 .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 ،وتتمثل 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 احلديثة 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 خيص 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 دخوهلم اجلامعة حتى خترجهم .

ثانياً :قسم الشهادات والخريجين:
يقوم بتدقيق كشوف اخلرجيني اليت تصدرها فروع اجلامعة ،حسب اخلطط
الدراسية والوثائق 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 وأثناء
وبعد عقدها.

رابعاً :قسم الدراسات العليا واألسرى وبرطعة
يقوم بقبول وتسجيل تلبة الدراسات العليا واالسرى داخل السجون وكلية غرناتة
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 واالرشاد 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
 .1اإلشةةراف علةةى تعبئةةة الطلبةةة اجلةةدد لطلبةةات التحةةاقهم باجلامعةةة يف طتةةربات احلاسةةوب
بالتعاون مع موظف املختربات وجلان اإلرشاد الطالبية.
 .2ارشةةاد الطلبةةة اجلةةدد وتعةةريفهم بنظةةام اجلامعةةة بشةةكل ع ةام وبالكليةةات والتخصصةةات
املطروحةةة يف اجلامعةةة ومسةةاعدتهم علةةى اختيةةار التخصةةص الةةذي يناسةةب ميةةوهلم ورغبةاتهم
وخلفيتهم العلمية واملهنية.
 .3مساعدة الطلبة على اختيار املقررات الدراسية ،حسب اخلطة الدراسية ،وتعريفهم بانظمةة
اجلامعة وقوانينها مثل (التنبيهات والفصل االكادميي والغش  ...اخل).
 .4تعريف الطلبة باحلياة اجلامعية ونظم اجلامعة بعامة ونظم الدراسة واالمتحانات خباصة.
 .5مساعدة الطلبة على تنظةيم اوقةاتهم وحسةن اسةتثمارها للحصةول علةى افضةل االسةاليب يف
املذاكرة والتحصيل اجليد باالضافة اىل تنظيم وقته بني العمل والدراسة.
 .6توجيه الطالب لتسجيل ودراسة املقررات اليت يستفيد منهةا يف دراسةته اجلامعيةة مثةل مقةرر
تعلم كيف تتعلم ومبادئ احلاسوب ومقررات التخصص اليت تكون متطلب سابق ملقةررات
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).
 .9مسةةاعدة الطلبةةة علةةى حسةةن االسةةتفادة ممةةا تيسةةر هل ةم اجلامعةةة م ةن اسةةاليب تسةةاعد علةةى
التحصيل العلمي.
 .10متابعة تسجيل الطلبة الذين حيصلون على معدالت تراكمية أقل مةن  60٪ووضةعهم حتةت
املراقبة األكادميية حتى ال يدخلوا دائرة اخلطر وحيصلوا على التنبيهات واالنذارات.
 .11االهتمةةام بالطلبةةة املتميةةزين يف الثانويةةة العامةةة ومتةةابعتهم يف سةةائر شةةؤونهم حتةةى يتخرجةةوا
بتفوآ.
 .12إرشاد الطلبة الذين يرغبةون حتويةل ختصصةاتهم ،وبيةان مةا قةد يةتم احتسةابه مةن سةاعات
كانوا قد درسوها.
 .13متابعة اخلطط الدراسية املوجودة على البوابة االكادميية 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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 .15االتالع على بيانات الطلبة من املستنكفني واملؤجلني واملنذرين بشةكل مسةتمر والتواصةل
معهم وحماولة فهم ظروفهم والسعي حلل اي مشكلة ان وجدت بالتنسةيق مةع قسةم القبةول
والتسجيل يف الفروع.

د .المصطلحات الجامعية المستخدمة:
 .1الكلية هي جمموعة من التخصصات املرتبطة ببعضها ،وتهدف إىل افسال اجملال للطالب
يف اختيار ختصص مناسب له ،وقد حتوي الكلية ختصص واحد أو أكثر.
 .2التخصص هو جمموعة من املقررات تقع ضمن حقل ختصصي معةني ،وهةي مبنيةة علةى
اسس تنظيمية معينةة وتهةدف عيعةا إىل حتقيةق أهةداف عامةة موحةدة .وينةال الطالةب عنةد
اكماله دراسة هذ املقررات بنجال درجة البكالوريوس يف التخصص الذي التحق به.
 .3املقرر جمموعة من املفاهيم واملبادئ والنظريات املرتابطة املتكاملة اليت حتويهةا جمموعةة
وحدات دراسية تظهر يف اخلطة الدراسية كإسم مستقل له عدد من الساعات املعتمدة.
 .4رقم املقرر هو الرقم الذي يرتبط بعنوان املقرر ويشةري إىل الكليةة ومسةتوى املقةرر ورقمةه
ويتألف من أربع مناةل وقد اعتمدت اجلامعة نظام الرتقيم اآلتةي يف مةلء املنزلةة الرابعةة مةن
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 الثالثة من اليمني من رقم املقرر ملئت برقم يدل على مستوا فيما إذا كةان
من املسةتوى األول أو الثةاني أو الثالةث أو الرابةع ،وأمةا املنةزلتني األوىل والثانيةة فتةدالن علةى رقةم
املقرر ضمن املستوى الواحد ضمن الكلية املعنية.
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وكمثةال علةةى ذلةةك فةةان رقةم ( )5320ملقةةرر القيةةاس والتقةةويم يف الةتعلم والتعلةةيم يف كليةةة العلةةوم
الرتبوية يدل على ما يأتي
الرقم ( )5يدل على رقم الكلية وهي العلوم الرتبوية  ،والرقم ( )3يدل على مستوى املقرر
(املستوى الثالث) ،والرقمان ( )20يدالن على رقم املقرر ضمن املستوى والكلية.
.5

اخلط الدراسي هي اخلطة اليت تتضةمن عيةع املقةررات اإلجباريةة منهةا واالختياريةة
اليت يتوجب على الطالب دراستها بنجال حتى يةتمكن مةن احلصةول علةى شةهادة التخةرج
(الدرجة العلمية) يف حقل ختصصه.

.6

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

.7

متطلبات اجلامع  :هي املقررات الثقافية واألكادميية العامة اليت على تلبةة اجلامعةة
دراستها يف عيع الكليات .أما اهلدف من تدريسها فهو بنةاء قاعةدة عامةة مشةرتكة مةن
املعارف واملهارات األساسية لدى عيع الطلبة.

.8

متطلبةةات الكلي ة  :هةةي املقةةررات الةةيت تعةةد الطالةةب لدراسةةة مقةةررات ختصةةص معةةني
وتتكامل معه ويتوجب على الطالب اكماهلا بنجال من ضمن خطته الدراسية للتخرج.

 .9التخصص املنفةر ::وهةو برنةامج دراسةي يأخةذ فيةه الطالةب مةا ال يقةل عةن ( )80سةاعة
معتمةةةدة يف التخصةةةص إىل جانةةةةب متطلبةةةات اجلامعةةةةة والكليةةةة ،للحصةةةول علةةةى درجةةةةة
البكالوريوس  ،و يعطي الطالب معرفة شاملة ومفصلة يف جمال ختصصه.

 .10التخصص املةد:ج

يأخةذ فيةه الطالةب إضةافة إىل متطلبةات اجلامعةة والكليةة ()66

ساعة معتمدة يف التخصص ،ويعترب هذا ختصص ًارئيسياً ،ويةدرس اضةافة اىل ذلةك (27
  )29ساعة معتمدة من ختصص فرعي اخر . .11التخصص الفرعي :برنامج دراسي يأخذ فيةه الطالةب (  ) 29 - 27سةاعة معتمةدة
من خارج ختصصه .
 .12املقررات التخصصي هي املقررات املتكاملةة واملرتبطةة بتخصةص معةني حيةث تةؤدي
إىل ةيادة معارف الطالب ومهاراته يف جمال ختصص رئيس.
 .13املقررات احلرة :هي املقررات اليت خيتار الطالب دراستها من مقررات اجلامعة.
 .14الفصل الدراسي هو الفرتة الزمنيةة املمتةدة بةني بةدء الدراسةة ونهايتهةا ،ومةدتها ()16
أسبوعا.
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 .15املعةةدا الفصةةلي :هةةو معةةدل عالمةةات عيةةع املقةةررات الةةيت درس ةها الطالةةب يف الفصةةل
الواحد جناحاً ورسوباً.
 .16العبء الدراسي هو جمموع عةدد السةاعات املعتمةدة الةيت يسةمح للطالةب بتسةجيلها يف
الفصل الدراسي الواحد.
 .17األعماا الفصلي  :هي األعمال اليت يقوم بها الطالةب خةالل الفصةل الدراسةي الواحةد
من امتحانات وتعيينات وأحباث وتقارير وأعمةال طربيةة أو تطبيقيةة حتةت إشةراف عضةو
هيئة التدريس.
 .18التقويم اجلامعي يصةدر سةنوياً و يتضةمن مواعيةد التسةجيل وبةدء الدراسةة وانتهائهةا
ومواعيد االمتحانات والعطل الرمسية.
 .19الطالب املسجلون لدرج علمي  :هم الطالب املسجلون يف احةدى كليةات اجلامعةة
بهدف احلصول على إحدى درجات اجلامعة العلمية ،وقد يكونوا تالب ًا متفرغني أو غري
متفرغني حسب إمكاناتهم وظروفهم.
 .20الطةةالب ةةس املسةةجلة لدرج ة علمي ة  :هةةم الطةةالب امللتحقةةون باجلامعةةة لدراسةةة
مقرر /مقررات معينة ال تؤدي اىل احلصول على درجة علمية.
 .21الفرع املكان الذي جيري فيه التفاعل املباشر فيما بني الطلبة وبني املرشةدين وأعضةاء
هيئةةة التةةدريس العةةاملني يف امليةةدان الةةذين يقةةدمون النصةةح واإلرشةةاد واملشةةورة واخلةةدمات
للطلبة فيما يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم.
 .22املرشد األكا:ميي  :هو الشخص الذي يقدم التوجيه للطالب فيما يتعلق خبطة دراسته
واملقةةررات الةةيت تطرحهةةا الكليةةةة إضةةافة إىل املسةةاعدة علةةةى التغلةةب علةةى املشةةةكالت
األكادميية اليت تؤثر يف دراسته.
 .23عضةةو ئي ة التةةدري  :هةةو االختصاصةةي يف امليةةدان الةةذي يشةةرف علةةى سةةري دراسةةة
الطالةةب ومسةةاعدته علةةى حةةل املشةةكالت الدراسةةية ال ةيت تعرتضةةه ،إضةةافة إىل متابعةةة
النشاتات األكادميية للطالب وتصحيح التعيينات واإلشراف على البحوث والتقارير اليت
يقةةةدمها يف أي مةةةن املقةةةةررات ،إضةةةافة إىل تنفيةةةذ تعليمةةةةات اجلامعةةةة خبصةةةوص عقةةةةد
االمتحانات وتصحيح أوراقها ورصد نتائجها ،وهو حلقة االتصال الشخصةي بةني الطالةب
واجلامعة.
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هـ  .سياسة القبول
تتبنى اجلامعة يف سياسة القبول أسلوباً مرناً ،وعلى الطالب الراغبني االلتحاآ باجلامعة أن
تتوافر لديهم الشرو اآلتية
 .1احلصول على شهادة الثانوية العامةة أو مةا يعادهلةا بغةض النظةر عةن سةنة التخةرج ولكةن
مبعدل ال يقل عن  %55للتوجيهي القديم و  %65للتوجيهي اجلديد.
 .2يقبةةل تلبةةة شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة العامةةة الفةةرع العلمةةي والتكنولةةوجي والصةناعي يف
عيع الكليات والتخصصات.
 .3يقبةةل تلبةةةة الثانويةةةة العامةةةة للفةةةروع األخةةةرى (العلةةةوم االنسةةةانية (األدبةةةي) ،والزراعةةةي،
والتجاري ،والتمريضي ،والشرعي ،والفندقي ،واإلقتصاد املنزلي ،واإلدارة املعلوماتية،
والتعليم الصحي ،والريادة واالعمال ،اخل ، )....يف الكليات والتخصصةات األكادمييةة
بعةةد اجتيةةاةهم المتحةةان خةةاص يف مقةةررات عالجيةةة ش ةريطة أن تكةةون ش ةهادة الدراسةةة
الثانوية العامة موجهةة للتعلةيم اجلةامعي ولةيس لسةوآ العمةل  ،وال جيةوة هلةم تسةجيل أيةة
مقةةررات ختصصةةية يف أي ختصةةص قبةةل جنةةاحهم يف املقةةررات العالجيةةة املطلوبةةة لةةذلك
التخصص.
 .4يقبةةل حةةاملي شةةهادة الثانويةةة الشةةرعية الصةةادر ع ةن وةارة االوقةةاف يف ختصةةص تعلةةيم
الرتبية اإلسالمية فقط .
 .5يقبل حاملي شهادة البجروت يف عيع التخصصات اليت تطرحها اجلامعة دون النظر إىل
املعدل وسنة التخرج.
 .6تقبل اجلامعة الطلبة الراغبني يف االنتقال اليها من اجلامعات األخرى وكليات اجملتمع،
وحيتسب هلم عدد من الساعات املعتمدة اليت سبق هلم دراستها يف تلةك اجلامعةات ،حبةد
أقصى مقةدار ( )62سةاعة معتمةدة ،ومةن كليةات اجملتمةع حبةد أقصةى مقةدار ()52
ساعة معتمدة وذلك حبسب الشرو النافذة يف آلية احتساب الدراسة السابقة.
 .7تقبةةل اجلامعةةة الطةةالب الةةذين تقةةل معةةدالتهم عةةن  %55يف الثانويةةة العامةةة وفةةق نظةةام
التجسري املعتمد من وةارة الرتبية والتعليم العالي.
 .8هناك بعض الشةرو اخلاصةة لقبةول الطةالب يف ختصصةات اللغةة االجنليزيةة واالعةالم
والزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 .9بإمكان الراغبني االلتحاآ باجلامعة تعبئة تلب االلتحةاآ االلكرتونةي مةن خةالل موقةع
اجلامعة على االنرتنت .www.qou.edu
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جدول املقررات العالجية لتخصصات شهادة الثانوية العامة ( التوجيهي ) للطلبة املقبولني للدراسة يف اجلامعة

نوع
التوجيهي

االقتصاد املنزلي
التجاري

علوم
إنسانية

التمريضي

الفندقي

الكلية التخصص
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"تربية الطفل/
تفصيل مالبس/
جتميل"

اإلدارة
املعلوماتية

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

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

و .تعليمات منح درجة البكالــوريوس في التخصصات األكـــاديمية
املة ةةا:ة  )1تسةةةةمى هةةةةذ التعليمةةةةات " تعليمةةةةات مةةةةنح درجةةةةة البكةةةةالوريوس يف التخصصةةةةات
األكادميية".
املا:ة  )2تسري أحكام هذ التعليمات علةى الطةالب املسةجلني لنيةل درجةة " البكةالوريوس "
يف أي من التخصصات األكادميية اليت تقدمها اجلامعة.

الخطة الدراسية
املا:ة  )3يقر جملس اجلامعة اخلطط الدراسية اليت تؤدي إىل نيل درجة " البكةالوريوس " يف
أي مةةةن التخصصةةةات األكادمييةةةة الةةةيت تقةةةدمها اجلامعةةةة ،وذلة ةك بنةةةاءً علةةةى توصةةةية اجمللة ةس
االكادميي وجملس الكلية.

املا:ة )4
تنظةةيم اخلطةةة الدراسةةية حبيةةث يكةةون عةةدد السةةاعات املعتم ةدة املطلوبةةة للحصةةول عل ةى درجةةة
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

التخصص  /منفرد

عدد الساعات

أنظم املعلومات احلاسوبي

129

تكنولوجيا املعلومات جاالتصاالت

129

الرياضيات

129

.4

املكتبات جتقني املعلومات

133

.5

اإلنتا النباتي جالوقاي

149

اإلنتا احليواني

149

التصنيع الغذائي

149

اخلدم االجتماعي

129

تنمي اجملتمع احمللي

129

رعاي الطفل

129

النوع االجتماعي جقضايا التنمي

129

.12

إ:ارة األعماا

129

.13

االقتصا:

129

.14

احملاسب

129

العلوم املالي جاملصرفي

129

التسويق الرقمي

129

اإل:ارة الصحي

130

.18

اال:ارة السياحي التطبيقي

135

.19

علوم التأمة

132

.20

املرحل األساسي األجىل

131

.21

تعليم الرتبي اإلسالمي

131

تعليم االجتماعيات

131

.23

الرتبي اخلاص

131

.24

مصا:ر التعلم جتكنولوجيا التعليم

131

.2

التكنولوجيا

.3

جالعلوم التطبيقي

.6

الدراع

.7
.8
.9
.10
.11

.15
.16
.17

.22

التنمي
االجتماعي
جاألسري

العلوم اإل:اري
جاالقتصا:ي

العلوم الرتبوي
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الرقم

الكلية

.25
.26
.27

اإلعالم

.28
.29

اآلداب

.30

التخصص  /منفرد

عدد الساعات

االرشا :جالصح النفسي

132

اإلعالم اجلديد

130

العالقات العام جاإلعالن

130

اللغ العربي جآ:ابها

129

اللغ اإلجنليدي جآ:ابها

129

اللغ العربي جآ:ابها

129

ثانياً التخصصات املزدوجة (رئيس  /فرعي)
التخصصةةات املزدوجةةة (رئةةيس  /فرعةةي) وعةةدد السةةاعات لكةةل ختصةةص موةعةةة حسةةب
الكليات
الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

تكنولوجيا املعلومات جاالتصاالت  ،تقنيات
أنظم
.1

الويب  ،العلوم  ،الرياضيات  ،أمن املعلومات

املعلومات

 ،مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري

احلاسوبي

جاالقتصا:ي  ،الرتبي  ،اللغ االجنليدي

137 - 135

جآ:ابها  ،اللغ الفرنسي
.2
التكنولوجيا

تكنولوجيا

تقنيات الويب  ،أمن املعلومات  ،إ:ارة

املعلومات

االعماا  ،احملاسب  ،التسويق  ،اللغ

جاالتصاالت

االجنليدي جآ:ابها  ،اللغ الفرنسي

جالعلوم
.3

التطبيقي

135

أنظم املعلومات احلاسوبي  ،الرتبي ،
علوم

تقنيات الويب  ،رياضيات  ،اللغ االجنليدي
جآ:ابها  ،أمن املعلومات  ،اللغ الفرنسي ،

137 - 135

مصا:ر التعلم جتكنولوجيا التعليم.
أنظم املعلومات احلاسوبي  ،تكنولوجيا
املعلومات جاالتصاالت  ،تقنيات الويب ،
.4

رياضيات

العلوم  ،أمن املعلومات  ،احملاسب ،
االقتصا ، :الرتبي  ،اللغ االجنليدي
جآ:ابها  ،اللغ الفرنسي  ،مصا:ر التعلم
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137 - 135

الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

جتكنولوجيا التعليم.
تقنيات الويب  ،العلوم  ،الرياضيات  ،تنمي
اجملتمع احمللي  ،الرتبي اخلاص  ،رعاي
اخلدم

.5

االجتماعي

الطفل  ،النوع االجتماعي جقضايا التنمي
 ،مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري

137 - 135

جاالقتصا:ي  ،الرتبي  ،اللغ العربي
جآ:ابها  ،اللغ االجنليدي جآ:ابها  ،اللغ
الفرنسي
مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري

تنمي
اجملتمع

.6

احمللي
التنمي

جاالقتصا:ي  ،رياضيات ،علوم ،تقنيات
الويب  ،تربي  ،اللغ العربي جآ:ابها  ،اللغ
االجنليدي جآ:ابها  ،اللغ الفرنسي ،

137 - 135

مجيع ختصصات كلي التنمي
االجتماعي جاألسري األخرى

االجتماعي

مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري

جاألسري

جاالقتصا:ي  ،رياضيات ،علوم ،تقنيات
الويب ،اللغ العربي جآ:ابها  ،اللغ
رعاي الطفل االجنليدي جآ:ابها  ،اللغ الفرنسي ،

.7

137 - 135

تربي  ،الرتبي اخلاص  ،مجيع ختصصات
كلي التنمي االجتماعي جاألسري
األخرى
مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري
النوع
اإلجتماعي

.8

جاالقتصا:ي  ،رياضيات ،علوم ،تقنيات
الويب ،اللغ العربي جآ:ابها  ،اللغ

جقضايا

االجنليدي جآ:ابها  ،اللغ الفرنسي  ،تربي

التنمي

 ،الرتبي اخلاص  ،مجيع ختصصات كلي

137 - 135

التنمي االجتماعي جاألسري األخرى
.9

العلوم اإل:اري

إ:ارة األعماا مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري
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137 - 135

الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

جاالقتصا:ي

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

جاالقتصا:ي األخرى  ،مجيع ختصصات
كلي اآل:اب  ،أنظم املعلومات احلاسوبي
 ،الرياضيات ،تقنيات الويب  ،تنمي اجملتمع
احمللي ،الرتبي
مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري
جاالقتصا:ي األخرى  ،مجيع ختصصات

.10

االقتصا:

.11

احملاسب

كلي اآل:اب  ،أنظم املعلومات احلاسوبي

137 - 135

 ،الرياضيات  ،تقنيات الويب  ،تنمي
اجملتمع احمللي  ،الرتبي
مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري
جاالقتصا:ي األخرى  ،مجيع ختصصات
كلي اآل:اب  ،أنظم املعلومات احلاسوبي

137 - 135

 ،الرياضيات  ،تقنيات الويب  ،تنمي
اجملتمع احمللي ،الرتبي
مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري
.12

العلوم املالي
جاملصرفي

جاالقتصا:ي األخرى  ،مجيع ختصصات
كلي اآل:اب  ،أنظم املعلومات احلاسوبي

137 - 135

 ،الرياضيات  ،تقنيات الويب  ،تنمي
اجملتمع احمللي ،الرتبي
مجيع ختصصات كلي العلوم اال:اري
جاالقتصا:ي األخرى  ،مجيع ختصصات

.13

التسويق

كلي اآل:اب  ،أنظم املعلومات احلاسوبي

137 - 135

 ،الرياضيات  ،تقنيات الويب  ،تنمي
اجملتمع احمللي ،الرتبي
أنظم املعلومات احلاسوبي  ،تقني الويب ،
.14

اإل:ارة
الصحي

رياضيات  ،تنمي اجملتمع احمللي ،االقتصا:
 ،احملاسب  ،التسويق  ،اللغ العربي ج
آ:ابها  ،اللغ الفرنسي
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138

الرقم

الكلية

التخصص /
الرئيس

الرتبي

.15

اخلاص
العلوم الرتبوي

مصا:ر
التعلم

.16

جتكنولوجيا
التعليم

.17

اإلعالم

اإلعالم
اجلديد
اللغ العربي

.18

جآ:ابها
اللغ
اإلجنليدي

.19
اآل:اب

جآ:ابها

امساء التخصات الفرعية املسموحة

عدد الساعات

علوم  ،رياضيات  ،اللغ االجنليدي جآ:ابها ،
اللغ العربي جآ:ابها  ،خدم اجتماعي ،

141

مصا:ر التعلم جتكنولوجيا التعليم.
تقنيات الويب ،العلوم ،الرياضيات ،أمن
املعلومات  ،التسويق ،ا:ارة األعماا،
االقتصا ،:الرتبي اخلاص  ،االعالم

138 - 137

اجلديد ،اللغ االجنليدي جآ:ابها  ،اللغ
الفرنسي  ،اللغ العربي جآ:ابها
مجيع ختصصات كلي اآل:اب

136

اللغ االجنليدي جآ:ابها ،الرتبي  ،اللغ
الفرنسي  ،االعالم اجلديد  ،اللغ العربي

137 - 135

جآ:ابها ،مصا:ر التعلم جتكنولوجيا التعليم.
اللغ العربي جآ:ابها ،الرتبي  ،اللغ
الفرنسي  ،االعالم اجلديد  ،اللغ العربي

137 - 135

جآ:ابها ،مصا:ر التعلم جتكنولوجيا التعليم.
ا:ارة اعماا ،االقتصا ،:التسويق ،احملاسب ،

.20

اللغ العربي
جآ:ابها

العلوم املالي جاملصرفي  ،اال:ارة الصحي ،
االعالم اجلديد ،اللغ العربي جآ:ابها،
اللغ االجنليدي جآ:ابها ،اللغ الفرنسي ،
مصا:ر التعلم جتكنولوجيا التعليم.
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135

ب .تتكون اخلطة الدراسية ألي ختصص من
( )1متطلبات اجلامع  )27ساع معتمدة ،وتقسم إىل نوعني

أ  -متطلبات اجلامع االجباري  )24ساع معتمدة جئي:
رقم
املقرر

الساعات
املعتمدة

عنوان املقرر

الساعات
األسبوعية
نظري

املتطلب السابق

عملي

0101

تعلم كيف تتعلم

3

3

-

-

0102

احلاسوب

3

2

1

-

0104

تاريخ 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

الثقافة االسالمية *

3

3

-

-
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20

1

-

اجملموع

ب  -متطلب ةةات اجلامعةة االختياريةة  :ي ةةدر الطال ةةب  )3س ةةاعات معتم ةةدة منه ةةا
جئي:
عنوان املقرر

رقم املقرر

الساعات األسبوعية

الساعات
املعتمدة

نظري

عملي

املتطلب
السابق

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

-

-
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* يعتةةرب مقةةرر املسةةؤولية اجملتمعيةةة ( )0306متطلةةب جامعةةة اجبةةاري  ،ويعتةةرب مقةةرر الثقافةةة
االسالمية ( )0206متطلب جامعة اختياري لطلبة كلية التنمية االجتماعية واالسرية فقط.
( )2متطلبات الكلي ترتاول بني ( )18 - 15ساعة معتمدة  ،وهي مقررات تشةكل قاعةدة
عريضة لتخصصات الكلية.
( )3مقررات ختصصي  :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  6ساعات معتمدة كحد أقصى خيتارها الطالب من أي ختصص مةن
التخصصات املطروحة يف اجلامعةة خةارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه  ،بإسةتثناء املقةررات
اليت ال يسمح بتسجيلها كمقررات حرة.
املةةا:ة  :)5تصةةنف مقةةررات اخلطةةة الدراسةةية علةةى أسةةاس مسةةتويات أربعةةة ،وت ةرقم وفةةق هةةذ
املستويات حبسب أسس تعتمدها اجلامعة ويذكر أمام كل مقةرر منهةا عةدد السةاعات املعتمةدة
واملتطلبات السابقة له.

املا:ة )6
أ  .تعرف الساعة املعتمدة الواحدة يف املقرر النظري جبهد دراسي منظم يقوم بةه الطالةب خةالل
االسبوع ملدة ستة عشر أسبوعاً توةع على النحو اآلتي
 )1ساعة وثالثة أرباع الساعة لقراءة املادة العلمية يف كتاب املقةرر واإلجابةة عةن أسةئلة التقةويم
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 .تعةةرف السةةاعة املعتمةةدة الواحةةدة يف املقةةرر العملةةي جبهةةد دراسةةي وعملةةي مةةنظم يقةةوم بةةه
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.
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 )3ربع ساعة الجناة التعيينات وكتابة تقارير عن نتائج التجارب.
 )4ربع ساعة لالستعداد لالمتحانات املقررة.

السنة الدراسية
املا:ة  :)7تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني ،مةدة كةل منهمةا سةتة عشةر أسةبوعاً
دراسياً ،وفصل صيفي مدته ( )12اسبوع ًا دراسياً.

مدة الدراسة
املةةا:ة  :)8احلةةد األدنةةى ملةةدة الدراسةةة لنيةةل درجةةة البكةةالوريوس ( )6فصةةول دراسةةية ،واحلةةد
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 .يعبةةا الطالةةب تلةةب االلتحةةاآ اخلةةاص باجلامعةةة الكرتوني ةاً مبين ةاً فيةةه التخصةةص الةةذي يرغةةب
االلتحاآ به.
ب .يقوم الطالب بعةد قبولةه الكرتونيةاً بتزويةد الفةرع الةذي التحةق بةه بالوثةائق الرمسيةة الةيت تطلبهةا
اجلامعة.
ج .يصدر قرار قبول الطالب يف التخصص من فرع اجلامعة متضمناً ختصصه ،ويبلغ به الطالب.
د .حيتفظ قسم القبول والتسجيل واالمتحانات يف الفرع بامللفةات والسةجالت والبطاقةات وغةري ذلةك
من الوثائق اليت تتعلق بقبول الطالب وسري يف الدراسة.

التسجيـل
املا:ة : )10
أ .يعترب الطالب مسجالً للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقةل عةن أربةع سةاعات معتمةدة يف ذلةك
الفصل.
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ب .احلةةد األعلةةى لعةةدد السةةاعات املعتمةةدة الةةيت يسةةمح للطالةةب بتسةةجيلها يف الفصةةل الدراسةةي
الواحد ( )18ساعة معتمدة ،و( )12ساعة معتمدة يف الفصل الصيفي.
ج  -جيةةوة للطالةةب املتوقةةع خترجةةه يف فصةةل دراسةةي أن يسةةجل يف ذلةةك الفصةةل مةةا ال يزيةةد علةةى
( )21ساعة معتمدة وال يزيد على ( )15ساعة معتمدة يف الفصل الصيفي.

املا:ة :)11
أ .يستطيع الطالب احلصول على اإلرشاد األكادميي من خالل الدخول على موقع اجلامعة قبل
إكماله لعملية التسجيل االلكرتوني ،أو من خالل املرشد االكادميي يف الفرع.
ب .يسمح للطالةب بتسةجيل أي مقةرر إذا كةان قةد درس املتطلةب السةابق وجنةح فيةه أو م يةنجح
فيةةه ،سةةواء يف اجلامعةةة أو خارجهةةا ،أو إذا كةةان خترجةةه يتوقةةف علةى التسةةجيل هلةةذا املقةةرر
ومتطلبه السابق ،على أن ال يكون للمقرر أكثر من متطلب سابق .
املا:ة  )12جيوة للطالب أن يسجل ملقررات خارج خطته الدراسية مبةا ال يتعةارض مةع شةرو
دراسة املقرر ،وال حتسةب السةاعات املعتمةدة لتلةك املقةررات مةن بةني السةاعات املعتمةدة املطلوبةة
للتخرج.
املا:ة :)13
أ.

يسمح للطالب إضافة أو سحب أي مقرر دراسي خالل أسبوع قبل بداية الفصل الدراسةي ،
واسبوع آخر من بداية الفصل الدراسي  ،وثالثة أيام قبل بداية الفصل الصيفي وثالثة أيةام
من بدايته.

ب.

يسمح للطالب االنسحاب من دراسة أي مقرر قبةل تةاريخ عقةد االمتحانةات النهائيةة بأسةبوع
واحد على األقةل ،وفةق النمةوذج املعتمةد ،ويف هةذ احلالةة يثبةت يف السةجالت الرمسيةة يف
كشف عالمات الطالب مالحظة ( منسحب ) مقابل املقرر الذي انسحب منه.

املا:ة  )14يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان قةد درسةه ،وحتسةب العالمةة األخةرية للمقةرر
يف حساب املعةدل الفصةلي واملعةدل الرتاكمةي ،كمةا حيسةب عةدد سةاعات املقةرر املعتمةدة مةرة
واحدة فقط ألغراض التخرج.
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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 والنشاتات االلكرتونية.
ج .إجناة األحباث املطلوبة.
د .القيام باألعمال املخربية أو التطبيقية.
.

التقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني السابع والثامن 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.

حيةةةدد عةةةدد اللقةةةاءات املطلةةةوب حضةةةورها يف الفصةةةل الدراسةةةي للمقةةةررات النظريةةة وفةةةق
الساعات املعتمدة على النحو التالي

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 الفصةل الدراسةي وفةق السةاعات
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
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ج .حيدد عةدد اللقةاءات للمقةرر النظةري الةذي يتضةمن جوانةب عمليةة كمةا ورد يف الفقةرة (أ)
من هذ املادة للجانب النظري من املقرر ،وكما ورد يف الفقرة (ب) مةن هةذ املةادة للجانةب
العملي من املقرر.
ثانيا يعترب حضور الطالب للقاءات الصفية يف الفصةل الدراسةي وفةق مةا ذكةر يف البنةد رقةم (أوال)
إلزاميا ،وال جيوة له التغيب عن أكثر من  %25من اللقاءات الصفية املخصصة للمقرر .

التعيينات الدراسية
املا:ة  )17حيدد عدد التعيينات للمقرر وةمن اإلجابة عن كل تعيني منها وفق سةاعات املقةرر
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

املا:ة :)18
أ.

تقدم اإلجابات عن التعيينات خالل ( )40يوماً للتعيني األول و( )80يوم ًا للتعيني الثةاني مةن
بداية الفصةل وتقةدم تقةارير األحبةاث وتقةارير األعمةال املخربيةة والتطبيقيةة إىل عضةو هيئةة
التدريس يف الفرع الذي سجل فيه الطالةب وفةق املواعيةد الةيت حتةددها العمةادة .وإذا تعةذر
عليه بعد ذلك تقديم أي عمل فصلي يف املوعد احملدد تعترب عالمته يف هذا العمل ( صفراً)
وعلى أي حال على الطالب أن يقدم االعمال املطلوبة منه قبل بدء االمتحان النهائي.

ب .يقوم عضو هيئة التدريس بتسلم اإلجابةات عةن التعيينةات الدراسةية واألنشةطة اإللكرتونيةة
وتقارير األحباث وفق مواعيدها احملددة  ،كما يقوم بتصحيحها ومناقشةتها مةع الطةالب
ورصةةد عالماتهةةا يف مةةدة ال تزيةةد علةةى اسةةبوع مةةن تةةاريخ تسةةلمه هل ةا ،أمةةا تقةةارير األعمةةال
املخربية والتطبيقات فيقوم بتصحيحها ومناقشةتها ورصةد عالماتهةا أوال بةأول ويف موعةد ال
يتجاوة نهاية االمتحانات النهائية بثالثة أيام.
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االمتحانات النصفية والنهائية
املا:ة :)19
أ.

يشرت لدخول الطالب االمتحان النهائي لكل مقرر أن يكون قد حضةر احلةد األدنةى مةن
اللقاءات الواردة يف املادة ( )16من هذ التعليمات.

ب .يعقةةد االمتحةةان النصةةفي يف االسةةبوع السةةابع والثةامن مةن بدايةةة الفصةةل الدراسةةي باسةةتثناء
الفصل الصيفي ،ويعقد االمتحان النهائي يف نهاية الفصل الدراسةي وفةق ترتيبةات التقةويم
األكادميي من عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات.
ج .يعلةةن الفةةرع برنةةامج اإلمتحانةةات النصةةفية والنهائيةةة الص ةادر عةةن عمةةادة القبةةول والتسةةجيل
واإلمتحانةةات كمةةا يعلةةن توةيةةع الطةةالب علةةى قاعةةات االمتحانةةات ،هةةذا إضةةافة إىل وضةةع
نسخة من اإلعالن يف مكان بارة من لوحة اإلعالنات يف الفرع وعلةى البوابةة األكادمييةة،
وذلك قبل شهر على األقل من تاريخ عقةد االمتحةان النصةفي والنهةائي ،مبةا يف ذلةك إعةداد
الرتتيبات اخلاصة بعقد للطالب من ذوي االحتياجات واحلاالت اخلاصة.
املا:ة :)20
حتسب مدة االمتحان النصةفي والنهةائي للمقةرر حبسةب عةدد سةاعاته املعتمةدة حبيةث ختصةص
نصةةف سةةاعة امتحةةان لكةةل سةةاعة معتمةةدة علةةى أن ال تزي ةد مةةدة االمتحةةان علةةى سةةاعة ونص ةف
للمقررات النظرية ،ويعد االمتحان حبيث يستويف الشرو اآلتية
أ.

أن تستغرآ اإلجابة عن أسئلته املدة الزمنية املخصصة له.

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

أن يركةةةز علةةةى اسةةةتيعاب الطةةةالب للمفةةةاهيم والتعميمةةةات واملهةةةارات األساسةةةية للمقةةةرر،
وقدرتهم علةى اسةتخدام مهةارات الةتفكري العليةا يف التعامةل مةع هةذ املفةاهيم والتعميمةات
واملهارات .

املا:ة  :)21مراجع تصحيح :فرت االجاب :
أ.

جيوة للطالب خالل ثالثة اسابيع من انتهاء االمتحانات النصفية أوالنهائية تقةديم تلةب اىل
مدير الفرع إلعادة تصحيح دفرت إجابته يف اإلمتحان.

ب .يدفع الطالب رمسةاً قةدر عشةرة دنةانري أردنيةة ( أو مةا يعادهلةا ) ،عةن كةل تلةب يتقةدم بةه
ملراجعة أي عالمة من عالماته.
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ج .تقةةوم جلنةةة يف الفةةرع مكونةةه مةةن املسةةاعد األكةةادميي ورئةةيس قسةةم التسةةجيل وموظةةف
اإلمتحانةةات مبراجعةةة دفةةرت إجابةةة الطالةةب وذلةةك م ةن خةةالل مقارن ةه دفةةرت اإلجابةةة مةةع ورقةةة
اإلجابة لإلمتحان .
د.

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

املا:ة  :)22س املكتمل
أ.

علةةى الطالةةب تقةةديم امتحةةانني (نصةةفي ونهةةائي) ،وتعييةةنني (أول وثةةاني) للمقةةرر الةةذي
يسجل له ،وامتحان عملي للمقررات ذوات اجلوانب العملية.

ب.

ميكن للطالب التغيب وعدم تقديم االمتحةان النصةفي أو النهةائي ملقةررين (نصةفي
نصفي أو نصفي نهائي أو نهائي نهائي) كحد أقصى يف الفصل الدراسةي الواحةد
بعةةذر مقبةةول ،ويةةدون لةةه يف خانةةة العالمةةات عبةةارة (غةري مكتمةةل) ،شةةريطة أن يتقةةدم
لالمتحةةان النهةةائي األصةةيل إذا م يتقةةدم لالمتحةةان النصةةفي ،وأن يكةةون قةةد تقةةدم
لالمتحان النصفي األصيل إذا م يتقدم لالمتحان النهائي.

ج .الطلبة الذين لديهم أعذار قةاهرة يطبةق حبقهةم مةا ورد يف بنةد (ب) شةريطة أن ال يزيةد
حةةدها األقصةةى عةةن أربعةةة امتحانةةات (نصةةفية أو نهائيةةة) ،وقةةد ح ةددت هةةذ األعةةذار
الطارئه مبا يلي
 .1الوالدة أثناء االمتحانات أو قبل االمتحانات بأسبوع (يرفق مع تلب االسةتثناء
تقرير أو شهادة الوالدة).
 .2حالة وفاة من الدرجة األوىل (أب أو أم أو أخ أو أخةت أو إبةن أو إبنةه أو ةوج أو
ةوجه أو جد أو جد ).
 .3عملية جراحية تارئه (يرفق مع تلب االستثناء تقرير تيب من مستشفى)
 .4حادث سري أسةفر عنةه إقامةة يف مستشةفى (يرفةق مةع تلةب االسةتثناء تقريةر
تيب من مستشفى).
 .5سفر تةارىء اضةطراري لةدورة عسةكرية أو لتطةوير مهةي (يرفةق مةع تلةب
االستثناء كتاب من املسؤول األعلى للمؤسسة).
 .6االستثناءات الطارئة األخرى املرتبطةة باحلةاالت اخلمسةة الةوارد  ،يبةت فيهةا
من قبل عميد القبول والتسجيل واالمتحانات.
 .7ةواج الطالةةب أو الطالبةةة أثنةةاء االمتحان ةات يف فةةرتة متتةةد اىل  5أيةةام قبةةل
حتةةى  5أيةةام بعةةد الةةزواج (شةةريطة إحضةةار صةةورة عةةن عقةةد الةةزواج وبطاقةةة
العرس).

30

د .إذا تغيةةةب الطالةةةب بعةةةذر عةةةن أكثةةةر مةةةن امتحةةةانني حتة ةول املقةةةررات الةةةيت تزيةةةد عةةةن
امتحانيني ،املذكور يف "ب" و "ج" إىل منسحب بعد إرسال رسةالة إىل الطالةب ختةرب
بضةةةرورة اختيةةةار املقةةةرر الةةةذي يةةةود حتويةةةل حالتةةةه إىل غة ةري مكتمةةةل إلكرتونية ةاً ،أو
باحلضور إىل فرع اجلامعة خالل أسبوع من انتهاء االمتحانات النصفية أو النهائيةة .ويف
حالة عدم اختيار الطالب للمقررين اللذين يود حتويل حالتهما إىل غري مكتمل ،حيةول
أول مقةةررين علةةى برنةةامج االمتحانةةات إىل غةةري مكتمةةل ،وحتةةول بةةاقي املقةةررات إىل
منسحب الكرتونياً.
.

الطالب الةذي تغيةب عةن امتحةانيني نصةفيني وأصةبح لديةه عةذراً قةاهرًا يف االمتحانةات
النهائيةة يسةمح لةه بالتغيةب عةن امتحةانني نهةائيني فقةط ،كمةا ال جيةوة للطالةب الةةذي
تغيب عن أربعة امتحانات نصفية بسبب عذر قاهر التغيب عن أي امتحان نهائي.

و .تزود أقسام القبول والتسجيل يف فروع اجلامعة ،عمادة القبول والتسجيل واالمتحانةات
بأمساء الطلبةة واملقةررات الةيت رصةدت حالتهةا غةري مكتمةل (يف االمتحانةات النصةفية
والنهائية) خالل أسبوع من انتهاء االمتحانات النهائية.
ة .املقرر احملال إىل غري املكتمل ،ال يرتبط به معدل الطالب الرتاكمةي املعتمةد يف حةال
ترشح الطالب ألي منحه  /مسةاعدة ماليةة ،ويؤخةذ باملعةدل الرتاكمةي الظةاهر حلظةة
اعتماد القرار للمنحة/املساعدة.
ل .يعقد امتحان بديل يف الفصل الدراسي االول يف يومني لالمتحةان النصةفي موةعةة علةى
 3جلسةةات يف اليةةوم ،ويف يةةومني لالمتحةةان النهةةائي موةعةةة علةةى  3جلسةةات يف اليةةوم،
وذلةةك خةةالل شةةهر مةةن انتهةةاء االمتحانةةات النهائيةةة للفصةةل األول ،ويعقةةد االمتحةةان
النصةةةةفي البةةةةديل للفصةةةةل الثانةةةةةةةي مةةةةةةةةةع االمتحانةةةةات النصفيةةةةةةةةةة للفصةةةةل الصةةةةيفي
واالمتحانات النهائية البديلة للفصل الثاني مع االمتحانات النهائية للفصل الصيفي.
 .تطبةةق البنةةود املةةذكورة أعةةال علةةى الفصةةلني (األول والثةةاني) أمةةا خبصةةوص الفصةةل
الصيفي ،يعتمد االتي
 .1يستطيع الطالب التغيب عن امتحانني (نصفي نصفي أو نصفي نهةائي أو
نهائي نهائي ) كحد اقصى اذا وجد له عذر ،شريطة أن يتقةدم لالمتحةان
النهةةةائي األصةةةيل إذا م يتقةةةدم لالمتحةةةان النصةةةفي ،وأن يكةةةون قةةةد تقةةةدم
لإلمتحان النصفي األصيل إذا م يتقدم لإلمتحان النهائي.
 .2تعقد اإلمتحانةات البديلةة للفصةل الصةيفي خةالل شةهر مةن عقةد االمتحانةات
النهائية للفصل الصيفي.
 .3تعقد االمتحانات النصفية البديلة يف يوم واحد ،والنهائية يف يوم واحد.
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ي .ال يوجد امتحان بديل (غري مكتمل) للجانب العملي.
املةا:ة  :)23مع مراعاة مةا ورد يف املةادة ( )14مةن هةذ التعليمةات ،يعيةد الطالةب املقةرر الةذي
رسةب فيةه ،أو املقةرر الةةذي يرغةب يف حتسةني عالمتةةه فيةه ،وحتسةب لةةه يف هةذ احلالةة العالمةةة
األخرية يف املعدل الفصلي والرتاكمي.

املا:ة :)24
أ.

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

ب .مةةدير الفةةرع مسةةؤول عةةن متابعةةة أداء الطالةةب ،بالتعةةاون مةةع عضةةو هيئةةة التةةدريس املعةةي،
وتسةةجيل عالماتةةه أثنةةاء الفصةةل الدراسةةي ،وتزويةةد قسةةم القبةةول والتسةجيل واالمتحانةةات
بعالمات عيع الطالب املسجلني يف الفرع.
ج .احلد األدنى لعالمة النجال لكل مقرر هو ( )50من (.)100
د .الطالب الذي حيصل علةى عالمةة نهائيةة يف املقةرر الدراسةي تقةل عةن العالمةة ( )35يعطةى
عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة (.)35
.

املعدل الفصلي هو معدل عالمات عيع املقررات اليت درسةها الطالةب يف الفصةل الدراسةي
الواحد جناحاً ورسوباً.

و .مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )14من هذ التعليمات ،املعدل الرتاكمةي هةو معةدل عالمةات
عيع املقررات اليت درسها الطالب جناحاً أو رسوباً حتى تاريخ احتساب ذلةك املعةدل ضةمن
خطة ختصصه.
ة .جيةةري احتسةةاب أي م ةن املعةةدالت السةةابقة بضةةرب العالمةةة م ةن مائةةة لكةةل مقةةرر داخةةل يف
املعدل بعدد الساعات املعتمدة له ،ثم قسمة جمموع حواصةل الضةرب الناجتةة علةى جممةوع
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
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التقدير

العالمة من مائة

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

التنبيه واإلنذار والفصل األكاديمي
املا:ة :)26
أ .ينبةةه كةةل تالةةب حيصةةل علةةى معةةدل تراكمةةي يقةةل عةةن ( ،)%60بعةةد ان يصةةبح جممةةوع
السةةاعات احملتسةةبة والسةةاعات الةةيت درسةةها يف اجلامعةةة ،مةةا جمموعةةه ( )15سةةاعة معتمةةدة
ويوضع " حتت املراقبة األكادميية ".
ب .يوجةةه إنةةذارًا أولي ةاً ،لكةةل تالةةب نبةةه ووضةةع" حتةةت املراقبةةة األكادمييةةة " ،وأخفةةق يف رفةةع
معدله الرتاكمي إىل ( )%60فما فوآ ،بعد ان يصبح جمموع السةاعات احملتسةبة والسةاعات
اليت درسها يف اجلامعة ،ما جمموعه ( )30ساعة معتمدة ويبقى"حتت املراقبة األكادميية ".
ج .يوجه إنذاراً نهائياً لكل تالب أنذر إنذاراً أولياً ووضةع " حتةت املراقبةة األكادمييةة " وأخفةق
يف رفةةع معدلةةه الرتاكمةةي إىل ( )%60فمةةا فةةوآ ،بعةةد ان يصةةبح جممةةوع السةةاعات احملتسةةبة
والساعات اليت درسها يف اجلامعة ،ما جمموعه ( )45سةاعة معتمةدة  ،ويبقةى حتةت املراقبةة
األكادميية .
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د .يفصةةل مةةن التخصةةص كةةل تالةةب أنةةذر إنةةذاراً نهائي ةاً وأخفةةق يف رفةةع معدلةةه الرتاكمةةي إىل
( )%59فما فوآ بعد ان يصبح جمموع الساعات احملتسبة والساعات اليت درسةها يف اجلامعةة
( )60ساعة معتمدة .
هة .جيوة للطالب املفصول أكادميي ًا مبوجةب الفقةرة (د) إذا رغةب يف اإلبقةاء علةى ملفةه االنتقةال
من التخصص الذي فصل منه وإعادة قيد يف ختصص آخةر جديةد بعةد اسةتيفاء رسةم إعةادة
قيد قدر (  30ديناراً أردنياً ) وذلك مع مراعاة التخصص يف الشهادة الثانوية العامة وشرو
القبول يف حينه ،وعلى أن ال تزيد عدد مرات االنتقال هلةذ الغايةة علةى مةرتني  ،وحتتسةب لةه
املقررات اليت تدخل يف خطته حسب األسةس املعمةول بهةا يف حينةه ،حبيةث ال تقةل عالمةة أي
منهةةا عةةن ( )%60مبةةا فيهةةا ( )6سةةاعات معتمةةدة حةةرة وتةةدخل يف حسةةاب معدلةةه الرتاكمةةي
اجلديد.
و .يسمح للطالب الذي فصل من ثالث ختصصات طتلفة يف اجلامعة بالعودة اىل اجلامعة برقم
جامعي جديد ( تالب جديد) على أن يعةود اىل ختصةص جديةد غةري التخصصةات الةيت فصةل
منها  ،وال يسمح له بةالعودة اىل أي ختصةص فصةل منةه سةابقاً  ،وحتتسةب لةه املقةررات الةيت
تدخل يف خطته حسب األسس املعمول بها يف حينةه .ويف حةال فصةله للمةرة الثالثةة علةى الةرقم
اجلديد ال يسمح له بالعودة للدراسة يف اجلامعة من جديد.
ة .إذا رغةةب الطالةةب املفصةةول أكادميي ةاً العةةودة إىل اجلامعةةة مبلةةف جديةةد عليةةه االنتقةةال مةةن
التخصص الذي فصل منه وإعادة قيد يف ختصةص آخةر جديةد ،وحتتسةب لةه املقةررات الةيت
ت ةدخل يف خطتةةه حسةةب األسةةس املعمةةول بهةةا يف حينةةه  ،حبيةةث ال تقةةل عالمةةة أي منهةةا ع ةن
( )%60مبا فيها ( )6ساعات معتمدة حرة ،مةع مراعةاة أن ال يكةون حمتةوى املقةررات احلةرة
االختيارية اليت ستحسب له مشابهاً كماً وكيفاً حملتوى ومضمون مقةررات التخصةص الةذي
يدرسةةه وعلةةى عميةةد الكليةةة املعةةي حتديةةد وإعةةالن هةةذ املقةةررات ضةةمن كليتةةه لتجنةةب
احتسابها للطالب.
ل .ال يفصل الطالب من التخصص اذا اصبح جممةوع السةاعات احملتسةبة والسةاعات الةيت اجتةاة
دراسةةةتها يف اجلامعةةةة بنجةةةال  90سةةةاعة معتمةةةدة ،شةةةريطة ان تكةةةون السةةةاعات احملتسةةةبة
والساعات اليت درسها تدخل يف خطته الدراسية.
 .رغةةم مةةا ورد يف الفقةةرة (ل) مةةن هةةذ املةةادة يفصةةل الطالةةب مةةن اجلامعةةة إذا ةادت املةةدة الةةيت
ال دراسياً ،وم حيصل علةى درجةة "بكةالوريوس"
قضاها مسجالً يف اجلامعة على ( )24فص ً
من اجلامعة ،وجيوة يف هذ احلالة إعطاؤ شهادة باملقررات اليت درسها والنتائج الةيت حصةل
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عليها يف كل مقةرر .كمةا جيةوة لةه االلتحةاآ باجلامعةة مبلةف جديةد وفةق شةرو القبةول يف
حينه.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها ( االستنكاف )
املا:ة :)27
أ .جيةةوة تأجيةةل الدراسةةة للطالةةب املسةةتجد يف اجلامعةةة ،أو الطالةةب املنتقةةل إليهةةا ،بعةةد إمتامةةه
دراسة ما ال يقل عن ساعتني معتمدتني بنجال.
ب .جيوة للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر إىل مةدير الفةرع خةالل شةهر
من بداية الفصل الدراسي ،مبيناً فيه أسةباب التأجيةل  ،وال جيةوة تأجيةل الدراسةة ملةدة تزيةد
على ستة فصول دراسية.
ج .بالرغم مما ورد يف الفقرة (ب) من هذ املادة تعترب املدة اليت ميضةيها الطالةب يف املعتقةل مةدة
تأجيل للدراسة يف اجلامعة مهما بلغت هذ املدة ،وعلى ولي أمر الطالب إبالغ اجلامعة خطيةاً
بتاريخ 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 م يسةةجل تالةةب منةةتظم يف اجلامعةةة لفصةةل دراسةةي ،يفقةةد مقعةةد يف اجلامعةةة ويعتةةرب
مسةةتنكفا عةةن الدراسةةة ،ويف هةةذ احلالةةة جيةةوة لةةه أن يتقةةدم بطلةةب جديةةد لاللتحةةاآ يف
اجلامعةةة ،فةةإذا قبةةل فيهةةا حيةةتفظ بسةةجله األكةةادميي كةةامالً ،إن رغةةب يف ذلةةك ،علةةى أن
يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدراسية املعمول بها عند عودتةه إىل اجلامعةة ،وحتسةب
لةةه مةةدة الدراسةةة ومةةدة االنقطةةاع عةةن الدراسةةة (االسةةتنكاف) ضةةمن احلةةد األعلةةى للفصةةول
الدراسية للتخرج ،ويف احلاالت اليت يفقد فيها الطالب مقعد بسبب عدم تسجيله ملقررات أو
تأجيلةةةه لفصةةةل دراسةةةي أو أكثةةةر بعةةةذر قهةةةري  ،يتقةةةدم بطلةةةب لعميةةةد القبةةةول والتسةةةجيل
واإلمتحانات إلعتبار هذ املدة ضمن احلد األعلى ملدة التأجيل املسمول بها يف الفقرة (ب) من
هذ املادة .
و .إذا رغب الطالب املستنكف عن الدراسة االلتحاآ باجلامعة من جديد فعليه أن يتقةدم بطلةب
التحاآ جديد حسب األصول املرعية ووفق شرو وتعليمات القبول والتسجيل يف حينةه ،فةإذا
قبةةل للدراسةةة يف اجلامعةةة وأعطةةي رقم ةاً جامعي ةاً جديةةداً ،جةةاة لةةه أن يتقةةدم بطلةةب احتسةةاب
للمقررات الدراسية اليت جنةح فيهةا مةن دراسةته السةابقة ممةا يةدخل منهةا يف مقةررات اخلطةة
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الدراسية للتخصص اجلديد الذي التحق به ،مبا فيها ( )6سةاعات معتمةدة حةرة ،شةريطة أن
ال تقل العالمة النهائية ألي مقرر من هذ املقررات عن ( )%60وتدخل عالمات هذ املقررات
يف املعدل الرتاكمي.
ة .يدفع الطالب رسم استنكاف عن الدراسة مقدار  20ديناراً أردنياً عن املر األوىل أو الثانيةة
 ،ويتم ةيادة الرسوم مبقدار  20ديناراً أردنياً عن كل استنكاف بعد املر الثانية .

االنسحاب من الفصل الدراسي
املا:ة :)28
أ .يسةةمح للطالةةب خةةالل األسةةابيع األربعةةة األوىل باالنسةةحاب مةةن الفصةةل الدراسةةي  ،وخةةالل
األسابيع الثالثة األوىل من الفصل الصيفي.
ب .يسمح للطالب االنسحاب من الفصل الدراسي بعد املدة املذكورة يف الفقرة (أ) من هذ املادة
وقبل موعد عقد االمتحان النهائي بأسبوع  ،مبوافقة مدير الفرع على النموذج الذي يتقدم بةه
الطالةةب ،ويف هةةذ احلالةةة تثبةةت يف سةةجل الطالةةب وكشةةف عالماتةةه مالحظةةة " منسةةحب "
جلميع املقررات اليت سجل هلا يف ذلك الفصل.
ج .إذا م يتقدم الطالب لالمتحانات النصفية أو النهائية ،توضع له كلمة منسحب أمةام عيةع
املقررات اليت سجل هلا يف ذلك الفصل.

االنتقال من كلية أكاديمية  /تخصص إلى آخر
املةةا:ة  :)29اذا رغةةب الطالةةب االنتقةةال مةةن ختصةةص إىل آخةةر دون ان يكةةون مفصةةوال منةةه
اكادمييا ،عليه تقديم تلةب " تغةيري ختصةص " رمسةي بةدون دفةع رسةوم (باسةتثناء التحويةل اىل
التخصصةةات يف كليةةة اإلعةةالم) وحيةةتفظ برقمةةه يف التخصةةص السةةابق وت ةدخل املقةةررات الةةيت
درسها بنجال واليت تقع ضمن اخلطة اجلديدة يف معدله الرتاكمي ،على أن ال يزيةد عةدد مةرات
االنتقال على مرتني تيلة فرتة الدراسة يف اجلامعة.
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االنتقال من الجامعات والمعاهد العليا األخرى وحساب الساعات
المعتمدة من خارج الجامعة
املا:ة :)30
أ .يةةتم تقةةديم تلبةةات االنتقةةال إىل قسةةم القبةةول والتسةةجيل واالمتحانةةات يف الفةةرع ،وترفةةع 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 جامعةة القةدس املفتوحةة مةا ال يقةل عةن ( )60سةاعة معتمةدة
حلني خترجه.
 .4حتسةةب للطالةةب عيةةع املقةةررات الةةيت حصةةل فيهةةا عل ةى عالم ةة  %60فةةأعلى وتةةدخل يف
خطته الدراسية اجلديةدة حبةد اقصةى ( )62سةاعة معتمةدة مةن اجلامعةات و( )52سةاعة
معتمدة من كليات اجملتمع.

اإلحتساب
املا:ة :)31
الساعة احملتسبة هي ساعة معتمدة درسها الطالب يف جامعة او معهد عالي او متوسط تعرتف به
اجلامعة ،وال تدخل يف املعدل الرتاكمي.

املا:ة :)32
إذا أمت الطالةةب دراسةةته بنجةةال يف جامعةةة أو كليةةة أو معهةةد عةةال أو متوسةةط وحصةةل علةةى درجةةة
البكةةالوريوس أو دبلةةوم أكةةادميي قبةةل التحاقةةه باجلامعةةة فيجةةوة ل ةه أن يطلةةب احتسةةاب بعةةض
الساعات املعتمدة اليت أمت دراستها بنجال وفق اإلجراءات اآلتية
 .1تقدم تلبات احتساب الساعات املعتمدة إىل قسم القبول والتسجيل واالمتحانات يف الفرع
وترفع اىل عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
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 .2يقةةةوم قسةةةم اإلحتسةةةاب يف عمةةةادة القبةةةول والتسةةةجيل واإلمتحانةةةات باحتسةةةاب السةةةاعات
املعتمةةدة الةةيت درسةةها الطالةةب يف ضةةوء اخلطةةة الدراسةةية للتخص ةص امللتحةةق بةةه ،ووفةةق
األسس اليت تعتمدها اجلامعة هلذ الغاية.
 .3يشرت يف عيع احلاالت حصول الطالب على درجة " البكالوريوس " ما يأتي
أن يكمةةل الطالةةب بنجةةال يف جامعةةة القةةدس املفتوح ةة مةةا ال يقةةل عةةن ()60

أ.

ساعة معتمدة حلني خترجه.
ب.

أن يقضي الطالب مدة أربعة فصول دراسية على األقل.

ج.

إذا رغب خريج مةن جامعةة القةدس املفتوحةة التسةجيل جمةدداً للحصةول علةى
درجةةة جامعيةةة أخةةرى يف ختصةةص جديةةد ومت قبول ةه وفةةق األسةةس املرعيةةة،
فتحتسب لةه عيةع املقةررات الةيت حصةل فيهةا علةى عالمةة  %60فةأعلى مةن
ختصصه السابق ،وتةدخل ضةمن خطةة دراسةته اجلديةدة مبةا ال يتعةارض مةع
متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس ( مادة  ) 35من هذ التعليمات.

التجسير
املا:ة :)33
جيةةةةوة للطلبةةةةة الةةةةذين يرغبةةةةون يف االلتحةةةةاآ بربنةةةةامج التجسةةةةري للحصةةةةول علةةةةى درجةةةةة
البكالوريوس أن يستوفوا الشرو التالية
 .1إنهةاء الطالةةب دراسةةة الةدبلوم املتوسةةط مةةن كليةةة تعةرتف بهةةا وةارة التعلةةيم العةةالي
والبحةةث العلمةةي مبعةةدل تراكمةةي ( )%60فةةأعلى ،واجتيةةاة االمتحةةان التطبيقةةي
الشامل بتقدير ناجح ( )%60فأعلى.
 .2يةةةدرس الطالةةةب يف اجلامعةةةة  3مسةةةاقات اسةةةتدراكية علةةةى األقةةةل هلةةةا عالقةةةة
بالتخصص الذي يدرسه يف اجلامعة ،لكنهةا مةن خةارج خطتةه الدراسةية ،مبعنةى
آخةر سةةيدرس الطالةةب  9سةةاعات معتمةةدة ةيةةادة علةةى خطتةةه يف اجلامعةة ،علةةى أن
حيصل فيها على معةةدل ( )%70فأعلى.
 .3يسمح للطالب دراسة التخصصات املناظرة لتخصصه يف الدبلوم املتوسط فقةةط.
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 .4يكةةون احتسةةاب السةةاعات املعتمةةدة مةةن شةةهادة ال ةدبلوم وفق ةاً لآلليةةة املعتمةةدة يف
اجلامعة.

املادة ()34

يقبل الطلبة الذين حيملون شهادة البكةالوريوس  ،ويرغبةون اإللتحةاآ باجلامعةة

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

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

النجال يف عيع املقررات املطلوبة للتخرج ،حسب اخلطة الدراسية املقررة لدرجة البكةالوريوس
يف الكلية األكادميية.

ب .احلصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%60
ج .قضةةاء املةةدة الةةدنيا املطلوبةةة للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس وع ةدم جتةةاوة املةةدة القصةةوى
املنصوص عليها يف املادة ( )8من هذ التعليمات.
د .قضاء مدة أربعة فصول دراسية يف اجلامعة بالنسبة للطالب املنتقةل مةن معهةد أو جامعةة أخةرى،
على أن يكون من ضمنها الفصالن األخريان من دراسةته ،وعلةى أن يكةون قةد أمت دراسةة مةا ال
يقل عن ( )60ساعة معتمدة يف اجلامعة.

أحكـام عامــة
املا:ة :)36
أ .مةةدير الفةةرع مسةةؤول ع ةن متابعةةة السةةري األكةةادميي للطالةةب املسةةجل يف الفةةرع  ،والتحقةةق مةةن
استيفائه شرو التخرج ،وعليه أن يبلغ الطالب بذلك دورياً.
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ب .على الطالب أن حيصل على مصدقة براءة ذمة من الفرع الستكمال إجراءات خترجه.
ج .ال جيوة ألي تالب أن حيتج بعدم علمةه بهةذ التعليمةات ،أو بعةدم اتالعةه علةى دليةل اجلامعةة أو
النشرات الصادرة عن اجلامعة ،أو على ما ينشر على صفحة اجلامعة والبوابة األكادمييةة وعلةى
لوحات اإلعالنات يف الفروع فيما يتعلق بهذ التعليمات.
د .حتمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
املا:ة  :)37يبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق هذ التعليمات.

ز .تعليمات منح الدبلوم
املا:ة  :)1تسمى هذ التعليمات " تعليمات منح الدبلوم يف جامعة القدس املفتوحة.
املا:ة  :)2يكون للكلمات والعبةارات اآلتيةة حيثمةا وردت يف التعليمةات املعةاني املخصصةة هلةا
أدنا ما م تدل القرينة على غري ذلك.
الدبلوم

دبلوم تأهيل تربوي

املا:ة  :)3تسري أحكام هذ التعليمات على الطالب املسجلني لنيل درجة الدبلوم.

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

يكون مقرر "  " 0101تعلةم كيةف تةتعلم " ولةه ( )3سةاعات معتمةدة مقةرراً اسةتدراكياً
للذين م يسبق هلم دراسته.

املا:ة  :)5احلد االدنى للمدة املسمول بها للحصول على الةدبلوم فصةلني دراسةيني علةى االقةل ،
و احلد األقصى للمدة املسةمول بهةا للحصةول علةى الةدبلوم ( )6سةتة فصةول دراسةية ،وال حيسةب
الفصةةل الصةةيفي ضةةمن هةةذ املةةدة وجيةةوة عنةةد الضةةرورة القصةةوى أن متةةدد هةةذ امل ةدة فصةةلني
دراسيني فقط للطالب الذي تستدعي حاالتهم ذلك ،مبوافقة اجمللس االكادميي.
املةةا:ة  :)6يقبةةل يف ال ةدبلوم محلةةة درجةةة البكةةالوريوس يف عي ةع التخصص ةات األكادمييةةة،
وتكون األولوية يف القبول للعاملني يف حقل الرتبية والتعليم.
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املا:ة :)7
أ .يعترب الطالب مسجالً للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن ثالث ساعات معتمدة.
ب .يكةةةون احلةةةد األعلةةةى لعةةةدد السةةةاعات املعتمةةةدة الةةةيت يسةةةمح للطالةةةب بتسةةةجيلها يف الفصةةةل
الدراسي الواحد ( )18ساعة معتمدة (شةريطة عةدم انهةاء الطالةب املقةررات املطلوبةة منةه يف
أقل من فصلني دراسيني مبا فيهما الفصل الصيفي) باالضافة للمقرر االستدراكي.

املا:ة :)8
يسمح للطالب أن يسجل ألي مقرر إذا كةان قةد درس املتطلةب السةابق وجنةح فيةه أوم يةنجح
فيةةه ،سةةواء يف اجلامعةةة أم خارجهةةا ،أو إذا كةةان خترجةةه يتوقةةف علةى التسةةجيل هلةةذا املقةةرر
ومتطلبه السابق.
املا:ة  :)9إذا سةبق للطالةب أن درس بعةض مقةررات اخلطةة الدراسةية لربنةامج الةدبلوم يف أثنةاء
دراسةته يف مرحلةة البكةةالوريوس أو بعةدها جيةوة أن حتسةةب لةه وفةق األصةةول املرعيةة علةةى أن ال
يزيد عدد الساعات املعتمدة احملتسبة عن ( )12ساعة معتمدة.

املا:ة :)10
أ .يسمح للطالب بإضافة أو سحب أي مقرر دراسي خالل أسبوع قبةل بدايةة الفصةل الدراسةي ،
واسبوع من بداية الفصل الدراسي.
ب .يسمح للطالب ب االنسحاب من دراسةة أي مقةرر قبةل تةاريخ عقةد االمتحةان النهةائي لةه بأسةبوع
على األقل ،وفق النموذج املعتمد ،ويف هذ احلالة تثبت يف السةجالت الرمسيةة ،ويف كشةف
عالمات الطالب كلمة منسحب مقابل املقرر الذي انسحب منه.
املادة ( )11يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان قد درسه ،وحتسب العالمةة األخةرية للمقةرر
يف حساب املعةدل الفصةلي واملعةدل الرتاكمةي ،كمةا حيسةب عةدد سةاعات املقةرر املعتمةدة مةرة
واحدة فقط ألغراض التخرج.
املةا:ة  :)12األعمةال الفصةةلية للمقةرر هةةي األعمةال الةةيت جيةب علةةى الطالةب القيةةام بهةا خةةالل
الفصل الدراسي الواحد ،بإشراف مباشر من عضو هيئة التدريس ،وتتكون من
أ.

حضور العدد املطلوب من اللقاءات يف الفرع الذي التحق به.
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ب .اإلجابة عن التعيينات املكتوبة.
ج.

إجناة األحباث.

د.

القيام باألعمال التطبيقية وحل األنشطة املطلوبة .

.

التقدم لالمتحان النصفي يف األسبوعني السابع والثامن 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.

مةةدير الفةةرع مسةةؤول عةةن متابعةةة أداء الطال ةب ،بالتعةةاون مةةع عضةةو هيئةةة التةةدريس املعةةي،
وتسةةجيل عالماتةةه يف أثنةةاء الفصةةل الدراسةةي ،وإرس ةال وتزويةةد عم ةادة القبةةول والتسةةجيل
واالمتحانات بعالمات عيع الطالب املسجلني يف الفرع.

ب .احلد األدنى لعالمة النجال لكل مقرر هو ( )50من (.)100
ج .الطالب الذي حيصل على عالمة نهائية يف املقرر الدراسةي تقةل عةن العالمةة ( )%35يعطةى
عالمة الصفر اجلامعي وهي عالمة (.)%35
د .املعدل الفصلي هو معدل عالمات عيع املقررات اليت درسها الطالةب يف الفصةل الدراسةي
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
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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 .ينبةةه كةةل تالةةب حيصةةل علةةى معةةدل تراكمةةي يقةةل عةةن ( ،)%65بعةةد ان يصةةبح جممةةوع
السةةاعات احملتسةةبة والسةةاعات الةةيت درسةةها يف اجلامعةةة م ةا جمموع ةه ( )6سةةاعات معتم ةدة
اجلامعة ويوضع " حتت املراقبة األكادميية ".
ب .يوجةةه إنةةذارًا أوليةاً ،لكةةل تالةةب نبةةه ووضةةع " حتةةت املراقبةةة األكادمييةةة " ،وأخفةةق يف رفةةع
معدله الرتاكمي إىل ( )%65فما فوآ ،بعد ان يصبح جمموع السةاعات احملتسةبة والسةاعات
اليت درسها يف اجلامعة ما جمموعه ( )12ساعة معتمدة ويبقى "حتت املراقبة األكادميية ".
ج .يوجه إنذاراً نهائياً لكل تالب أنذر إنذاراً أولياً ووضع "حتت املراقبة األكادمييةة" وأخفةق يف
رفةةع معدلةةه الرتاكمةةي إىل ( )%65فمةةا فةةوآ ،بعةةد ان يصةةبح جممةةوع السةةاعات احملتسةةبة
والسةةاعات الةةيت درسةةها يف اجلامعةةة مةةا جمموعةةه ( )18سةةاعة معتمةةدة ويبقةةى حتةةت املراقبةةة
األكادميية .
د .يفصل من برنامج الدبلوم كل تالب أنذر إنذاراً نهائياً وأخفةق يف رفةع معدلةه الرتاكمةي إىل
( )%64فما فوآ بعد ان يصبح جمموع الساعات احملتسبة والساعات اليت درسةها يف اجلامعةة
( )24ساعة معتمدة.
هة .مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )5من هذ التعليمات ،ال يفصةل الطالةب مةن برنةامج الةدبلوم اذا
اصةةبح جممةةوع السةةاعات احملتسةةبة والسةةاعات الةةيت اجتةةاة دراسةةتها يف اجلامعةةة بنجةةال ()27
ساعة معتمدة ،شريطة ان تكون الساعات احملتسبة والساعات اليت درسةها تةدخل يف خطتةه
الدراسية.
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ال يف اجلامعةة عةن ( )8فصةول
و .يفصل الطالب من اجلام عةة إذا ةادت املةدة الةيت قضةاها مسةج ً
دراسةةية ،وم حيصةةل علةةى " الةةدبلوم " وجيةةوة يف ه ةذ احلالةةة إعطةةاؤ شةةهادة بةةاملقررات الةةيت
درسها ،والنتائج اليت حصل عليها يف كل مقرر.
املا:ة :)16
أ .جيةةوة تأجيةةل الدراسةةة للطالةةب املسةةتجد يف اجلامعةةة ،أو الطالةةب املنتقةةل إليهةةا ،بعةةد إمتامةةه
دراسة ما ال يقل عن ثالث ساعات معتمدة.
ب .جيوة للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج املقرر خالل شهر من بداية الفصةل
الدراسي ،مبيناً يف الطلب أسةباب التأجيةل وال جيةوة تأجيةل الدراسةة ملةدة تزيةد علةى فصةلني
دراسيني.
ج .بالرغم ممةا و رد يف الفقةرة (ب) مةن هةذ املةادة ،تعتةرب املةدة الةيت ميضةيها الطالةب يف املعتقةل الةيت
متنعه من التقدم لالمتحانات مدة تأجيل للدراسة يف اجلامعة مهما بلغت هذ املدة ،وعلى ولةي أمةر
الطالب إبالغ اجلامعة خطياً بتاريخ االعتقال يف مدة ال تتجاوة الشهرين من اعتقاله.
د .ال حتتسب مدة التأجيل من احلد األعلى للمدة املسمول بها للحصول على الدبلوم.
 .إذا م يسجل تالةب يف الةدبلوم لفصةل دراسةي ،يعتةرب مسةتنكفا عةن الدراسةة ،ويفقةد مقعةد يف
اجلامعة ،ويف هةذ احلالةة جيةوة لةه أن يتقةدم بطلةب جديةد لاللتحةاآ يف اجلامعةة ،فةإذا قبةل فيهةا
حيةةتفظ بسةةجله األك ةادميي كةةامالً ،إن رغةةب يف ذلةةك ،علةةى ان يكمةةل متطلبةةات التخةةرج وفةةق
اخلطة الدراسية املعمول بها عند عودته إىل اجلامعة ،وحتسب له مدة الدراسة ضمن احلد األعلةى
للفصول الدراسية للتخرج ،ويف احلاالت اليت يفقةد فيهةا الطالةب مقعةد بسةبب عةدم تسةجيله ملةدة
فصل دراسي أو أكثر ،وبعذر قهري ،يتقةدم بطلةب لعميةد القبةول والتسةجيل واإلمتحانةات اعتبةار
هذ املدة ضمن احلد األعلى ملدة التأجيل املسمول بها يف الفقرة (ب) من هذ املادة.

املا:ة :)17
أ.

يسمح للطالةب االنسةحاب مةن الفصةل الدراسةي قبةل موعةد االمتحةان النهةائي بأسةبوع
على النموذج املعتمد ،ويف هذ احلالة تثبت يف سجل الطالب وكشف عالماتةه كلمةة
" منسحب " جلميع املقررات اليت سجل هلا يف ذلك الفصل.

ب .إذا م يتقدم الطالب لالمتحان النصفي أو النهائي ملقرر /للمقررات  ،توضةع لةه كلمةة
منسحب للمقرر  /املقررات اليت م يتقدم فيها لالمتحان النهائي.
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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 جامعةة القةدس املفتوحةة مةا ال يقةل عةن ( )20سةاعة معتمةدة
حلني خترجه.
ب .يتم تقديم تلبات االنتقال إىل قسم القبول والتسجيل واالمتحانات يف فرع اجلامعةة ،ويصةدر
قرار القبول من عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.
ويف حال املوافقة على اإلنتقةال حتسةب للطالةب عيةع املقةررات الةيت جنةح فيهةا يف جامعتةه
مما يدخل يف مقررات اخلطة الدراسية للدبلوم على أن ال يقل تقدير يف كل مقةرر سيحسةب لةه
عن  %60أو (جيد) يف بعض اجلامعات ومبا ال يزيد عن ( )12ساعة معتمدة.
املا:ة  :)19متنح شهادة " الدبلوم " للطالب بعد إمتام املتطلبات اآلتية
أ.

النجال يف عيع 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 للطالةب املسةجل يف الفةرع  ،والتحقةق مةن
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 تالب أن حيتج بعدم علمه بهذ التعليمات ،أو بعدم اتالعه على دليل اجلامعةة
أو النشرات الصادرة عن اجلامعةة ،أو علةى مةا ينشةر علةى لوحةة إعالناتهةا يف الفةروع فيمةا
يتعلق بهذ التعليمات.

د.

حتمل درجة الدبلوم تاريخ استحقاقها.

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