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.

35

املا ة ( :)4يقر جملس اجلامعة اخلطة الدراسنيية النييت تنيؤدي إىل نينيل النيدبلوم بتنسنييب الينيؤود
األكادميية ،وتوصية جملس الكلية.
املا ة (:)5
أ .يتألف دبلوم التأهيل الرتبوي من ( )33ثالث وثالث ساعة معتمدة.
ب -1 .يكود مقرر "  1111تعلم كيف تتعلم " ولنيه سنياعتاد معتمنيدتاد مقنيرراً اسنيتدراكياً
للذين ا يسبق هلم دراسته.
 -2جيوز جمللس الكلية أد يطلب إىل منين يلتحنيق بالنيدبلوم دراسنية مقنيررات اسنيتدراكية،
على أد ال

سب هذه املقررات ضمن عدد السنياعات املعتمنيدة املنيذكورة يف البننيد (أ)

من هذه املادة.
املا ة ( :)6احلد األقصى للمدة املسموي بها للحصنيول علنيى النيدبلوم ( )6سنيتة فصنيول دراسنيية،
وال

سب الدورة الصيفية ضمن هنيذه املنيدة وجينيوز عننيد الضنيرورة القصنيوف أد متنيدد هنيذه املنيدة

فصل دراسي فقط للطالب الذي تستدعي حاالتهم ذلا ،مبوافقة اجمللس االكادميي.
املا ة ( :)7حيدد جملس اجلامع ة يف بداينية كنيل فصنيل دراسنيي عنيدد الطنيالب النيذين يقبلنيود يف
الدبلوم بتنسيب اليؤود األكادميية وتوصية الفرع  /املركز الدراسي.

املا

ة (:)8

أ .يقبنينينينيل يف دبلنينينينيوم التأهينينينينيل الرتبنينينينيوي رلنينينينية درجنينينينية البكنينينينيالوريوس يف مجينينينينيع التخصصنينينينيات
األكادميية ،وتكود األولوية يف القبول للعامل يف حقل الرتبية والتعليم.
ب .يستثنى من القبول يف دبلوم التأهيل الرتبوي رلة الدرجنية اجلامعينية األوىل يف جمنيال العلنيوم
الرتبوية ،أو العلوم النفسية ،أو ممن يكود ختصصه الفرعنيي يف جمنيال الدرجنية املنيذكورة
الرتبية.
املا ة (:)9
أ .يعتف الطالب مسجالً للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن أربع ساعات معتمدة.
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ب .يكنينيود احلنينيد األعلنينيى لعنينيدد السنينياعات املعتمنينيدة النينييت يسنينيمح للطالنينيب بتسنينيجيلها يف الفصنينيل
الدراسي الواحد ( )9ساعات معتمدة للطالب غنيري املتفنيرم ،و ( )18سنياعة معتمنيدة للطالنيب
املتفرم.

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 دراستها يف كل فصل دراسي ،وذلا وفق وذج تعتمده اجلامعة.
ب .ال يسمح للطالب دراسة أي مقرر دود دراسة املتطلب السابق له.
ج .علنيى النيرغم ممنيا ورد يف الفقنيرة (ب) منين هنينيذه املنيادة يسنيمح للطالنيب أد يسنيجل ألي مقنينيرر إذا
كاد قد درس املتطلب السابق وجنح فيه أوا ينجح فيه ،سواء يف اجلامعة أم خارجهنيا ،أو
إذا كاد خترجه يتوقف على التسجيل هلذا املقرر ومتطلبه السابق.
املا ة ( :)11إذا سبق للطالب أد درس بعض مقررات اخلطة الدراسية لفنام الدبلوم يف أثناء
دراسته يف مرحلة البكالوريوس أو بعدها جينيوز أد

سنيب لنيه وفنيق األصنيول املرعينية علنيى أد ال

يزيد عدد الساعات املعتمدة احملسوبة عن ( )12ساعة معتمدة.

املا ة (:)12
أ .يسمح للطالب ،بعد موافقة مدير الفرع  /املركز الدراسي االنسحاب من دراسة أي مقنيرر
قبل تاريخ عقد االمتحاد النهائي له بأسبوع على األقل ،علنيى أد ينيتم إعنيالم منيدير الفنيرع /
املركز الدراسي خطي ًا بذلا ،وفنيق النمنيوذج املعتمنيد ،ويف هنيذه احلالنية تثبني يف السنيجالت
الرمسينية ،ويف كينيف عالمنيات الطالنينيب مالحنيظ ( منسنيحب) مقابنينيل املقنيرر النيذي انسنينيحب
منه.
ب .يسنيمح للطالنيب ،بعنيد موافقنية منيدير الفنينيرع /املركنيز الدراسنيي ،إضنيافة أو سنيحب أي مقنينيرر
دراسي خالل أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي  ،وآخر من بداية الفصل الدراسي  ،وثالثة
أيام قبل بداية الدورة الصيفية وثالثة أيام من بدايتها.
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املنينيادة ( :)13يسنينيمح للطالنينيب بإعنينيادة أي مقنينيرر كنينياد قنينيد درسنينيه ،و سنينيب العالمنينية األحنينيدث
للمقرر يف حساب املعدل الفصلي واملعدل الرتاكمنيي ،كمنيا حيسنيب عنيدد سنياعات املقنيرر
املعتمدة مرة واحدة فقط ألغرامل التخرج.
املا ة ( :)14األعمال 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  /واملركز الدراسي الذي التحق به.

ب .اإلجابة عن التعيينات املكتوبة.
ج.

إجناز األحباث.

د.

القيام باألعمال التطبيقية.

ه.

التقدم لالمتحاد النصفي يف األسبوع الثامن والتاسع من الفصل الدراسي,

و.

التقدم لالمتحاد النهائي خالل األسبوع األخري من الفصل الدراسي.

املا ة (:)15
أ .حيدد عدد اللقاءات مع عضنيو هيئنية التنيدريس للمقنيرر الدراسنيي الواحنيد بأربعنية لقنياءات علنيى
األقل يف أثناء الفصل الدراسي و بواقع ساعة واحدة لكل لقاء.
ب .حيدد عدد التعيينات الدراسية املطلوبة يف املقرر الواحد بتعيين اثن .
املا ة ( :)16مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )13منين هنيذه التعليمنيات يعينيد الطالنيب دراسنية املقنيرر
النيذي رسنينيب فينينيه ،أو املقنينيرر النيذي يرغنينيب يف

سني عالمتنينيه ،و سنيب يف هنينيذه احلالنينية العالمنينية

األخرية يف املعدل الفصلي والرتاكمي.
املا ة (:)17
أ .جيري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مقرر من مائة مع بياد الساعات املعتمدة له.
ب .منيدير الفنينيرع /املركنيز الدراسنينيي مسنيؤول عنينين متابعنينية أداء الطالنيب ،بالتعنينياود منيع عضنينيو هيئنينية
التدريس املعري ،وتسجيل عالماته يف أثناء الفصل الدراسي ،وإرسال وتزويد عمادة القبول
والتسجيل واالمتحانات بعالمات مجيع الطالب املسجل يف الفرع  /املركز الدراسي.
ج .احلد األدنى لعالمة النجاي لكل مقرر هو ( )51من (.)111
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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 ( )13من هذه التعليمات ،املعدل الرتاكمنيي هنيو معنيدل عالمنيات
مجيع املقررات اليت درسها الطالب جناحاً أو رسوب ًا حتى تاريخ احتساب ذلا املعدل.
املا ة (:)18
أ .تكود التقديرات ا تية للمقرر 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

املعدل الفصلي والرتاكمي من مائة

ممتاز

من  91إىل 111

جيد جداً

من  81إىل 89.9

جيد

من  71إىل 79.9

مقبول

من  65إىل 69.9

راسب

أقل من 65
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املا ة (:)19
أ .ينبه مدير الفرع  /املركز الدراسنيي خطيني ًا كنيل طالنيب حيصنيل علنيى معنيدل تراكمنيي يقنيل
عنينين ( ،)%65بعنينيد دراسنينية منينيا جمموعنينيه ( )6سنينياعات معتمنينيدة يف اجلامعنينية ويوضنينيع "

نيني

املراقبة األكادميية ".
ب .يوجه مدير الفرع  /املركز الدراسي إنذاراً أولياً ،لكل طالب نبنيه ووضنيع "

ني املراقبنية

األكادميينينية " ،وأخفنينيق يف رفنينيع معدلنينيه الرتاكمنينيي إىل ( )%65فمنينيا فنينيوق ،بعنينيد دراسنينية منينيا
جمموعه ( )12ساعة معتمدة يف اجلامعة ويبقى "

املراقبة األكادميية ".

ج .يوجه منيدير الفنيرع  /املركنيز الدراسنيي إننيذارًا نهائيني ًا لكنيل طالنيب أننيذر إننيذارًا أوليني ًا ووضنيع
" ني املراقبنينية األكادميينينية" وأخفنينيق يف رفنينيع معدلنينيه الرتاكمنينيي إىل ( )%65فمنينيا فنينيوق ،بعنينيد
دراسة ما جمموعه ( )18ساعة معتمدة يف اجلامعة.
د .يفصل من برنام الدبلوم كنيل طالنيب أننيذر إننيذارًا نهائيني ًا وأخفنيق يف رفنيع معدلنيه الرتاكمنيي
إىل ( )%64فما فوق بعد دراسة ( )24ساعة معتمدة.
هني .مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )6من هذه التعليمات ،ال يفصل من برنام الدبلوم كل طالب
أمت بنجاي ( )27ساعة معتمدة.
ال يف اجلامعنية عنين ( )8فصنيول
و .يفصل الطالب من اجلامعة إذا زادت املدة اليت قضاها مسج ً
دراسية ،وا حيصل على " النيدبلوم " وجينيوز يف هنيذه احلالنية إعطنياؤه شنيهادة بنياملقررات النييت
درسها ،والنتائ اليت حصل عليها يف كل مقرر.
املا ة (:)21
أ .جيوز تأجيل الدراسنية للطالنيب املسنيتجد يف اجلامعنية ،أو الطالنيب املنتقنيل إليهنيا ،بعنيد إمتامنيه
دراسة ما ال يقل عن أربع ساعات معتمدة.
ب .جيوز للطالب أد يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر إىل مدير الفنيرع  /املركنيز
الدراسي خالل شهر من بداية الفصل الدراسنيي ،مبينني ًا يف الطلنيب أسنيباب التأجينيل ومدتنيه،
وحينينيال الطلنينيب إىل منينيدير الفنينيرع  /املركنينيز الدراسنينيي الختنينياذ القنينيرار املناسنينيب وإبنينيالم مجينينيع
اجلهات املعنية بذلا ،وال جيوز تأجيل الدراسة ملدة تزيد على فصل دراسي .
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ج .بالرغم مما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،تعتنيف املنيدة النييت ميضنييها الطالنيب يف املعتقنيل
اليت متنعه من التقدم لالمتحانات مدة تأجينيل للدراسنية يف اجلامعنية مهمنيا بلغني هنيذه املنيدة،
وعلى ولي أمر الطالب إبالم اجلامعة خطياً بتاريخ االعتقال يف منيدة ال تتجنياوز الينيهرين منين
اعتقاله.
د .إذا جتنينياوز الطالنينيب 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
رغنينيب يف ذلنينيا علنينيى أد يكمنينيل متطلبنينيات التخنينيرج ،ويف حالنينية احتفاظنينيه بسنينيجله األكنينيادميي
سب له مدة الدراسة السابقة ومدة جتاوز التأجيل ضمن احلد األعلى للفصنيول الدراسنيية
للتخنيرج ،علنينيى أد يكمنينيل متطلبنيات التخنينيرج وفنينيق اخلطنية الدراسنينيية املعمنينيول بهنيا عننينيد عودتنينيه
للجامعة.
هني .ال

تسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة املسموي بها للحصول على الدبلوم.

و .إذا ا يسجل طالب يف برنام الدبلوم لفصل دراسنيي ،وا حيصنيل علنيى 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 اد يكمنينيل متطلبنينيات التخنينيرج وفنينيق
اخلطة الدراسية املعمول بها عند عودته إىل اجلامعة ،و سب له مدة الدراسة ضمن احلنيد
األعلى للفصول الدراسية للتخرج ،ويف احلاالت اليت يفقد فيها الطالب مقعنيده بسنيبب عنيدم
تسجيله ملدة فصل دراسي أو أكثر ،وبعذر قهنيري ،يتقنيدم بطلنيب لعمينيد القبنيول والتسنيجيل
واإلمتحانات اعتبار هذه املدة ضمن احلد األعلنيى ملنيدة التأجينيل املسنيموي بهنيا يف الفقنيرة (ب)
من هذه املادة.

املا ة (:)21
أ .يسنيمح للطالنينيب االنسنينيحاب منين الفصنينيل الدراسنينيي خنينيالل األسنيابيع األربعنينية األوىل منينين الفصنينيل
الدراسي  ،وخالل األسبوع األول منين النيدورة الصنييفية ،ويف هنيذه احلالنية ال يظهنير اسنيم
الطالب يف سجالت اجلامعة خالل أي من هذه الفصول أو الدورات الصيفية.
ب .يسمح للطالب االنسحاب من الفصنيل الدراسنيي بعنيد املنيدة املنيذكورة يف الفقنيرة (أ) منين هنيذه
املادة وقبل موعد االمتحاد النهائي بأسبوع  ،مبوافقة مدير الفرع  /واملركز الدراسي على
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النموذج الذي يتقدم به الطالب ،ويف هذه احلالة تثبني يف سنيجل الطالنيب وكينيف عالماتنيه
مالحظات " منسحب " جلميع املقررات اليت سجل هلا يف ذلا الفصل.
ج .إذا انسحب الطالب من الفصل الدراسي بعد املدة املذكورة يف الفقرة (أ) منين هنيذه املنيادة،
وقبل موعد عقد االمتحاد النهائي ،دود إبالم عن ذلا خطياً وعلى النمنيوذج املقنيرر ،توضنيع
لنيه عالمنينية الصنينيفر اجلنيامعي جلمينينيع املقنينيررات النييت سنينيجل هلنينيا يف ذلنيا الفصنينيل ،وتنينيدخل تلنينيا
العالمات يف حساب معدله الفصلي ومعدله الرتاكمي.

املا ة (:)22
أ .ينينينينينيتم تقنينينينينيديم طلبنينينينينيات االنتقنينينينينيال إىل قسنينينينينيم القبنينينينينيول والتسنينينينينيجيل واالمتحاننينينينينيات يف فنينينينينيرع
اجلامعة/املركز الدراسي ،ويصدر قرار القبول من عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
ب .يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب اليروط ا تية:
 .1أد يستويف الطالب شروط القبول يف الدبلوم.
 .2أد يكود الطالب منتقالً من جامعة أو كلية أو معهد عالٍ تعرتف به اجلامعة.
 .3أد يكمل الطالب بنجاي يف جامعة القدس املفتوحة ما ال يقل عنين ( )21سنياعة معتمنيدة
حل خترجه.
ويف حال املوافقة على اإلنتقال

سب للطالب مجينيع املقنيررات النييت جننيح فيهنيا يف جامعتنيه

مما يدخل يف مقررات اخلطة الدراسية للدبلوم علنيى أد ال يقنيل تقنيديره يف كنيل مقنيرر سيحسنيب
له عن  65%أو (جيد) يف بعض اجلامعات ومبا ال يزيد عن ( )12ساعة معتمدة.
املا ة ( :)23متنح شهادة " الدبلوم " للطالب بعد إمتام املتطلبات ا تية:
أ.

النجاي يف مجيع املقررات املطلوبة للتخرج ،حسب اخلطة الدراسية املقررة لفنام الدبلوم.

ب .احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%65
ج .قضنينياء املنينيدة النينيدنيا املطلوبنينية للحصنينيول علنينيى شنينيهادة " النينيدبلوم " وعنينيدم جتنينياوز املنينيدة القصنينيوف
املنصوص عليها يف املادة ( )6من هذه التعليمات.
د .إمتام ما ال يقل عن ( )21ساعة معتمدة يف اجلامعة للطالب املنتقل إليها.
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املا ة (:)24
أ.

مدير الفرع  /املركز الدراسي مسؤول عن متابعة السري األكنيادميي للطالنيب املسنيجل يف
الفرع /املركز الدراسي  ،والتحقق من استيفائه شروط التخرج ،وعلينيه أد يبلنيغ الطالنيب
بذلا دورياً.

ب .على الطالب أد حيصل على مصدقة براءة ذمة من الفرع  /املركز الدراسنيي السنيتكمال
إجراءات خترجه.
ج.

ال جيوز ألي طالب أد حيت بعدم علمنيه بهنيذه التعليمنيات ،أو بعنيدم اطالعنيه علنيى النينيرات
الصنينيادرة عنينين اجلامعنينية ،أو علنينيى منينيا ينينينير علنينيى لوحنينية إعالناتهنينيا يف الفنينيروع ومراكزهنينيا
الدراسية فيما يتعلق بهذه التعليمات.

د.

مل درجة الدبلوم تاريخ استحقاقها.

املا ة ( :)25يب جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنيأ عن تطبيق هذه التعليمات.
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المقررات المطلوبة لمنح دبلوم التأهيل التربوي
تتكود هذه املقررات من ( )33ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي:
رقم املقرر

الساعات املعتمدة

عنوان املقرر

املتطلب السابق

*1111

تعلم كيف تتعلم

2

-

1113

مبادي اإلحصاء

3

-

1214

مناه البح العلمي

3

1113

5113

املنهاج الرتبوي

3

-

**5111

علم النفس التطوري

3

-

**5112

علم النفس التطوري

3

-

5114

علم النفس الرتبوي

3

5111

5212

تكنولوجيا الرتبية

3

-

5311

إدارة الصف وتنظيمه

3

-

5312

تصميم التدريس

3

5212

5321

القياس والتقويم يف التعلم والتعليم

3

-

طرق وأساليب مادة التخصص

3

-

الرتبية العملية

3

-

5419

اجملموع  33ساعة معتمدة
× يكود مقرر تعلم كيف تتعلم وله ساعتاد معتمدتاد مقرراً استدراكياً للذين ا يسنيبق
هلم دراسته .
× × الطالنينيب النينيذي يرغنينيب يف التنينيدريس يف املرحلنينية األساسنينيية ينينيدرس مقنينيرر "  5111علنينيم
النفس التطوري "  ،أما الطالب الذي يرغب يف التدريس يف املرحلة الثانوينية فينيدرس مقنيرر
 5112علم النفس التطوري".
××× ينينينيدرس الطالنينينيب النينينيذي ختصصنينينيه لغنينينية إجنليزينينينية مقنينينيرر ( ELT )1بنينينيدالً منينينين تصنينينيميم
التدريس ،إضافة إىل مقرر آخر يف طرق وأساليب مادة التخصص وهو (.ELT )2
×××× يأخنينيذ هنينيذا املقنينيرر األرقنينيام النينيواردة يف اخلطنينية الدراسنينيية لدرجنينية البكنينيالوريوس يف
التخصص.
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