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 أحكـام عامــة

 : (36امل :   

مدير الفرع / املركز الدراسي مسؤول عن متابعزة السزري األكزادميي للطالزب املسزجل يف الفزرع        .أ

 دوريًا./املركز الدراسي  والتحقق من استيفائه شرو  التخرج  وعليه أن يبلغ الطالب بذلي 

فززرع / املركززز الدراسززي السززتكمال    العلززى الطالززب أن حيصززل علززى مصززدقة بززراءة ذمززة مززن        .ب

 إجراءات خترجه.

 دليزل اجلامعزة أو   ال جيوع ألي طالب أن حيتج بعدم علمزه بهزذش التعليمزات  أو بعزدم اطالعزه علزى       .ج

األكادمييزة وعلزى   ة صفحة اجلامعة والبواب النشرات الصادرة عن اجلامعة  أو على ما ينشر على

 يف الفروع/ واملراكز الدراسية  فيما يتعلق بهذش التعليمات. لوحات اإلعالنات

 حتمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها. .د

 يبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق هذش التعليمات. :(37امل :   

 دبلومال. تعليمات منح 8

 .دبلوم يف جامعة القدس املفتوحةالالتعليمات " تعليمات منح  تسمى هذش :(1امل :   

يكون للكلمات والعبزارات اآلتيزة حيثمزا وردت يف التعليمزات املعزاني املخصصزة ازا         :(2امل :   

 أدناش ما مل تدل القرينة على غري ذلي.

 دبلوم تأهيل تربوي -1 الدبلومك 

 صة .دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرتبية اخلا-2

 دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال االرشاد الرتبوي والنفسي .-3

 .العلوم الرتبويةجملس الكليةك جملس كلية 

 تسري أحكام هذش التعليمات على الطالب املسجلني لنيل الدبلوم. :(3امل :   
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 ساجمللززيقزر جملزس اجلامعززة اخلطزة الدراسزية الززيت تزؤدي إىل نيزل الززدبلوم بتنسزيب        : (4املة :    

   وتوصية جملس الكلية.األكادميي

 : (5امل :   

 ( ساعة معتمدة.30يتألف دبلوم التأهيل الرتبوي من ). 1     أ.

 .( ساعة معتمدة30بية اخلاصة من )يتألف دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال الرت. 2

 معتمدة.( ساعة 30يتألف دبلوم التأهيل الرتبوي يف جمال االرشاد النفسي والرتبوي من ). 3

 تعلم كيزف تزتعلم " ولزه سزاعتان معتمزدتان مقزررًا اسزتدراكيًا        "  0101يكون مقرر "  .1 .ب

 للذين مل يسبق ام دراسته.

جيوع جمللس الكلية أن يطلب إىل من يلتحق بالدبلوم دراسة مقررات استدراكية  على  .2

لبنزد )أ( مزن هزذش    أن ال حتسب هذش املقزررات ضزمن عزدد السزاعات املعتمزدة املزذكورة يف ا      

 املادة.

احلد االدنى للمدة املسموح بها للحصول على الزدبلوم فصزلني دراسزيني علزى االقزل         :(6امل :   

( سزتة فصزول دراسزية  وال حتسزب     6احلد األقصى للمدة املسزموح بهزا للحصزول علزى الزدبلوم )     و

املززدة فصززلني   هززذش حززددالززدورة الصززيفية ضززمن هززذش املززدة وجيززوع عنززد الضززرورة القصززوى أن       

 اجمللس االكادميي.دراسيني فقط للطالب الذي تستدعي حاالتهم ذلي  لوافقة 

حيززدد جملززس اجلامعزة يف بدايززة كززل فصززل دراسزي عززدد الطززالب الززذين يقبلززون يف   : (7املة :    

 وتوصية الفرع / املركز الدراسي. اجمللس األكادمييالدبلوم بتنسيب 

ة درجززة البكززالوريوس يف عيززع التخصصززات األكادمييززة    دبلوم محلززالززيقبززل يف (: 8املةة :   

 وتكون األولوية يف القبول للعاملني يف حقل الرتبية والتعليم.

 :(9امل :   

 ساعات معتمدة.  الثيعت  الطالب مسجاًل للفصل الدراسي إذا سجل ما ال يقل عن  أ. 

بتسزززجيلها يف الفصزززل يكزززون احلزززد األعلزززى لعزززدد السزززاعات املعتمزززدة الزززيت يسزززمح للطالزززب  ب.

 .( ساعة معتمدة 15الدراسي الواحد )
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 (: 10امل :   

يسمح للطالب أن يسجل ألي مقرر إذا كزان قزد درس املتطلزب السزابق وجنزح فيزه أومل يزنجح        

فيززه  سززواء يف اجلامعززة أم خارجهززا  أو إذا كززان خترجززه يتوقززف علززى التسززجيل اززذا املقززرر  

 ومتطلبه السابق.

سبق للطالب أن درس بعض مقررات اخلطة الدراسزية ل نزامج الزدبلوم يف أ نزاء     إذا  :(11امل :   

دراسزته يف مرحلزة البكززالوريوس أو بعزدها جيزوع أن حتسززب لزه وفزق األصززول املرعيزة علززى أن ال        

 معتمدة. ( ساعة9عن ) احملتسبةيزيد عدد الساعات املعتمدة 

 (: 12امل :   

رع/ املركززز الدراسززي   إضززافة أو سززحب أي مقززرر   يسززمح للطالززب  بعززد موافقززة مززدير الفزز   أ.  

دراسي خالل أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي   وآخر من بدايزة الفصزل الدراسزي   و ال زة     

 أيام قبل بداية الدورة الصيفية و ال ة أيام من بدايتها.

رر يسمح للطالب  بعد موافقة  مدير الفرع / املركز الدراسزي االنسزحاب مزن دراسزة أي مقز      ب.  

قبل تاريخ عقد االمتحان النهزائي لزه بأسزبوع  علزى األقزل  علزى أن يزتم إعزالم مزدير الفزرع  /           

املركززز الدراسززي خطيززًا بززذلي  وفززق النمززوذج املعتمززد  ويف هززذش احلالززة تثبززت يف السززجالت  

 ) منسحب( مقابل املقرر الذي انسحب منه.  ةالرمسية  ويف كشف عالمات الطالب مالحظ

للمقزرر   األخزرية يسمح للطالب بإعادة أي مقرر كان قد درسه  وحتسب العالمزة    (ك13املادة )

الرتاكمزي  كمزا حيسزب عزدد سزاعات املقزرر املعتمزدة مزرة         يف حساب املعزدل الفصزلي واملعزدل    

 واحدة فقط ألغراض التخرج.

 األعمزال الفصززلية للمقزرر هززي األعمزال الززيت جيزب علززى الطالزب القيززام بهزا خززالل       (:14املة :    

 الفصل الدراسي الواحد  بإشراف مباشر من عضو هيئة التدريس  وتتكون منك

 لتحق به.طلوب من اللقاءات يف الفرع / واملركز الدراسي الذي احضور العدد امل .أ 

 املكتوبة. التعييناتاإلجابة عن  .ب 

 إجناع األحباث. .ج 

 وحل األنشطة املطلوبة . القيام باألعمال التطبيقية .د 

 .من الفصل الدراسي الثامن والتاسعصفي يف األسبوعني التقدم لالمتحان الن  .ش 

 من الفصل الدراسي. يناألخري نيالتقدم لالمتحان النهائي خالل األسبوع .و 
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 (: 15امل :   

حيدد عدد اللقاءات مع عضو هيئة التدريس للمقرر الدراسي الواحد بأربعة لقاءات على األقل يف  أ.

 دة لكل لقاء.أ ناء الفصل الدراسي و بواقع ساعة واح

 حيدد عدد التعيينات الدراسية املطلوبة يف املقرر الواحد بتعيينني ا نني. ب.

( مزن هزذش التعليمزات يعيزد الطالزب دراسزة املقزرر        13مزع مراعزاة مزا ورد يف املزادة )     :(16امل :   

الززذي رسززب فيززه  أو املقززرر الززذي يرغززب يف حتسززني عالمتززه  وحتسززب يف هززذش احلالززة العالمززة     

 رية يف املعدل الفصلي والرتاكمي.األخ

 (: 17امل :   

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

مدير الفرع/املركز الدراسي مسؤول عن متابعة أداء الطالب  بالتعاون مع عضو هيئزة التزدريس    .ب

ي  وإرسزال وتزويزد عمزادة القبزول والتسززجيل     املعزين  وتسزجيل عالماتزه يف أ نزاء الفصزل الدراسز      

 واالمتحانات بعالمات عيع الطالب املسجلني يف الفرع / املركز الدراسي.

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

( يعطزى عالمزة   %35الطالب الذي حيصل على عالمة نهائية يف املقرر الدراسي تقل عن العالمزة )  .د

 %(.35اجلامعي وهي عالمة )الصفر 

املعدل الفصلي هو معدل عالمات عيع املقررات اليت درسها الطالب يف الفصل الدراسي الواحد  ز.ه

 جناحًا ورسوبًا.

 : (18امل :   

 تكون التقديرات اآلتية للمقرر مرادفة للعالمات املوضحة أمامهاك .أ

 العالمة من مائة التقدير

 100إىل  90من  ممتاع
 89إىل  80من  د جدًاجي

 79إىل  70من  جيد
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 العالمة من مائة التقدير

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

 

 تكون التقديرات اآلتية مرادفة للمعدالت الفصلية والرتاكمية املوضحة أمامهاك .ب

 املعدل الفصلي والرتاكمي من مائة التقدير

 100إىل  90من  ممتاع
 89.9إىل  80من  جيد جدًا

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

 

 (: 19امل :   

ينبه مدير الفرع / املركز الدراسي  خطيًا كل طالب حيصل على معزدل تراكمزي يقزل عزن      .أ

( سززاعات معتمززدة يف اجلامعززة ويوضززع " حتززت املراقبززة   6%(  بعززد دراسززة مززا جمموعززه ) 65)

 األكادميية ".

الفرع / املركز الدراسزي  إنزذارًا أوليزًا  لكزل طالزب نبزه ووضزع " حتزت املراقبزة            يوجه مدير .ب

%( فمزززا فزززوا  بعزززد دراسزززة مزززا  65األكادمييزززة "  وأخفزززق يف رفزززع معدلزززه الرتاكمزززي إىل ) 

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة ويبقى  "حتت املراقبة األكادميية ". 12جمموعه )

إنذارًا نهائيًا لكل طالب أنذر إنذارًا أوليًا ووضع "حتزت  يوجه مدير الفرع / املركز الدراسي  .ج

%( فمزا فزوا  بعزد دراسزة مزا      65املراقبة األكادميية" وأخفق يف رفزع معدلزه الرتاكمزي إىل )   

 .ويبقى حتت املراقبة األكادميية  ( ساعة معتمدة يف اجلامعة18جمموعه )

وأخفزق يف رفزع معدلزه الرتاكمزي إىل      يفصل من برنامج الدبلوم كل طالب أنذر إنذارًا نهائيًا .د

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

( من هذش التعليمات  ال يفصل مزن برنزامج الزدبلوم كزل طالزب      6مع مراعاة ما ورد يف املادة ) ز.ه

 ( ساعة معتمدة.27أمت بنجاح )
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( فصزول  8امعزة عزن )  يفصل الطالب من اجلامعزة إذا عادت املزدة الزيت قضزاها مسزجاًل يف اجل      .و

دراسززية  ومل حيصززل علززى " الززدبلوم " وجيززوع يف هززذش احلالززة إعطززاؤش شززهادة بززاملقررات الززيت   

 درسها  والنتائج اليت حصل عليها يف كل مقرر.

 (: 20امل :   

جيززوع تأجيززل الدراسززة للطالززب املسززتجد يف اجلامعززة  أو الطالززب املنتقززل إليهززا  بعززد إحامززه     .أ

 ساعات معتمدة.  الثعن دراسة ما ال يقل 

جيوع للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسزة علزى النمزوذج املقزرر إىل مزدير الفزرع / املركزز         .ب

الدراسي خزالل شزهر مزن بدايزة الفصزل الدراسزي  مبينزًا يف الطلزب أسزباب التأجيزل ومدتزه             

غ عيع اجلهات وحيال الطلب إىل مدير الفرع / املركز الدراسي الختاذ القرار املناسب وإبال

 املعنية بذلي  وال جيوع تأجيل الدراسة ملدة تزيد على فصلني دراسيني.

بالرغم ممزا ورد يف الفقزرة )ب( مزن هزذش املزادة  تعتز  املزدة الزيت ميضزيها الطالزب يف املعتقزل الزيت              .ج

ولزي أمزر    حنعه من التقدم لالمتحانات مدة تأجيل للدراسة يف اجلامعة مهما بلغت هذش املدة  وعلى

 الطالب إبالغ اجلامعة خطيًا بتاريخ االعتقال يف مدة ال تتجاوع الشهرين من اعتقاله.

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

ذا مل يسجل طالب يف الدبلوم لفصل دراسزي  ومل حيصزل علزى موافقزة خطيزة مزن مزدير الفزرع /         إ .ش

يفقززد مقعززدش يف  و  يعتزز  مسززتنكفا عززن الدراسززة   الدراسززي بتأجيززل دراسززته اززذش املززدة    املركززز

اجلامعة  ويف هزذش احلالزة جيزوع لزه أن يتقزدم بطلزب جديزد لاللتحزاا يف اجلامعزة  فزإذا قبزل فيهزا             

حيززتفظ بسززجله األكززادميي كززاماًل  إن رغززب يف ذلززي  علززى ان يكمززل متطلبززات التخززرج وفززق   

مول بها عند عودته إىل اجلامعة  وحتسب له مدة الدراسة ضمن احلد األعلزى  اخلطة الدراسية املع

للفصول الدراسية للتخرج  ويف احلاالت اليت يفقزد فيهزا الطالزب مقعزدش بسزبب عزدم تسزجيله ملزدة         

فصل دراسي أو أكثر  وبعذر قهري  يتقزدم بطلزب لعميزد القبزول والتسزجيل واإلمتحانزات اعتبزار        

 ألعلى ملدة التأجيل املسموح بها يف الفقرة )ب( من هذش املادة.هذش املدة ضمن احلد ا

  (:21امل :   

يسززمح للطالززب االنسززحاب مززن الفصززل الدراسززي خززالل األسززابيع األربعززة األوىل مززن الفصززل       .أ

 .الدراسي   وخالل األسبوعني األولني من الدورة الصيفية
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املذكورة يف الفقرة )أ( من هذش املادة  يسمح للطالب االنسحاب من الفصل الدراسي بعد املدة .ب

وقبززل موعززد االمتحززان النهززائي بأسززبوع   لوافقززة مززدير الفززرع / واملركززز الدراسززي علززى         

النموذج الذي يتقزدم بزه الطالزب  ويف هزذش احلالزة تثبزت يف سزجل الطالزب وكشزف عالماتزه           

 مالحظات " منسحب " جلميع املقررات اليت سجل اا يف ذلي الفصل.

ذا انسحب الطالب من الفصل الدراسزي  بعزد املزدة املزذكورة يف الفقزرة )أ( مزن هزذش املزادة          إ .ج

وقبل موعد عقد االمتحان النهائي  دون إبالغ عن ذلي خطيًا وعلى النموذج املقرر  توضع لزه  

جلميزع املقززررات الزيت سززجل ازا يف ذلززي الفصزل  وتززدخل تلزي العالمززات يف       كلمزة منسززحب 

 لي ومعدله الرتاكمي.حساب معدله الفص

  (:22امل :   

يتم تقديم طلبات االنتقال إىل قسم  القبول والتسجيل واالمتحانزات يف فزرع اجلامعزة/املركز     .أ

 الدراسي  ويصدر قرار القبول من عمادة القبول والتسجيل واإلمتحانات.

 يسمح بانتقال الطالب إىل اجلامعة حسب الشرو  اآلتيةك .ب

 يف الدبلوم. شرو  القبول أن يستويف الطالب .1

 أن يكون الطالب منتقاًل من جامعة أو كلية أو معهد عاٍل تعرتف به اجلامعة. .2

( سزاعة معتمزدة   20أن يكمل الطالب بنجاح يف جامعزة القزدس املفتوحزة مزا ال يقزل عزن )       .3

 حلني خترجه.

جامعتزه  حتسزب للطالزب عيزع املقزررات الزيت جنزح فيهزا يف         اإلنتقزال ويف حال املوافقة على 

مما يدخل يف مقررات اخلطة الدراسية للدبلوم على أن ال يقل تقديرش يف كل مقزرر سيحسزب لزه    

 معتمدة. ة( ساع12ولا ال يزيد عن )يف بعض اجلامعات  )جيد(  أو %60 عن

 حنح شهادة " الدبلوم " للطالب بعد إحام املتطلبات اآلتيةك :(23امل :   

 دبلوم.لللوبة للتخرج  حسب اخلطة الدراسية املقررة النجاح يف عيع املقررات املط .أ 

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

 ( ساعة معتمدة يف اجلامعة للطالب املنتقل اليها.20احام ماال يقل عن ) .ج 
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  (:24امل :   

مدير الفرع / املركز الدراسزي مسزؤول عزن متابعزة السزري األكزادميي للطالزب املسزجل يف          .أ

ع/ املركز الدراسي   والتحقق مزن اسزتيفائه شزرو  التخزرج  وعليزه أن يبلزغ الطالزب        الفر

 بذلي دوريًا.

فزرع / املركزز الدراسزي السزتكمال     العلى الطالب أن حيصل على مصدقة بزراءة ذمزة مزن     .ب

 إجراءات خترجه.

اجلامعزة   دليل ال جيوع ألي طالب أن حيتج بعدم علمه بهذش التعليمات  أو بعدم اطالعه على .ج

النشزززرات الصزززادرة عزززن اجلامعزززة  أو علزززى مزززا ينشزززر علزززى لوحزززة إعالناتهزززا يف الفزززروع     أو

 ومراكزها الدراسية فيما يتعلق بهذش التعليمات.

 تاريخ استحقاقها. الدبلومحتمل درجة  .د

 يبت جملس اجلامعة يف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن تطبيق هذش التعليمات (:25امل :   

 شؤون الطلبة. عمادة 9

تشكل عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة حلقة الوصل الرئيسة ما بني الطالب واإلدارة  فهي 

منظومة هدفها متابعة الشؤون الطالبية والعمل على تنميتها وتفعيلها يف كل احملافل  وتشرف 

 على أقسام شؤون الطلبة يف فروع اجلامعة ومراكزها الدراسية كافة.

 الرؤة :

مات متكاملة للطلبة واخلرجيني  لتحقيق مستوى مناسب من التكيف توفري خد

 والدافعية واالنتماء وإعطاء األولوية للدور الوقائي والنمائي من خالل آلية عمل متطورة ومتجددة.

 الرس ل :

رعاية الطلبة طوال فرتة دراستهم علميًا وتربويًا واجتماعيًا ونفسيا ا وفق رؤية تربوية 

بتوفري األجواء املناسبة للطلبة ضمن متطلبات اجلودة الشاملة  وتسعى أيضًا إىل  وتقنية  وتهتم

تنمية مواهب الطلبة  وإبراع طاقاتهم اإلبداعية من خالل رعاية أنشطتهم بهدف استكمال 

اجلانب اآلخر لشخصية الطالب وإعدادش ليكون مواطنًا إجيابيًا ومعطاءا  يتحمل مسؤولية تقدم 

 جمتمعه ورقيه. 

 




