أما والبات امل شد فهي:
 .1مسنينياعدة الطالنينيب علنينيى اختينينيار التخصنينيص النينيذي يناسنينيب وضنينيعه املهنينيري واالجتمنينياعي،
وخلفيته العلمية.
 .2توجيه الطالب لدراسة املقررات اليت يستفيد منها يف مهنته أكثر من غريهنيا وإيضنياي
مدف انعكاس ذلا على تقدمه يف عمله.
 .3مساعدة الطالب على تنظيم وقته ب العمل الذي يقوم به ودراسته اجلامعية.
 .4اإلسهام قدر اإلمكاد يف التغلب على ميكالت الطالب احملتملة منيع رب العمنيل ( إد
كاد يعمل ) نتيجة دراسته يف اجلامعة.
 .5مساعدة الطالب على التغلب على ميكالته اخلاصة نتيجة دراسته يف اجلامعة.
 .6التنسيق مع عضو هيئة التدريس لتوضيح بعنيض املينيكالت اخلاصنية بنيبعض الطنيالب
من اجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتفهم ظروفهم ومساعدتهم على جتاوزها.
 .7العمنينيل علنينيى ضنينيماد التواصنينيل املسنينيتمر منينيع الطنينيالب حتنينيى ال يينينيعروا بالعزلنينية ،وليبقنينيى
التفاعل موجوداً ب اجلامعة والطالب.
 .8إعداد االسنيتبيانات وإجنيراء اللقنياءات لتقصنيي أحنيوال الطنيالب – اجتماعينيا واقتصنياديا
ونفسنينيياً وتزوينينيد اجلامعنينية بهنينيا ،لكنينيي تأخنينيذ ذلنينيا بع ني االعتبنينيار عننينيد تنفينينيذ خططهنينيا
الدراسية  -سواء تتعلق مبحتوف مقررات دراسية أم طلبات أم ميكالت خاصة .
 .9تقديم املعلومات والتوضيحات الالزمة عنين اجلامعنية وبراجمهنيا الدراسنيية لكنيل راغنيب
يف ذلا.

 .7تعليمات منح درجة البكالــوريوس في التخصصات األكـــاديمية
امل صصا ة ( :)1تسنينينيمى هنينينيذه التعليمنينينيات " تعليمنينينيات منينينينح درجنينينية البكنينينيالوريوس يف التخصصنينينيات
األكادميية".
املا ة ( :)2تسري أحكام هذه التعليمات على الطالب املسجل لنيل درجنية " البكنيالوريوس "
يف أي من التخصصات األكادميية اليت تقدمها اجلامعة.

الخطة الدراسية
املا ة ( :)3يقر جملس اجلامعة اخلطط الدراسية النييت تنيؤدي إىل نينيل درجنية " البكنيالوريوس "
يف أي منينين التخصصنينيات األكادميينينية النينييت تقنينيدمها اجلامعنينية ،وذلنينيا بننينياءً علنينيى توصنينيية اجمللنينيس
االكادميي و جملس الكلية.
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املا ة (:)4
أ .تنظيم اخلطة الدراسية حبي يكود عدد الساعات املعتمدة املطلوبنية للحصنيول علنيى درجنية
البكالوريوس" يف أي من التخصصات كما يأتي:
عدد ةاعاتها املعتمدة

الكلية

-

كلية التكنولوليا والعلوم التطبيقية

136

-

كلية الز اعة

137

-

كلية التنمية االلتماعية واألس ية

132

-

كلية العلوم اإل ا ية واالقتصا ية

133

-

كلية الرتبية*

132

* ختصص الرياضيات وأساليب تدريسها ( 133ساعة معتمدة)
ب .تتكود اخلطة الدراسية ألي ختصص من:
( )1مق ات تأسيسية ( )28ساعة معتمدة ( ،مقررات ثقافية عامة تعكس هوية
اجلامعة وشخصيتها وتستهدف التكوين الثقايف املعاصر للطالب) ،وتقسم إىل نوع :

أ  -مق ات تأسيسية إلبا ية ( )22ساعة معتمدة وهي:
عنوان املقرر

رقم املقرر

الساعات املعتمدة

1111

تعلم كيف تتعلم

2

1112

احلاسوب

3

1114

تاريخ القدس

3

1111

اللغة العربية ()1

2

1112

اللغة العربية ()2

2

1113

اللغة االجنليزية ()1

2

1114

اللغة االجنليزية ()2

2

1214

مناه البح العلمي

3

1215

فلسط والقضية الفلسطينية

3
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ا  -مق ات تأسيسه اختيا ية خيتا الطالب منها ( )6ساعات معتمدة وهي:
عنوان املقرر

رقم املقرر

الساعات املعتمدة

*1216

الثقافة اإلسالمية

3

1311

احلضارات البيرية ومنجزاتها

3

1316

املسؤولية اجملتمعية

3

1317

التعايش مع التكنولوجيا

3

1318

احلضارة العربية اإلسالمية

3

1419

الوطن العربي والتحديات املعاصرة

3

1211

اللغة الفرنسية ()1

3

1212

اللغة الفرنسية ()2

3

5336

الرتبية الوطنية

3

ج  -مقرر الثقافة االسالمية يعتف مقرر تأسيسياً اجباريا يف كلية الرتبينية  ،منيا يعنيري
اد عدد السنياعات التأسيسنيية االجبارينية يف كلينية الرتبينية ( )25سنياعة معتمنيدة وعنيدد
الساعات التاسيسة االختيارية  3ساعات.
( )2مقص ات أساسصصية ينينيرتاوي عنينيدد سنينياعاتها املعتمنينيدة بني ( )23سنينياعة و ( )36سنينياعة
(وهي مقررات تيكل قاعدة عريضة لتخصصات الكلية).
( )3مق ات ختصصية يرتاوي عدد ساعاتها املعتمدة ب ( )67سنياعة و ( )75سنياعة
من بينها ميروع تطبيقي ( خترج ) خيصص له ما ب ( ) 6 -3ساعات معتمدة.
( )4مق ات ح ة ( )6سصاعات معتمدة خيتارها الطالب من أي ختصص من التخصصنيات
املطروحنينية يف اجلامعنينية خنينيارج اخلطنينية الدراسنينيية لتخصصنينيه ،منينيا ا يتعنينيارمل منينيع تعليمنينيات
أخرف ،علماً أد هناك مقررات ال يسمح بتسجيلها كمقررات حرة.
املا ة ( :)5تصنف مقررات اخلطة الدراسية على أساس مستويات أربعة ،وترقم وفق هذه
املستويات حبسب أسنيس تعتمنيدها اجلامعنية وينيذكر أمنيام كنيل مقنيرر منهنيا عنيدد السنياعات
املعتمدة واملتطلبات السابقة له.
املا ة (:)6
أ  .تعرف الساعة املعتمدة الواحدة يف املقرر النظري اهد دراسي منظم يقوم به الطالب ويقدر
بثالث ساعات عمل أسبوعية ملدة ستة عير أسبوعاً توزع على النحو ا تي:

17

 )1ساعة وثالثة أرباع الساعة لقنيراءة املنيادة العلمينية يف كتنياب املقنيرر واإلجابنية عنين أسنيئلة
التقويم الذاتي وتنفيذ التدريبات والتطبيقات املرافقة.
 )2نصف ساعة لالستعداد لالمتحاد املقرر واجللوس إليها.
 )3ربع ساعة للقاءات األسبوعية مع أعضاء هيئة التدريس.
 )4نصف ساعة الجناز التعيينات الدراسية وكتابة تقارير األحباث.
ب .تعرف الساعة املعتمدة الواحدة يف املقرر العملي اهد دراسي منظم يقوم به الطالب ويقدر
بثالث ساعات عمل أسبوعية ملدة ستة عير أسبوعاً توزع على النحو ا تي:
 )1نصف ساعة للقراءة والتحضري للتجربة وااللتقاء مع أعضاء هيئة التدريس.
 )2ساعتاد للقيام بالتجارب العملية.
 )3ربع ساعة الجناز التعيينات وكتابة تقارير عن نتائ التجارب.
 )4ربع ساعة لالستعداد لالمتحانات املقررة.

السنة الدراسية
املا ة ( :)7تتكود السنة الدراسية من فصل دراسي  ،مدة كل منهما ستة عينير أسنيبوعاً
دراسياً ،ومن دورت صيفيت

مدة كل منهما سبعة اسابيع دراسية.

مدة الدراسة
املا ة ( :)8احلد األدنى ملدة الدراسة لنيل درجة البكنيالوريوس ثنيالث سنينوات دراسنيية ،واحلنيد
ال دراسياً.
األعلى أربع وعيرين فص ً

القبـــول
املا ة ( :)9يتم قبول الطالب يف أحد التخصصات اليت تقدمها اجلامعة وفق اإلجراءات ا تية:
أ .يعبنينيئ الطالنينيب طلنينيب االلتحنينياق اخلنينياص باجلامعنينية مبين ني ًا فينينيه بوضنينيوي التخصنينيص النينيذي يرغنينيب
االلتحاق به الكرتونياً.
ب .بعد قبول الطالب الكرتونينياً يقنيوم بتزوينيد الفنيرع  /املركنيز الدراسنيي النيذي التحنيق بنيه بالوثنيائق
الرمسية اليت تطلبها اجلامعة.
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ج .يقدم الطالب طلب االلتحاق والوثائق الالزمة لقسنيم القبنيول والتسنيجيل واالمتحاننيات يف الفنيرع /
املركز الدراسي الذي يود االلتحاق به.
د .يصدر قرار قبول الطالب يف التخصص من فرع اجلامعة متضمناً ختصصه ،ويبلغ به الطالب.
ه .حينينينيتفظ قسنينينيم القبنينينيول والتسنينينيجيل واالمتحاننينينيات يف الفنينينيرع  /املركنينينيز الدراسنينينيي بامللفنينينيات
والسجالت والبطاقات وغري ذلا من الوثائق اليت تتعلق بقبول الطالب وسريه يف الدراسة.

التسجيـل
املا ة (: )11
أ .يعتف الطالب مسجالً للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن أربع ساعات معتمدة يف ذلنيا
الفصل.
ب .احلنينيد األعلنينيى لعنينيدد السنينياعات املعتمنينيدة النينييت يسنينيمح للطالنينيب بتسنينيجيلها يف الفصنينيل الدراسنينيي
الواحد ( )18ساعة معتمدة ،و) (9ساعات معتمدة يف الدورة الصيفية الواحدة .
ج -جيوز للطالب املتوقع خترجنيه يف فصنيل دراسنيي أد يسنيجل يف ذلنيا الفصنيل منيا ال يزينيد علنيى
( )21ساعة معتمدة وال يزيد على ( )9ساعات معتمدة يف الدورة الصيفية.

املا ة (:)11
أ .يكنينيود لكنينيل طالنينيب مرشنينيد أكنينيادميي منينين أعضنينياء هيئنينية التنينيدريس املتفنينيرغ يف الفنينيرع/
املركز الدراسي الذي يسجل فيه الطالب ،يتوىل مساعدته يف اختيار املقررات اليت يرغنيب
يف دراسنينيتها يف كنينيل فصنينيل دراسنينيي وفنينيق اخلطنينية الدراسنينيية لتخصصنينيه ،وذلنينيا وفنينيق نينيوذج
تعتمنينيده اجلامعنينية ،كمنينيا يسنينيتطيع الطالنينيب احلصنينيول علنينيى اإلرشنينياد األكنينيادميي منينين خنينيالل
الدخول على موقع اجلامعة قبل إكماله لعملية التسجيل االلكرتوني.
ب .ال يسمح للطالب دراسة أي مقرر دود دراسة املتطلب السابق له .
ج .على الرغم مما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة يسمح للطالب بتسجيل أي مقرر إذا كنياد
قد درس املتطلب السابق وجنح فينيه أو ا ينينجح فينيه ،سنيواء يف اجلامعنية أم خارجهنيا ،أو إذا
كاد خترجه يتوقف على التسجيل هلذا املقرر ومتطلبه السابق.
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املا ة ( :)12جيوز للطالب أد يسجل ملقررات خارج خطته الدراسية مبا ال يتعارمل مع شروط
دراسة املقرر ،وال

سب الساعات املعتمدة لتلنيا املقنيررات منين بني السنياعات املعتمنيدة املطلوبنية

للتخرج.
املا ة (:)13
أ .يسمح للطالب بعد موافقة مدير الفرع  /املركنيز الدراسنيي االنسنيحاب منين دراسنية أي مقنيرر
قبنينيل تنينياريخ عقنينيد االمتحاننينيات النهائينينية بأسنينيبوع واحنينيد علنينيى األقنينيل ،علنينيى أد ينينيتم إعنينيالم منينيدير
الفنينيرع /املركنينيز خطينياً بنينيذلا ،وفنينيق النمنينيوذج املعتمنينيد ،ويف هنينيذه احلالنينية يثبني يف السنينيجالت
الرمسية يف كيف عالمات الطالب مالحظة ( منسحب ) مقابل املقرر الذي انسحب منه.
ب .يسنينيمح للطالنينيب ،بعنينيد موافقنينية منينيدير الفنينيرع /املركنينيز الدراسنينيي إضنينيافة أو سنينيحب أي مقنينيرر
دراسي خالل أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي  ،وآخر من بداية الفصل الدراسي  ،وثالثة
أيام قبل بداية الدورة الصيفية وثالثة أيام من بدايتها.
املا ة ( :)14يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كاد قد درسه ،و سب العالمنية األخنيرية للمقنيرر
يف حساب املعدل الفصلي واملعدل الرتاكمي ،كمنيا حيسنيب عنيدد سنياعات املقنيرر املعتمنيدة منيرة
واحدة فقط ألغرامل التخرج.

األعمال الفصلية واالمتحانات والعالمات
املا ة ( :)15األعمال الفصلية للمقرر هنيي األعمنيال النييت جينيب علنيى الطالنيب القينيام بهنيا خنيالل
الفصل الدراسي الواحد بإشراف مباشر من عضو هيئة التدريس ،وتتكود من:
أ.

حضور العدد املطلوب من اللقاءات يف الفرع  /املركز الدراسي الذي التحق به.

ب .اإلجابة عن التعيينات املكتوبة والنياطات االلكرتونية.
ج .إجناز األحباث املطلوبة.
د .القيام باألعمال املخفية أو التطبيقية.
ه.

التقدم لالمتحاد النصفي يف األسبوع الثامن والتاسع من الفصل الدراسي.

و.

التقدم لالمتحاد النهائي خالل األسبوع األخري ( السادس عير ) من الفصل الدراسي.
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املا ة (:)16
أ.

حيدد عدد اللقاءات للمقرر النظري وفق ساعاته املعتمدة على النحو ا تي:

عدد الساعات املعتمدة للمقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورها

مدة كل لقاء بالساعة

1
2
3
4

4
8
12
16

1
1
1
1

ب .حيدد عدد اللقاءات للمقرر العملي وفق ساعاته املعتمدة على النحو ا تي:
عدد الساعات املعتمدة للمقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورها

مدة كل لقاء بالساعة

1
2
3
4

8
16
24
32

2
2
2
2

ج .حيدد عدد اللقاءات للمقرر النظري الذي يتضمن جوانب عملية كما ورد يف الفقرة (أ) منين
هنينيذه املنينيادة للجاننينيب النظنينيري منينين املقنينيرر ،وكمنينيا ورد يف الفقنينيرة (ب) منينين هنينيذه املنينيادة للجاننينيب
العملي من املقرر.
د .يعتف حضنيور الطنيالب للقنياءات املخصصنية للمقنيرر املسنيجل لنيه إلزامينياً ،وال جينيوز أد تتجنياوز
نسبة غيابه عن  %25من اللقاءات املقررة وفق التقويم اجلامعي املعتمد.

التعيينات الدراسية
املصصا ة ( :)17حينينيدد عنينيدد التعييننينيات للمقنينيرر وزمنينين اإلجابنينية عنينين كنينيل تعنينيي منهنينيا وفنينيق سنينياعات
املقرر املعتمدة على النحو ا تي:
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 اإلجابات عن التعيينات خالل ( )41يوماً للتعي األول و( )81يوم ًا للتعي الثنياني منين
بداية الفصنيل وتقنيدم تقنيارير األحبنياث وتقنيارير األعمنيال املخفينية والتطبيقينية إىل عضنيو هيئنية
التدريس يف الفرع /املركز الدراسي الذي سجل فيه الطالنيب وفنيق املواعينيد النييت

نيددها

العمادة .وإذا تعذر عليه بعد ذلا تقديم أي عمل فصنيلي يف املوعنيد احملنيدد تعتنيف عالمتنيه يف
هنينيذا العمنينيل ( صنينيفراً) وعلنينيى أي حنينيال علنينيى الطالنينيب أد يقنينيدم االعمنينيال املطلوبنينية مننينيه قبنينيل بنينيدء
االمتحاد النهائي.
ب .يقوم عضو هيئة التدريس بتسلم اإلجابنيات عنين التعييننيات الدراسنيية واألنينيطة اإللكرتونينية
وتقارير األحباث وفق مواعيدها احملددة  ،كما يقوم بتصحيحها ومناقينيتها منيع الطنيالب
ورصد عالماتها يف منيدة ال تزينيد علنيى أسنيبوع منين تنياريخ تسنيلمه هلنيا ،أمنيا تقنيارير األعمنيال
املخفية والتطبيقات فيقوم بتصحيحها ومناقينيتها ورصنيد عالماتهنيا أوال بنيأول ويف موعنيد ال
يتجاوز نهاية االمتحانات النهائية بثالثة أيام.

االمتحانات النهائية
املا ة (:)19
أ .ييرتط لدخول الطالب االمتحاد النهائي لكل مقرر أد يكود قد حضنير احلنيد األدننيى منين
اللقاءات الواردة يف املادة ( )16من هذه التعليمات.
ب .يعقنينينيد االمتحنينينياد النهنينينيائي لكنينينيل مقنينينيرر يف نهاينينينية الفصنينينيل الدراسنينينيي وفنينينيق ترتيبنينينيات التقنينينيويم
األكادميي من عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات.
ج .يعلنينين الفنينيرع /املركنينيز الدراسنينيي برننينيام اإلمتحاننينيات النهائينينية الصنينيادر عنينين عمنينيادة القبنينيول
والتسجيل واإلمتحانات كما يعلن توزيع الطالب على قاعات االمتحانات ،هنيذا إضنيافة إىل
وضع نسخة من اإلعالد يف مكاد بنيارز منين لوحنية اإلعالننيات يف الفنيرع  /املركنيز الدراسنيي
وعلى البوابة األكادميية ،وذلا قبل شهر على األقل من تاريخ عقد االمتحاد النهائي ،مبنيا
يف ذلا إعداد الرتتيبات اخلاصة بعقده للطالب من ذوي االحتياجات واحلاالت اخلاصة.
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املصصا ة (:)21

سنينيب منينيدة االمتحنينياد النهنينيائي للمقنينيرر حبسنينيب عنينيدد سنينياعاته املعتمنينيدة :حبي ني

ختصص ساعة امتحاد واحدة لكل ساعة معتمدة على أد ال تزينيد منيدة االمتحنياد علنيى سنياعت
للمقررات النظرية ،ويعد االمتحاد حبي يستويف اليروط ا تية:
أ.

أد تستغرق اإلجابة عن أسئلته املدة الزمنية املخصصة له.

ب .أد يكود شامالً للوحدات املختلفة للمقرر وبيكل متوازد.
ج .أد يركنينيز علنينينيى اسنينينيتيعاب الطنينينيالب للمفنينياهيم والتعميمنينينيات واملهنينينيارات األساسنينينيية للمقنينينيرر،
وقدرتهم على اسنيتخدام مهنيارات النيتفكري العلينيا يف التعامنيل منيع هنيذه املفنياهيم والتعميمنيات
واملهارات حبي ال تقل العالمة املخصصة ألسنيئلة مهنيارات النيتفكري العلينيا عنين ( )%31منين
عالمة االمتحاد.

املا ة (:)21

سب العالمة النهائية للمقررات الدراسية وفق اجلدول ا تي:
عالمة
التعيني
األول

عالمة
التعيني
الثاني

االمتحان
النصفي

االماحنان
النهائي

االمتحان
العملي

العالمة

.4س.م

.4س.م نظري

%5

%5

%35

%55

-

%111

.4س.م

.2س.م نظري.2 +س.م عملي

%5

%5

%18

%28

%44

%111

.4س.م

.3س.م نظري.1 +س.م عملي

%5

%5

%27

%41

%22

%111

.4س.م

.1س.م نظري.3 +س.م عملي

%5

%5

%8

%14

%68

%111

.3س.م

.3س.م نظري

%5

%5

%35

%55

-

%111

.3س.م

.2س.م نظري.1 +س.م عملي

%5

%5

%24

%36

%31

%111

.3س.م

.1س.م نظري.2 +س.م عملي

%5

%5

%11

%19

%61

%111

.3س.م

.1.5س.م نظري.1.5 +س.م عملي

%5

%5

%18

%27

%45

%111

.2س.م

.2س.م نظري

%5

%5

%35

%55

-

%111

.2س.م

.1س.م نظري.1 +س.م عملي

%5

%5

%18

%27

%45

%111

.2س.م

.1.5س.م نظري.1.5 +س.م عملي

%5

%5

%27

%41

%22

%111

.1س.م

.1س.م نظري

%5

%5

%35

%55

-

%111

.1س.م

.1س.م عملي

-

-

%51

%111

ةاعات
املقرر

نوع املقرر

األبحاث والتقارير
%51
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يستثنى من ذلا املقررات التالية يف كلية الرتبية وهي:
عنوان املقرر

عدد الساعات

عالمات التعيينات
الثاني
األول

االمتحان
النصفي

االمتحان النهائي
عملي
نظري

العالمة
النهائية

تالوة وجتويد ()1

 1نظري  1 +عملي

%5

%5

%12

%18

%61

%111

تالوة وجتويد ()2

 1نظري  1 +عملي

%5

%5

%12

%18

%61

%111

E.L.T
)Method. (2

 1نظري  2 +عملي

-

-

%11

%31

%61

%111

 1نظري  1 +عملي

احلضور إىل املختف وكتابة التقارير %51

%51

%111

عنوان املقرر

امتحان نهائي نظري

امتحان نهائي عملي

تقرير املدرس املتعاون  /مدير
املدرةة

الرتبية العملية

%35

%51

%15

× يكود توزيع العالمة النهائية مليروع التخرج يف الكليات املختلفة على النحو التالي:

 .1كلية التكنولوليا والعلوم التطبيقية:
تقويم عضو هيئة التدريس

التقرير

املنظومة الربجمية

املناقشة

العالمة النهائية

%55

%11

%21

%15

%111

 .2كلية الز اعة:
خطة املشروع املقرتح

مجع البيانات

التقرير النهائي

عرض املشروع

العالمة النهائية

%21

%21

%41

%21

%111

 .3كلي ص صصة العل ص صصوم اإل ا ي ص صصة واالقتص ص صصا ية وكلي ص صصة التنمي ص صصة االلتماعي ص صصة
واألس ية:
خطة املشروع
املقرتح

مجع
البيانات

متابعة عضو
هيئة
التدريس

التقرير
النهائي

مناقشة
املشروع

العالمة
النهائية

%15

%15

%25

%25

%21

%111
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 .4كلية الرتبية:
خطة
املشروع

نبذة عن
املشروع

مراجعة عضو
هيئة
التدريس

شكل املشروع

املضمون

العرض

العالمة
النهائية

%11

%11

%15

%15

%31

%21

%111

املا ة (:)22
أ .جينينيوز للطالنينينيب أد يتقنينينيدم بطلنينينيب إىل منينينيدير الفنينيرع /املركنينينيز الدراسنينينيي ملراجعنينينية عالمتنينينيه يف
االمتحنينياد النصنينيفي أو النهنينيائي يف منينيدة أقصنينياها أسنينيبوع واحنينيد منينين تنينياريخ إعنينيالد نتيجنينية ذلنينيا
املقرر على البوابة األكادميية.
ب .يدفع الطالب رمسنياً قنيدره عينيرة دننيانري أردنينية ( أو منيا يعادهلنيا ) ،عنين كنيل طلنيب يتقنيدم بنيه
ملراجعة أي عالمة من عالماته.
ج .يقنينيوم املسنينياعد األكنينيادميي يف الفنينيرع  /املركنينيز الدراسنينيي ورئنينييس قسنينيم القبنينيول والتسنينيجيل
واالمتحانات وعضو هيئة التدريس املختص مبراجعة ورقة امتحاد الطالب املعري ،للتأكنيد
من عدم وجود خطأ يف مجع العالمات أو نقلها ،وعدم وجود أسئلة غري مصححة.
د.

فظ أوراق االمتحاد لدف الفرع/املركنيز الدراسنيي إىل نهاينية الفصنيل الدراسنيي النيذي يلنيي
الفصل الذي عقد فيه االمتحان النهائي ،ثم تتلف بعد ذلك.

املا ة (:)23
أ .على الطالب تقديم امتحان (نصفي ونهنيائي) وتعيينين (أول وثنياني)أو نينياط ( أول وثنياني) للمقنيرر
الذي يسجل له وامتحاد عملي للمقررات ذوات اجلوانب العملية وفق ما جاء يف املادة (.)21
ب .إذا تقنينيدم الطالنينيب بعنينيذر يقبلنينيه منينيدير الفنينيرع  /املركنينيز الدراسنينيي  ،بإمكاننينيه التغينينيب وعنينيدم
تقديم االمتحاد النصفي ملقررين كحد أقصى يف الفصل الدراسي الواحد .ويف حالة تغينيب
الطالب عن أكثر من امتحان نصفي توضع كلمة منسنيحب إزاء املقنيررات األخنيرف النييت
تزيد عن املقررين وتغيب عن امتحانها النصفي.
ج .إذا تغينينيب الطالنينيب ألسنينيباب متنعنينيه منينين تقنينيديم االمتحنينياد النهنينيائي ملقنينيرر منينيا ينينيدود لنينيه يف خاننينية
العالمات عبارة "غري مكتمل" شريطة أد يكود قد تقدم لالمتحاد النصفي.
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د .علنينيى الطالنينيب اجللنينيوس لالمتحنينياد النهنينيائي للمقنينيرر " غنينيري املكتمنينيل" يف أقنينيرب فصنينيل دراسنينيي
الحق " فصل أول أو فصل ثاني " يطري فيها املقرر ،بغض النظر عن كود الطالب منتظماً
يف الدراسنينية أو منينيؤجالً وسنينيواء طنينيري يف فرعنينيه  /مركنينيزه الدراسنينيي أو أي فنينيرع  /مركنينيز
دراسي آخر.
هني .إذا جلنيس الطالنينيب لالمتحنياد النهنينيائي يف الفنيرتة الزمنينينية احملنيددة يف البننينيد رقنيم (د) املنينيذكور
سابقاً  ،ترصد له العالمة اليت حصل عليها بدل عبارة " غري مكتمل ".
و .يف حالة عدم جلوس الطالب لالمتحاد وفق ما ورد يف البننيد السنيابق(هنيني) يرصنيد لنيه جممنيوع
منيا حصنينيل علينينيه منين عالمنينيات أو الصنينيفر اجلنيامعي إذا كنينياد جممنينيوع عالماتنيه يف املقنينيرر قبنينيل
االمتحاد النهائي أقل من .%35
ز .اذا حال ني الظنينيروف دود تقنينيديم الطالنينيب لالمتحنينياد النصنينيفي ملقنينيرر دراسنينيي يعتنينيف امتحاننينيه
النهنينيائي شنينيامالً لالمتحنينيان النصنينيفي والنهنينيائي وتعتنينيف نتيجتنينيه يف االمتحنينياد النهنينيائي عالمنينية
إمجالية لالمتحان  ،شريطة أد ال يزينيد عنيدد املقنيررات النييت تغينيب عنين امتحانهنيا النصنيفي
عن مقررين.
ي .خيضع كل من حيول إىل نظام " غري مكتمل " لليروط التالية:
أ.

تسنينيب السنينياعات " غنينيري مكتمنينيل " جنينيزءاً منينين العنينيبء الدراسنينيي ( 18سنينياعة
كحد أقصى) النيذي يسنيجله الطالنيب يف الفصنيل النيذي سنييقدم فينيه االمتحنياد
النهائي للمقرر وال يتطلب ذلا منه دفع الرسوم هلذا املقرر مرة أخرف.

ب .يف حالة كود املقرر " غري مكتمل " متطلنيب سنيابق ملقنيرر آخنير جينيوز للطالنيب
تسجيل املقررين السابق والالحق متزامن .
ج.

الطالب الذي يقل معدله الرتاكمي عن ( )%61ومعه إنذار نهائي ال يسمح لنيه
بتسجيل مقررات جديدة أو معادة حتنيى يتقنيدم لالمتحنياد النهنيائي يف املقنيررات
اليت سجلها " غري مكتمل " من أجل معرفة وضعه األكادميي وعليه يف هنيذه
احلالة تأجيل الفصل الدراسي.

د.

ال جينينيوز للطالنينيب

وينينيل أكثنينير منينين ( )3مقنينيررات كحنيد أقصنينيى لنظنينيام " غنينيري

املكتمل " يف أي فصل من الفصول.
ه.

ال يسمح للطالب املتوقع خترجه ويوجنيد لنيه مقنيرر  /مقنيررات " غنيري مكتملنية "
املطالبة بطري مقررات مكتبية ألنه ال يعتف خرجياً.
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ط .أ .الطالب اخلري ( يف الفصل االول والثاني )الذي تنطبق عليه حالة " غري املكتمل "
تعق نيد لنينيه اجلامعنينية امتحان نياً اسنينيتثنائياً يف موعنينيد ال يتعنينيدف أربعنينية أسنينيابيع منينين إعنينيالد نتنينيائ
االمتحانات النهائية ،ويف مقررين فقط كحد أقصى.
ب .ألغرامل هذا النظام يعرف اخلري بأنه الطالب النيذي يعتمنيد خترجنيه علنيى جناحنيه يف
املادت اللت تغيب عن امتحانهما النهائي.
املا ة ( :)24مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )14من هنيذه التعليمنيات ،يعينيد الطالنيب املقنيرر النيذي
رسب فيه ،أو املقرر الذي يرغنيب يف

سني عالمتنيه فينيه ،و سنيب لنيه يف هنيذه احلالنية العالمنية

األخرية يف املعدل الفصلي والرتاكمي.
املا ة (:)25
أ .جيري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مقرر من مائة مع بياد الساعات املعتمدة له.
ب .مدير الفرع  /املركز الدراسي مسؤول عن متابعنية أداء الطالنيب ،بالتعنياود منيع عضنيو هيئنية
التدريس املعري ،وتسجيل عالماته يف أثناء الفصل الدراسي ،وإرسال وتزويد قسم القبنيول
والتسجيل واالمتحانات بعالمات مجيع الطالب املسجل يف الفرع  /املركز الدراسي.
ج .احلد األدنى لعالمة النجاي لكل مقرر هو ( )51من (.)111
د .الطالب الذي حيصل علنيى عالمنية نهائينية يف املقنيرر الدراسنيي تقنيل عنين العالمنية ( )35يعطنيى
عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة (.)35
هني .املعدل الفصلي هو معدل عالمات مجيع املقررات اليت درسنيها الطالنيب يف الفصنيل الدراسنيي
الواحد جناحاً ورسوباً.
و .مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )14من هذه التعليمات ،املعدل الرتاكمنيي هنيو معنيدل عالمنيات
مجيع املقررات اليت درسها الطالب جناحاً أو رسوب ًا حتى تاريخ احتساب ذلنيا املعنيدل ضنيمن
خطة ختصصه.
ز .جينينيري احتسنينياب أي منينين املعنينيدالت السنينيابقة بضنينيرب العالمنينية منينين مائنينية لكنينيل مقنينيرر داخنينيل يف
املعدل بعدد الساعات املعتمدة له ،ثم قسمة جمموع حواصنيل الضنيرب الناجتنية علنيى جممنيوع
عدد الساعات املعتمدة ضمن خطة ختصصه مقربة إىل أقرب خانت عيريت .
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املا ة (: )26
أ .تكود التقديرات ا تية ملقرر مرادفة للعالمات املوضحة أمامها:
التقدير

العالمة من مائة

ممتاز

من  91إىل 111

جيد جداً

من  81إىل 89

جيد

من  71إىل 79

مقبول

من  61إىل 69

ضعيف

من  51إىل 59

راسب

أقل من 51

ب .تكود التقديرات ا تية مرادفة للمعدالت الفصلية والرتاكمية املوضحة أمامها:
التقدير

العالمة من مائة

ممتاز

من  85إىل 111

جيد جداً

من  75إىل 84.9

جيد

من  65إىل 74.9

مقبول

من  61إىل 64.9

راسب

أقل من 61

التنبيه واإلنذار والفصل األكاديمي
املا ة (:)27
أ .ينبه مدير الفرع  /املركز الدراسنيي خطيني ًا كنيل طالنيب حيصنيل علنيى معنيدل تراكمنيي يقنيل
عنينين ( ،)%61بعنينيد دراسنينية منينيا جمموعنينيه ( )15سنينياعة معتمنينيدة يف اجلامعنينية ويوضنينيع "

نيني

املراقبة األكادميية ".
ب .يوجه مدير الفرع  /املركز الدراسي إننيذارًا أولينياً ،لكنيل طالنيب نبنيه ووضنيع"

ني املراقبنية

األكادميينينية " ،وأخفنينيق يف رفنينيع معدلنينيه الرتاكمنينيي إىل ( )%61فمنينيا فنينيوق ،بعنينيد دراسنينية منينيا
جمموعه ( )31ساعة معتمدة يف اجلامعة ويبقى"
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املراقبة األكادميية ".

ج .يوجه مدير الفرع  /املركز الدراسي إننيذارًا نهائيني ًا لكنيل طالنيب أننيذر إننيذارًا أوليني ًا ووضنيع "
ني املراقبنينية األكادميينينية " وأخفنينيق يف رفنينيع معدلنينيه الرتاكمنينيي إىل ( )%61فمنينيا فنينيوق ،بعنينيد
دراسة ما جمموعه ( )45ساعة معتمدة يف اجلامعة.
د .يفصل من التخصص كل طالب أخفق يف رفع معدله الرتاكمنيي إىل ( )%59فمنيا فنيوق بعنيد
دراسة ( )61ساعة معتمدة يف اجلامعة.
هني .جيوز للطالب املفصول أكادميياً مبوجب الفقرة (د) إذا رغب يف اإلبقاء علنيى ملفنيه االنتقنيال
من التخصص الذي فصل منه وإعادة قيده يف ختصص آخر جديد بعد استيفاء رسم إعنيادة
قينينيد قنينيدره (  31ديننينياراً أردني نياً ) وذلنينيا منينيع مراعنينياة التخصنينيص يف الينينيهادة الثانوينينية العامنينية
وشروط القبول يف حيننيه ،وعلنيى أد ال تزينيد عنيدد منيرات االنتقنيال هلنيذه الغاينية علنيى منيرت ،
و تسب له املقررات اليت تدخل يف خطته حسنيب األسنيس املعمنيول بهنيا يف حيننية  ،حبيني ال
تقل عالمة أي منها عن ( )%61مبا فيها ( )6ساعات معتمدة حرة وتدخل يف حسنياب معدلنيه
الرتاكمي اجلديد.
و .يسمح للطالب النيذي فصنيل منين ثنيالث ختصصنيات خمتلفنية يف اجلامعنية بنيالعودة اىل اجلامعنية
برقم جامعي جديد ( طالب جديد) على أد يعود اىل ختصص جديد غنيري التخصصنيات النييت
فصل منها  ،وال يسمح له بالعودة اىل أي ختصص فصل منه سابقاً  ،و تسب له املقنيررات
اليت تدخل يف خطته حسب األسس املعمول بها يف حينه .ويف حنيال فصنيله للمنيرة الثالثنية علنيى
الرقم اجلديد ال يسمح له بالعودة للدراسة يف اجلامعة من جديد.
ز .إذا رغنينيب الطالنينيب املفصنينيول أكادميينياً العنينيودة إىل اجلامعنينية مبلنينيف جدينينيد علينينيه االنتقنينيال منينين
التخصص الذي فصل منه وإعادة قيده يف ختصص آخر جديد ،ة تسب لنيه املقنيررات النييت
تنينيدخل يف خطتنينيه حسنينيب األسنينيس املعمنينيول بهنينيا يف حيننينيه  ،حبيني ال تقنينيل عالمنينية أي منهنينيا عنينين
( )%61مبا فيها ( )6ساعات معتمدة حرة ،مع مراعاة أد ال يكود وتوف املقنيررات احلنيرة
االختيارينينية النينييت ستحسنيب لنينيه مينينيابه ًا كمنياً وكيفنياً حملتنينيوف ومضنينيمود مقنينيررات التخصنينيص
الذي يدرسه وعلى عميد الكلية األكادميينية

دينيد وإعنيالد هنيذه املقنيررات ضنيمن كليتنيه

لتجنب احتسابها للطالب.
ي .ال يفصل من التخصص كل طالب أمت بنجاي ( )99ساعة معتمدة.
ط .رغنيم منيا ورد يف الفقنيرة (ي) منينين هنيذه املنيادة يفصنيل الطالنينيب منين اجلامعنية إذا زادت املنيدة النينييت
ال دراسنينينينيياً ،وا حيصنينينينيل علنينينينيى درجنينينينية "
ال يف اجلامعنينينينية علنينينينيى ( )24فصنيني ني ً
قضنينينينياها مسنينينينيج ً
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بكالوريوس " منين اجلامعنية ،وجينيوز يف هنيذه احلالنية إعطنياؤه شنيهادة بنياملقررات النييت درسنيها
والنتائ اليت حصل عليها يف كل مقرر .كما جيوز له االلتحاق باجلامعة مبلف جديد وفق
شروط القبول يف حينه.

تأجيل الدراسة واالنقطاع ( االستنكاف )عنها
املا ة (:)28
أ .جيوز تأجيل الدراسنية للطالنيب املسنيتجد يف اجلامعنية ،أو الطالنيب املنتقنيل إليهنيا ،بعنيد إمتامنيه
دراسة ما ال يقل عن ساعت معتمدت بنجاي.
ب .جيوز للطالب أد يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر إىل مدير الفنيرع  /املركنيز
الدراسي خالل شهر من بداية الفصل الدراسي ،مبيناً فيه أسباب التأجيل ومدتنيه ،وحينيال
الطلنينيب إىل منينيدير الفنينيرع /املركنينيز الدراسنينيي الختنينياذ القنينيرار املناسنينيب وإبنينيالم مجينينيع اجلهنينيات
املعنية بذلا ،وال جيوز تأجيل الدراسة ملدة تزيد على ستة فصول دراسية.
ج .بالرغم مما ورد يف الفقنيرة (ب) منين هنيذه املنيادة تعتنيف املنيدة النييت ميضنييها الطالنيب يف املعتقنيل
مدة تأجيل للدراسة يف اجلامعة مهما بلغ هذه املدة ،وعلى ولي أمر الطالب إبالم اجلامعة
خطياً بتاريخ االعتقال يف مدة ال تتجاوز اليهرين من اعتقاله.
د .إذا جتنينياوز الطالنيب منينيدة التأجينينيل النينييت ووفنينيق عليهنينيا يفقنينيد مقعنينيده يف اجلامعنينية ،وجينينيوز لنينيه أد
يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بها ،فإذا قبل فيها ،حينيتفظ بسنيجله األكنيادميي كنيامالً ،إد
رغب يف ذلا على أد يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدراسية املعتمدة يف حينه  ،ويف
حالة احتفاظنيه بسنيجله األكنيادمي ي

سنيب لنيه منيدة الدراسنية السنيابقة ومنيدة جتنياوز التأجينيل

ضمن احلد األعلى للفصول الدراسية للتخرج.
هني  .ال

تسنينيب منينينيدة التأجينينينيل منينينين احلنينينيد األعلنينينيى للمنينينيدة املسنينينيموي بهنينينيا للحصنينينيول علنينينيى الدرجنينينية

اجلامعية.
و .إذا ا يسجل طالب منتظم يف اجلامعة لفصل دراسي ،وا حيصل على موافقنية خطينية منين
مدير الفرع  /املركز الدراسي بتأجينيل دراسنيته هلنيذه املنيدة ،يفقنيد مقعنيده يف اجلامعنية ،ويف
هذه احلالة جيوز لنيه أد يتقنيدم بطلنيب جدينيد لاللتحنياق يف اجلامعنية ،فنيإذا قبنيل فيهنيا حينيتفظ
بسنينيجله األكنينيادميي كنينيامالً ،إد رغنينيب يف ذلنينيا ،علنينيى أد يكمنينيل متطلبنينيات التخنينيرج وفنينيق
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اخلطنينية الدراسنينيية املعمنينيول بهنينيا عن نيد عودتنينيه إىل اجلامعنينية ،و سنينيب لنينيه منينيدة الدراسنينية ومنينيدة
االنقطاع عن الدراسة ضمن احلد األعلى للفصول الدراسية للتخرج.
ز .إذا رغب الطالب املسنيتنكف عنين الدراسنية االلتحنياق باجلامعنية منين جدينيد وألي سنيبب كنياد
فعلينينيه أد يتقنينيدم إىل اجلامعنينية بطلنينيب التحنينياق جدينينيد حسنينيب األصنينيول املرعينينية ووفنينيق شنينيروط
وتعليمات القبول والتسجيل يف حينه ،فنيإذا قبنيل للدراسنية يف اجلامعنية وأعطنيي رقمني ًا جامعيني ًا
جديداً ،جاز له أد يتقنيدم بطلنيب احتسنياب للمقنيررات الدراسنيية النييت جننيح فيهنيا منين دراسنيته
السابقة مما يدخل منها يف مقررات اخلطنية الدراسنيية للتخصنيص اجلدينيد النيذي التحنيق بنيه،
مبا فيها ( )6ساعات معتمدة حنيرة ،شنيريطة أد ال تقنيل العالمنية النهائينية ألي مقنيرر منين هنيذه
املقررات عن ( )%61وتعتف هذه املقررات كمقررات منقولة من جامعة أخنيرف وال تنيدخل يف
حسنينياب معدلنينيه الرتاكمنينيي ،وال حينينيق للطالنينيب االسنينيتنكاف أكثنينير منينين منينيرت طيلنينية فنينيرتة
دراسته يف اجلامعة.
ي .رغنينيم منينيا ورد يف الفقنينيرة الس نيابقة رقنينيم (ز) ،يسنينيمح للطالنينيب النينيذي أنهنينيى  99سنينياعة معتمنينيدة
واستنكف ثالث مرات بنيالعودة اىل الدراسنية علنيى نفنيس رقمنيه اجلنيامعي ملنيرة واحنيدة فقنيط،
وإذا استنكف بعد ذلا ،فال يسمح له بالعودة اىل الدراسة إال برقم جامعي جديد.

االنسحاب من الفصل الدراسي
املا ة (:)29
أ .يسنينيمح للطالنينيب خ ني الل األسنينيابيع األربعنينية األوىل باالنسنينيحاب منينين الفصنينيل الدراسنينيي  ،وخنينيالل
األسبوع األول من الدورة الصيفية ،ويف هذه احلالة ال يظهر امسه يف سجالت اجلامعنية
خالل أي من هذه الفصول.
ب .يسمح للطالب االنسحاب من الفصنيل الدراسنيي بعنيد املنيدة املنيذكورة يف الفقنيرة (أ) منين هنيذه
املادة وقبل موعد عقد االمتحاد النهائي بأسبوع  ،مبوافقة مدير الفرع  /املركنيز الدراسنيي
علنينيى النمنينيوذج النينيذي يتقنينيدم بنينيه الطالنينيب ،ويف هنينيذه احلالنينية تثب ني يف سنينيجل الطالنينيب وكينينيف
عالماته مالحظة " منسحب " جلميع املقررات اليت سجل هلا يف ذلا الفصل.
ي .إذا انسحب الطالب من الفصل الدراسي بعد املدة املنيذكورة يف الفقنيرة (أ) منين هنيذه املنيادة،
وقبل موعد االمتحاد النهائي ،دود اإلبالم عن ذلا خطياً وعلى النموذج املقنيرر ،توضنيع لنيه
عالمنينية الصنينيفر اجلنينيامعي جلمينينيع املقنينيررات النينييت سنينيجل هلنينيا يف ذلنينيا الفصنينيل ،وتنينيدخل تلنينيا
العالمات يف حساب معدله الفصلي ومعدله الرتاكمي.
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االنتقال من كلية أكاديمية  /تخصص إلى آخر
املا ة ( :)31يعتمد جملس اجلامعة ما يأتي:
أ .اذا رغنينيب الطالنينيب االنتقنينيال منينين ختصنينيص إىل آخنينير دود اد يكنينيود مفصنينيوال مننينيه اكادميينينيا،
عليه تقديم طلب " تغيري ختصص " رمسنيي بنيدود دفنيع رسنيوم وحينيتفظ برقمنيه يف التخصنيص
السنينيابق وتنينيدخل املقنينيررات النينييت درسنينيها بنجنينياي والنينييت تقنينيع ضنينيمن اخلطنينية اجلدينينيدة يف معدلنينيه
الرتاكمي ،على أد ال يزيد عدد مرات االنتقال على مرت طيلة فرتة الدراسة يف اجلامعة.
ب .األسنيس الالزمنية لقبنيول الطنينيالب املفصنيول منين أي ختصنينيص ،قبنيو ًال مسنيتجدًا يف ختصنينيص
آخر ،مبا يف ذلنيا عنيدد السنياعات املعتمنيدة النييت

سنيب للطالنيب يف التخصنيص النيذي يقبنيل

فيه.

االنتقال من الجامعات والمعاهد العليا األخرى وحساب الساعات
المعتمدة من خارج الجامعة
املا ة (:)31
أ .ينينيتم تقنينيديم طلبنينيات االنتقنينيال إىل قسنينيم القبنينيول والتسنينيجيل واالمتحاننينيات يف الفنينيرع/املركنينيز
الدراسي ،وترفع اىل عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
ب .يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب اليروط ا تية:
 .1أد يستويف الطالب شروط القبول يف اجلامعة.
 .2أد يكود الطالب منتقالً من جامعة أو معهد عالٍ تعرتف به اجلامعة.
 .3أد يكمنينيل الطالنينيب بنجنينياي يف جامعنينية القنينيدس املفتوحنينية منينيا ال يقنينيل عنينين ( )61سنينياعة
معتمدة حل خترجه.
.4

سنينيب للطالنينيب مجينينيع املقنينيررات النينييت جننينيح فيهنينيا يف جامعتنينيه ممنينيا ينينيدخل يف مقنينيررات
اخلطنية الدراسنينيية للتخصنيص النينيذي سنييلتحق بنينيه علنيى أد ال يقنينيل تقنيديره يف كنينيل مقنينيرر
سيحسب له عن  65%أو (جيد) يف بعض اجلامعات.
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املا ة (:)32
أ .إذا أمت الطالب دراسة ساعات معتمدة بنجاي يف جامعة أو كلية جامعية أو معهد عال آخنير
بعد قبوله يف اجلامعة فيجوز له أد يطلب احتساب هذه الساعات وفق اإلجنيراءات املتبعنية يف
املنينيادة ( )31منينين هنينيذه التعليمنينيات ،ومبنينيا ال يتعنينيارمل منينيع منينيا جنينياء يف املنينيادة ( )10منينين هنينيذه
التعليمات.
ب .إذا أمت الطالنينيب دراسنينيته بنجنينياي يف جامعنينية أو كلينينية أو معهنينيد عنينيال أو متوسنينيط وحصنينيل عل نيى
درجة البكالوريوس أو دبلوم أكادميي قبل التحاقه باجلامعة فيجوز له أد يطلب احتسنياب
بعض الساعات املعتمدة اليت أمت دراستها بنجاي وفق اإلجراءات ا تية:
 .1تقنينيدم طلبنينيات احتسنينياب السنينياعات املعتمنينيدة إىل قسنينيم القبنينيول والتسنينيجيل واالمتحاننينيات يف
فرع اجلامعة/املركز الدراسي وترفع اىل عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات مبوجب
املادة (/31أ) من هذه التعليمات.
 .2يقنينيوم قسنينيم اإلحتسنينياب يف عمنينيادة القبنينيول والتسنينيجيل واإلمتحاننينيات باحتسنينياب السنينياعات
املعتمدة اليت درسها الطالب يف ضوء اخلطة الدراسية للتخصنيص امللتحنيق بنيه ،واألسنيس
اليت تعتمدها اجلامعة هلذه الغاية.
 .3وييرتط يف مجيع احلاالت حصول الطالب على درجة " البكالوريوس " ما يأتي:
(أ) أد يكمل الطالب بنجاي يف جامعة القدس املفتوحة ما ال يقنيل عنين ( )61سنياعة
معتمدة حل خترجه.
(ب) أد يقضي الطالب مدة أربعة فصول دراسية على األقل.
(ج) إذا رغب خري من جامعة القدس املفتوحة التسجيل جمدداً للحصول على درجة
جامعية أخرف يف ختصص جديد ومت قبوله وفنيق األسنيس املرعينية ،فتحتسنيب لنيه
مجينينيع املقنينيررات النينييت أمتهنينيا بنجنينياي منينين ختصصنينيه السنينيابق ،وتنينيدخل ضنينيمن خطنينية
دراسنينينينينيته اجلدينينينينينيدة مبنينينينينيا ال يتعنينينينينيارمل منينينينينيع متطلبنينينينينيات احلصنينينينينيول علنينينينينيى درجنينينينينية
البكالوريوس ( مادة  )33من هذه التعليمات.
 .4الطالب الذين حيملود شهادة الدبلوم االكادميي ومعدهلم يف الثانوية العامنية أقنيل منين
 55%يتم قبوهلم يف اجلامعة إذا توفرت فيهم اليروط ا تية :
 -1إنهاء الطالب دراسة الدبلوم مبعدل تراكمي  %71فأعلى.
 -2النجاي يف اإلمتحاد اليامل واحلصول على تقدير جيد فأعلى.
 -3احلصول على شهادة خفة عملية يف جمال التخصص بعد التخرج ال تقل عنين
سنة يف جمال التخصص.
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 -4إذاتعنينينينيذر

قينينينينيق شنينينينيرط اخلنينينينيفة يعطنينينينيى الطالنينينينيب يف اجلامعنينينينية مسنينينينياقات

اسنينيتدراكية هلنينيا عالقنينية بالتخصنينيص

نينيدد عننينيد التحنينياقهم باجلامعنينية  ،ويينينيرتط

حصوهلم على عالمة  %71فأعلى فيها .
 -5يقبل حاملي شهادة الدبلوم يف اجلامعنية إذا تنيوفرت فنييهم الينيروط املنيذكورة
أعاله دود النظر اىل املعنيدل يف الثانوينية العامنية ،وشنيريطة أد ال يتجنياوز عنيددهم يف
التخصص  %11من عدد الطالب املقبول يف الفرع.
-6

يتقنينينيدم الطنينينيالب املنينينيذكورين أعنينينياله بطلنينينيب احتسنينينياب الدراسنينينية السنينينيابقة يف

الفصل األول من التحاقهم باجلامعة ويف هذه احلالة

تسب هلم املقررات وفق آلية

اإلحتساب املعتمدة يف اجلامعة.
املنينينيادة ) : (33يقبنينينيل الطنينينيالب النينينيذين حيملنينينيود شنينينيهادة البكنينينيالوريوس  ،ويرغبنينينيود اإللتحنينينياق
باجلامعة يف دبلوم التأهيل الرتبوي دود النظر اىل املعدل يف الثانوية العامة.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الكليات
األكاديمية
املا ة ( :)34متنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتام املتطلبات ا تية:
أ.

النجنينياي يف مجينينينيع املقنينيررات املطلوبنينينية للتخنينينيرج ،حسنينيب اخلطنينينية الدراسنينيية املقنينينيررة لدرجنينينية
البكالوريوس يف الكلية األكادميية.

ب .احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%61
ج .قضاء املدة الدنيا املطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس وعدم جتنياوز املنيدة القصنيوف
املنصوص عليها يف املادة ( )8من هذه التعليمات.
د .قضاء مدة أربعة فصول دراسية يف اجلامعنية بالنسنيبة للطالنيب املنتقنيل منين معهنيد أو جامعنية
أخرف ،على أد يكود من ضنيمنها الفصنيالد األخنيرياد منين دراسنيته ،وعلنيى أد يكنيود قنيد
أمت دراسة ما ال يقل عن ( )61ساعة معتمدة يف اجلامعة.
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أحكـام عامــة
املا ة (:)35
أ .مدير الفرع  /املركز الدراسنيي مسنيؤول عنين متابعنية السنيري األكنيادميي للطالنيب املسنيجل يف
الفرع /املركز الدراسنيي  ،والتحقنيق منين اسنيتيفائه شنيروط التخنيرج ،وعلينيه أد يبلنيغ الطالنيب
بذلا دورياً.
ب .علنينيى الطالنينيب أد حيصنينيل علنينيى مصنينيدقة بنينيراءة ذمنينية منينين فنينيرع  /املركنينيز الدراسنينيي اجلامعنينية
الستكمال إجراءات خترجه.
ج .ال جينينيوز ألي طالنينيب أد حينينيت بعنينيدم علمنينيه بهنينيذه التعليمنينيات ،أو بعنينيدم اطالعنينيه علنينيى النينينيرات
الصادرة عن اجلامعة ،أو على ما ينير على لوحة إعالناتها يف الفروع /واملراكز الدراسنيية
فيما يتعلق بهذه التعليمات.
د.

مل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
امل صصا ة ( :)36يبني ني جملنينينيس اجلامعنينينية يف اإلشنينينيكاالت النينينييت قنينينيد تنينينينيأ عنينينين تطبينينينيق هنينينيذه
التعليمات.

 .8تعليمات منح دبلوم التأهيل التربوي
املصصا ة ( :)1تسنينيمى هنينيذه التعليمنينيات " تعليمنينيات منينينح دبلنينيوم التأهينينيل الرتبنينيوي يف جامعنينية القنينيدس
املفتوحة.
املا ة ( :)2يكود للكلمات والعبارات ا تية حيثما وردت يف التعليمنيات املعنياني املخصصنية هلنيا
أدناه ما ا تدل القرينة على غري ذلا.
الدبلوم :دبلوم تأهيل تربوي
جملس الكلية :جملس كلية الرتبية.
املا ة ( :)3تسري أحكام هذه التعليمات على الطالب املسجل لنيل الدبلوم.
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