
 لجامعة فلسطين النظام األکادیمي

 

 یسمی هذا النظام بالنظام األکادیمي لجامعة فلسطين( ١) مادة 

 :مصطلحات و تعاریف( ٢) مادة 

 جامعة فلسطین الجامعة

 وزارة التربیة والتعلیم العالي الوزارة

 .أي کلیة من کلیات جامعة فلسطین الکلية

 . أسبوعاً  دراسیاً تشمل االمتحانات 61   الفصل الدراسي

 . أسابیع دراسیة مضاعفة تشمل االمتحانات 8   الفصل الصيفي

وحدة دراسیة بمعدل ساعة تدریسیة للمساقات النظریة تعطی أسبوعیاً على مدار الفصل الدراسي، وبمعدل     الساعات المعتمدة 

 .زمنیة أسبوعیاً للمساقات العملیة أو التطبیقیة( ثالث ساعات)أو ( ساعتین)

 . الفصل الدراسي الواحدفي الساعات المعتمدة التي یسمح للطالب تسجیلهامجموع  العبء الفصلي الدراسي

 .عضو هیئة التدریس الذي یوجه الطالب الختیار المساقات التي یسجلها ویتابع مسیرته الدراسیة حتی التخرج  المرشد األکادیمي

على الطالب دراستها بنجاح، حتی یتمکن من هي خطة تشمل المساقات اإلجباریة واالختیاریة التي یتوجب  الخطة الدراسية  

 الحصول على الدرجة العلمیة في تخصصه

 .هي مساقات محددة یجب دراستها والنجاح فیها على جمیع طلبة الجامعة متطلبات الجامعة

 .هي مساقات محددة یجب دراستها والنجاح فیها على جمیع طلبة الکلیة متطلبات الکلية

 .التخصص/ هي مساقات محددة یجب دراستها والنجاح فیها على جمیع طلبة القسم  التخصص/متطلبات لقسم

 . مساقات مقررة في الخطة الدراسیة یلتزم الطالب بدراستها، والنجاح فیها المواد اإلجباریة

 اختیاریة، خاصةمساقات یمکن للطالب اختیارها بالتنسیق مع المرشد األکادیمي من مجموعة مواد  المواد االختياریة

 .بمتطلبات الجامعة أو الکلیة أو القسم أو التخصص أو الترکیز

 .تسجیل الطالب لمساقات یرغب في دراستها بموافقة المرشد األکادیمي التسجيل

 .سحب الطالب تسجیل مساق أو أکثر خالل مدة زمنیة محددة للسحب السحب

 .منیة محددة لإلضافةإضافة الطالب لمساق أو أکثر خالل مدة ز اإلضافة

 .التأجیل المؤقت عن الدراسة بموجب طلب خالل فترة محددة التأجيل

 .االنقطاع عن الدراسة بدون التقدم لطلب ذلك االنقطاع

 .سحب مساق أو أکثر من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للسحب  االنسحاب

 .الفصل الدراسي بعد األسبوع الثاني عشر من بدء الفصلانسحاب الطالب من مساق أو أکثر من  االنسحاب برسوب

هو ناتج مجموع حاصل ضرب عالمة کل مساق درسه الطالب في عدد ساعاته المعتمدة مقسوماً على عدد  المعدل الفصلي

 .الساعات الکلي حتی تاریخ احتساب ذلك المعدل

الطالب في عدد ساعاته المعتمدة مقسوماً على عدد هو ناتج مجموع حاصل ضرب عالمة کل مساق درسه  المعدل التراکمي

 .الساعات الكلي حتى تاریخ احتساب ذلك المعدل

منع الطالب من االستمرار في الدراسة الجامعیة ومنعه من الحصول على شهادة علمیة نتیجة إخفاق في تحقیق  الفصل األکادیمي

تعلیمات األکادیمیة في الجامعة، وبعد إعطاء الحد الحد األدنی من المتطلبات األکادیمیة التي تنص علیها ال

 األعلى  من الفرص التي تسمح بها التعلیمات األکادیمیة في الجامعة

 (.درجة ٠٥) یعطی الصفر الجامعي للمساق الدراسي الذي یقل عن  الصفر الجامعي

 .المسموح بهااللتزام بالمحاضرات، وعدم التغیب عنها، وعدم تجاوز حد الغیاب  المواظبة

العالمة التي تعطی للمساق الذي تغیَّب الطالب عن تقدیم امتحانه النهائي بعذر تقبله الجهات المعنیة في  عالمة غير مکتمل

 . الجامعة

هي مساقات محددة یجب دراستها والنجاح فیها قبل تسجیل الطالب لمساق جدید له متطلب سابق في الخطة  المتطلبات السابقة

 . الدراسیة

هي مساقات محددة یفترض دراستها في فصل سابق أو تسجیلها في نفس الفصل الدراسي الذي یسجل فیه لذلك  المتطلبات المتزامنة

 .المساق وفق الخطة الدراسیة

 .تنبیه یوجه للطالب نتیجة تدني المعدل التراکمي کادیميالتحذیر األ
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 :نظام الدراسة( ٣) مادة 

 .المعتمدة نظام الدراسة في جامعة فلسطین هو نظام الساعات .6

 أما ساعات المواد(. أسبوًعا ٦١) فعلیة لمدة ( دقیقة ٠٥) بواقع  الساعة المعتمدة هي المحاضرة الصفیة الواحدة أسبوعیًا، .2

فعلیة في المختبر أو المرسم أو العیادة ( ساعات 4-2) تعادل  والتدریب فیتم تقویمها حسب الساعة المعتمدة التيالعملیة 

في أي حال من ( ساعتین عملي)الساعة المعتمدة عن  المیدان إال إذا اقتضت طبیعة المساق غیر ذلك، علی أن ال تقل أو

 .األحوال

 

 :یوستعليمات منح درجة البکالور( ٤) مادة 

 :المنبثقة عن الکلیات التالیة تمنح جامعة فلسطین درجة البکالوریوس في التخصصات. أ

 .کلیة الهندسة التطبیقیة والتخطیط العمراني .6

 .کلیة اإلعالم وتکنولوجیا المعلومات .2

 .کلیة إدارة المال واألعمال .3

 .کلیة القانون .4

 .کلیة التربیة .5

 .كلیة الطب وعلوم الصحة .1
 

 .أي کلیات جدیدة یتم افتتاحها الحقًا لصدور هذا النظام

البکالوریوس في التخصصات التي تقدمها کلیات الجامعة،  یقر مجلس الجامعة الخطط الدراسیة التي تهدف لنیل درجة. ب

 .بناًء علی توصیة من مجالس الکلیات وذلك

 .المستجدات العلمیة بما یواکب( سنوات ٠) کل  یتم تحدیث الخطط الدراسیة. ت

 :شروط منح درجة البکالوریوس -

 :تمنح درجة البکالوریوس بعد استیفاء المتطلبات التالیة

 .لکل کلیة بنجاح إنهاء دراسة الساعات المعتمدة المطلوبة في الخطة الدراسیة .6

 (%٠٥)طب األسنان   ماعدا کلیة(  %١٠)الحصول علی معدل تراکمي ال یقل عن  .2

 .وعدم تجاوز الحدِّ األقصی قضاء الحد األدنی من المدة المطلوبة للحصول علی الدرجة، .3

رئیس إلی جانب التخصص الفرعي، ویظهر علی شهادة  یمکن للطالب أن یحصل علی شهادة البکالوریوس تخصص .4

 .رئیسي قانون فرعي إدارة أعمال:مثال /الطالب

رئیس یظهر في شهادة الطالب، مع ترکیز یظهر علی  شهادة البکالوریوس بتخصص یمکن للطالب أن یحصل علی .5

 .إلخ... عالمات الطالب مثل قانون ترکیز جنائي، أو ترکیز مدني کشف
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 :القبول في الجامعة( 5) مادة 

 کل تخصص منالقبول، وأعداد الطلبة الذین یمکن قبولهم في  یحدد مجلس الجامعة قبل بدایة کل عام دراسي معدالت .6

االستیعابیة لکل تخصص، والمحددة من مجلس الکلیة، مع  التخصصات التي تطرحها الجامعة في ذلك العام، وفق الطاقة

 .األمناء لالعتماد النهائي بعین االعتبار تعلیمات الوزارة، ویتم عرض ذلك علی مجلس األخذ

 .في بعض التخصصات للقبول تضع الجامعة امتحانات تحریریة أو شفویة، کشرط إضافي .2

أحد کلیات الجامعة، التي تمنح درجة البکالوریوس وفق  تقبل الجامعة الطالب الحاصل علی شهادة الثانویة العامة في .3

 :التالیة الشروط

یقل عن الحد األدنی للقبول، والذي یحدده مجلس الجامعة  أن یکون الطالب حاصاًل علی شهادة الثانویة العامة، بمعدل ال . أ

 .عام دراسي علی حده وفقًا لتعلیمات الوزارة لکل

 عمادة القبول والتسجیل شخصیًا أو إلکترونیًا، وفق المواعید التي یقدم طلب االلتحاق بالجامعة علی النماذج الخاصة إلی . ب

 :تشمل یُعلن عنها في حینه، مرفقًا معها الوثائق المطلوبة، والتي

 .العالي  التربیة والتعلیمشهادة الثانویة العامة مصدقة من وزارة . ٦

 .شهادة المیالد. ٢

 .صورة عن بطاقة الهویة أو جواز السفر إن وجد. ٣

 .المعمول بها في الجامعة تعهد خطي من الطالب بااللتزام وفق القوانین، واألنظمة. ٤

 .من برامج الجامعةفي التخصصات المتوفرة کافةً ض الفرع العلمي التقدم للقبول/ یُسمح لطلبة الثانویة العامة. ب

 .في تخصصات العلوم اإلنسانیة، واإلجتماعیة، واإلداریة الفرع األدبي التقدم للقبول/ یُسمح لطلبة الثانویة العامة. ت

 في کلیات، أو تخصصات محددة، وذلك لکل فرع مهني، حسب الفروع المهنیة التقدم للقبول/ یُسمح لطلبة الثانویة العامة. ث

 .النافذة في حینهتعلیمات القبول 

الطالب  الثانویة العامة وفق مفتاح التنسیق للعام الذي حصل فیه تقبل الجامعة الطالب بحسب مجموع عالماته في شهادة. ج

 .علی هذه الشهادة

 .اليالع من الخارج وفقًا لتعلیمات وزارة التربیة والتعلیم یتم التعامل مع الطلبة الحاصلین علی شهادة الثانویة العامة. ح

 (:التجسير)قبول الحاصلين علی شهادة الدبلوم ( ٦) مادة 

 الثالث سنوات، للدراسة في أحد األقسام بالجامعة، والتي تمنح تقبل الجامعة الطالب الحاصل علی شهادة دبلوم السنتین، أو

 :شهادة البکالوریوس بالشروط التالیة

 .العالي التربیة والتعلیمأن یکون من معهد أو کلیة معترٍف بها من وزارة  .6

 تقدیر جامعته أو کلیته أو المعهد الذي درس فیه، وکذلك حسب( جید)أن یکون معدله في شهادة الدبلوم ال یقل عن  .2

 .الشأن االمتحان الشامل بتقدیر جید، مع االلتزام بتعلیمات الوزارة بهذا .3

 .هاااللتحاق ب الحصول المسبق علی موافقة الکلیة التي یرغب الطالب .4
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معتمدة لدبلوم ( ساعة ٤٠) ال تتجاوز بأي حال من األحوال  الحد األقصی للمواد التي یمکن معادلتها في جامعة فلسطین .5

 .وذلك حسب تعلیمات الوزارة معتمدة لدبلوم الثالث سنوات( ساعة ١٥) و السنتین

 .ال یقل عن جید نجح فیها الطالب بمعدل المواد التي یمکن معادلتها في جامعة فلسطین هي التي .1

بحسب  المماثلة أو المشابهة لتلك التي تدرس في جامعة فلسطین المواد التي یمکن معادلتها في جامعة فلسطین هي المواد .7

 .الطالب أن یلتحق به وصف المساقات في الخطة الدراسیة للقسم الذي یرید

 ب، ومعدالتهم، والکلیات المسموح قبول الطلبةعدد الطال المجسِّرین وفق تعلیمات الوزارة، من حیث الطلبةیتم قبول  .8

 .إلخ... المجسرین بها

 :قبول الحاصلين علی شهادة البکالوریوس( ٧) مادة 

 :یمنح درجة بکالوریوس آخر بالشروط التالیة تقبل الجامعة حملة شهادة البکالوریوس لدراسة تخصص جدید

 . بها معترف جامعة من الجامعیة شهادته علی حصل قد الطالب یکون أن .6

 .علمیة کلیة في شرعي قسم أو أدبي قسم عامة ثانویة شهادة علی الحاصل الطالب یُقبل ال .2

 .الوزارة تعلیمات وفق الجامعة، في لاللتحاق یؤهله العامة الثانویة معدل یکون أن .3

 .بها االلتحاق الطالب یرغب التي الکلیة عمید موافقة علی المسبق الحصول .4

 وفق فلسطین، جامعة في تدرس التي لتلك المشابهة أو المماثلة المواد هي فلسطین جامعة في معادلتها یمکن التي المواد .5

 .به االلتحاق الطالب یرید الذي للقسم الدراسیة الخطة

 المطلوبة الساعات عدد من( ٪٠٥) عن تزید ال فلسطین جامعة في للطالب احتسابها یمکن التي للمواد األقصی الحد .1

 .للتخرج

 .جید عن یقل ال بمعدل الطالب فیها نجح التي هي فلسطین جامعة في معادلتها یمکن التي المواد .7

 جمیع دراسة من یُعفون حیث فلسطین، جامعة خریجو الفقرة هذه من السابقین( والسابع السادس) البندین من یستثنی .8

 علی( ٪25) دراسة بشرط بها االلتحاق یریدون التي للکلیة الدراسیة الخطة مساقات وتناظر فیها، نجحوا التي المساقات

 کانت إذا( ٪٠٥) أو منها تخرج التي الکلیة نفس کانت إذا بها الملتحق الکلیة خطة في الواردة الساعات عدد من األقل

 .الجامعة کلیات من أخرى کلیة

 :االنتقال من جامعات أخرى( ٨) مادة 

  خالل فترة التسجیل المعلن عنها من الجامعة والتسجیل،یتم تقدیم طلبات االنتقال إلی عمادة القبول. 

 حسب الشروط التالیة تقبل جامعة فلسطین الطالب المنتقل من جامعة أخرى: 

 .وزارة التربیة والتعلیم العالي أن تکون الجامعة أو الکلیة المنقول منه الطالب معترف بها من .6

 .األدبي أو الشرعي في أي قسم علمي في جامعة فلسطین للقسمال یقبل الطالب الحاصل علی شهادة الثانویة العامة  .2

 .من الجامعة، أو الکلیة التي یرید االنتقال منها أال یکون الطالب واقًعا تحت تحذیر أو فصل أکادیمي أو تأدیبي .3

 .في جامعة فلسطین أن تتوافر فیه الشروط الخاصة بالقسم الذي یرید االنتقال إلیه .4

 ٣٥) في جامعته المنتقل منها إال إذا کان قد أنهی  من المواد التي انتهی الطالب من دراستهاال یمکن معادلة أيِّ  .5

 .دراسیة معتمدة علی األقل في الجامعة التي یرید االنتقال منها أو سنة (ساعة

 فلسطین المماثلة أو المشابهة لتلك التي تعطی في جامعة المواد التي یمکن معادلتها في جامعة فلسطین هي المواد .1

 .الطالب االلتحاق به وفق توصیف المساقات في الخطة الدراسیة للقسم الذي یرید

من عدد الساعات ( ٪٠٥)تتجاوز بأي حال من األحوال  الحد األقصی للمواد التي یمکن نقلها إلی جامعة فلسطین ال .7

ن لدیها مشاکل معینة بعد موافقة من بلدا خطة الکلیة الملتحق بها، ویستثنی من ذلك الطلبة القادمون الواردة في

 .الوزارة
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 التي نجح فیها الطالب بمعدل ال یقل عن جید، ویؤخذ بعین المواد التي یمکن معادلتها في جامعة فلسطین هي المواد .8

 .االعتبار طبیعة البلدان القادم منها الطالب بعد موافقة الوزارة

 .أخرى ضمن معدله التراکمي في جامعة فلسطین ةال تدخل عالمات المساقات التي درسها الطالب في جامع .9

 .دراسیتین أن ال یکون قد ترك الجامعة المنتقل منها أکثر من سنتین .61

 .للمساقات التي درسها، وفقًا ألنظمة الجامعة یتولی مجلس القسم المنتقل إلیه الطالب إجراء معادلة .66

 :فلسطين االنتقال من کلية أو قسم إلی آخر في جامعة( ٩) مادة 

 إلی کلیة أخرى في الجامعة لمرتین فقط، وفق الشروط  یجوز للطالب االنتقال من قسم إلی آخر في الکلیة التابع لها أو

 :التالیة

 .وجود مکان شاغر في الکلیة، أو القسم المنتقل إلیه .6

 .التحاقه بالجامعةیرغب في االنتقال إلیها سنة  أن یکون معدله في شهادة الثانویة مقبواًل في الکلیة التي .2

 أن یکون مستوفیًا لشروط الکلیة أو القسم المنتقل إلیه. 

 المساقات التي درسها قبل االنتقال، والتي تتفق مع خطة  إذا انتقل الطالب برغبته من کلیة إلی أخرى تعتمد له عالمة

 .المنتقل إلیه، بشرط أن یکون ناجًحا فیها القسم

  فإنه یخضع للبند السابق في احتساب المساقات التي درسها، أکادیمیًا من کلیته في کلیة أخرىإذا قُبل الطالب المفصول 

 ٪١٠بشرط أن ال یقل معدله التراکمي بعد التحویل عن 

 ضمن الحد األعلی لسنوات التخرج المسموح له بها تُحتسب المدة التي قضاها الطالب المنتقل من الکلیة السابقة. 

 من کلیة أدنی إلی کلیة أعلی، شریطة أن یکون معدله الجدید ب امتحان الثانویة العامة ینتقل الطالبفي حال إعادة الطال 

 في ذلك العام في الثانویة العامة مقبواًل في البرنامج الذي یرغب االنتقال إلیه. 

 ،إلیهاوبموافقة مجلس الکلیة المنتقل  یتم االنتقال من کلیة إلی أخرى، وفق الشروط السابقة الذکر. 

 منه أکادیمیًا ال یجوز انتقال الطالب برغبته إلی کلیة أو قسم سبق أن فُصل. 

 تدخل ضمن خطة الطالب األکادیمیة للتخصص الجدید إلی  تحول عالمات المساقات التي حصل علیها الطالب، والتي ال

 . إن رغب الطالب بذلك بموافقة الشئون األکادیمیة( P/F) أو راسب ناجح

 :فلسطين احتساب ساعات معتمدة من خارج جامعة(  ١١) مادة 

 :أخرى، وفق الشروط التالیة یسمح لطالب جامعة فلسطین بدراسة مساقات في جامعة

 .مسبقة من عمادة الکلیة، والشؤون األکادیمیة یحتسب للطالب مساقات درسها في جامعات أخرى بموافقة .6

 .الجامعة التي درس فیها ذلك المساق النجاح فيیجب أن ال تقل عالمته في کل مساق عن عالمة  .2

 والدورة الصیفیة في جامعة أخرى بعد أخذ موافقة مرشده یسمح للطالب التسجیل لمساٍق واحٍد في الفصل الواحد، .3

المساق مطروًحا في الجامعة و أال یتجاوز عدد  األکادیمي، وعمادة الکلیة، والشؤون األکادیمیة شریطة أال یکون

 .األقصی للتسجیل الفصلي حسب النظام الحدالساعات 

 .في إطار التبادل األکادیمي بموافقة الشؤون األکادیمیة یسمح للطلبة بتسجیل فصل دراسي کامل في جامعة أخرى، .4
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 :لجنة القبول(  ١١) مادة 

 تسجیل، وعمید شؤوناألکادیمیة، وعضویة عمید القبول وال یتم تشکیل لجنة قبول مرکزیة برئاسة نائب الرئیس للشؤون .6

 .الطالب، وعمیدین من عمداء الکلیات

 .المقبولین وفق أسس القبول التي یقررها مجلس الجامعة تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة، وإعالن أسماء .2

 .هذا النظام بشرط تصدیقها من رئیس الجامعة توصي اللجنة في جمیع القضایا التي تنشأ عن تطبیق أحکام .3

 :إلغاء القبول(  ١٢) مادة 

 :یلغی قبول الطالب في الحاالت التالیة

 .إذا لم یلتحق بالجامعة خالل المدة المحددة لاللتحاق .6

 .إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة منه .2

 .إذا کان القبول مخالفًا للتعلیمات الصادرة بهذا الخصوص .3

 .جامعة بعد مضي فصل دراسيالملتحقین بال الجامعة غیر مسؤولة عن مستندات ووثائق الطلبة غیر .4

 :العبء الدراسي ومدة الدراسة(  ١٣) مادة 

 مدة( دورة أو دورتین)دراسیین، وقد یضاف إلیهما الفصل الصیفي  یتکون العام الدراسي في جامعة فلسطین من فصلین .6

اختیاري لجمیع الطلبة ما االمتحانات، یکون الفصل الصیفي  أسبوًعا تدریسیًا تشمل( ستة عشر ٦١)الفصل الدراسي هي 

 .طلبة کلیة طب االسنان عدا

، باستثناء کلیات الهندسة (أربعة سنوات ٤)عادي هي  مدة الدراسة العادیة لنیل درجة البکالوریوس بعبء دراسي .2

 (.خمسة سنوات ٠)وطب األسنان  والصیدلة

 (.واتسن ٠)األقصی  والحد( سنوات ٣)الحد األدنی للحصول علی درجة البکالوریوس  .3

، أما (سنوات ٠) والحد األقصی ( سنوات ٤) الصیدلة  الحد األدنی للحصول علی درجة البکالوریوس في الهندسة أو .4

 (.سنوات ٨)والحد األقصی ( سنوات ٠)الحد األدنی  طب األسنان

 حاصل علیمعتمدة، ویحق للطالب ال( ساعة ٦١)الدراسي هو  الحد األعلی للساعات التي یدرسها الطالب في الفصل .5

خطة الطالب أن  تخرجه خالل فصلین أو لحل بعض المشکالت المستعصیة في ، والطالب المتوقعمعدل جید جًدا فأعلی

النائب  من المرشد األکادیمي للطالب، وموافقة عمید الکلیة واعتماد ساعة معتمدة، وذلك بناًء علی توصیة 22یسجل 

 .األکادیمي

معتمدة، ویجوز أن تقل للتخرج، أو عند ( ساعة ٦٢) هو  ا الطالب في الفصل الدراسيالحد األدنی للساعات التي یدرسه .1

 .عمادة القبول والتسجیل بالقرار وذلك بموافقة من نائب الرئیس للشئون األکادیمیة، ویتم إعالم الضرورة

لمعتمدة التي یدرسها هو نصف الحد األعلی للساعات ا الحد األعلی للساعات التي یدرسها الطالب في الفصل الصیفي .7

 .في الفصل الدراسي العادي الطالب

 (َل استرحامهأکادیمي، والمقبول بشروط، والمفصول الذي قُب   تحذیر)یلتزم الطالب الموضوع تحت المراقبة األکادیمیة  .8

 (.ساعة ٦٢بتسجیل الحد األدنی المسموح به من الساعات المعتمدة
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 :المستوى الدراسيتصنيف الطالب حسب (  ١٤) مادة 

األول  البکالوریوس إلی خمسة مستویات، ویعتبر الطالب في المستوى یَُصنّف الطلبة المسجلون في الجامعة في أحد برامج

الثالث  معتمدة، وفي المستوى( ساعة ٣٣) الثاني إذا أتم بنجاح دراسة  عند قبوله في الجامعة مباشرة، ویصنف في المستوى

 معتمدة، وفي المستوى( ساعة ١١) الرابع إذا أتم بنجاح دراسة  معتمدة، وفي المستوى( ساعة ١١)  إذا أتم بنجاح دراسة

 .معتمدة( ساعة ٦٣٢) الخامس إذا أتم بنجاح دراسة 

)  الجامعة مباشرة، وفي المستوى الثاني إذا أتم بنجاح دراسة ویصنف طالب طب األسنان في المستوى األول بعد قبوله في

 معتمدة، وفي المستوى الرابع إذا أتم بنجاح دراسة( ساعة ٨٥) عتمدة وفي المستوى الثالث إذا أتم بنجاح دراسة م( ساعة ٤٥

 .معتمدة( ساعة ٦١٥)معتمدة، وفي المستوى الخامس إذا أتم بنجاح دراسة ( ساعة ٦٢٥ )

 :برنامج الدراسة الفصلي(  ١١) مادة 

األکادیمي في فترة التسجیل بناًء علی خطته الدراسیة  بمساعدة مرشدهیختار الطالب برنامجه الدراسي الفصلي  .6

 .باستثناء الطلبة المحولین أو المجسرین (سنة أولی)المقررة،وتقوم عمادة القبول والتسجیل بإرشاد طلبة 

 ثانیة حتیبحیث یقوم المرشد بمتابعة طلبته من سنة  تعین کل کلیة مرشًدا أکادیمیًا إلرشاد الطلبة حسب المستوى، .2

 .تخرجهم

 :التسجيل والسحب واإلضافة(  ١٦) مادة 

 من بدایة( أسابیع ٣) الدراسي بحسب التعلیمات وبحد أقصی  تتم عملیة تسجیل المساقات الدراسیة قبل بدایة الفصل .6

 .الفصل

 .المساق السابق والنجاح فیه قبل دراسة( له متطلب سابق)ال یجوز أن یسجل الطالب مساقًا  .2

المتطلب الالحق إذا کان خریًجا، بشرط موافقة العمید  طالب الذي رسب في متطلب سابق، تسجیله متزامنًا معیجوز لل .3

 .توصیة خطیة من المرشد األکادیمي بناًء علی

 .غرامة التأخیر المقررة کل طالب یُسجل في غیر الموعد المحدد للتسجیل یدفع .4

، مع ( أسبوعین من بدء الفصل الدراسي)الفترة المقررة  ي خاللیجوز للطالب إضافة مساقات أخرى إلی عبئه الدراس .5

 .عدم تجاوز الحد األعلی للعبء الدراسي مراعاة

 .الفصل الدراسي مع مراعاة الحد األدنی للعبء الدراسي یُسمح للطالب سحب أي مساق خالل ثالثة أسابیع من بدایة .1

 .المحددة في البند السابق في سجله األکادیمي ال تثبت المساقات التي انسحب منها الطالب خالل المدة .7

 في رصیده المالي في الجامعة إال إذا انسحب إنسحابًا نهائیًا، یحق للطالب االحتفاظ بالرسوم کاملة للمساقات التي سحبها .8

 .فتدفع له المبالغ المتبقیة وفق البند الالحق

من رسوم المساقات المسجلة، ( ٪١٥)سبوع األول ب األ إذا انسحب الطالب من جمیع المساقات یحق له أن یحتفظ في .9

الطالب حقه في استرداد الرسوم إذا قرر  في األسبوع الثالث والرابع، ویفقد( ٪٠٥)في األسبوع الثاني وب( ٪٠٥)وب

 .بعد نهایة األسبوع الرابع من التدریس االنسحاب من المساقات

 وتعتبر جمیع المساقات مؤجلة إذا تقدم الطالب بطلب رسمي ،یسمح للطالب بسحب جمیع المساقات بعد األسبوع الرابع .61

 .الکلیة وبموافقة الشؤون األکادیمیة لدى مجلس( طبیة وغیرها)مشفوًعا بأعذار مقبولة، وموثقة 

من بدایة  وحتی نهایة األسبوع الثاني عشر بعد األسبوع الرابع( مساقات)یمکن للطالب االنسحاب من أي مساق أو  .66

 الرابع عشر فتسجل عشر حتى الثالث، ویمكن االنسحاب من األسبوع (w) وتسجل عالمة منسحب صلیةالدراسة الف

(WF)،  مع مراعاة الحد األدنی للعبء الدراسي(المساقات)ویفقد الطالب حقه في استرداد رسوم ذلك المساق أو ،. 

 .التراکميمعدله الفصلي أو في ( w) ال تحتسب درجة المساق الذي ینسحب منه الطالب .62
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الطالب وفق اإلجراءات المحددة لذلك، مع مراعاة  االنسحاب من مساق أو أکثر هو إجراء رسمي یجب أن یستکمله .63

لیتحصل علی ( WF)وتحتسب في  الموافقات المطلوبة لالنسحاب، وإال اعتبر مخالفًا ألنظمة الجامعة الحصول علی

 .معدله التراکمي کصفر جامعي عالمة منسحب برسوب

یعطی عالمة غیر (  I)إلی حین استکمال المتطلبات، وفق  ا سمح للطالب بتأجیل إتمام متطلبات إنهاء أي مساقإذ .64

 .التعلیمات الخاصة بذلك مکتمل

 .انسحب من مساق أو أکثر ال یُعفی الطالب من أيٍّ من إلتزاماته المالیة للجامعة إذا .65

 :اإلرشاد األکادیمي ومسؤولية المرشد(  ١٧) مادة 

 .ة/اإلرشاد من بدایة السنة الثانیة حتی تخرج الطالب یحدد عمید الکلیة مرشًدا لکل مستوى، بحیث یتولی المرشد .6

 .والتسجیل باستثناء الطلبة المحولین أو المجسرین سنة أولی اإلرشاد یکون من اختصاص عمادة القبول .2

النصح واإلرشاد للطالب بخصوص المساقات التي ویقدم  یتولی المرشد اإلشراف علی اختیار المساقات المطلوبة، .3

متعلقة بمسیرة الطالب األکادیمیة في  یسجلها في کل فصل، وبکل ما یتعلق باإلنذارات، أو أي أمور أخرى یرغب أن

 .الجامعة

ذلك السحب واإلضافة بموافقة المرشد األکادیمي قبل  یجب أن یکون أي تغییر في برنامج الطالب الدراسي بما في .4

 .التسجیل النهائي عتمادا

 المتعلقة بتسجیل طالب المستوى المشرف علیه، من حیث یمنح المرشد األکادیمي صالحیة الدخول علی قاعدة البیانات .5

 .کشف العالمات للفصول السابقة، والتسجیل، والسحب، واإلضافة

 :المواظبة(  ١٨) مادة 

الصفیة  والمناقشات النظریة والعملیة والتطبیقیة کلها، فالمشارکة یشترط المواظبة لجمیع طلبة الجامعة في المحاضرات .6

 .رکن أساسي لنظام الساعات المعتمدة

من الساعات التدریسیة للمساق، والحضور هنا ( ٪ ١٥)یشترط للنجاح في أي مساق أن یحضر الطالب ما ال یقل عن  .2

في قاعات الجامعة، وحضور  نظریة أو العملیةفي المحاضرة بشکل حي في أوقات المحاضرات ال یعني مشارکة الطالب

 .الغیاب بعذر مقبول من الساعات التدریسیة إذا کان( ٪٠٠)

 .في ذلك النشاط( صفر)علی  في حال الغیاب بدون عذر مقبول عن أي نشاط یحصل الطالب .3

ض ذلك بالتنسیق مع ة أن یقوم بتعوی/یجب علی الطالب في حالة الغیاب عن المختبر أو المساق العملي بعذر مقبول .4

 .ذلك النشاط في( صفر)ة علی /المساق، وفي حال عدم التعویض یحصل الطالب مدرس

لالمتحان النهائي لذلك المساق، ویعد منسحبًا منه، ویمنح  إذا لم یلتزم الطالب بالبند السابق فإنه یحرم الطالب من التقدم .5

 (.جامعي صفر)

 القبول عمادةویتم إعالم  (w) المساق، ویمنح عالمة منسحب منسحبًا من إذا کان تغیب الطالب بعذر مقبول، فیعتبر .1

 .والتسجیل في حال الموافقة

وانقطعت به ظروف السفر بالتقدم لإلمتحان بالخارج  ساعة ٦٢یسمح للطالب الخریج والمتبقی علی تخرجه أقل من  .7

 .ترتأیه إدارة الجامعة حسب ما

 .ویرفع تقریًرا دوریًا بذلك لرئیس القسم الطلبة وغیابهم،یکون المحاضر مسؤواًل عن کشف حضور  .8

 .مواد وإعالنات صدرت أثناء غیابه في جمیع حاالت الغیاب یکون الطالب مسؤواًل عما فاته من .9
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 :التقویم األکادیمي السنوي(  ١٩) مادة 

، واالمتحانات، واألعیاد، والعطل فیه بدء العام الدراسي یصدر مجلس الجامعة سنویًا قبل بدایة کل عام تقویًما یحدد .6

 .وینشر علی موقع الجامعة الرسمیة

 .والجمعة تعطل الجامعة یومین من کل إسبوع، هما یومي الخمیس .2

 :العذر المقبول (  ٢١) مادة 

 الوفاة من/ المختصة في الجامعة وتشمل علی سبیل المثال العذر المقبول هو الذي یقدمه الطالب، وتوافق علیه الجهات .6

 .معابر سفر خارج البالد وإغالق–( أیام ٣) الدرجة األولی والثانیة لمدة 

أو بشهادة من مستشفی ومصادق علیه من ( أیام ٣) من  العذر المرضي المدعم بشهادة من طبیب الجامعة إذا کان أقل .2

 .طرقحوادث ال-حاالت الوالدة /وتشمل علی سبیل المثال( أیام ٣) الجامعة إذا کان أکثر من  طبیب

زوال سبب الغیاب، أو أسبوعین من تاریخ االنقطاع عن  في جمیع األحوال علی الطالب إثبات العذر خالل ثالثة أیام من .3

 .أیهما أقصر  الدراسة

 :الساعات المکتبية(  ٢١) مادة 

 :التالیة بالشروطمعتمدة إذا لم تکن مطروحة في الفصل، ( ساعات ست ١) یسمح للطالب بتسجیل ساعات مکتبیة بحد أقصی 

 .أن یتوقف تخرجه في ذلك الفصل علی النجاح فیهما .6

ساعة  22المساقات من داخل الجامعة أو خارجها وهو  أن ال یتجاوز عبء الطالب الحد األقصی المسموح به سواء .2

 .للخریج

 .ات النهائیةاالمتحانات في األسبوع السابق لالمتحان یتولی مجلس القسم تعیین مدرس للمساق المکتبي، وتتم .3

بتحدید ساعة محاضرة أسبوعیًا مع الطالب، وشرح ما  یلتزم عضو هیئة التدریس الذي یدرس الساعات المکتبیة .4

 .وکذلك یعقد امتحان نصفي وامتحان نهائي یحتاجه،

 للبت في ویقوم رئیس القسم برفع توصیة للعمید خالل أسبوع یتقدم الطالب بطلبه للساعات المکتبیة خالل فترة التسجیل، .5

 .طلبات الساعات المکتبیة المقدمة

 :شروط التخصص(  ٢٢) مادة 

عنها  المختلفة في الکلیة، وفق الشروط المعدَّة والمعتمدة ، والمعلن یقوم مجلس کل کلیة بتنسیب طلبته علی التخصصات .6

 .ذلك مراعاة رغبة الطلبة کلما أمکن للطالب مسبقًا، وبما ال یتعارض مع بنود هذا النظام، مع

یحددها  استیعاب القسم یقبل الطلبة حسب الشروط التنافسیة التي إذا زاد عدد الطلبة المتقدمین للتخصص في قسم ما عن .2

 .مجلس الکلیة

 :االمتحانات(  ٢٣) مادة 

 لنصفیةاألکادیمي للجامعة، ویعلم الطلبة بجدول االمتحانات ا یعلن عن مواعید االمتحانات النصفیة والنهائیة في التقویم .6

 .التسجیل للفصل أثناءوالنهائیة 

  .یکون االمتحان النهائي شاماًل للمنهج الدراسي کاماًل  .2

 یجب أن تظهر علی صفحة الطالب، وتعرض في یعلم الطلبة بتوزیع عالمات المساق ضمن خطة المساق التي .3

 .المحاضرة األولی
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وإدخالها علی برنامج الجامعة اإللکتروني، وعن  بمساقه مدرس المساق مسؤول عن تصحیح أوراق االمتحانات الخاصة .4

ورقیة موقعة ومؤرخة إلی رئیس القسم، ضمن المدة  العالمات إلی الکشوف بشکل صحیح ونهائي، وعن تسلیم نسخة نقل

 .یحددها مجلس الجامعة التي

حسب  ق موقعة ومعتمدةاألکادیمیة بکشوفات ورقیة لدرجات کل مسا یحتفظ رئیس القسم، وعمید الکلیة، وکذلك الشؤون .5

 .األصول

 .للطلبة تعاد أوراق االمتحانات النصفیة والقصیرة بعد أن تصحح .1

 .لجنة االمتحانات المرکزیة ومن ثم تتلف تحفظ أوراق االمتحانات النهائیة لمدة أربع فصول دراسیة في .7

تعتبر عالمته في ذلك االمتحان  عذر یقبله مجلس الکلیة کل من یتغیب عن امتحان معلن عنه في األعمال الفصلیة دون .8

 .صفًرا

 .خالل الفصلنصفیة العمادة الکلیة، تعقد امتحانات  في حال غیاب الطالب عن االمتحان النصفي بعذرمقبول من .9

 .تعتبر عالمته في ذلك االمتحان صفًرا في حال تغیب الطالب عن االمتحان النهائي دون عذر مقبول .61

 بطلب خالل الفترة المحددة، وفي حال تم قبول عذره من الشئون ئي بعذر علیه التقدمکل طالب یتغیب عن االمتحان النها .66

 .المحددة من الکلیة المتحانات غیر المکتمل األکادیمیة، علی الطالب االلتزام بتقدیم االمتحانات خالل الفترة

 

 :العالمات(  ٢٤) مادة 

 .ساعاته المعتمدة یجري احتساب العالمة لکل مساق من مائة مع بیان عدد .6

األول وعالمة النصفي الثاني  وعالمة االمتحان النصفي العالمة النهائیة للمساق هي مجموع عالمة األعمال الفصلیة، .2

 .وعالمة االمتحان النهائي

واألنشطة األخرى، کاالمتحانات القصیرة، والشفهیة،  تشمل األعمال الفصلیة لکل مساق االمتحانات التحریریة، .3

من العالمة الکلیة ( ٪ ٢٥)ویخصص لها  والتمارین البیتیة، والبحوث، واألعمال المخبریة، والتطبیقیة، ر،والتقاری

 .شفویة المساق، وقد تشمل عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملیة أو للمساق أو حسب طبیعة

یة، والتدریب، والبحث، ومشروع التربیة العمل: مثل لبعض المساقات( درجة ٦٥٥) یمکن أن یخصص لالمتحان النهائي  .4

 .کلیة عالمته حسب الدلیل المعتمد للتدریب العملي، والتطبیقي لکل التخرج تحتسب

بشکل ( درجة ١٥) إلی ( درجة ٠٠) الحاصل علی  ، ویتم ترفیع درجة الطالب(درجة ١٥) عالمة النجاح في المساق  .5

 .آلي

متطلبات المساق، أو الطالب الذي لم یتقدم لالمتحان النهائي  فتسجل عالمة راسب بشکل تلقائي للطالب الذي لم یستو .1

مکتمل، وال یمکن أن تستبدل عالمة  أقصی نهایة األسبوع الثالث من الفصل التالي، أو بزوال العذر، أوالغیر بحد

 .بعالمة منسحب( راسب)

 (.درجة ٠٥) الصفر األکادیمي هو  .7

 ٠) ، واألبحاث، والتقاریر (درجات ٦٥) القصیرة  علی االختباراتتوزع ( درجة ٢٥) تکون عالمات أعمال الفصل  .8

 .أو حسب ما یرى المحاضر( درجات ٠) الصفیة  ، والمشارکة(درجات

أو المساقات التي تأخذ عالمة  (P)تسجل علی أساس ناجح  ال تدخل ضمن المعدل الفصلي أو التراکمي المساقات التي .9

 .منسحب  أو غیر مکتمل

 للطالب الدرجة األخیرة التي حصل علیها وتدخل ضمن معدله ب في مساق سبق له الرسوب فیه فإنه یسجلإذا نجح الطال .61

أما إذا رسب الطالب في  (R) االعادة أمام الحرف لیدل علی أن المساق معاد ویوضح عدد مرات (R)مع رمز  التراکمي

 .المساق أکثر من مرة ،  فتحسب له درجة الرسوب األعلی إلی حین نجاحه فیه

 .الکلیة، وکذلك النائب األکادیمي قبل إدخالها في سجل الطالب تقر العالمات النهائیة في مجالس األقسام، وموافقة عمید .66
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عالمة هذه المساقات تظهر في سجل الطالب علی  فإنإذا انسحب طالب من مساق أو أکثر، أو انسحب من الجامعة،  .62

 :النحو التالي

 .األسبوع الثاني عشر ال تدخل في احتساب معدل الطالب حتی (W)  عالمة منسحب . أ

تعتبر کعالمة الصفر الجامعي و (WF) برسوب إذا انسحب الطالب بعد األسبوع الثاني عشر تسجل له منسحب . ب

 .الطالبوتدخل في احتساب معدل ( ٪٠٥)

 :ةول التالیایکون توزیع الدرجات کما هو موضح بالجد.  63

 :متطلبات الجامعة: أوالً 

 .م
 طبيعة المقرر

توزيع الساعات 
أعمال  المتعمدة

 الفصل

 ( نظري)إمتحان 
نصف الفصل 

(1) 

 ( نظري)إمتحان 
نصف الفصل 

(2) 

إمتحان 
 نهائي نظري

إمتحان 
 نهائي عملي

 المجموع
111% 

 عملي نظري
 %111 1 01 31 1 21 1 3/2/1 نظري  .1
 %111 30 30 21 1 21 1 1 عملي-نظري  .2

 

 :متطلبات الكلیة والتخصص: ثانیاً 

متطلبات الكلیة أو :ثانیا  -العالمات :  24مادة  -الملف -النظام االكادیمي-عمادة القبول والتسجیل  -موقع الجامعة 

 .التخصص

 

 .م

 طبيعة المقرر

 توزيع الساعات
أعمال  المتعمدة

 الفصل

إمتحان 
( نظري)

نصف 
 (1)الفصل 

إمتحان 
( عملي/نظري)

نصف الفصل 
(2) 

إمتحان 
نهائي 
 نظري

إمتحان 
نهائي 
 عملي

 المجموع

 عملي نظري 111%

 %111 0 50 30 0 20 0 1 نظري  .6

 %111 1 01 10 10 21 1 3/2 نظري  .2

 %111 21 31 10 10 21 1 2 عملي-نظري  .3

 %111 31 31 11 11 21 2/1 1 عملي-نظري  .4

 %111 01 1 31 1 21 3/2/1 1 عملي  .5

 %111 60 0 20 0 20 1 1 مختبرات علوم أساسية  .1
 

 :مراجعة العالمة(  ٢١) مادة 

 النهائي للمساق علی النموذج الخاص إلی عمادة القبول لمراجعة عالمته في االمتحانیجوز للطالب أن یتقدم بطلب  .6

 .الفصل التالي والتسجیل، بحد أقصی نهایة األسبوع األول من بدء الدراسة في

 .وجمعت الدرجات فقط تقتصر المراجعة علی التأکد من أن جمیع األسئلة قد ُصححت، .2
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 ٠) بطلب رسمي للمراجعة، ودفع رسًما غیر مسترد  مقرر بعد إعالن النتائج إال ال یجوز تعدیل العالمة النهائیة ألي .3

 .الرسم کان هناك خطأ في جمع الدرجات، أو عدم تصحیح سؤال فیعاد إذاو( دنانیر

 .إلی الکلیات المعنیة لدراستها تجمع طلبات االعتراض في دائرة القبول والتسجیل، وترسل .4

 واألقرب للتخصص لمشارکة أستاذ المساق في عملیة المراجعة تور األعلی درجة علمیةیقوم عمید الکلیة بتحدید الدک .5

 .خالل أسبوع کحد أقصی

 خاص بتعدیل النتائج موقع من مدرس المساق، ورئیس القسم، یتم رفع نتیجة المراجعة إلی الشئون األکادیمیة علی نموذج .1

 .والعمید، ویتم اعتمادها من النائب األکادیمي

 :عالمة الغير المکتمل (  ٢٦) مادة 

المساق من واجبات، وتقاریر، وبحوث، ومختبرات للطالب الذي لم یستوف متطلبات (   I) تسجل عالمة غیر مکتمل .6

 .من رئیس القسم ومصادقة العمید هواعتماد األسبوع الثالث من الفصل التالي في حال موافقة مدرس المساق حتی نهایة

 النهائي بعذر یقبله عمید الکلیة بتنسیٍب من رئیس القسم،للطالب الذي تغیب عن االمتحان ( I)تسجل عالمة غیر مکتمل .2

 .الخصوص في الموعد المحدد ومصادقة النائب األکادیمي علی أن یتقدم الطالب بطلب بهذا

 .الفصل التالي یتم عقد امتحان غیر المکتمل في األسبوع الثالث من بدء .3

الطالب بتأجیل استکمال دراسة المساق، أو امتحاناته، وذلك في الحاالت التي یقوم فیها (  I)تعطی عالمة غیر مکتمل .4

 .في احتساب معدل الطالبغیر مکتمل (I)التعلیمات الخاصة بذلك وال تدخل إشارة  وفق

 :إعادة دراسة المقرارات(  ٢٧) مادة 

تکون المادة مطروحة في الفصل المراد تسجیلها شریطة أن  یحق للطالب دراسة أي مقرر سبق أن نجح فیه لمرة واحدة، .6

 .فیه

 .تحتسب العالمة األعلی فقط في معدل الطالب .2

فیه یجوز استبداله بمقرر اختیاري آخر وفق الخطة  المساق الذي درسه الطالب ضمن المساقات االختیاریة ورسب .3

 .الدراسیة

 :المعدالت(  ٢٨) مادة 

 :یلي المساقات التي درسها الطالب في ذلك الفصل حیث یحتسب کما النهائیة فيمتوسط حسابي للعالمات  :المعدل الفصلي

 تضرب عالمة کل مساق في عدد ساعاته المعتمدة. 

 تجمع نتائج الضرب. 

 ذلك الفصل یقسم مجموع نتائج الضرب علی عدد الساعات المسجلة في. 

تحسب  التي درسها الطالب سواء نجح فیها، أو رسب، بحیثالمساقات  معدل کافة العالمات النهائیة لجمیع :المعدل التراکمي

 .المعدل، ویحسب بالطرق التي یحسب بها المعدل الفصلي العالمة األخیرة للمساق المعاد حتی تاریخ حساب

 حسابه عالمات المساقات التي تقع ضمن خطة الطالب الدراسیة المعدل التراکمي الذي تدخل في :المعدل التراکمي للتخرج

 .د التخرجعن

 

 



 لجامعة فلسطين النظام األکادیمي

 

 :تقدر درجات المساقات في جامعة فلسطین، کما یلي. ٦

 التقدیر العالمة

 ممتاز 91 - 611

 جید جدا 81 - 89.9

 جید 71 - 79.9

 مقبول 11 – 19.9

 راسب ١٥أقل من 

 

 

 :للطالب کما یلي یظهر التقدیر في الشهادة الجامعیة حسب المعدل التراکمي. 2

 الشهادة الجامعیة تقدیر المعدل التراکمي

 ممتاز مع مرتبة الشرف 95 - 611

 ممتاز 91 - 94.9

89.9 - 81 

 
 جید جدا

 جید 71 - 79.9

 مقبول 15 – 19.9

 راسب 15أقل من 

 

 .والخطة األکادیمیة للطالب ال تدخل ضمن المعدل التراکمي إال درجة المساقات التي تتفق.أ  .6

 .الطالب في جامعة فلسطین المساقات التي درسهایحسب المعدل التراکمي علی أساس  .2

 .تحسب جمیع المعدالت ألقرب منزلة عشریة واحدة  .3

إعادة دراسة أي مساق لمرة واحدة فقط، وتحتسب  یجوز للطالب خالل فترة الدراسة وقبل إتمام إجراءات التخرج .4

في کشف الدرجات للمساق الذي (U( )Upgrading)العالمة األعلی فقط في المعدل التراکمي، وتظهر عالمة للطالب

 . تم إعادته

الدراسیة،  المساقات المختلفة التي درسوها مرتبة حسب الفصول تحتفظ الکلیة بسجالت ورقیة وافیة لدرجات الطلبة في .5

 .وتکون أساًسا للمرشد

القسم، والعمید، ، ورئیس المساقمساق موقعة من مدرس  تحتفظ الکلیة بنسخة ورقیة من عالمات االمتحانات لکل .1

 .األکادیمي، ویحتفظ النائب األکادیمي بصورة منها والنائب

 :شروط مرتبة الشرف .7

 .فما فوق( ٪١٠)أن یکون معدله التراکمي . أ

 .عد م رسوب الطالب في أي مساق دراسي أثناء الدراسة . ب

 .عدم االنقطاع عن الدراسة بدون عذر . ت
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 .فصلي بتقدیر ممتاز أن یحصل الطالب في جمیع الفصول الدراسیة علی معدل . ث

 .عدم صدور أي قرار تأدیبي بحق الطالب أثناء فترة دراسته . ج

وحصل علي معدل فصلي تقدیر جیدجدا في أي فصل أثناء  یمنح مرتبة الشرف الثانیة إذا انطبقت علیه الشروط السابقة، . ح

 .الدراسة

 

 

 

 

 :الغش في االمتحانات(  ٢٩) مادة 

ل إلی لجنة الضبطفي حال ضبط الطالب محاواًل . 6  .الغش یحوَّ

 .تطبق الئحة نظام ضبط مخالفات الطلبة. 2

 :التحذیر األکادیمي(  ٣١) مادة 

، عدا کلیة طب األسنان فیوجه (٪١٠)تراکمي أقل من  یوجه التحذیر األکادیمي إلی کل طالب یحصل علی معدل .6

 (.٪٠٥)األکادیمي إذا قلَّ معدل الطالب التراکمي عن   التحذیر

 .بالجامعة ه التحذیر األکادیمي للطالب بعد مرور فصلین علی التحاقهیوج .2

 مدة ال تتجاوز فصلین دراسیین من تاریخ التحذیر، وذلك برفع إذا وجه للطالب تحذیٌر أکادیمٌي فعلیه أن یلغي التحذیر في .3

لی في کل فصل بعد صدور فأع( ٪٠٥)علی معدل  من هذه المادة، أو حصوله( ٦) معدله التراکمي، کما ورد في البند 

 .األکادیمي التحذیر

 . ساعة معتمدة  ٦٢ ال یسمح للطالب الخاضع للتحذیر األکادیمي أن یسجل أکثر من .4

 .ال تنطبق البنود الواردة أعاله علی الدورة الصیفیة .5

 :الفصل األکادیمي المؤقت(  ٣١) مادة 

أي فصل من الفصول الدراسیة باستثناء الفصل األول من  في (٪ ٠٠)یفصل الطالب من القسم إذا قل معدله التراکمي عن . ٦

 .في الجامعة التحاقه

ولمدة  التحذیر األکادیمي لمدة فصل دراسي واحد في المرة األولی، یفصل الطالب فصاًل مؤقتًا من القسم إذا أخفق في إلغاء. ٢

 .عام کامل في المرة الثانیة

 .کلیته، ویحول إلی کلیة أقل مستوى رة الثانیة یفصل منإذا أخفق الطالب في إزالة التحذیر للم. ٣

معتمدة لطالب الهندسة ( ساعة ٦٦٥) معتمدة أو ( ساعة ١٥) یستثنی من الفصل األکادیمي المؤقت الطالب الذي أتم بنجاح. ٤

جامعة أو کلیة  تلك الساعات درسها في الجامعة أو في معتمدة لطالب طب األسنان، سواء کانت( ساعة ٦٠٥) والصیدلة أو 

 .االلتحاق في جامعة فلسطین، وتم معادلتها للطالب أخرى قبل
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الفصل النهائي أن یحول لکلیة أخرى أو تخصص آخر في  یحق للطالب المفصول أکادیمیًا في المرة األولی أو الثانیة وقبل. ٠

سم أو الکلیة، ویحتسب له من المساقات تلك في ذلك الق الکلیة بعد انتهاء مدة الفصل المقررة إذا استوفی شروط القبول نفس

 .الطالب أن یحول إلیه أتمها بنجاح، والتي تتفق مع الخطة األکادیمیة للقسم الذي یرید التي

 :تأجيل الدراسة(  ٣٢) مادة 

 نهایة فترةلذلك إلی دائرة القبول والتسجیل، في مدة أقصاها  علی الطالب أن یتقدم بطلب التأجیل، وفق النموذج المعتمد .6

إضطراریة ومقنعة بموافقة الشئون األکادیمیة، وتبلغ  السحب، ویجوز النظر في طلبات التأجیل بعد هذه المدة ألسباب

 .للطالب القبول والتسجیل الکلیات المعنیة بذلك، والمشرف األکادیمي دائرة

 نت متقطعة أو متصلة خالل فترة دراستهدراسیة، سواء کا یجوز للطالب أن یؤجل دراسته لمدة ال تزید عن أربعة فصول .2

 .بالجامعة

 .ال یجوز للطالب المحذَّر أکادیمیًا أن یؤجل دراسته .3

 .االضطراریة وموافقة النائب األکادیمي لمجلس الکلیة حق النظر في زیادة مدة التأجیل في الظروف .4

 .جة الجامعیةللحصول علی الدر ال تُحتسب مدة التأجیل من الحد األعلی للمدة المسموح بها .5

في جامعة أخرى خالل مدة التأجیل أن یحصل علی إذن  علی الطالب الذي یؤجل دراسته في الجامعة، ویرغب بالدراسة .1

الجامعة التي یرغب أن یدرس فیها معترفًا بها، وتکون  من عمید ُکلیته وموافقة النائب األکادیمي، شریطة أن تکون مسبق

 .ظامفیها وفقًا ألسلوب االنت الدراسة

 بنجاح کحد( ساعة معتمدة ٣٥) المنتقل إلیها إال إذا أنهی فیها  ال تؤجل الدراسة للطالب المستجد في الکلیة، أو الطالب .7

 .أدنی، ویجوز لمجلس الجامعة استثناء ذلك لظروف خاصة

 المستحقة علیه منفي رصیده المالي، وتخصم من رسوم الطالب  تحتفظ الجامعة للطالب بجمیع الرسوم للمساقات المؤجلة .8

 .بالجامعة قبل الجامعة في أول فصل دراسي یعود فیه الطالب للدراسة

لالتحاق  الطالب مقعده في الجامعة، ویستطیع تقدیم طلب جدید في حال تجاوز الطالب الفترة المسموح بها للتأجیل یفقد .9

 .وجدت بها، ویحق للجامعة إلزام الطالب بخطة جدیدة إن

 :طاع عن الدراسة وإعادة القيداإلنق(  ٣٣) مادة 

 :عن الدراسة یُعاد قیده بالشروط التالیة إذا لم یتم تأجیل دراسة الطالب وفقًا للمادة السابقة، وانقطع. ٦

 .إذا قدم عذًرا یقبله مجلس الکلیة والنائب األکادیمي . أ

 .أال تزید مدة االنقطاع عن الدراسة عن أربعة فصول دراسیة . ب

 .ساعة معتمدة علی األقل(  ٣٥) أن ینجح في  . ت

 .وحتی نهایة فترة التسجیل یتقدم الطالب بطلب إلعادة قیده قبل بدء الفصل الدراسي، . ث

 (.دیناٍر ٠٥) دراسي وبحد أقصی  عن کل فصل( دیناًرا ٢٥) یسدد الطالب غرامة انقطاع قیمتها  . ج

 .لنیل درجة البکالوریوسالمسموح بها  تحتسب مدة االنقطاع عن الدراسة من الحد األقصی للفترة. ٢

 :اإلنسحاب من الجامعة(  ٣٤) مادة 

وفق اإلجراءات وإال اعتبر مستنکفًا إال في الحاالت  االنسحاب من الجامعة هو إجراء رسمي یجب أن یستکمله الطالب

 :أن یقوم بما یلي باالنسحاب رسمیًا من الجامعة والطارئة، وعلی الطالب الذي یرغب االستثنائیة

 .الطلب الخاص باالنسحاب لدى دائرة القبول والتسجیلتعبئة  .6



 لجامعة فلسطين النظام األکادیمي

 

 .الحصول علی موافقة النائب األکادیمي .2

 .الطالب المنسحب من الجامعة یفقد مقعده .3

 .للجامعة، یتقدم بطلب تسجیل جدید إذا سحب الطالب ملفه من الجامعة، ورغب في العودة .4

 .استمرفي انقطاعه من الدراسة فترة تزید عن سنتین الجامعة غیر ملزمة باالحتفاظ بسجل الطالب األکادیمي إذا .5

 :الفصل النهائي من الجامعة(  ٣١) مادة 

 :یفصل الطالب من الجامعة في إحدى الحاالت التالیة .6

 .الحصول علی الدرجة العلمیة المطلوبة إذا استنفد المدة القصوى المسموح له بها في الجامعة دون .2

 .التحذیر خالل المدة القانونیة أکادیمیًا للمرة الثانیة من إزالةإذا لم یتمکن الطالب المحذر  .3

 .إذا صدر بحقه قرار تأدیبي یقضي بذلك .4

مجلس الجامعة، وال یسمح للطالب المفصول نهائیًا من  ال یتم فصل أي طالب بموجب أحکام هذا النظام إال بقرار من .5

 .األکادیمي وموافقة رئیس الجامعة توصیة النائبأن یلتحق بها ثانیة إال بقرار من مجلس الکلیة و الجامعة

 :قواعد وشروط التخرج(  ٣٦) مادة 

 .في تخصصه أن ینجح الطالب في جمیع المساقات المطلوبة حسب الخطة .6

 .األسنان لکلیة طب( ٪ ٠٥) و( ٪ ١٠)الحصول علی معدل تراکمي  .2

 .أن ال یتجاوز الحد األعلی لسنوات التخرج .3

 .الخطة الدراسیة التدریب المیداني المطلوبة حسب أن یکون قد أنهی ساعات .4

 .في عمل تعاوني( ساعة ٣٥) أن یکون قد أنهی  .5

 :إجراءات التخرج(  ٣٧) مادة 

 تخرجهم في األسبوع العاشر من کل فصل وتعرض علی موقع تقوم دائرة الخریجین بإعداد قوائم بأسماء الطلبة المتوقع .6

 .الخریجین

 من ورود اسمه في القوائم المتوقع تخرجهم، ومراجعة وحدة مع نهایة الفصل الدراسي التأکد علی الطالب المتوقع تخرجه .2

القبول والتسجیل متحققًا من بیاناته، واسمه باللغتین  الخریجین وتعبئة النموذج الخاص بالخریج، وإعادته إلی عمادة

 .واإلنجلیزیة، ومطابقة ذلك مع بیانات جواز السفر العربیة

 .الدوائر المعنیة، حسب النموذج الخاص بذلك ب الخریج الحصول علی براءة ذمة من الجامعة منعلی الطال .3

لمستحقیها في نهایة کل فصل دراسي بعد إقرارها ( عالمات کشف –شهادة تخرج  –بطاقة خریج )تمنح وثائق التخرج  .4

 .مجلس الجامعة من

 :أحکام عامة(  ٣٨) مادة 

 .وذلك ابتداء من التحاقه بالجامعة، وحتی تخرجه منها بإعداد سجل أکادیمي لکل طالب،تقوم دائرة القبول والتسجیل  .6

 .بالبیانات األکادیمیة عن طلبتها بصورة منتظمة تقوم دائرة القبول والتسجیل بتزوید الکلیات المختلفة .2

 ي أحد أقسام الکلیة، والتحقق مناألکادیمي للطالب المسجل ف عمادة الکلیة بالتنسیق مع األقسام مسئولة عن متابعة السیر .3

 .المرشد األکادیمي استیفائه لشروط التخرج، وعلیها أن تُبلغه بذلك فصلیًا من خالل

االطالع علی التعلیمات الصادرة عن جامعة فلسطین  ، أو بعدم(بالنظام األکادیمي)ال یجوز االعتذار بعدم العلم  .4

 .هذا النظام بخصوص

 .في أي أمر لم یرد في هذا النظام ولة بتفسیر هذا النظام، أو البتمجلس الجامعة هو الجهة المخ .5



 لجامعة فلسطين النظام األکادیمي

 

 في حال حدوث أي تعارض بین النظام األکادیمي لجامعة رئیس الجامعة أو من یفوضه هو الجهة الوحیدة المخولة للبت .1

 .جلس الجامعةشراکة مع جامعة فلسطین مع مصادقة م فلسطین واألنظمة األکادیمیة ألي جامعة أخرى تدخل في اتفاق

 .رئیس الجامعة إلی حین صدور قرار مجلس الجامعة کل ما لم یغطِّه النظام یتم تغطیته بقرار مجلس جامعة أو قرار .7

الطلبة الملتحقین بالجامعة في الفصل األول من طبق علی یو( 2165-2164) إعتباًرا من العام الدراسي  بهذا النظامیعمل  .8

 .(2165-2164)  العام األکادیمي

 .األنظمة األکادیمیة التي کانت ساریة عند قبولهم الطلبة المسجلون في الجامعة قبل ذلك التاریخ تسري علیهم .9


