمدة.
 .4رقم املقرر هو الرقم الذي يرتبط بعنوان امل قرررر وي شررري إىل الكل يررة وم سررتوى امل قرررر ورق مرره
ويتألف من أربع مناةل وقد اعتمدت اجلامعة نظام الرت قرريم اآل ترري يف مررلء املنز لررة الراب عررة مررن
اليمني يف رقم املقرر
الرقم

املقرر /الكلية

متطلبات اجلامعة  /املقررات التأسيسية

0

كلية التكنولوجيا و العلوم التطبيقية

1

كلية الزراعة

2

كلية التنمية االجتماعية و األسرية

3

كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

4

كلية العلوم الرتبوية

5

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

6

كلية االعالم

7

كلية االداب

8

كما أن املنزلة ال ال ة من اليمني من رقم املقرر ملئت برقم يدل على مستواش في مررا إذا كرران
مررن امل سررتوى األول أو ال رراني أو ال ا لررث أو الرا بررع ،وأ مررا امل نررزلتني األوىل وال ان يررة ف ترردالن ع لررى ر قررم
املقرر ضمن املستوى الواحد ضمن الكلية املعنية.
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وكم ررال ع لررى ذ لررك فرران ر قررم ( )5320مل قرررر الق يرراس والت قررويم يف ا لررتعلم والتع لرريم يف كل يررة الع لرروم
الرتبوية يدل على ما يأتي
الرقم ( )5يدل على رقم الكلية وهي العلوم الرتبوية  ،والرقم ( )3يدل على مستوى املقرر
(املستوى ال الث) ،والرقمان ( )20يدالن على رقم املقرر ضمن املستوى والكلية.
.5

اخلطة الدراسية هي اخلطة ا لرريت تت ضررمن حت يررع امل قررررات اإلجبار يررة من هررا واالختيار يررة
اليت يتوجب على الطالب دراستها بنجال ح تررى يررتمكن مررن احل صررول ع لررى شررهادة الت خرررج
(الدرجة العلمية) يف حقل ختصصه.

.6

املتطلب السابق للمقرر :هو املقرر الذي يدرسه الطالب قبل تسجيل املقرر الالحق .

.7

متطلبات اجلامعة :هي املقررات ال قافية واألكادميية العامة اليت على ل بررة اجلام عررة
دراستها يف حتيع الكليات .أما ا.دف من تدريسها ف هررو ب نرراء قا عرردة عا مررة م شرررتكة مررن
املعارف واملهارات األساسية لدى حتيع الطلبة.

.8

متطل بااات الكل يااة :هرري امل قررررات ا لرريت ت عررد الطا لررب لدرا سررة م قررررات خت صررص م عررني
وتتكامل معه ويتوجب على الطالب اكما.ا بنجال من ضمن خطته الدراسية للتخرج.

 .9التخ صااص املر داار  :و هررو بر نررامج درا سرري يأ خررذ ف يرره الطا لررب مررا ال ي قررل عررن ( )80سرراعة
معت مرردة يف التخ صررص إىل جا نررب متطل بررات اجلام عررة والكل يررة ،للح صررول ع لررى در جررة
البكالوريوس  ،و يعطي الطالب معرفة شاملة ومفصلة يف جمال ختصصه.

 .10التخ صااص ا ملااو

يأ خررذ ف يرره الطا لررب إ ضررافة إىل متطل بررات اجلام عررة والكل يررة ()66

ساعة معتمدة يف التخصص ،ويعترب هذا ختصص ًارئي سررياً ،و يرردرس ا ضررافة اىل ذ لررك (27
  )29ساعة معتمدة من ختصص فرعي اخر . .11التخصص الدرعي :برنامج دراسي يأخذ فيه الطالب (  ) 29 - 27ساعة معتمدة من
خارج ختصصه .
 .12املقررات التخصصية هرري امل قررررات املتكام لررة واملرتب طررة بتخ صررص م عررني ح يررث تررؤدي
إىل ةيادة معارف الطالب ومهاراته يف جمال ختصص رئيس.
 .13املقررات احلرة :هي املقررات اليت طتار الطالب دراستها من مقررات اجلامعة.
 .14الدصل الدراسي هررو ال فرررتة الزمن يررة املم ترردة بررني برردء الدرا سررة ونهايت هررا ،و مرردتها ()16
أسبوعا.
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 .15امل عاادا الد صاالي :هررو م عرردل عال مررات حت يررع امل قررررات ا لرريت در سررها الطا لررب يف الف صررل
الواحد جناحاً ورسوباً.
 .16العبء الدراسي هو جم مرروع عرردد ال سرراعات املعت مرردة ا لرريت ي سررمح للطا لررب بت سررجيلها يف
الفصل الدراسي الواحد.
 .17األعماا الدصلية :هي األعمال اليت يقوم ب هررا الطا لررب خررالل الف صررل الدرا سرري الوا حررد
من امتحانات وتعيينات وأ حبرراث وت قررارير وأع مررال

رب يررة أو تطبيق يررة حتررت إ شررراف ع ضررو

هيئة التدريس.
 .18الت قاام م ا جلااامعي ي صرردر سررنوياً و يت ضررمن مواع يررد الت سررجيل و برردء الدرا سررة وانتهائ هررا
ومواعيد االمتحانات والعطل الرمسية.
 .19الطالب املسجلمن لدرجة علمية :هم الطالب املسجلون يف ا حرردى كل يررات اجلام عررة
بهدف احلصول على إحدى درجات اجلامعة العلمية ،وقد يكونوا الب ًا متفرغني أو غري
متفرغني حسب إمكاناتهم وظروفهم.
 .20ال طااالب ااس امل سااجلة لدر جااة علم يااة :هررم ال طررالب امللتح قررون باجلام عررة لدرا سررة
مقرر /مقررات معينة ال تؤدي اىل احلصول على درجة علمية.
 .21الدرع املكان الذي جيري فيه التفاعل املباشر فيما بني الطلبة و بررني املر شرردين وأع ضرراء
هي ئررة ال ترردريس ال عرراملني يف امل يرردان ا لررذين ي قرردمون الن صررح واإلر شرراد وامل شررورة وا خلرردمات
للطلبة فيما يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم.
 .22املرشد األكا ميي  :هو الشخص الذي يقدم التوجيه للطالب فيما يتعلق خبطة دراسته
وامل قررررات ا لرريت تطرح هررا الكل يررة إ ضررافة إىل امل سرراعدة ع لررى التغ لررب ع لررى امل شرركالت
األكادميية اليت تؤ ر يف دراسته.

 .23ع ضاام ئي ااة ال تاادر

 :هررو االختصا صرري يف امل يرردان ا لررذي ي شرررف ع لررى سررري درا سررة

الطا لررب وم سرراعدته ع لررى حررل امل شرركالت الدرا سررية ا لرريت تعرت ضرره ،إ ضررافة إىل متاب عررة
النشا ات األكادميية للطالب وتصحيح التعيينات واإلشراف على البحوث والتقارير اليت
ي قرردمها يف أي مررن امل قررررات ،إ ضررافة إىل تنف يررذ تعلي مررات اجلام عررة خب صرروص ع قررد
االمتحانات وتصحيح أوراقها ورصد نتائجها ،وهو حلقة االت صررال الشخ صرري بررني الطا لررب
واجلامعة.
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هـ  .سياسة القبول
تتبنى اجلامعة يف سياسة القبول أسلوباً مرناً ،وعلى الطالب الراغبني االلتحاا باجلامعة أن
تتوافر لديهم الشرو اآلتية
 .1احلصول على شررهادة ال انو يررة العا مررة أو مررا يعاد .ررا ب غررض الن ظررر عررن سررنة الت خرررج ول كررن
مبعدل ال يقل عن  %55للتوجيهي القديم و  %65للتوجيهي اجلديد.
 .2يق بررل ل بررة شررهادة الدرا سرة ال انو يررة العا مررة ال فرررع العل مرري والتكنو لرروجي وال صررناعي يف
حتيع الكليات والتخصصات.
 .3يق بررل ل بررة ال انو يررة العا مررة لل فررروع األ خرررى (الع لرروم االن سررانية (األد برري) ،والزرا عرري،
والتجاري ،والتمريضي ،والشرعي ،والفندقي ،واإلقتصاد املنزلي ،واإلدارة املعلوماتية،
والتعليم الصحي ،والريادة واالعمال ،اخل ، )....يف الكليات والتخص صررات األكادمي يررة
ب عررد اجت يرراةهم المت حرران خرراص يف م قررررات عالج يررة شررريطة أن ت كررون شررهادة الدرا سررة
ال انو يررة العا مررة موج هررة للتع لرريم ا جلررامعي و لرريس ل سرروا الع مررل  ،وال جيرروة .ررم ت سررجيل أ يررة
م قررررات ختص صررية يف أي خت صررص ق بررل جنرراحهم يف امل قررررات العالج يررة املطلو بررة لررذلك
التخصص.
 .4يق بررل حرراملي شررهادة ال انو يررة ال شرررعية ال صررادر عررن وةارة االو قرراف يف خت صررص تع لرريم
الرتبية اإلسالمية فقط .
 .5يقبل حاملي شهادة البجروت يف حتيع التخصصات اليت تطرحها اجلامعة دون النظر إىل
املعدل وسنة التخرج.
 .6تقبل اجلامعة الطلبة الراغبني يف االنتقال اليها من اجلامعات األخرى وكليات اجملت مررع،
وحيتسب .م عدد من الساعات املعتمدة اليت سبق .م درا سررتها يف ت لررك اجلام عررات ،حبررد
أق صررى م قرردارش ( )62سرراعة معت مرردة ،و مررن كل يررات اجملت مررع حبررد أق صررى م قرردارش ()52
ساعة معتمدة وذلك حبسب الشرو النافذة يف آلية احتساب الدراسة السابقة.
 .7تق بررل اجلام عررة ال طررالب ا لررذين ت قررل م عرردالتهم عررن  %55يف ال انو يررة العا مررة و فررق ن ظررام
التجسري املعتمد من وةارة الرتبية والتعليم العالي.
 .8هناك ب عررض ال شرررو اخلا صررة لق بررول ال طررالب يف ختص صرات الل غررة االجنليز يررة واال عررالم
والزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 .9بإمكان الراغبني االلتحاا باجلامعة تعبئة لررب االلت حرراا االلكرتو نرري مررن خررالل مو قررع
اجلامعة على اإلنرتنت .www.qou.edu
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جدول املقررات العالجية لتخصصات شهادة الثانوية العامة ( التوجيهي ) للطلبة املقبولني للدراسة يف اجلامعة

نوع
التوجيهي

علوم إنسانية

الشرعي

التعليم
الصحي

تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت ITC

×

×

×

×

×

فيزياء،
رياضيات

×

×

أنظمة املعلومات
احلاسوبية CIS

إجنليزي،
رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

إجنليزي ،رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

العلوم

رياضيات،
فيزياء ،كيمياء

رياضيات،
فيزياء ،كيمياء

فيزياء،
رياضيات

رياضيات،
فيزياء،
كيمياء

رياضيات ،فيزياء ،أحياء

فيزياء،
كيمياء،
أحياء

الرياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات

رياضيات ،فيزياء

رياضيات

رياضيات

الزراعة

كيمياء ،أحياء،

كيمياء ،أحياء،

اللغة
اإلجنليزية

كيمياء،
أحياء،
إجنليزي

رياضيات ،
فيزياء

رياضيات،
فيزياء،
كيمياء،

فيزياء،
كيمياء

إجنليزي ،رياضيات

كيمياء،احياء

كيمياء،
أحياء

اجنايزي،
رياضيات

الكلية
التخصص

17
•
•
•

التجاري
والريادة
واألعمال

االقتصاد املنزلي

(أدبي)

التمريضي

الفندقي

اإلدارة
املعلوماتية

"تربية الطفل/
تفصيل مالبس/
جتميل"

يشرت يف االلتحاا ببعض التخصصات دراسة واجتياة الطالب بنجال مقررات عالجية وفق اجلدول املذكور أعالش.
اشارة ( )----يقبل بدون امتحان عالجي .
اشارة (×) ال يقبل يف هذا التخصص.
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و .تعليمات منح درجة البكالــوريوس في التخصصات األكاديمية
ا ملااا ة  )1ت سررمى هررذش التعلي مررات " تعلي مررات مررنح در جررة الب كررالوريوس يف التخص صررات
األكادميية".
املا ة  )2تسري أحكام هذش التعليمات على الطالب املسجلني لن يررل در جررة " الب كررالوريوس "
يف أي من التخصصات األكادميية اليت تقدمها اجلامعة.

الخطة الدراسية
املا ة  )3يقر جملس اجلامعة اخلطط الدرا سررية ا لرريت تررؤدي إىل ن يررل در جررة " الب كررالوريوس "
يف أي مررن التخص صررات األكادمي يررة ا لرريت ت قرردمها اجلام عررة ،وذ لررك ب نرراءً ع لررى تو صررية اجمل لررس
االكادميي وجملس الكلية.

املا ة )4
تن ظرريم اخل طررة الدرا سررية حب يررث ي كررون عرردد ال سرراعات املعت مرردة املطلو بررة للح صررول ع لررى در جررة
البكالوريوس" يف أي من التخصصات كما يأتي
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أوالً التخصصات املنفردة
التخصصات املنفردة وعدد الساعات لكل ختصص موةعة حسب الكليات
الرقم

الكلية

.1
.2
.3

التكرملمجيا

التخصص  /منفرد

عدد الساعات

أنظمة املعلممات احلاسمبية

129

تكرملمجيا املعلممات االتصاالت

129

العلمم التطبيقية الر اضيات

129

.4

املكتبات تقرية املعلممات

133

.5

اإلنتا الرباتي المقا ة

149

اإلنتا احليماني

149

التصريع الغذائي

149

اخلدمة االجتماعية

129

ترمية اجملتمع احمللي

129

رعا ة الطدل

129

الرمع االجتماعي قضا ا الترمية

129

.12

إ ارة األعماا

129

.13

االقتصا

129

.14

احملاسبة

129

.15

العلمم املالية املصرفية

129

.16

العلمم اإل ار ة

التسم ق الرقمي

129

.17

االقتصا ة

اإل ارة الصحية

130

.18

اال ارة السياحية التطبيقية

135

.19

علمم التأمة

132

.20

اإل ارة السياسات العامة

129

.21

املرحلة األساسية األ ىل

131

تعليم الرتبية اإلسالمية

131

تعليم االجتماعيات

131

الرتبية اخلاصة

131

.6

الوراعة

.7
.8
.9
.10
.11

.22
.23
.24

الترمية
االجتماعية
األسر ة

العلمم الرتبم ة
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التخصص  /منفرد

عدد الساعات

الرقم
.25

مصا ر التعلم تكرملمجيا التعليم

131

.26

اإلرشا الصحة الردسية

132

اإلعالم اجلد د

130

العالقات العامة اإلعالن

130

اللغة العربية آ ابها

129

اللغة اإلجنليو ة آ ابها

129

اللغة العرب ة آ ابها

129

.27
.28

الكلية

اإلعالم

.29
.30

اآلداب

.31

انياً التخصصات املزدوجة (رئيس  /فرعي)
التخص صررات املزدو جررة (ر ئرريس  /فر عرري) و عرردد ال سرراعات ل كررل خت صررص موة عررة ح سررب
الكليات
الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

تكرملمجيا املعلممات االتصاالت  ،تقريات
أنظمة
.1

الم ب  ،العلمم  ،الر اضيات  ،أمن املعلممات

املعلممات

 ،مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة

احلاسمبية

االقتصا ة  ،الرتبية  ،اللغة االجنليو ة

137 - 135

آ ابها  ،اللغة الدرنسية
.2

التكرملمجيا
العلمم

تكرملمجيا

تقريات الم ب  ،أمن املعلممات  ،إ ارة

املعلممات

االعماا  ،احملاسبة  ،التسم ق  ،اللغة

االتصاالت

االجنليو ة آ ابها  ،اللغة الدرنسية

135

أنظمة املعلممات احلاسمبية  ،الرتبية ،

التطبيقية
.3

علمم

.4

ر اضيات

تقريات الم ب  ،ر اضيات  ،اللغة االجنليو ة
آ ابها  ،أمن املعلممات  ،اللغة الدرنسية،

137 - 135

مصا ر التعلم تكرملمجيا التعليم.
أنظمة املعلممات احلاسمبية  ،تكرملمجيا
املعلممات االتصاالت  ،تقريات الم ب ،
العلمم  ،أمن املعلممات  ،احملاسبة ،
االقتصا  ،الرتبية  ،اللغة االجنليو ة
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137 - 135

الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

آ ابها  ،اللغة الدرنسية ،مصا ر التعلم
تكرملمجيا التعليم.
تقريات الم ب  ،العلمم  ،الر اضيات  ،ترمية
اجملتمع احمللي  ،الرتبية اخلاصة  ،رعا ة
اخلدمة

.5

االجتماعية

الطدل  ،الرمع االجتماعي قضا ا الترمية
 ،مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة

137 - 135

االقتصا ة  ،الرتبية  ،اللغة العربية
آ ابها  ،اللغة االجنليو ة آ ابها  ،اللغة
الدرنسية
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
االقتصا ة ،ر اضيات ،علمم ،تقريات

.6

الترمية
االجتماعية
األسر ة

ترمية

الم ب  ،تربية  ،اللغة العربية آ ابها  ،اللغة

اجملتمع

االجنليو ة آ ابها  ،اللغة الدرنسية ،

احمللي

مجيع ختصصات كلية الترمية

137 - 135

االجتماعية األسر ة األخرى ،الرتبية
اخلاصة.
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
االقتصا ة ،ر اضيات ،علمم ،تقريات
الم ب ،اللغة العربية آ ابها  ،اللغة

.7

رعا ة الطدل االجنليو ة آ ابها  ،اللغة الدرنسية ،
تربية ،الرتبية اخلاصة  ،مجيع ختصصات

137 - 135

كلية الترمية االجتماعية األسر ة
األخرى
الرمع
.8

اإلجتماعي
قضا ا
الترمية

مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
االقتصا ة ،ر اضيات ،علمم ،تقريات
الم ب ،اللغة العربية آ ابها  ،اللغة
االجنليو ة آ ابها  ،اللغة الدرنسية  ،تربية
 ،الرتبية اخلاصة  ،مجيع ختصصات كلية

21

137 - 135

الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

الترمية االجتماعية األسر ة األخرى
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
االقتصا ة األخرى  ،مجيع ختصصات
إ ارة األعماا كلية اآل اب  ،أنظمة املعلممات احلاسمبية

.9

137 - 135

 ،الر اضيات ،تقريات الم ب  ،ترمية اجملتمع
احمللي ،الرتبية
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
.10

العلمم اإل ار ة
االقتصا ة

االقتصا ة األخرى  ،مجيع ختصصات
االقتصا

كلية اآل اب  ،أنظمة املعلممات احلاسمبية

137 - 135

 ،الر اضيات  ،تقريات الم ب  ،ترمية
اجملتمع احمللي  ،الرتبية
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
االقتصا ة األخرى  ،مجيع ختصصات

.11

احملاسبة

كلية اآل اب  ،أنظمة املعلممات احلاسمبية

137 - 135

 ،الر اضيات  ،تقريات الم ب  ،ترمية
اجملتمع احمللي ،الرتبية
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
.12

العلمم املالية
املصرفية

االقتصا ة األخرى  ،مجيع ختصصات
كلية اآل اب  ،أنظمة املعلممات احلاسمبية

137 - 135

 ،الر اضيات  ،تقريات الم ب  ،ترمية
اجملتمع احمللي ،الرتبية
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة

.13

التسم ق

االقتصا ة األخرى  ،مجيع ختصصات

الرقمي

كلية اآل اب ،الر اضيات  ،ترمية اجملتمع

137 - 135

احمللي ،الرتبية ،املكتبات تقرية املعلممات.
.14

اإل ارة
الصحية

أنظمة املعلممات احلاسمبية  ،تقرية الم ب ،
ر اضيات  ،ترمية اجملتمع احمللي ،االقتصا
 ،احملاسبة  ،التسم ق الرقمي  ،اللغة
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138

الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

العرب ة آ ابها  ،اللغة الدرنسية ،علمم
التأمة ،اال ارة السياحية التطبيقية.
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
االقتصا ة األخرى ،تقريات الم ب ،أنظمة
علمم التأمة املعلممات احلاسمبية ،الر اضيات ،ترمية

.15

138

اجملتمع احمللي ،اللغة االجنليو ة آ ابها،
اللغة العرب ة آ ابها اللغة الدرنسية.
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة
االقتصا ة االخرى ،تقريات الم ب ،أنظمة
اإل ارة
السياسات

.16

العامة

املعلممات احلاسمبية ،املكتبات

تقرية

املعلممات ،الر اضيات ،ترمية اجملتمع
احمللي  ،اللغة العربية

137-135

آ ابها ،اللغة

االجنليو ة آ ابها ،اللغةالعرب ة آ ابها،
اللغة الدرنسية ،الرتبية
الرتبية

.17

اخلاصة
العلمم الرتبم ة

مصا ر
التعلم

.18

تكرملمجيا
التعليم

.19

اإلعالم

.20

اآل اب

اإلعالم
اجلد د
اللغة العربية
آ ابها

علمم  ،ر اضيات  ،اللغة االجنليو ة آ ابها ،
اللغة العربية آ ابها  ،خدمة اجتماعية،

141

مصا ر التعلم تكرملمجيا التعليم.
تقريات الم ب ،العلمم ،الر اضيات ،أمن
املعلممات  ،التسم ق ،ا ارة األعماا،
االقتصا ،

الرتبية اخلاصة ،االعالم

138 - 137

اجلد د ،اللغة االجنليو ة آ ابها  ،اللغة
الدرنسية ،اللغة العرب ة آ ابها
اال ارة السياحية التطبيقية ،مجيع
ختصصات كلية اآل اب ،اال ارة

136

السياسات العامة
اللغة االجنليو ة آ ابها ،الرتبية ،اللغة
الدرنسية ،االعالم اجلد د  ،اللغة العرب ة
آ ابها ،مصا ر التعلم تكرملمجيا التعليم،
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137 - 135

الرقم

التخصص /
الرئيس

الكلية

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

علمم التأمة ،ا ارة السياحة التطبيقية،
اال ارة ،السياسات العامة.
اللغة العربية آ ابها ،الرتبية ،اللغة
اللغة
اإلجنليو ة

.21

آ ابها

الدرنسية ،االعالم اجلد د  ،اللغة العرب ة
آ ابها ،مصا ر التعلم تكرملمجيا التعليم،

137 - 135

علمم التأمة ،ا ارة السياحة التطبيقية،
اال ارة ،السياسات العامة
مجيع ختصصات كلية العلمم اال ار ة

اللغة
العرب ة

.22

آ ابها

االقتصا ة ،االعالم اجلد د ،اللغة
العربية آ ابها ،اللغة االجنليو ة آ ابها،

135

اللغة الدرنسية ،مصا ر التعلم تكرملمجيا
التعليم ،الرتبية.

ب .تتكون اخلطة الدراسية ألي ختصص من
 )1متطلبات اجلامعة  )27ساعة معتمدة ،وتقسم إىل نوعني

أ -متطلبات اجلامعة االجبار ة  )24ساعة معتمدة ئي:
رقم
املقرر

الساعات األسبوعية

الساعات
املعتمدة

نظري

عملي

0101

تعلم كيف تتعلم

3

3

-

-

0102

احلاسوب

3

2

1

-

0104

تاري القدس

3

3

-

-

0105

العمل التطوعي

0

0

-

انهاء  30ساعة

0106

املهارات احلياتيه

3

3

-

-

0111

اللغة العربية ()1

3

3

-

-

0113

اللغة االجنليزية ()1

3

3

-

-

0205

فلسطني والقضية الفلسطينية

3

3

-

-

0206

ال قافة االسالمية *

3

3

-

-

21

20

1

-

عنوان املقرر

اجملممع

24

املتطلب السابق

ب -متطلبات اجلامعة االختيار ة :درس الطالب  )3ساعات معتمدة مرها ئي:
الساعات األسبوعية

الساعات
املعتمدة

نظري

عملي

0115

مبادئ اللغة الصينية

3

3

-

-

0116

مبادئ اللغة الرتكية

3

3

-

-

0117

مبادئ اللغة الروسية

3

3

-

-

0207

احلركة األسرية

3

3

-

-

0208

مكافحة الفساد التحديات واحللول

3

3

-

-

0211

اللغة الفرنسية ()1

3

3

-

-

0300

احلضارات البشرية ومنجزاتها

3

3

-

-

0306

املسؤولية اجملتمعية *

3

3

-

-

8180

عربي ()1

3

3

-

-

عنوان املقرر

رقم املقرر

املتطلب
السابق

* يع ترررب م قرررر امل سررؤولية اجملتمع يررة ( )0306متط لررب جام عررة اج برراري  ،ويع ترررب م قرررر ال قا فررة
االسالمية ( )0206متطلب جامعة اختياري لطلبة كلية التنمية االجتماعية واالسرية فقط.
 )2متطلبات الكلية ترتاول بني ( )18 - 15ساعة معت مرردة  ،و هرري م قررررات ت شرركل قا عرردة
عريضة لتخصصات الكلية.
 )3مقررات ختصصية :موةعة ساعاتها املعتمدة على النحو االتي
أ .التخصصات املنفردة وعدد ساعاتها ( )98 - 80ساعة معتمدة.
ب .التخصصات املزدوجة
( .1رئيسي) وعدد ساعاتها ( )69 - 66ساعة معتمدة.
( .2فرعي) وعدد ساعاتها ( )29 - 27ساعة معتمدة.
 )4مقررات حرة :وهي  6سرراعات معت مرردة ك حررد أق صررى طتار هررا الطا لررب مررن أي خت صررص
مررن التخص صررات املطرو حررة يف اجلام عررة خررارج اخل طررة الدرا سررية لتخص صرره  ،بإ سررت ناء
املقررات اليت ال يسمح بتسجيلها كمقررات حرة.
ا ملااا ة  :)5ت صررنف م قررررات اخل طررة الدرا سررية ع لررى أ سرراس م سررتويات أرب عررة ،و ترررقم و فررق هررذش
املستويات حبسب أسس تعتمدها اجلامعة ويذكر أمام كل مقرر منها عدد ال سرراعات املعت مرردة
واملتطلبات السابقة له.
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املا ة )6
أ  .تعرف الساعة املعتمدة الواحدة يف املقرر النظري جبهد دراسي منظم يقوم به الطالب خالل
االسبوع ملدة ستة عشر أسبوعاً توةع على النحو اآلتي
 )1ساعة و ال ة أرباع الساعة لقراءة املادة العلمية يف كتاب املقرر واإلجابة عن أ سررئلة الت قررويم
الذاتي وتنفيذ التدريبات والتطبيقات املرافقة.
 )2نصف ساعة لالستعداد لالمتحان املقرر واجللوس إليها.
 )3ربع ساعة للقاءات األسبوعية مع أعضاء هيئة التدريس.
 )4نصف ساعة الجناة التعيينات الدراسية وكتابة تقارير األحباث.
ب .ت عرررف ال سرراعة املعت مرردة الوا حرردة يف امل قرررر العم لرري جب هررد درا سرري وعم لرري مررنظم ي قرروم برره
الطالب خالل االسبوع ملدة ستة عشر أسبوعاً توةع على النحو اآلتي
 )1نصف ساعة للقراءة والتحضري للتجربة وااللتقاء مع أعضاء هيئة التدريس.
 )2ساعتان للقيام بالتجارب العملية.
 )3ربع ساعة الجناة التعيينات وكتابة تقارير عن نتائج التجارب.
 )4ربع ساعة لالستعداد لالمتحانات املقررة.

السنة الدراسية
املا ة  :)7تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني ،مدة كل منهما سرتة ع شررر أ سرربوعاً
دراسياً ،وفصل صيفي مدته ( )12اسبوع ًا دراسياً.

مدة الدراسة
ا ملااا ة  :)8ا حلررد األد نررى ملرردة الدرا سررة لن يررل در جررة الب كررالوريوس ( )6ف صررول درا سررية ،وا حلررد
ال دراسياً ،وال حتتسب الفصول الصيفية من ضمن املدة الدراسية.
األعلى ( )24فص ً

القبـــول
املا ة  )9يتم قبول الطالب يف أحد التخصصات اليت تقدمها اجلامعة وفق اإلجراءات اآلتية
أ .يع بررا الطا لررب لررب االلت حرراا ا خلرراص باجلام عررة الكرتون يراً مبي نراً ف يرره التخ صررص ا لررذي ير غررب
االلتحاا به.
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ب .يقوم الطالب بعد قبوله الكرتون يراً بتزو يررد ال فرررع ا لررذي الت حررق برره بالو ررائق الرمس يررة ا لرريت تطلب هررا
اجلامعة.
ج .يصدر قرار قبول الطالب يف التخصص من فرع اجلامعة متضمناً ختصصه ،ويبلغ به الطالب.
د .حيتفظ قسم القبول والتسجيل واالمتحانات يف الفرع بامللفات والسجالت والبطا قررات و غررري ذ لررك
من الو ائق اليت تتعلق بقبول الطالب وسريش يف الدراسة.

التسجيـل
املا ة : )10
أ .يعترب الطالب مسجالً للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن أر بررع سرراعات معت مرردة يف ذ لررك
الفصل.
ب .ا حلررد األع لررى ل عرردد ال سرراعات املعت مرردة ا لرريت ي سررمح للطا لررب بت سررجيلها يف الف صررل الدرا سرري
الواحد ( )18ساعة معتمدة ،و( )12ساعة معتمدة يف الفصل الصيفي.
ج -جيرروة للطا لررب املتو قررع ختر جرره يف ف صررل درا سرري أن ي سررجل يف ذ لررك الف صررل مررا ال يز يررد ع لررى
( )21ساعة معتمدة وال يزيد على ( )15ساعة معتمدة يف الفصل الصيفي.

املا ة :)11
أ .يستطيع الطالب احلصول ع لررى اإلر شرراد األ كررادميي مررن خررالل ا لرردخول ع لررى مو قررع اجلام عررة
قبل إكماله لعملية التسجيل االلكرتوني ،أو من خالل املرشد االكادميي يف الفرع.
ب .يسمح للطالب بتسجيل أي م قرررر إذا كرران قررد درس املتط لررب ال سررابق و جنررح ف يرره أو ل يررنجح
ف يرره ،سررواء يف اجلام عررة أو خارج هررا ،أو إذا كرران ختر جرره يتو قررف ع لررى الت سررجيل .ررذا امل قرررر
ومتطلبه السابق ،على أن ال يكون للمقرر أك ر من متطلب سابق .
املا ة  )12جيوة للطالب أن يسجل ملقررات خارج خطته الدراسية مبا ال يتعارض مع شرررو
دراسة املقرر ،وال حتسب ال سرراعات املعت مرردة لت لررك امل قررررات مررن بررني ال سرراعات املعت مرردة املطلو بررة
للتخرج.
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املا ة :)13
أ.

يسمح للطالب إضافة أو سحب أي مقرر دراسي خالل أسبوع ق بررل بدا يررة الف صررل الدرا سرري
 ،واسبوع آخر من بداية الفصل الدراسي  ،و ال ة أيام قبل بدا يررة الف صررل ال صرريفي و ال ررة
أيام من بدايته.

ب.

يسمح للطالب االنسحاب من دراسة أي مقرر قبل تاري عقد االمتحا نررات النهائ يررة بأ سرربوع
واحد على األقل ،و فررق الن مرروذج املعت مررد ،ويف هررذش احلا لررة ي بررت يف ال سررجالت الرمس يررة يف
كشف عالمات الطالب مالحظة ( منسحب ) مقابل املقرر الذي انسحب منه.

املا ة  )14يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان قد درسه ،وحت سررب العال مررة األ خرررية للم قرررر
يف حساب املعدل الفصلي وامل عرردل الرتاك مرري ،ك مررا حي سررب عرردد سرراعات امل قرررر املعت مرردة مرررة
واحدة فقط ألغراض التخرج.

األعمال الفصلية واالمتحانات والعالمات
املا ة  :)15األعمال الفصلية للمقرر
أ.

حضور العدد املطلوب من اللقاءات يف الفرع الذي التحق به.

ب .اإلجابة عن التعيينات املكتوبة والنشا ات االلكرتونية.
ج .إجناة األحباث املطلوبة.
د .القيام باألعمال املخربية أو التطبيقية.
ش.

التقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني السابع وال امن من الفصل الدراسي.

و .التقدم لالمتحان العملي قبل االمتحانات النهائية باسبوع.
ة .التقدم لالمتحان النهائي خالل األسبوع األخري ( السادس عشر ) من الفصل الدراسي.
املا ة :)16
أوال عدد اللقاءات الصفية املطلوب حضورها
أ.

حيرردد عرردد الل قرراءات املط لرروب ح ضررورها يف الف صررل الدرا سرري للم قررررات النظر يرة و فررق
الساعات املعتمدة على النحو التالي
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عدد الساعات املعتمدة للمقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورها

مدة كل لقاء بالساعة

1
2
3
4

4
8
8
8

1
1
1.5
2

ب .حيدد عدد اللقاءات املطلوب حضورها للمقرر العملي يف الفصل الدراسي وفق ال سرراعات
املعتمدة على النحو التالي
عدد الساعات املعتمدة للمقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورها

مدة كل لقاء بالساعة

1
2
3
4

16
16
24
32

1
2
2
2

ج .حيدد عدد اللقاءات للم قرررر الن ظررري ا لررذي يت ضررمن جوا نررب عمل يررة ك مررا ورد يف الف قرررة (أ)
من هذش املادة للجانب النظري من املقرر ،وكما ورد يف الفقرة (ب) من هذش املادة للجانب
العملي من املقرر.
انيا يعترب حضور الطالب للقاءات الصفية يف الفصل الدراسي وفق مررا ذ كررر يف الب نررد ر قررم (أوال)
إلزاميا ،وال جيوة له التغيب عن أك ر من  %25من اللقاءات الصفية املخصصة للمقرر .

التعيينات الدراسية
ا ملااا ة  )17حيرردد عرردد التعيي نررات للم قرررر وة مررن اإلجا بررة عررن كررل ت عرريني من هررا و فررق سرراعات
املقرر املعتمدة على النحو اآلتي
عدد الساعات املعتمدة للمقرر

عدد التعيينات

زمن اإلجابة عن كل تعيني بالساعة

1
2
3
4

2
2
2
2

3
6
9
9
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املا ة :)18
أ.

تقدم اإلجا بررات عررن التعيي نررات خررالل ( )40يو مراً للت عرريني األول و( )80يو مر ًا للت عرريني ال رراني
مررن بدا يررة الف صررل وت قرردم ت قررارير األ حبرراث وت قررارير األع مررال املخرب يررة والتطبيق يررة إىل ع ضررو
هيئة التدريس يف الفرع الذي سجل فيه الطالب و فررق املواع يررد ا لرريت حترددها الع مررادة .وإذا
تعذر عليه بعد ذلك تقديم أي عمل فصلي يف املوعد احملدد تعترب عالمته يف هررذا الع مررل (
صررفراً) وع لررى أي حررال ع لررى الطا لررب أن ي قرردم االع مررال املطلو بررة م نرره ق بررل برردء االمت حرران
النهائي.

ب .يقوم عضو هيئة التدريس بتسلم اإلجابات عن التعيينات الدرا سررية واألن شررطة اإللكرتون يررة
وتقارير األحباث وفق مواعيدها احملددة  ،كما يقوم بتصحيحها ومناقشتها مع الطالب
ور صررد عالمات هررا يف مرردة ال تز يررد ع لررى ا سرربوع مررن ترراري ت سررلمه .ررا ،أ مررا ت قررارير األع مررال
املخربية والتطبيقات فيقوم بتصحيحها ومناقشتها ورصد عالماتها أوال بررأول ويف مو عررد ال
يتجاوة نهاية االمتحانات النهائية ب ال ة أيام.

االمتحانات النصفية والنهائية
املا ة :)19
أ.

يشرت لدخول الطالب االمتحان النهائي لكل مقرر أن يكون قد حضر احلد األدنى مررن
اللقاءات الواردة يف املادة ( )16من هذش التعليمات.

ب .يع قررد االمت حرران الن صررفي يف اال سرربوع ال سررابع وال ررامن مررن بدا يررة الف صررل الدرا سرري با سررت ناء
الفصل الصيفي ،ويعقد االمتحان النهائي يف نهاية الفصل الدراسي وفق ترتيبات الت قررويم
األكادميي من عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات.
ج .يع لررن ال فرررع بر نررامج اإلمتحا نررات الن صررفية والنهائ يررة ال صررادر عررن ع مررادة الق بررول والت سررجيل
واإلمتحا نررات ك مررا يع لررن توة يررع ال طررالب ع لررى قا عررات االمتحا نررات ،هررذا إ ضررافة إىل و ضررع
نسخة من اإلعالن يف مكان بارة من لوحة اإلعالنات يف الفرع وعلى البوابة األكادميية،
وذلك قبل شهر على األقل من تاري عقد االمتحان الن صررفي والن هررائي ،مبررا يف ذ لررك إ عررداد
الرتتيبات اخلاصة بعقدش للطالب من ذوي االحتياجات واحلاالت اخلاصة.
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املا ة :)20
حتسب مدة االمتحان النصفي والن هررائي للم قرررر حب سررب عرردد سرراعاته املعت مرردة حب يررث خت صررص
ن صررف سرراعة امت حرران ل كررل سرراعة معت مرردة ع لررى أن ال تز يررد مرردة االمت حرران ع لررى سرراعة ون صررف
للمقررات النظرية ،ويعد االمتحان حبيث يستويف الشرو اآلتية
أ.

أن تستغرا اإلجابة عن أسئلته املدة الزمنية املخصصة له.

ب .أن يكون شامالً للوحدات املطلوبة يف اإلمتحان للمقرر وبشكل متواةن.
ج.

أن ير كررز ع لررى ا سررتيعاب ال طررالب للم فرراهيم والتعمي مررات وامل هررارات األسا سررية للم قرررر،
وقدرتهم على ا سررتخدام م هررارات ا لررتفكري العل يررا يف التعا مررل مررع هررذش امل فرراهيم والتعمي مررات
واملهارات .

املا ة  :)21مراجعة تصحيح فرت االجابة:
أ.

جيوة للطالب خالل ال ة اسابيع من انتهاء االمتحانات النصفية أوالنهائية تقديم لب اىل
مدير الفرع إلعادة تصحيح دفرت إجابته يف اإلمتحان.

ب .يدفع الطالب رمساً قرردرش ع شرررة د نررانري أردن يررة ( أو مررا يعاد .ررا ) ،عررن كررل لررب يت قرردم برره
ملراجعة أي عالمة من عالماته.
ج .ت قرروم جل نررة يف ال فرررع مكو نرره مررن امل سرراعد األ كررادميي ور ئرريس ق سررم الت سررجيل ومو ظررف
اإلمتحا نررات مبراج عررة د فرررت إجا بررة الطا لررب وذ لررك مررن خررالل مقار نرره د فرررت اإلجا بررة مررع ور قررة
اإلجابة لإلمتحان .
د.

حتفظ أوراا االمتحان لدى الفرع ملدة عام ثم تتلف بعد ذلك.

املا ة  :)22س املكتمل
أ.

ع لررى الطا لررب ت قررديم امت حررانني (ن صررفي ون هررائي) ،وتعي يررنني (أول و رراني) للم قرررر ا لررذي
يسجل له ،وامتحان عملي للمقررات ذوات اجلوانب العملية.

ب.

ميكن للطالب التغيب وعدم تقديم االمتحان النصفي أو الن هررائي مل قررررين (ن صررفي
ن صررفي أو ن صررفي ن هررائي أو ن هررائي ن هررائي) ك حررد أق صررى يف الف صررل الدرا سرري
الواحد بعذر مقبول ،ويدون لرره يف خا نررة العال مررات ع بررارة ( غررري مكت مررل) ،شررريطة أن
يت قرردم لالمت حرران الن هررائي األ صرريل إذا ل يت قرردم لالمت حرران الن صررفي ،وأن ي كررون قررد
تقدم لالمتحان النصفي األصيل إذا ل يتقدم لالمتحان النهائي.
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ج .الطلبة الذين لديهم أعذار قاهرة يطبق حبق هررم مررا ورد يف ب نررد (ب) شررريطة أن ال يز يررد
حرردها األق صررى عررن أرب عررة امتحا نررات (ن صررفية أو نهائ يررة) ،و قررد حررددت هررذش األ عررذار
الطارئه مبا يلي
 .1ا لرروالدة أ نرراء االمتحا نررات أو ق بررل االمتحا نررات بأ سرربوع (ير فررق مررع

لررب

االست ناء تقرير أو شهادة الوالدة).
 .2حالة وفاة من الدرجة األوىل (أب أو أم أو أخ أو أخت أو إبن أو إبنه أو ةوج أو
ةوجه أو جد أو جدش).
 .3عملية جراحية ارئه (يرفق مع لب االست ناء تقرير يب من مستشفى)
 .4حادث سري أسفر عنه إقا مررة يف مست شررفى (ير فررق مررع لررب اال سررت ناء تقر يررر
يب من مستشفى).
 .5سفر ارىء اضطراري لرردورة ع سرركرية أو لت طرروير م هررو (ير فررق مررع لررب
االست ناء كتاب من املسؤول األعلى للمؤسسة).
 .6االست ناءات الطارئة األخرى املرتبطة باحلاالت اخلمسة ا لررواردش ،ي بررت في هررا
من قبل عميد القبول والتسجيل واالمتحانات.
 .7ةواج الطا لررب أو الطال بررة أ نرراء االمتحا نررات يف فرررتة مت تررد اىل  5أ يررام ق بررل
ح تررى  5أ يررام ب عررد ا لررزواج ( شررريطة إح ضررار صررورة عررن ع قررد ا لررزواج وبطا قررة
العرس).
د .إذا تغ يررب الطا لررب ب عررذر عررن أك ررر مررن امت حررانني حتررول امل قررررات ا لرريت تز يررد عررن
امتحانيني ،املذكورش يف "ب" و "ج" إىل منسحب بعد إرسال رسالة إىل الطالب ختربش
ب ضرررورة اخت يررار امل قرررر ا لررذي يررود حتو يررل حال ترره إىل غررري مكت مررل إلكرتون يراً ،أو
باحل ضررور إىل فرررع اجلام عررة خررالل أ سرربوع مررن انت هرراء االمتحا نررات الن صررفية أو النهائ يررة.
ويف حالة عدم اختيار الطالب للمقررين اللذين يود حتويل حالته مررا إىل غررري مكت مررل،
حيول أول مقررين على بر نررامج االمتحا نررات إىل غررري مكت مررل ،و حتررول برراقي امل قررررات
إىل منسحب الكرتونياً.
ش.

الطالب الذي تغيب عررن امت حررانيني ن صررفيني وأ صرربح لد يرره عررذراً قرراهرًا يف االمتحا نررات
النهائية يسمح لرره بالتغ يررب عررن امت حررانني ن هررائيني ف قررط ،ك مررا ال جيرروة للطا لررب ا لررذي
تغيب عن أربعة امتحانات نصفية بسبب عذر قاهر التغيب عن أي امتحان نهائي.

و.

تررزود أق سررام الق بررول والت سررجيل يف فررروع اجلام عررة ،ع مررادة الق بررول والت سررجيل
واالمتحا نررات بأ مسرراء الطل بررة وامل قررررات ا لرريت ر صرردت حالت هررا غررري مكت مررل (يف
االمتحانات النصفية والنهائية) خالل أسبوع من انتهاء االمتحانات النهائية.
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ة .املقرر احملال إىل غري املكتمل ،ال يرتبط به معدل الطالب الرتاكمي املعتمد يف حال
ترشح الطالب ألي منحه  /مساعدة مالية ،ويؤخذ بامل عرردل الرتاك مرري ال ظرراهر حل ظررة
اعتماد القرار للمنحة/املساعدة.
ل .يعقد امتحان بديل يف الفصل الدراسي االول يف يومني لالمتحان النصفي موةعة ع لررى
 3جل سررات يف ال يرروم ،ويف يررومني لالمت حرران الن هررائي موة عررة ع لررى  3جل سررات يف ال يرروم،
وذ لررك خررالل شررهر مررن انت هرراء االمتحا نررات النهائ يررة للف صررل األول ،ويع قررد االمت حرران
الن صررفي ال بررديل للف صررل ال انـ ـررـي مـــ ـررـع االمتحا نررات النصفيـــ ـررـة للف صررل ال صرريفي
واالمتحانات النهائية البديلة للفصل ال اني مع االمتحانات النهائية للفصل الصيفي.
 .تط بررق الب نررود ا ملررذكورة أ عررالش ع لررى الف صررلني (األول وال رراني) أ مررا خب صرروص الف صررل
الصيفي ،يعتمد االتي
 .1يستطيع الطالب التغيب عررن امت حررانني (ن صررفي ن صررفي أو ن صررفي ن هررائي
أو ن هررائي ن هررائي ) ك حررد اق صررى اذا و جررد لرره عررذر ،شررريطة أن يت قرردم
لالمتحان النهائي األصيل إذا ل يتقدم لالمتحان الن صررفي ،وأن ي كررون قررد
تقدم لإلمتحان النصفي األصيل إذا ل يتقدم لإلمتحان النهائي.
 .2تعقد اإلمتحانات البديلة للف صررل ال صرريفي خررالل شررهر مررن ع قررد االمتحا نررات
النهائية للفصل الصيفي.
 .3تعقد االمتحانات النصفية البديلة يف يوم واحد ،والنهائية يف يوم واحد.
ي .ال يوجد امتحان بديل (غري مكتمل) للجانب العملي.
املا ة  :)23مع مراعاة ما ورد يف ا ملررادة ( )14مررن هررذش التعلي مررات ،يع يررد الطا لررب امل قرررر ا لررذي
رسب ف يرره ،أو امل قرررر ا لررذي ير غررب يف حت سررني عالم ترره ف يرره ،وحت سررب لرره يف هررذش احلا لررة العال مررة
األخرية يف املعدل الفصلي والرتاكمي.

املا ة :)24
أ.

جيري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مقرر من مائة مع بيان الساعات املعتمدة له.

ب .مرردير ال فرررع م سررؤول عررن متاب عررة أداء الطا لررب ،بالت عرراون مررع ع ضررو هي ئررة ال ترردريس امل عررو،
وت سررجيل عالما ترره أ نرراء الف صررل الدرا سرري ،وتزو يررد ق سررم الق بررول والت سررجيل واالمتحا نررات
بعالمات حتيع الطالب املسجلني يف الفرع.
ج .احلد األدنى لعالمة النجال لكل مقرر هو ( )50من (.)100
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د .الطالب الذي حيصل على عالمة نهائ يررة يف امل قرررر الدرا سرري ت قررل عررن العال مررة ( )35يع طررى
عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة (.)35
ش.

املعدل الفصلي هو معدل عالمات حتيع املقررات اليت درسها الطالب يف الفصل الدرا سرري
الواحد جناحاً ورسوباً.

و .مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )14من هذش التعليمات ،املعدل الرتاكمي هو معدل عالمات
حتيع املقررات اليت درسها الطالب جناحاً أو رسوب ًا حتى تاري احتساب ذلك املعدل ضمن
خطة ختصصه.
ة.

جيررري احت سرراب أي مررن امل عرردالت ال سررابقة ب ضرررب العال مررة مررن ما ئررة ل كررل م قرررر دا خررل يف
املعدل بعدد الساعات املعتمدة له ،م قسمة جمموع حواصل الضرب النا جتررة ع لررى جم مرروع
عدد الساعات املعتمدة ضمن خطة ختصصه مقربة إىل أقرب خانتني عشريتني.

املا ة : )25
أ.

تكون التقديرات اآلتية ملقرر مرادفة للعالمات املوضحة أمامها
التقدير

العالمة من مائة

ممتاة

من  90إىل 100

جيد جداً

من  80إىل 89

جيد

من  70إىل 79

مقبول

من  60إىل 69

ضعيف

من  50إىل 59

راسب

أقل من 50

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

العالمة من مائة

ممتاة

من  85إىل 100

جيد جداً

من  75إىل 84.9

جيد

من  65إىل 74.9

مقبول

من  60إىل 64.9

راسب

أقل من 60
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التنبيه واإلنذار والفصل األكاديمي
املا ة :)26
أ .ين برره كررل ا لررب حي صررل ع لررى م عرردل تراك مرري ي قررل عررن ( ،)%60ب عررد ان ي صرربح جم مرروع
ال سرراعات احملت سرربة وال سرراعات ا لرريت در سررها يف اجلام عررة ،مررا جممو عرره ( )15سرراعة معت مرردة
ويوضع " حتت املراقبة األكادميية ".
ب .يو جرره إ نررذاراً أول يراً ،ل كررل ا لررب ن برره وو ضررع" حتررت املراق بررة األكادمي يررة " ،وأخ فررق يف ر فررع
معدله الرتاكمي إىل ( )%60فما فوا ،بعد ان يصبح جمموع الساعات احملتسبة والساعات
اليت درسها يف اجلامعة ،ما جمموعه ( )30ساعة معتمدة ويبقى"حتت املراق بررة األكادمي يررة
".
ج .يوجه إنذاراً نهائياً لكل الب أنذر إنذاراً أولياً ووضع " حتت املراق بررة األكادمي يررة " وأخ فررق
يف ر فررع معد لرره الرتاك مرري إىل ( )%60ف مررا فرروا ،ب عررد ان ي صرربح جم مرروع ال سرراعات احملت سرربة
والساعات اليت درسها يف اجلامعة ،ما جمموعه ( )45ساعة معتمدة  ،ويبقى حتررت املراق بررة
األكادميية .
د .يف صررل مررن التخ صررص كررل ا لررب أ نررذر إ نررذاراً نهائ يراً وأخ فررق يف ر فررع معد لرره الرتاك مرري إىل
( )%59فما فوا بعد ان يصبح جمموع الساعات احملتسبة والساعات اليت درسها يف اجلامعة
( )60ساعة معتمدة .
هـ .جيوة للطالب املفصول أكادميياً مبوجب الفقرة (د) إذا ر غررب يف اإلب قرراء ع لررى مل فرره االنت قررال
من التخصص الذي فصل منه وإعادة قيدش يف ختصص آخر جديد بعد ا سررتيفاء ر سررم إ عررادة
ق يررد قرردرش (  30دي نرراراً أردن يراً ) وذ لررك مررع مرا عرراة التخ صررص يف ال شررهادة ال انو يررة العا مررة
و شرررو الق بررول يف حي نرره ،وع لررى أن ال تز يررد عرردد مرررات االنت قررال .ررذش الغا يررة ع لررى مرررتني ،
وحتت سررب لرره امل قررررات ا لرريت ترردخل يف خط ترره ح سررب األ سررس املع مررول ب هررا يف حي نره ،حب يررث ال
تقل عالمة أي منها عن ( )%60مبا فيها ( )6ساعات معتمدة حرررة و ترردخل يف ح سرراب معد لرره
الرتاكمي اجلديد.
و .ي سررمح للطا لررب ا لررذي ف صررل مررن ررالث ختص صررات

تل فررة يف اجلام عررة بررالعودة اىل اجلام عررة

برقم جامعي جديد ( الب جديد) على أن ي عررود اىل خت صررص جد يررد غررري التخص صررات ا لرريت
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فصل منها  ،وال يسمح له بالعودة اىل أي ختصص فصل منه سابقاً  ،وحتت سررب لرره امل قررررات
اليت تدخل يف خطته حسب األسس املع مررول ب هررا يف حي نرره .ويف حررال ف صررله لل مرررة ال ال ررة ع لررى
الرقم اجلديد ال يسمح له بالعودة للدراسة يف اجلامعة من جديد.
ة .إذا ر غررب الطا لررب املف صررول أكادمي يراً ال عررودة إىل اجلام عررة مب لررف جد يررد عل يرره االنت قررال مررن
التخصص الذي فصل منه وإعادة قيدش يف ختصص آخر جديد ،وحتت سررب لرره امل قررررات ا لرريت
ترردخل يف خط ترره ح سررب األ سررس املع مررول ب هررا يف حي نرره  ،حب يررث ال ت قررل عال مررة أي من هررا عررن
( )%60مبا فيها ( )6ساعات معتمدة حرة ،مع مراعاة أن ال ي كررون مل ترروى امل قررررات ا حلرررة
االختيارية اليت ستحسب له مشابهاً كماً وكيفاً حملتوى ومضمون مقررات التخصص الذي
يدر سرره وع لررى عم يررد الكل يررة امل عررو حتد يررد وإ عررالن هررذش امل قررررات ضررمن كلي ترره لتج نررب
احتسابها للطالب.
ل .ال يفصل الطالب من التخصص اذا اصبح جمموع الساعات احملت سرربة وال سرراعات ا لرريت اج ترراة
درا سررتها يف اجلام عررة بن جررال  90سرراعة معت مرردة ،شررريطة ان ت كررون ال سرراعات احملت سرربة
والساعات اليت درسها تدخل يف خطته الدراسية.
 .ر غررم مررا ورد يف الف قرررة (ل) مررن هررذش ا ملررادة يف صررل الطا لررب مررن اجلام عررة إذا ةادت ا ملرردة ا لرريت
ال دراسياً ،ول حيصل على درجة "بكالوريوس"
ال يف اجلامعة على ( )24فص ً
قضاها مسج ً
مررن اجلام عررة ،و جيرروة يف هررذش احلا لررة إع طرراؤش شررهادة برراملقررات ا لرريت در سررها والن تررائج ا لرريت
ح صررل علي هررا يف كررل م قرررر .ك مررا جيرروة لرره االلت حرراا باجلام عررة مب لررف جد يررد و فررق شرررو
القبول يف حينه.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها ( االستنكاف )
املا ة :)27
أ .جيرروة تأج يررل الدرا سررة للطا لررب امل سررتجد يف اجلام عررة ،أو الطا لررب املنت قررل إلي هررا ،ب عررد إمتا مرره
دراسة ما ال يقل عن ساعتني معتمدتني بنجال.
ب .جيوة للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر إىل مدير الفرع خالل شررهر
من بداية الفصل الدراسي ،مبيناً فيه أسباب التأجيل  ،وال جيرروة تأج يررل الدرا سررة ملرردة تز يررد
على ستة فصول دراسية خالل فرتة دراسته يف اجلامعة .
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ج .بالرغم مما ورد يف الفقرة (ب) من هذش املادة تعترب املدة اليت ميضيها الطالب يف املعتقل مدة
تأج يررل للدرا سررة يف اجلام عررة مه مررا بل غررت هررذش ا ملرردة ،وع لررى و لرري أ مررر الطا لررب إ بررال اجلام عررة
خطياً بتاري االعتقال يف مدة ال تتجاوة الشهرين من اعتقاله.
د .ال حتتسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة املسمول بها للحصول على الدرجة اجلامعية.
ھ .إذا ل ي سررجل ا لررب م نررتظم يف اجلام عررة لف صررل درا سرري ،يف قررد مق عرردش يف اجلام عررة ويع ترررب
م سررتنكفا عررن الدرا سررة ،ويف هررذش احلا لررة جيرروة لرره أن يت قرردم بط لررب جد يررد لاللت حرراا يف
اجلام عررة ،فررإذا ق بررل في هررا حيررتفظ ب سررجله األ كررادميي كررامالً ،إن ر غررب يف ذ لررك ،ع لررى أن
يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدراسية املعمول بها عند عودته إىل اجلامعة ،وحتسب
لرره مرردة الدرا سررة و مرردة االنق طرراع عررن الدرا سررة (اال سررتنكاف) ضررمن ا حلررد األع لررى للف صررول
الدراسية للتخرج ،ويف احلاالت اليت يفقد فيها الطالب مقعدش ب سرربب عرردم ت سررجيله مل قررررات
أو تأجي لرره لف صررل درا سرري أو أك ررر ب عررذر ق هررري  ،يت قرردم بط لررب لعم يررد الق بررول والت سررجيل
واإلمتحانات إلعتبار هذش املدة ضمن ا حلررد األع لررى ملرردة التأج يررل امل سررمول ب هررا يف الف قرررة (ب)
من هذش املادة .
و .إذا ر غررب الطا لررب امل سررتنكف عررن الدرا سررة االلت حرراا باجلام عررة مررن جد يررد فعل يرره أن يت قرردم
بط لررب الت حرراا جد يررد ح سررب األ صررول املرع يررة وو فررق شرررو وتعلي مررات الق بررول والت سررجيل يف
حينه ،فإذا قبل للدراسة يف اجلامعة وأعطي رق مراً جامع يراً جد يررداً ،جرراة لرره أن يت قرردم بط لررب
احتساب للمقررات الدراسية اليت جنح فيها من دراسته السابقة مما يدخل من هررا يف م قررررات
اخل طررة الدرا سررية للتخ صررص اجلد يررد ا لررذي الت حررق برره ،مبررا في هررا ( )6سرراعات معت مرردة حرررة،
شريطة أن ال تقل العالمة النهائية ألي م قرررر مررن هررذش امل قررررات عررن ( )%60و ترردخل عال مررات
هذش املقررات يف املعدل الرتاكمي.
ة .يرردفع الطا لررب ر سررم ا سررتنكاف عررن الدرا سررة م قرردارش  20دي نرراراً أردن يراً عررن ا ملرررش األوىل أو
ال انية  ،ويتم ةيادة الرسوم مبقدار  20ديناراً أردنياً عن كل استنكاف بعد املرش ال انية .

االنسحاب من الفصل الدراسي
املا ة :)28
أ .ي سررمح للطا لررب خررالل األ سررابيع األرب عررة األوىل باالن سررحاب مررن الف صررل الدرا سرري  ،و خررالل
األسابيع ال ال ة األوىل من الفصل الصيفي.
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ب .ي سررمح للطا لررب االن سررحاب مررن الف صررل الدرا سرري ب عررد ا ملرردة ا ملررذكورة يف الف قرررة (أ) مررن هررذش
املادة وقبل موعد عقد االمتحان الن هررائي بأ سرربوع  ،مبواف قررة مرردير ال فرررع ع لررى الن مرروذج ا لررذي
يت قرردم برره الطا لررب ،ويف هررذش احلا لررة ت بررت يف سررجل الطا لررب وك شررف عالما ترره مالح ظررة "
منسحب " جلميع املقررات اليت سجل .ا يف ذلك الفصل.
ج .إذا ل يت قرردم الطا لررب لالمتحا نررات الن صررفية أو النهائ يررة ،تو ضررع لرره كل مررة من سررحب أ مررام
حتيع املقررات اليت سجل .ا يف ذلك الفصل.

االنتقال من كلية أكاديمية  /تخصص إلى آخر
ا ملااا ة  :)29اذا ر غررب الطا لررب االنت قررال مررن خت صررص إىل آ خررر دون ان ي كررون مف صرروال م نرره
اكادمييا ،عليه تقديم

لب " تغيري خت صررص " ر مسرري برردون د فررع ر سرروم (با سررت ناء التحو يررل اىل

التخص صررات يف كل يررة اإل عررالم) و حيررتفظ برق مرره يف التخ صررص ال سررابق و ترردخل امل قررررات ا لرريت
درسها بنجال واليت تقع ضمن اخلطة اجلديدة يف معدله الرتاكمي ،على أن ال يزيد عدد مرات
االنتقال على مرتني يلة فرتة الدراسة يف اجلامعة.

االنتقال من الجامعات والمعاهد العليا األخرى وحساب الساعات
المعتمدة من خارج الجامعة
املا ة :)30
أ .يررتم ت قررديم ل بررات االنت قررال إىل ق سررم الق بررول والت سررجيل واالمتحا نررات يف ال فرررع ،وتر فررع اىل
عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
ب .يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب الشرو اآلتية
 .1أن يستويف الطالب شرو القبول يف اجلامعة.
 .2أن يكون الطالب منتقالً من جامعة أو معهد عالٍ تعرتف به اجلامعة.
 .3أن يكمل الطالب بنجال يف جامعة القدس املفتو حررة مررا ال ي قررل عررن ( )60سرراعة معت مرردة
حلني خترجه.
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 .4حت سررب للطا لررب حت يررع امل قررررات ا لرريت ح صررل في هررا ع لررى عال مررة  %60فررأعلى و ترردخل يف
خطته الدراسية اجلديدة حبد اق صررى ( )62سرراعة معت مرردة مررن اجلام عررات و( )52سرراعة
معتمدة من كليات اجملتمع.

اإلحتساب
املا ة :)31
الساعة احملتسبة هي ساعة معتمدة درسها الطالب يف جام عررة او مع هررد عررالي او متو سررط ت عرررتف
به اجلامعة ،وال تدخل يف املعدل الرتاكمي.

املا ة :)32
إذا أمت الطا لررب درا سررته بن جررال يف جام عررة أو كل يررة أو مع هررد عررال أو متو سررط وح صررل ع لررى در جررة
الب كررالوريوس أو دب لرروم أ كررادميي ق بررل التحا قرره باجلام عررة في جرروة لرره أن يط لررب احت سرراب ب عررض
الساعات املعتمدة اليت أمت دراستها بنجال وفق اإلجراءات اآلتية
 .1ت قرردم ل بررات احت سرراب ال سرراعات املعت مرردة إىل ق سررم الق بررول والت سررجيل واالمتحا نررات يف
الفرع وترفع اىل عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
 .2ي قرروم ق سررم اإلحت سرراب يف ع مررادة الق بررول والت سررجيل واإلمتحا نررات باحت سرراب ال سرراعات
املعت مرردة ا لرريت در سررها الطا لررب يف ضرروء اخل طررة الدرا سررية للتخ صررص امللت حررق برره ،وو فررق
األسس اليت تعتمدها اجلامعة .ذش الغاية.
 .3يشرت يف حتيع احلاالت حصول الطالب على درجة " البكالوريوس " ما يأتي
أ.

أن يك مررل الطا لررب بن جررال يف جام عررة ال قرردس املفتو حررة مررا ال ي قررل عررن ()60
ساعة معتمدة حلني خترجه.

ب.

أن يقضي الطالب مدة أربعة فصول دراسية على األقل.

ج.

إذا رغب خريج من جامعة القدس املفتو حررة الت سررجيل جمرردداً للح صررول ع لررى
در جررة جامع يررة أ خرررى يف خت صررص جد يررد ومت قبو لرره و فررق األ سررس املرع يررة،
فتحتسب له حتيع امل قررررات ا لرريت ح صررل في هررا ع لررى عال مررة  %60فررأعلى مررن
ختصصه السابق ،وتدخل ضمن خ طررة درا سررته اجلد يرردة مبررا ال يت عررارض مررع
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متطل بررات احل صررول ع لررى در جررة الب كررالوريوس ( مررادة  ) 35مررن هررذش
التعليمات.

التجسير
املا ة :)33
جيرروة للطل بررة ا لررذين يرغ بررون يف االلت حرراا برب نررامج التج سررري للح صررول ع لررى در جررة
البكالوريوس أن يستوفوا الشرو التالية
 .1إنهاء الطا لررب درا سررة ا لرردبلوم املتو سررط مررن كل يررة ت عرررتف ب هررا وةارة التع لرريم ال عررالي
والب حررث العل مرري مب عرردل تراك مرري ( )%60فررأعلى ،واجت يرراة االمت حرران التطبي قرري
الشامل بتقدير ناجح ( )%60فأعلى.
.2

يرردرس الطا لررب يف اجلام عررة  3م سرراقات ا سررتدراكية ع لررى األ قررل .ررا عال قررة
بالتخصص الذي يدرسه يف اجلامعة ،لكنها من خررارج خط ترره الدرا سررية ،مبع نررى
آخر سرريدرس الطا لررب  9سرراعات معت مرردة ة يررادة ع لررى خط ترره يف اجلام عررة ،ع لررى أن
حيصل فيها على معــدل ( )%70فأعلى.

 .3يسمح للطالب دراسة التخصصات املناظرة لتخصصه يف الدبلوم املتوسط فقــط.
 .4ي كررون احت سرراب ال سرراعات املعت مرردة مررن شررهادة ا لرردبلوم وف قراً ل ل يررة املعت مرردة يف
اجلامعة.

املادة ()34

يقبل الطلبة الذين حيملون شهادة البكالوريوس  ،ويرغبون اإللتحاا باجلام عررة

يف إحدى الدبلومات اليت تطرحها اجلامعة دون النظر اىل املعدل يف ال انوية العامة.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الكليات
األكاديمية
املا ة  :)35متنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتام املتطلبات اآلتية
أ.

الن جررال يف حت يررع امل قررررات املطلو بررة للت خرررج ،ح سررب اخل طررة الدرا سررية امل قررررة لدر جررة
البكالوريوس يف الكلية األكادميية.
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ب .احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%60
ج .ق ضرراء ا ملرردة ا لرردنيا املطلو بررة للح صررول ع لررى در جررة الب كررالوريوس و عرردم جترراوة ا ملرردة الق صرروى
املنصوص عليها يف املادة ( )8من هذش التعليمات.
د .قضاء مدة أربعة فصول دراسية يف اجلامعة بالنسبة للطالب املنتقل من مع هررد أو جام عررة أ خرررى،
على أن يكون من ضمنها الفصالن األخريان من دراسته ،وعلى أن ي كررون قررد أمت درا سررة مررا ال
يقل عن ( )60ساعة معتمدة يف اجلامعة.

أحكـام عامــة
املا ة :)36
أ .مرردير ال فرررع م سررؤول عررن متاب عررة ال سررري األ كررادميي للطا لررب امل سررجل يف ال فرررع  ،والتح قررق مررن
استيفائه شرو التخرج ،وعليه أن يبلغ الطالب بذلك دورياً.
ب .على الطالب أن حيصل على مصدقة براءة ذمة من الفرع الستكمال إجراءات خترجه.
ج .ال جيوة ألي الب أن حيتج بعدم علمه بهذش التعلي مررات ،أو ب عرردم ا ال عرره ع لررى دل يررل اجلام عررة أو
الن شرررات ال صررادرة عررن اجلام عررة ،أو ع لررى مررا ين شررر ع لررى صررفحة اجلام عررة والبوا بررة األكادمي يررة
وعلى لوحات اإلعالنات يف الفروع فيما يتعلق بهذش التعليمات.
د .حتمل درجة البكالوريوس تاري استحقاقها.
املا ة  :)37يبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق هذش التعليمات.

ز .تعليمات منح الدبلوم
املا ة  :)1تسمى هذش التعليمات " تعليمات منح الدبلوم يف جامعة القدس املفتوحة.
املا ة  :)2يكون للكلمات والعبارات اآلتية حي مررا وردت يف التعلي مررات امل عرراني املخص صررة .ررا
أدناش ما ل تدل القرينة على غري ذلك.
الدبلوم

دبلوم تأهيل تربوي
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املا ة  :)3تسري أحكام هذش التعليمات على الطالب املسجلني لنيل درجة الدبلوم.

املا ة :)4
أ .1 .يتألف دبلوم التأهيل الرتبوي من ( )32ساعة معتمدة.
ب.

يكون مقرر "  " 0101تعلم كيف تتعلم " و لرره ( )3سرراعات معت مرردة م قرررراً ا سررتدراكياً
للذين ل يسبق .م دراسته.

املا ة  :)5احلد االدنى للمدة املسمول بها للحصول على الدبلوم فصلني دراسيني ع لررى اال قررل ،
و احلد األقصى للمدة املسمول بها للح صررول ع لررى ا لرردبلوم ( )6سررتة ف صررول درا سررية ،وال حي سررب
الف صررل ال صرريفي ضررمن هررذش ا ملرردة و جيرروة ع نررد ال ضرررورة الق صرروى أن مترردد هررذش ا ملرردة ف صررلني
دراسيني فقط للطالب الذي تستدعي حاالتهم ذلك ،مبوافقة اجمللس االكادميي.
ا ملااا ة  :)6يق بررل يف ا لردبلوم مح لررة در جررة الب كررالوريوس يف حت يررع التخص صررات األكادمي يررة،
وتكون األولوية يف القبول للعاملني يف حقل الرتبية والتعليم.
املا ة :)7
أ .يعترب الطالب مسجالً للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن الث ساعات معتمدة.
ب .ي كررون ا حلررد األع لررى ل عرردد ال سرراعات املعت مرردة ا لرريت ي سررمح للطا لررب بت سررجيلها يف الف صررل
الدراسي الواحد ( )18ساعة معتمدة (شريطة عدم انهاء الطا لررب امل قررررات املطلو بررة م نرره يف
أقل من فصلني دراسيني مبا فيهما الفصل الصيفي) باالضافة للمقرر االستدراكي.

املا ة :)8
يسمح للطالب أن يسجل ألي مقرر إذا كان قد درس املتطلب ال سررابق و جنررح ف يرره أول يررنجح
ف يرره ،سررواء يف اجلام عررة أم خارج هررا ،أو إذا كرران ختر جرره يتو قررف ع لررى الت سررجيل .ررذا امل قرررر
ومتطلبه السابق.
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املا ة  :)9إذا سبق للطالب أن درس ب عررض م قررررات اخل طررة الدرا سررية لرب نررامج ا لرردبلوم يف أ نرراء
دراسته يف مرحلة الب كررالوريوس أو ب عرردها جيرروة أن حت سررب لرره و فررق األ صررول املرع يررة ع لررى أن ال
يزيد عدد الساعات املعتمدة احملتسبة عن ( )12ساعة معتمدة.

املا ة :)10
أ .يسمح للطالب بإضافة أو سحب أي مقرر دراسي خالل أسبوع قبل بداية الفصل الدرا سرري ،
واسبوع من بداية الفصل الدراسي.
ب .يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة أي مقرر ق بررل ترراري ع قررد االمت حرران الن هررائي لرره بأ سرربوع
على األقل ،وفق النموذج املعتمد ،ويف هذش احلالة ت بت يف السجالت الرمسية ،ويف كشف
عالمات الطالب كلمة منسحب مقابل املقرر الذي انسحب منه.
املادة ( )11يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان قد درسه ،وحتسب العالمة األخرية للمقرر
يف حساب املعدل الفصلي وامل عرردل الرتاك مرري ،ك مررا حي سررب عرردد سرراعات امل قرررر املعت مرردة مرررة
واحدة فقط ألغراض التخرج.
املا ة  :)12األع مررال الف صررلية للم قرررر هرري األع مررال ا لرريت جيررب ع لررى الطا لررب الق يررام ب هررا خررالل
الفصل الدراسي الواحد ،بإشراف مباشر من عضو هيئة التدريس ،وتتكون من
أ.

حضور العدد املطلوب من اللقاءات يف الفرع الذي التحق به.

ب .اإلجابة عن التعيينات املكتوبة.
ج.

إجناة األحباث.

د.

القيام باألعمال التطبيقية وحل األنشطة املطلوبة .

ش.

التقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني السابع وال امن من الفصل الدراسي.

و.

التقدم لالمتحان النهائي خالل األسبوعني األخريين من الفصل الدراسي.

ة.

تعتمد نفس ألية رصد عالمات االمتحانات والتعيينات املتبعة يف درجة البكالوريوس.

املا ة :)13
أ.

مرردير ال فرررع م سررؤول عررن متاب عررة أداء الطا لررب ،بالت عرراون مررع ع ضررو هي ئررة ال ترردريس امل عررو،
وت سررجيل عالما ترره يف أ نرراء الف صررل الدرا سرري ،وإر سررال وتزو يررد ع مررادة الق بررول والت سررجيل
واالمتحانات بعالمات حتيع الطالب املسجلني يف الفرع.

ب .احلد األدنى لعالمة النجال لكل مقرر هو ( )50من (.)100
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ج .الطالب الذي حيصل على عالمة نهائية يف املقرر الدراسي تقل عن العال مررة ( )%35يع طررى
عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة (.)%35
د .املعدل الفصلي هو معدل عالمات حتيع املقررات اليت درسها الطالب يف الفصل الدراسي
الواحد جناحاً ورسوباً.
املا ة :)14
أ .تكون التقديرات اآلتية للمقرر مرادفة للعالمات املوضحة أمامها
التقدير

العالمة من مائة

ممتاة

من  90إىل 100

جيد جداً

من  80إىل 89

جيد

من  70إىل 79

مقبول

من  60إىل 69

ضعيف

من  50إىل 59

راسب

أقل من 50

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

املعدل الفصلي والرتاكمي من مائة

ممتاة

من  90إىل 100

جيد جداً

من  80إىل 89.9

جيد

من  70إىل 79.9

مقبول

من  65إىل 69.9

راسب

أقل من 65

املا ة :)15
أ .ين برره كررل ا لررب حي صررل ع لررى م عرردل تراك مرري ي قررل عررن ( ،)%65ب عررد ان ي صرربح جم مرروع
ال سرراعات احملت سرربة وال سرراعات ا لرريت در سررها يف اجلام عررة مررا جممو عرره ( )6سرراعات معت مرردة
اجلامعة ويوضع " حتت املراقبة األكادميية ".
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ب .يوجه إ نررذاراً أول يراً ،ل كررل ا لررب ن برره وو ضررع " حتررت املراق بررة األكادمي يررة " ،وأخ فررق يف ر فررع
معدله الرتاكمي إىل ( )%65فما فوا ،بعد ان يصبح جمموع الساعات احملتسبة والساعات
اليت درسها يف اجلامعة ما جمموعه ( )12ساعة معتمدة ويب قررى " حتررت املراق بررة األكادمي يررة
".
ج .يوجه إنذاراً نهائياً لكل الب أنذر إ نررذاراً أول يراً وو ضررع " حتررت املراق بررة األكادمي يررة" وأخ فررق
يف ر فررع معد لرره الرتاك مرري إىل ( )%65ف مررا فرروا ،ب عررد ان ي صرربح جم مرروع ال سرراعات احملت سرربة
وال سرراعات ا لرريت در سررها يف اجلام عررة مررا جممو عرره ( )18سرراعة معت مرردة ويب قررى حتررت املراق بررة
األكادميية .
د .يفصل من برنامج الدبلوم كل الب أنذر إنذاراً نهائياً وأخفق يف رفع معدله الرتاك مرري إىل
( )%64فما فوا بعد ان يصبح جمموع الساعات احملتسبة والساعات اليت درسها يف اجلامعة
( )24ساعة معتمدة.
هـ .مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )5من هذش التعليمات ،ال يفصل الطالب مررن بر نررامج ا لرردبلوم اذا
اصبح جم مرروع ال سرراعات احملت سرربة وال سرراعات ا لرريت اج ترراة درا سررتها يف اجلام عررة بن جررال ()27
ساعة معتمدة ،شريطة ان تكون الساعات احملتسبة والساعات اليت درسها تدخل يف خطته
الدراسية.
ال يف اجلام عررة عررن ( )8ف صررول
و .يفصل الطالب من اجلامعة إذا ةادت املدة ا لرريت ق ضرراها م سررج ً
درا سررية ،ول حي صررل ع لررى " ا لرردبلوم " و جيرروة يف هررذش احلا لررة إع طرراؤش شررهادة برراملقررات ا لرريت
درسها ،والنتائج اليت حصل عليها يف كل مقرر.
املا ة :)16
أ .جيرروة تأج يررل الدرا سررة للطا لررب امل سررتجد يف اجلام عررة ،أو الطا لررب املنت قررل إلي هررا ،ب عررد إمتا مرره
دراسة ما ال يقل عن الث ساعات معتمدة.
ب .جيرروة للطا لررب أن يت قرردم بط لررب تأج يررل الدرا سررة ع لررى الن مرروذج امل قرررر خررالل شررهر مررن بدا يررة
الفصل الدراسي ،مبيناً يف الطلب أسباب التأج يررل وال جيرروة تأج يررل الدرا سررة ملرردة تز يررد ع لررى
فصلني دراسيني خالل فرتة دراسته يف اجلامعة.
ج .بالرغم مما ورد يف الف قرررة (ب) مررن هررذش ا ملررادة ،تع ترررب ا ملرردة ا لرريت مي ضرريها الطا لررب يف املعت قررل ا لرريت
متنعه من التقدم لالمتحانات مرردة تأج يررل للدرا سررة يف اجلام عررة مه مررا بل غررت هررذش ا ملرردة ،وع لررى و لرري
أمر الطالب إبال اجلامعة خطياً بتاري االعتقال يف مدة ال تتجاوة الشهرين من اعتقاله.
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د .ال حتتسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة املسمول بها للحصول على الدبلوم.
ش .إذا ل يسجل الب يف الدبلوم لف صررل درا سرري ،يع ترررب م سررتنكفا عررن الدرا سررة ،ويف قررد مق عرردش يف
اجلامعة ،ويف هذش احلالة جيرروة لرره أن يت قرردم بط لررب جد يررد لاللت حرراا يف اجلام عررة ،فررإذا ق بررل في هررا
حيررتفظ ب سررجله األ كررادميي كررامالً ،إن ر غررب يف ذ لررك ،ع لررى ان يك مررل متطل بررات الت خرررج و فررق
اخل طررة الدرا سررية املع مررول ب هررا ع نررد عود ترره إىل اجلام عررة ،وحت سررب لرره مرردة الدرا سررة ضررمن ا حلررد
األع لررى للف صررول الدرا سررية للت خرررج ،ويف ا حلرراالت ا لرريت يف قررد في هررا الطا لررب مق عرردش ب سرربب عرردم
ت سررجيله ملرردة ف صررل درا سرري أو أك ررر ،وب عررذر ق هررري ،يت قرردم بط لررب لعم يررد الق بررول والت سررجيل
واإلمتحا نررات اعت بررار هررذش ا ملرردة ضررمن ا حلررد األع لررى ملرردة التأج يررل امل سررمول ب هررا يف الف قرررة (ب) مررن
هذش املادة.

املا ة :)17
أ.

يسمح للطالب االنسحاب مررن الف صررل الدرا سرري ق بررل مو عررد االمت حرران الن هررائي بأ سرربوع
ع لررى الن مرروذج املعت مررد ،ويف هررذش احلا لررة ت بررت يف سررجل الطا لررب وك شررف عالما ترره
كلمة " منسحب " جلميع املقررات اليت سجل .ا يف ذلك الفصل.

ب .إذا ل يتقدم الطالب لالمتحان النصفي أو النهائي ملقرر /للمقررات  ،توضع له كلمة
منسحب للمقرر  /املقررات اليت ل يتقدم فيها لالمتحان النهائي.

املا ة :)18
أ .يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب الشرو اآلتية
 .1أن يستويف الطالب شرو القبول يف الدبلوم.
 .2أن يكون الطالب منتقالً من جامعة أو كلية أو معهد عالٍ تعرتف به اجلامعة.
 .3أن يكمل الطالب بنجال يف جامعة القدس املفتو حررة مررا ال ي قررل عررن ( )20سرراعة معت مرردة
حلني خترجه.
ب .يررتم ت قررديم ل بررات االنت قررال إىل ق سررم الق بررول والت سررجيل واالمتحا نررات يف فرررع اجلام عررة،
ويصدر قرار القبول من عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
ويف حال املوافقة على اإلنتقال حتسب للطا لررب حت يررع امل قررررات ا لرريت جنررح في هررا يف جامع ترره
مما يدخل يف مقررات اخلطة الدراسية للدبلوم على أن ال يقل تقديرش يف كل مقرر سيحسب له
عن  %60أو (جيد) يف بعض اجلامعات ومبا ال يزيد عن ( )12ساعة معتمدة.
املا ة  :)19متنح شهادة " الدبلوم " للطالب بعد إمتام املتطلبات اآلتية
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أ.

النجال يف حتيع املقررات املطلوبة للتخرج ،حسب اخلطة الدراسية املقررة للدبلوم.

ب .احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%65
ج .امتام ما ال يقل عن ( )20ساعة معتمدة يف اجلامعة للطالب املنتقل اليها.

املا ة :)20
أ.

مدير الفرع مسؤول عن متابعة السري األكادميي للطالب املسجل يف الفرع  ،والتح قررق مررن
استيفائه شرو التخرج ،وعليه أن يبلغ الطالب بذلك دورياً.

ب .على الطالب أن حيصل على مصدقة براءة ذمة من الفرع الستكمال إجراءات خترجه.
ج.

ال جيرروة ألي ا لررب أن حيررتج ب عرردم عل مرره ب هررذش التعلي مررات ،أو ب عرردم ا ال عرره ع لررى دل يررل
اجلام عررة أو الن شرررات ال صررادرة عررن اجلام عررة ،أو ع لررى مررا ين شررر ع لررى لو حررة إعالنات هررا يف
الفروع فيما يتعلق بهذش التعليمات.

د.

حتمل درجة الدبلوم تاري استحقاقها.

املا ة  :)21يبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق هذش التعليمات
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