
1 

 

/5105 

 وكميات المجتمع الكليات الحكوميةتعميمات الدراسة في 
 برامج الدبموم

 

 ، م5105 لسنة وكميات المجتمع الكميات الحكوميوفي لبرامج الدبموم تسمى ىذه التعميمات تعميمات الدراسة        (0)المادة 
  .5105/5106 الدراسي العامويبدأ العمل بيا اعتبارًا من الفصل الدراسي األول من                   

 يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة خالف ذلك:      (5المادة )    
 
 وزارة التربية والتعميم العالي. :    ـوزارةالـــ  -0
 وزير التربية والتعميم العالي. :     ــرالوزيــ  -5
 كميات المجتمع.و , الكميات الحكوميةفمسطين التقنية، كميات  :      ةــيــالكم  -3
 . /مدير الكميو  عميـد الكميـة :   /المدير دالعميـ  -4
 قسم يقدم برنامجًا تعميميًا او برامج تعميمية محددة تؤدي إلى منح درجة عممية. :   ــم القســـ  -5

 :    ـجالبرنامــ  -6
 

فصــول  أربعــةمــة النانويــة ع تقــل مــدة الدراســة فيــو عــن مجــال مــن مجــاعت التعمــيم والتــدريح بعــد المرح
 دراسية، ويشتمل عمى تخصص دراسي واحد أو أكنر.

 :  ـصـالتخصـ  -7
 

مجموعـة مـن المـواد التعميميـة فـي حقـل واحـد مــن برنـامج واحـد يـؤدي النجـاح فييـا إلـى الحصـول عمــى  
 .عتماد والجودهلإلو عمى ان يكون التخصص معتمدا من قبل الييئو الوطني ،مصدقة الكمية

 اجراءات التسجيل وانتظم عمى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المحدد. أكملكل طالح  :  ةــح الكميطال  -8

 المادة التعميمية )المساق( :  -9
 

تقدم خالل فصل دراسي واحـد ويخصـص ليـا عـدد مـن السـاعات )مع او بدون جزء عممي( مادة دراسية 
 المعتمدة.

 دة  :معتمــالساعــة ال  -01
 

مـدتيا مـن أسـبوعية ، أو جمسـة عممـي  أسـبوعاً  06ولمـدة أسـبوعية  دقيقـو( 51)نظريـة  ساعة دراسـية
 أسبوعًا.  06ساعة زمنية )في المختبر أو التدريح العممي( ولمدة  5-3

 م. بما في ذلك مدة اعمتحانات وجمسات التقييفعميا ستة عشر أسبوعًا دراسيًا  : ـيــل الدراسـالفصـ  -00
   بما في ذلك مدة اعمتحانات وجمسات التقييم. فعميو نمانية أسابيع دراسية ـل الصيفــي :ـالفصـ  -05
 .وفصل صيفي اختياريمن فصمين دراسيين )العام اعكاديمي( تتكون السنة الدراسية  :   ـةـة الدراسيـالسن  -03
 مية دراستيا والنجاح فييا، بغض النظر عن تخصصاتيم.مساقات محددة يجح عمى جميع طمبة الك ىي ـة  :ــات الكميمتطمبـ  -04
 مساقات محددة يجح عمى جميع طمبة القسم المعني دراستيا والنجاح فييا. ىي ـم  :ــات القسمتطمبـ  -05
 ىي مساقات محددة يجح عمى جميع طمبة التخصص في القسم المعني دراستيا والنجاح فييا. ص :متطمبـات التخصـ  -06
 سحح الطالح تسجيمو لمساق معين في فترة السحح واإلضافة )حسح التعميمات(. :      ـح   ـالسحــ  -07
 إضافة الطالح لمساق معين في فترة السحح واإلضافة )حسح التعميمات(. :     ـة   ـاإلضافــ  -08
 يمات(.سحح مساق، أو مساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة لمسحح )حسح التعم :     اح ــاعنسحـ  -09
 بموافقو رسميو الى فصل عحق تسجيل مساق أو مساقات في فصل معين تأخيرىو  :         لـــأجيـالت  -51

 :       اع ـاعنقطــ  -50

 
 

) حسـح الـوارد فـي  سمح بـذلكو ترسمي موافقوعن الدراسة بدون  التغيحعدم التسجيل لمفصل الدراسي أو 
                                                                التعميمات (.
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55-  
 

 قبل تسجيل الطالح لذلك المساق وفق والنجاح فييا  المتطمبات السابقة لمساق دراسي: ىي مساقات محددة عمى الطالح دراستيا 
 (.لح تسجيل أي مساق لو متطمح سابق رسح فيو بسبح الغياحالخطة الدراسية )ع يحق ألي طا

53-  

 
 

ة لمساق دراسي : ىي مساقات محددة يجح عمى الطالح دراستيا في فصل سابق أو تسجيميا في نفس الفصل المتطمبات المتزامن
 بتنسيح من الدراسي، الذي يسجل فيو لذلك المساق وفق الخطة الدراسية أو كان تخرجو يتوقف عمى تسجيل ىذا المقرر ومتطمبو )

 (.األكاديمي وموافقة العميد رئيس القسم
 %( فما فوق في المساق.51حصول الطالح عمى عالمة ) : ح في المساقعالمة النجا  -54
 %(.35ىو الحد األدنى لعالمة الرسوح )صفـــر الكميــــة :       -55

 

في التخصصات التي تقدميا الكميات  )الدبموم( تقر الوزارة الخطط الدراسية التي تؤدي الى منح الشيادة الجامعية المتوسطة  -(3المادة )
            .تنسيبات مجالس الكمياتعمى بناء 

 :واعلتحاق (   القبول4المادة )
النانوية العامة )التوجييي(أو مـا يعادليا،التقـدم الدراسو في شيادة  % فأعمى51والحاصل عمى معدل يحق لمطالح الناجح  -0

 بطمح لاللتحاق باحد تخصصات الدبموم المطروحو في الكمية. 
 واعلتحـاق القبـول فـتج بـاح لمطمبو مع بداية الفصل الدراسي اعول من العام اعكاديمي,ويمكن اقواعلتح يفتح باح القبول -5

 المقاعد الشاغره.اعمكانات و مفصل الدراسي الناني اذا توفرت ل

 -يتم قبول الطمبة في الكميات  وفق ما يمي:  -               3
 .المعتمدةس القبول ، وفق أسفرع شيادة الدراسة النانوية العامة لمطالح -
 رغبة الطالح. -

  الطاقة اإلستيعابية لمكمية .  -            

 .تسمسل معدعت النانوية العامة لمطمبة المتقدمين  -             

 ان يكون عئقا صحيا لمتخصص الذي يقبل فيو. -            
 اجتياز امتحان القدرات إن وجد. -            
 تعميمات وأنظمة الوزارة التي تقرر بيذا الخصوص. وحسح -            

 
 

 الطالح في الحاعت التالية :أو تسجيل يمغى قبول  -4 
 أ. اذا لم يستكمل اجراءات التسجيل خالل المدة المحددة لذلك.   

 . إذا لم يمتحق بالبرنامج خالل المدة المحددة لاللتحاق.ح
 . إذا نبت عدم صحة الونائق المقدمة منو.ج
 إذا كان القبول مخالفًا لمتعميمات الصادرة بذلك الخصوص. .د                
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 مدة الدراسة والنصاح الدراسي في الكمية
وع تحسح  دراسية في حدىا اععمى صول اسية في حدىا اعدنى وسبعة ف(     مدة الدراسة في التخصص الواحد اربعة فصول در 5المادة)  

 .الفصول الدراسية الصيفية من ضمنيا
    .                  ساعة معتمدة 08 لمطالح في الفصل الدراسي الحد اععمى لمنصاح .أ  (   6المادة)

 :الحاعت التاليو أي مني ساعة معتمدة ف 50 في الفصل الدراسي لمطالح يجوز أن يكون الحد األعمى لمنصاح .ح              
 .ة فأكنرساعو معتمد 71اذاكان عدد ساعات التخصص  -0                     
 اذا كان الفصل الدراسي ىو فصل التخرج . -5                     
 .فأعمى  %81اذا كان المعدل التراكمي لمطالح -3                     

 ساعات معتمدة و يجوز أن يكون الحد األعمى لمنصاح في الفصل 01اح في الفصل الصيفي الحد األعمى لمنص .ج              
 إذا كان الفصل الصيفي ىو فصل التخرج لمطالح.وفقط فقط ساعة معتمدة  00 الصيفي                     

 )في حال عدم معميد في حاعت اسننائية، ويجوز لمعتمدة ةساع 05الحد األدنى لمنصاح في الفصل الدراسي لمطالح  .د              
           ساعات معتمدة. 9أن يكون الحد األدنى  طرح مساقات اخرى لمتسجيل(                  

    معتمده. ( ساعات05عن)دراسي بعد الفصل الرابع من دراستو يجوز ان يقل نصاح الطالح في أي فصل  .ه              
  .الدراسي لمطالحفي الفصل منصاح الحد األعمى ل سح مادة النشاط الرياضي من ضمنو. ع تحت              

 ز. يجوز منح الطالح فصال دراسيا استننائيا واحدا فقط اذا كان قد انيى جميع متطمبات التخصص بنجاح ويحتاج                
 %.61الفصل الدراسي لرفع معدلو الى ليذا                   

                  
 مما يمي:عالمة المادة النظرية %( وتتكون  011) تعميمية(    أ. العالمة الكاممة لممادة ال7المادة )

   

 %(  41عالمة امتحان نياية الفصل )  -0  
 .عا باسبو معيقل عن امتحانان معمنين قبل عقدى أنعمى  %(/ 41) خالل الفصلعالمة اعمتحانات   -5                     

 %( 51)والمشاركة  عالمة اعبحاث والتقارير -3
  

قبــل موعــد عقــد  ح. تعــاد كافــة اوراق اإلمتحانــات اليوميــة التــي يــتم اجراؤىــا لمطالــح خــالل الفصــل بعــد تصــحيحيا لمطمبــة
 .أما اإلمتحانات العممية واألبحاث فيتم اعالم الطالح بعالمتو بيا  عمى األقل يناعمتحان الذي يميو بأسبوع

 والنيائيـ اتإلمتحانـبدايـة فتـرة اقبـل  اتالمسـاقجميـع مجمـوع عالماتـو خـالل الفصـل )أعمـال الفصـل( فـي ب عمم الطالحج.ي
 مراجعة محاضر المساق في أي عالمة من خالل رئيس القسم . ومن حقو ، باسبوع عمى اعقل

قبـول والتسـجيل عمـى لوحـات اإلعالنـات النيائية قبـل موعـدىا باسـبوعين مـن قبـل قسـم ال اعمتحاناتبرنامج  إعالند. يتم 
 الخاصة بذلك في الكمية . 

 ه. محاضر المساق ىو المسؤول عن تصحيح األوراق الخاصة ونقميا الى النموذج الخاص وتسميميا.  
بعـد  فصـل دراسـيمـدة  أو عمـادة الكميـة و. يتم اإلحتفاظ بـدفاتر اإلجابـات لإلمتحانـات النيائيـة فـي قسـم القبـول والتسـجيل

  .النتائج، نم تتمف بعد ذلك إعالن
 من قسم القبول والتسجيل بعد مصادقة مجمس الكمية عمييا .  النيائيةً . يتم إعالن النتائج ز
 %( .51عالمة النجاح في المادة التعميمية ) .ح
  %( 35تسجل عالمة نيائية عي مادة تعميمية اقل من صفر الكمية ) ع .ط
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وفقا  منيما جزءبنسبة الساعات المعتمدة المخصصة لكل  النظري والعمميعميمية ذات الجزئين لمادة التعالمة اتوزع  .ي

 .ك من نفس المادة +لمبندين أ 
 
 مما يمي: )بدون جزء نظري(دة العمميةالماتتكون عالمة  .ك

 عمى اعقل. %( 61) عالمة اعمال الفصل الدراسي -0
 %( عمى اعكنر. 41) عالمة امتحان نياية الفصل  -5

 
 

يحسح المعدل الفصمي بقسمة مجموع نواتج ضرح عالمة كل مادة تعميمية بعدد ساعاتيا المعتمدة عمى مجموع  -أ     (8المادة )
 الساعات المعتمدة التي درسيا الطالح في ذلك الفصل.

                   
 

 
 عدد ساعاتيا المعتمدة(× مجموع )عالمة المادة )لمفصل المحدد( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = صميالمعدل الف
 مجموع )عدد الساعات المعتمدة لذلك الفصل( 

نواتج ضرح عالمة كل مادة تعميمية بعدد ساعاتيا المعتمدة عمى مجموع  مجموع يحسح المعدل التراكمي بقسمة -ح               
, تحسح ساعاتيا مرة واحده الماده المعادهحساح ذلك المعدل )الساعات المعتمدة التي درسيا الطالح حتى تاريخ 

 .(وتحسح العالمو الجديده
 

 
 عدد ساعاتيا المعتمدة(× مجموع )عالمة المادة )كل المواد في كل الفصول( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = المعدل التراكمي
 ل(مجموع )عدد الساعات المعتمدة لكل الفصو  

 
 أو منيا ساح المعدل التراكمي المواد التي درسيا الطالح في كمية اخرى سواء أكان الطالح منقوعتحايدخل في  -ج                

  .الدراسية لمتخصص في الكمية الحاليوتوافق الخطة  كانتو بناء عمى موافقة عميد الكمية  فييا درسيا
 

ت وافية لعالمات الطمبة في المواد التعميمية المختمفة التي درسوىا منظمة بحسح الفصول (     أ. تحتفظ كل كمية بسجال9المادة)
 الدراسية.

فرا، اما اذا يعطى عالمة ذلك اعمتحان ص عميد الكميةاذا تغيح الطالح عن امتحان نياية الفصل دون عذر يقبمو  .ح              
 , يسجل مالحظو عمل من تاريخ الغياح(نالنة ايام العذر خالل )عمى ان يتم تقديم  تغيح عنو بعذر يقبمو العميد

 . الالحق الفصل الدراسي بدايةلو امتحان في مدة اقصاىا اسبوعان من  رىيجلتمك الماده و  (غير مكتمل)                
اما اذا  ،ذلك اعمتحان صفرا عالمةيعطى ف رئيس القسم اعكاديمييقبمو  اذا تغيح الطالح عن امتحان يومي دون عذر ج.              

فيجرى لو اعمتحان وفق  عمل من تاريخ الغياح(، نالنة ايام)عمى ان يتم تقديم العذر خالل  تغيح عنو بعذر مقبول
 يضعو مدرس المادة .خاص ترتيح 
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ة عالمتو في اإلمتحان النيائي فـي يجوز لمطالح ان يتقدم بطمح الى العميد )من خالل قسم القبول والتسجيل( لمراجع د.              
 .من تاريخ اعالن النتائج مقابل دفع الرسوم المطموبة اسبوع مساق معين خـالل 

ورئيس القسم المعني ومحاضر عمى األقـل  أو من ينوح عنونائح عميد الكمية األكاديمي . تقوم لجنـة مؤلفـة من ه               
ع العالمات وتطابقيا وترفع النتيجة اإلجابـة مرة أخرى والتأكد من جميح دفتر )عمى عمم بيذا المساق( بإعادة تصح

لعميد الكمية لممصادقة عمييا، وفي حالة عدم توفر محاضر آخر يتم استدعاء محاضر المساق نفسو ويعيد التصحيح 
 مرة أخرى بحضور بقية األعضاء. 

من انتياء الفصل  نالنة اسابيعفي مدة اقصاىا جية اعختصاص في الوزارة  الى سجالت عالمات الطمبة ترسل كل كمية .و             
 وتوقيعيا من المعنيين وعميد الكمية. واعتمادىا وذلك بعد تدقيقيا ، الدراسي

 
 

 عمى النحو التالي: وتقدير عالمة الماده الدراسيو التراكميةالفصميو و  يكون تقدير المعدعت -ز            
 
 

  التراكميةو  الفصميو عتتقدير المعد
 التقدير % الحد األعمى % الحد األدنى

 ممتاز 011 91
 جيد جدا 8999 81
 جيد 7999 71
 مقبول 6999 61
  ضعيف 5999 55

 بعد الفصل الدراسي اعول في التراكمي(  55)أقل من 
 تحت اعنذار

 
 يفصل في الفصل الدراسي اعول (  51)أقل من    

 
 

  مة الماده الدراسيوتقدير عال
 التقدير % الحد األعمى % الحد األدنى

 ممتاز 011 91
 جيد جدا 89 81
 جيد 79 71
 مقبول 69 61
 ضعيف 59 51
 راسح 49 35
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 دراسة المواد إعادة

 ميما كانت السابقةالعالمة  بدلوتحسح لو العالمة الجديدة مادة تعميمية لم ينجح فييا  ةيعيد الطالح دراسة أي –(   أ 10المادة )
 .)م( كممة معاد عمى العالمو الجديدة رمزو ينبت                   

ان يعيد دراسة أي مادة  %(71الذي يقل معدلو التراكمي عن )الذي ع يزال عمى مقاعد الدراسة و لمطالح  يجوز -ح             
، وينبت عمييا و تحتسح العالمة الجديدة لو ميما كانت كميلرفع معدلو الترا  %(71) عالمتو فييا عن تعميمية تقل

 كممة معاد )م(. رمز
 بحيث  درسيا عالمات المواد التعميمية التيعدد ساعات و  التراكمي لمطالحيدخل في حساح المعدل الفصمي و  -ج                  

 .لتراكمي مرة واحدةالمادة التعميمية تدخل في احتساح المعدل ا ان                       

 عمى  ،العميدوموافقة  رئيس القسمبناء عمى توصية من  ,يجوز لمطالح دراسة مساق رسح في متطمبو السابق -د                  
 ويعمم  ,(فال يجوز )اع اذا كان الرسوح بسبح الغياح،فصل عحق نفس الفصل أو في ىذا المساق فييسجل ان                   

  .خطياً  والتسجيل بذلك القبول قسم                   
 
 

 التسجيل واعنسحاح واعضافة

 
 بحيث يحدد يمي السنوي بداية كل عام اكاديمي, بناء عمى توصية مجالس الكمياتالوزارة التقويم اعكاد تعتمد     (    01المادة)

 .افو وفترة اعمتحانات واععيادمواعيد القبول والتسجيل والسحح واعضويوضح                     
اعسبوع في من دراسة مواد تعميمية سجل ليا وتسجيل مواد تعميمية بدع منيا. وذلك تسجيمو  ح يسمح لمطالح بسح  -أ (   20دة)الما

ي وتحسح لو الرسوم الت مفصل الصيفي،البداية الفعمية لالنة ايام من ن وأمفصل الدراسي الفعمية لبداية الاعول من 
 دفعيا .

 
 حتى نياية  خالفا لما ورد في البند السابق من ىذه المادة ، يسمح لمطالح باعنسحاح من دراسة المادة التعميمية -ح           

 بطمح من بداية الفصل الصيفي السادسونياية اعسبوع من بداية الفصل الدراسي العادي  العاشراعسبوع                
  -ويفقد حقو في الرسوم المدفوعةعنيا -رئيس قسمووبموافقة التسجيل القبول و  قسميقدم ل)نموذج خاص( يخط               
 .منسححوينبت في سجمو مالحظة  اعدنى المسموح بو،الحد  الدراسي عن يقل نصاح الطالح  ان ع شريطة               
 يعتبر ممتزما بالمادة التعميمية . ذكورةواذا لم ينسحح الطالح خالل المدة الم                    

 
الدراسية التي سجميا لذلك جميع المواد دراسة باعنسحاح من التسجيل القبول و قسم يجوز لمطالح ان يتقدم بطمح ل -ج               

  صيفيفي الفصل ال  في الفصل العادي واسبوععمى اعقل  بأسبوعين ذلك قبل موعد اعمتحانات النيائية و  الفصل

ويفقد حقو في الرسوم المدفوعة في ذلك مجمس الكمية عمى ذلك تعتبر دراستة لذلك الفصل مؤجمة   وبعد موافقة 
 .-)ع تنطبق عمى الطالح الجديد أو المنتقل الى الكمية اع بعد مضي فصل دراسي واحد عمى دراستو(-الفصل
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 ظبةاالدوام والمو 
 

  -ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكمية ويعتبر غيابو مشروعا في الحالتين التاليتين:(     يحسح غياح الطالح 13المادة )
 .عودتوعمل فقط من تاريخ  نالنة ايامومقدم خالل  مرض الطالح استنادا الى تقرير طبي مصدق -0
 الظروف القاىرة التي يقرىا العميد .  -5

لكل  من العممي نظريتين او مايعادليما محاضرتين تعميمية دون عذر مقبول  مادة ةاذا تجاوز غياح الطالح في أي  أ.(   14المادة )
، %(35مك المادة ويعطى صفر الكمية)م عمتحان نياية الفصل لتساعات المقرر ليا، يحرم من التقدمعتمدة من ال ةساع

 .( من ىذه التعميمات12وع يسمح لو بسحبيا وفق المادة )
لكل ساعو معتمدة من الساعات من العممي نظرية او ما يعادليا  محاضراتاح الطالح بعذر مقبول نالث اذا تجاوز غيح.               

 ل اسبوع من تاريخ عودتو لمدراسة.المقررة عي مادة تعميمية يعتبر منسحبا منيا عمى ان يتقدم بما ينبت عذره خال 
 )في موعده(. المسموح بولمحد اعقصى من الغياح  ج. يبمغ قسم القبول والتسجيل الطالح خطيا بوصولو              

 
 

 الدراسة تأجيل   
 .أربعة فصول دراسيةدراسة الطالح لمدة ع تزيد بمجموعيا عمى  تأجيليجوز أ. :  (15المادة )

 جيل .وعين من قرار التأوزارة بذلك خالل اسبالتعمم و دراسة الطالح  تأجيليجوز لمجمس الكمية الموافقة عمى ح.   

بناء عمى طمح خطي يقدمو الطالح ويبين فيو اعسباح الموجبة، عمى ان يتخذ القرار  التأجيلينظر في موضوع ج.   
 من تاريخ تقديم الطمح . أسبوعينخالل 

 من مدة الدراسة المسموح بيا لمدراسة في الكمية . التأجيلع تحتسح مدة  د.  
لفقرة جال لمفصل الدراسي ورغح في اعنسحاح من ذلك الفصل حسح االتأجيل اذا كان مس أحكاميطبق عمى الطالح  ه. 

 (. 12)ج( من المادة )
تنطبق ع و  عمى دراستوعمى األقل دراسة الطالح الجديد أو المنتقل اع بعد مضي فصل دراسي واحد  تأجيليجوز  عو.  

 .(20الفقرة ج من المادة ) عميو
 

 

 اعنقطاع عن الدراسة
 

 ويعتبر عتبر الطالح منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالح مسجال لذلك الفصل أو مؤجال لو.. ي0( 61المادة )
 تسجيمو عغيا وع يجوز عودتو لمدراسة إع بعد موافقة مجمس الكمية وفق الشروط المذكورة ادناه ،وتحتسح الفصول              

 ييا من الحد األعمى لمدة الدراسة.الدراسية التي انقطع ف             
 عذرًا يقبمو مجمس الكمية.ان يتقدم بأ. 

 فصمين دراسيين.ان ع تزيد فترة اعنقطاع عن ح. 
 معتمدة عمى األقل. و( ساع05ج. أن يكون قد نجح في )

 .الدراسي نياية اعسبوع اعول من الفصل قبل يتقدم الطالح بطمح إلعادة تسجيمو د. ان           
 ه. يمتزم الطالح بالخطة الدراسية المطبقة حين عودتو لمدراسة.          
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     الى اخرى كميةاعنتقال من 
 

)باستنناء الفصل الدراسي اعول من التحاق في بداية أي فصل دراسي أخرى إلىيجوز  لمطالح ان ينتقل من كمية  (   أ.07المادة )
 وفقا لمشروط التاليو : أو أي تخصص اخر  لدراسة التخصص نفسو الطالح في الكميو (

ان يكون معدل الطالح في النانويو العامو ضمن المعدعت المقبولو في التخصص المنقول اليو في سنة قبولو في -0                  
 الكميو المنقول منيا.

 توفر شاغر في التخصص المنقول اليو. -5                  
 .%61لطالح التراكمي عن ان ع يقل معدل ا -3  
 ان ع يكون الطالح مفصوع فصال تأديبيا من الكميو اعولى.  -4  

كشف عالمات اق رفبعد ا إلييابطمح لعميد كميتو ويحصل عمى موافقة عميد الكمية التي سينتقل الطالح يتقدم أن  -5                  
 ي الجديد وتبمغ وزارة التربية والتعميم العالي بذلك .من الفصل الدراس األول األسبوعقبل نياية وذلك  مصدق

والتي تدخل ضمن خطتو الدراسية في  تحسح لمطالح جميع المواد التعميمية التي درسيا في الكمية التي انتقل منياح. 
 .الكمية المنتقل الييا

%( من 51من ) أكنرا بنجاح فيي أنيىمن الكمية التي  الشامل() امتحان دبموم كميات المجتمع إلىيتقدم الطالح  . ج
 الساعات المعتمدة لمواد الخطة الدراسية لتخصصو.

يزيد  لمطالح بعد موافقة العميد ولغايات التخرج دراسة ما ع يجوز ىذه التعميمات( من 6ما ورد في المادة) مع مراعاة   . د
 أخرى.( ساعات معتمدة في كمية 9عمى)

 تسثة الرسوب في تعض ح الذي درس جميع مواد خطتو الدراسية ولم ينو متطمبات التخرجالطالانتقال يجوز  ع ه.                 

 المواد التعليمية او تدني معدله التراكمي 9                         

 

 اعنتقال من جامعو الى كميو
 
 التي كان قدتحسح لو المواد التعميمية  في كميو، اذا رغح طالح البكالوريوس باعنتقال لدراسة احد تخصصات الدبموم (08المادة ) 

في البكالوريوس و تدخل ضمن الخطة  السابق من تخصصو أو المساقات من فئة ناجح عمى% فأ61بمعدل  نجح فييا              
 -الجديد بعد معادلتيا من قبل لجنة مختصة شريطة : الدبموملتخصص الدراسية 

 ليو.توفر شاغر في التخصص المراد اعنتقال ا  -1
 %.61ان ع يقل معدل الطالح التراكمي عن  - -2
 الجديد .الدبموم تخصص % ( من عدد ساعات 51محتسبو عن) أن ع تزيد عدد الساعات ال -3
 .سنتينمن التخصص السابق اكنر من  انقطاعوان عيكون قد انقضى عمى  -4
 الفصل الدراسي. بدايةان يتقدم الطالح بطمح انتقال لمكميو قبل  -5
 عالمات التخصص الجامعي مصدق من الوزاره.تقديم كشف  -6
 .الجامعوان ع يكون الطالح مفصوع فصال تأديبيا من  -7
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 من الدراسة والفصل اعنذار اعكاديمي
 

 األول.الدراسي عادي بعد الفصل دراسي % في أي فصل 55حصل عمى معدل تراكمي أقل من اكاديميا إذا طالح الينذر . أ  (09المادة )
 .ساعة معتمدة 05بتسجيل اكنر من  كاديمياً أع يسمح لمطالح المنذر . ح               

 :يفصل الطالح من تخصصو في الحاعت التاليةج.                
 % في الفصل الدراسي األول.51اذا حصل عمى معدل أقل من  -0                  

 ن متتالين.اذا حصل عمى انذارين اكاديميي -5                  
 %( من الفصل الدراسي انقطاعا متواصال دون عذر يقبمو مجمس الكمية    51اذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد عمى ) -3                  

 ألغراض اإلنذار أو الفصل. الناني لمفصل الدراسي اامتداد. يحتسح الفصل الصيفي ـد     
 : ي الحاعت التاليةيفصل الطالح من الكمية ف. ه             

 اذا انقطع عن الدراسة فصمين دراسيين او اكنر انقطاعا متواصال دون عذر يوافق عميو مجمس الكمية. -0             
 ، بموجح تعميمات الضبط المعتمدة من الوزارة.الغش في اعمتحان ارتكاحالطالح  كرراذا  -5             

 عد فصمو أكاديميا من التخصص اعول.التحق بو ب  اذا فصل من تخصص نان   -3

 اذا استنفذ المدة القصوى المسموح بيا لدراسة تخصصو. -4

 إذا ارتكح مخالفة تستوجح الفصل من الكمية بموجح تعميمات الضبط المعتمدة من الوزارة. -5

 
تخصص و كطالح مستجد في ان يسجل في كميت( جفقرة )( 09بموجح المادة ) تخصصويجوز لمطالح الذي يفصل من  -(    أ51المادة)

 ضمن في غير التخصص الذي فصل منو، كما ويجوز لو التسجيل في كمية اخرى ،اخر لمرة واحدة فقط
 .ل بيا في حينووالمعم اسس القبول                   

 المواد المشتركة كافةفي كميتو او كميو اخرى  ويسجل في تخصص اخر جديد تخصصويحسح لمطالح الذي يفصل من ح.              
 %( 55في تمك المواد عن ) تقل عالماتو الجديد عمى ان عبين خطة التخصص الذي فصل منو وخطة التخصص                   

 .سنتينفصمو اكنر من  شريطة ان ع يكون قد مضى عمىو                   
احتسبت لو، وفي ىذه الحالة ع  ساعة معتمدة 05يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعمى لمدة الدراسة مقابل كل  -ج

 يعامل معاممة الطالح الجديد. 
 

 التخصصتغيير 
 المعمول  القبولأن يغير تخصصو الى تخصص  اخر وفقا عسس ( )رئيس  الدائرة يجوز لمطالح وبموافقة العميد -(    أ50المادة )

 بيا عند تغيير تخصصو .                   
 قبل بداية قسم القبول والتسجيللطالح الى ينظر في موضوع تغيير التخصص بناء عمى طمح خطي يقدمو ا -ح                

 .ىا اسبوع من بداية الفصل الدراسيعمى ان يتم ذلك بموافقة العميد في مدة اقصا ،الدراسة في أي فصل دراسي                     
يمية التي درسيا في تخصصو السابق تخصصو الى تخصص اخر جميع المواد التعم تحسح لمطالح الذي يغير -ج                

 ونجح فييا اذا كانت من متطمبات تخصصو الجديد .
كان قد نجح  التيو اذا تخرج طالح في تخصص معين ورغح في دراسة تخصص جديد تحسح لو المواد التعميمية  -د                

 -خطة الدراسية لمتخصص الجديد شريطة :ال ضمنتدخل  والسابق من تخصصو % فأعمى 61فييا بمعدل 
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 % ( من عدد ساعات التخصص الجديد .51أن ع تزيد عدد الساعات المحتسبو عن) -0                     
 اكنر من نالث سنوات .من التخصص السابق ان عيكون قد انقضى عمى تخرجو -5                      

 التخرج
    التخصص وكان تم بنجاح دراسة جميع المواد التعميمية المطموبة لذلكأاذا  )خريجا( يعتبر الطالح ناجحا في تخصصو  ( 55المادة )

 % .61معدلو التراكمي عيقل عن 
  لتعميم مصدقة تنص عمى انو انيى دراسة تخصصو وفق نموذج  يعتمده وزير التربية وا الخريجتمنح الكمية الطالح  –أ   ( 53المادة ) 

 العالي .                         
تصدر الكمية لمن يرغح من طمبتيا كشف عالمات يتضمن جميع الساعات المعتمدة التي درسيا الطالح وفق  -ح         

 نموذج يعتمده وزير التربية والتعميم العالي .
 

 .المعمول بيا في حينو الدراسية الخطة وفق، ي الشامل (ت )التطبيقان يتقدم لالمتحان العام لمكميا الخريج (    يحق لمطالح54المادة)  
 

 أحكام عامة 
 (    تبت الوزارة في الحاعت التي لم يرد فييا نص.55المادة )
 أية تعميمات سابقة بيذا الخصوص.(    تمغي ىذه التعميمات 56المادة )
التسجيل مسئولون عن و  ؤساء اعقسام األكاديمية ورؤساء اقسام القبولالنواح األكاديمين ور (    عمداء ومدراء الكميات و 57المادة )

  .تنفيذ ىذه التعميمات
  

           
 وزيرة التربية والتعميم العالي 
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