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2020 

 كليتي هشام حجاوي التكنولوجية ومجتمع النجاح الوطنية تعليمات الدراسة في 
 المتوسط برامج الدبلوم

 
 

 
شهادة الدبلوم  على للحصول في كليتي هشام حجاوي التكنولوجية ومجتمع النجاح الوطنية  الدراسة تعليماتهذه التعليمات  سمىت  

 المتوسط 

 
 (1المادة )

 التعريفات
 صة لها أدناه ما لم تدل القرينة خالف ذلك: لمات والعبارات التالية المعاني المخص  يكون للك

 
 .ميالبحث العلة التعليم العالي و وزار :الــــوزارة

 البحث العلمي.وزير التعليم العالي و :الوزيــــر

 .نيةالفلسطي النوعية في مؤسسات التعليم العاليهيئة الوطنية لالعتماد والجودة و الهيئة : ال
، ولديها برامج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودةومعتمدة لدى  خدماتها في مجال التعليم العالي مالمؤسسة: كل مؤسسة تعليم عال تقد  

 للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط . 

 الفرع . الكلية أو العميـد/المدير : عميـد الكليـة/مدير

 ؤدي إلى منح درجة علمية.ية تخصصات عد   وأ تعليميا   برنامجا   كاديمي يقدمأو قسم أدائرة  القســـــم :

ن أ علـىشهادة أو درجة علمية،  ل واحـد يؤدي النجاح فيها إلـى الحصـول علـىحقـة مـن المـواد التعليميـة فـي مجموع التخصـــص :
 .مـن قبـل الهيئة التخصـص معتمـدا  يكـون 

 ل وانتظم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المحدد.جراءات التسجيإالطالب : كل طالب أكمل 
والنائب األكاديمي ورؤساء األقسام والقبول والتسجيل  ،رئيسا  الكلية / مدير المؤسسة  ميديتشكل من ع كاديميأمجلس الكلية: مجلس 

 كاديمية.عضاء الهيئة األ أوشؤون الطلبة وعدد من 
و ما أشهادة الثانوية العامة الحصول على  قل بعد( ساعة دراسية معتمدة على األ60) نهاءإلدبلوم المتوسط: شهادة تمنح بعد اشهادة 
 يعادلها.
و أي مؤسسـة، للحصـول علـى شهادة أفيهـا عـن فصـلين دراسـيين فـي  التعليمي: مجموعة من المواد التعليمية ال تقل الدراسـة جالبرنام

 درجة علمية.

تقدم خالل فصل دراسي واحـد ويخصـص لهـا  و تجمع بين النظري والعملي (نظرية أو عملية أمادة دراسية )  : المساق / المادة التعليمية
 عـدد مـن السـاعات الدراسية المعتمدة.

 3-2من  أو جلسـة عملـي أسـبوعية مـدتها أسـبوعا   16( أسـبوعية ولمـدة ةدقيقـ 50سـاعة دراسـية نظريـة ) المعتمــدة :الدراسية الساعــة 
 .أسبوعا   16ساعة زمنية )في المختبر أو التدريب العملي( ولمدة 

 ة االمتحانات وجلسات التقييم.بما في ذلك مد   فعليا   دراسيا   الفصـــل الدراســي: ستة عشر أسبوعا  
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 ة االمتحانات وجلسات التقييم.الفصـــل الصيفــي : ثمانية أسابيع دراسية فعلية بما في ذلك مد  

 كاديمي ( من فصلين دراسيين وفصل صيفي اختياري.األ : تتكون السنة الدراسية )العام  ـة الدراسيــةالسن

 دة يجب على جميع طلبة الكلية دراستها والنجاح فيها، بغض النظر عن تخصصاتهم.مساقات محد   متطلبـات الكليـــة :

 لمعني دراستها والنجاح فيها.دة يجب على جميع طلبة القسم امساقات محد   متطلبـات القســـم :

 دة يجب على جميع طلبة التخصص في القسم المعني دراستها والنجاح فيها.مساقات محد   متطلبـات التخصـص :
 .ة من مجلس الكليةالدراسة المقر   تعليماتوفق رة للسحب االنسحاب : سحب جميع المساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة المقر  

 الطالب باغالق ملفه االكاديمي وتسوية وضعه المالي في الكلية.قيام ية: االنسحاب من الكل

 .ة من مجلس الكليةالدراسة المقر   تعليماتوفق ضافة كثر في فترة السحب واإلأو مادة تعليمية أو أضافة: إضافة الطالب لمساق معين اإل

 

 .ة من مجلس الكليةالدراسة المقر   تعليماتوفق دراسية فصل دراسي واحد أو مجموعة من الفصول ال تأخير تسجيل :تأجيل الفصل 
ة من ة القانونية وفق التعليمات المقر  كاديمي خالل المد  له لمساق / مساقات من برنامجه األ سحب مساق / مساقات : إلغاء الطالب تسجي

 ساعة معتمدة. 12تقل عدد الساعات المسجلة النهائية عن  ن ال، على أالكليةمجلس 

ة من الدراسة المقر   تعليماتوفق تسمح بـذلك  ةرسمي ةفقاع : عدم التسجيل للفصل الدراسي أو التغيب عن الدراسة بدون موااالنقطـ
 .مجلس الكلية

بع فـي النظام المت  حدد وفق و الدرجة التي تحدد اجتياز الطالب لمساق ما وت  أ العالمة لمادة التعليمية / المساق :عالمة النجاح في ا
 .(50ن ال تقل عن )%أة علـى الكليـ

 (35دنى لعالمة الرسوب )%الحد األ صفـــر الكليــــة :
أو مساقات  رة من الخطة الدراسية لتخصص معين أو برنامج دراسي يختار الطالب من بينها مساقا  المتطلبات االختيارية : مساقات مقر  

 .لبرنامج القسم ويجب على الطالب دراستها والنجاح فيها وفقا  

وفق  مساقفيها قبل تسجيل الطالب لذلك ال نجاحدراستها وال على الطالبمحددة يجب  : مساقات/مادة تعليميةلمتطلبات السابقة لمساقا
 .الخطة الدراسية

لمساق دراسي : مساقات محددة يجب على الطالب دراستها في فصل سابق أو تسجيلها في نفس الفصل  )المرافقة( المتطلبات المتزامنة
 .الخطة الدراسيةلدراسي الذي يسجل فيه لذلك المساق وفق ا

وفق  %60يقل عن  ن ينجح الطالب في جميع المساقات ضمن خطته الدراسية المعتمدة لدى الهيئة بمعدل تراكمي الج: أمتطلبات التخر 
 تعليمات الدراسة المقرة من مجلس المؤسسة.

 و مساقات محددة.دراسة مساق أبصفة مؤقتة بمؤسسة ل الطالب الزائر : طالب يلتحق

 

 (2) المادة
 أحكام عامة

مة تعليماتها الداخلية اءو تلتزم مؤسسات التعليم العالي التي لديها برامج للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط بم
ن يقوم مجلس المؤسسة بتصويب مخرجات العملية التعليمية، على أالناظمة لدراسة الدبلوم بما يضمن جودة 

ونشرها ام هذا القرار وتتحمل المؤسسة مسؤولية تنفيذ التعليمات المنبثقة عنه، كحأيمات وتحديثها بما يتوافق مع التعل
 على موقعها اإللكتروني الرسمي وعبر وسائل االتصال المختلفة ويعلم بها الطلبة.

 
 (3المادة )
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 ةالدراسي والخطط جالبرام
جل اعتماد برنامج سية الجديدة وفق األصول وذلك من أبرامج والتخصصات والخطط الدراالعتماد الللهيئة  يقوم مجلس المؤسسة بطلب

ها الدراسية لتخصصات المعتمدة من قبل طللحصول على شهادة الدبلوم المتوسط وكذلك تقوم المؤسسات بتحديث خط
ت والتعليمات الصادرة عن الوزارة الهيئة بالتعاون مع جهات االختصاص في الوزارة وذلك وفق القوانين واألنظمة والمنهجيا

 بهذا الخصوص.
 

 (4المادة )
 اققبول وااللتحال

حد بأ لتحاقلال  بطلب التقدم يعادلها، ما أو العامة الثانوية الدراسة شهادة في فأعلى % 50 معدل على والحاصل الناجح للطالب يحق
 القبول أسس وفق ةالكلي في ةحالمطرو و  ئةهيال قبل من المعتمدة المتوسط الدبلومللحصول على شهادة  تخصصاتال

 . حينه في الوزارةالصادرة عن 
وااللتحاق ويمكن فتج باب القبول يفتح باب القبول وااللتحاق للطلبة مع بداية الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي،  -1

 .للفصل الدراسي الثاني إذا توفرت اإلمكانات والمقاعد الشاغرة

 -ي الكليات وفق ما يلي:يتم قبول الطلبة ف -2

 فرع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطالب، وفق أسس القبول المعتمدة.أ..
 غبة الطالب.ب. ر 

  .ج. الطاقة اإلستيعابية للكلية
 تسلسل معدالت الثانوية العامة للطلبة المتقدمين. د.

 للتخصص الذي يقبل فيه. صحيا   ن يكون الئقا  أه. 
 درات إن وجد.جتياز امتحان القو. ا
 حسب تعليمات وأنظمة الوزارة التي تقرر بهذا الخصوص.ز. 

 

 الطالب في الحاالت التالية:أو تسجيل يلغى قبول  -3 
 ة المحددة لذلك. جراءات التسجيل خالل المد  إأ. اذا لم يستكمل   

 دة لاللتحاق.ة المحد  ب. إذا لم يلتحق بالبرنامج خالل المد  
 لوثائق المقدمة منه.ج. إذا ثبت عدم صحة ا

                                         د. إذا كان القبول مخالفا  للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.                
 

 (5المادة )
 الدراسة مدة

 
 األعلى فهو أما الحد ،في حدها األدنى تقل عن ثالثة فصول دراسية الة الدراسة للحصول على شهادة الدبلوم المتوسط مد  

  ، ة من ضمنهاوال تحسب الفصول الصيفي ،لعميد الكلية استثنائي ثمانية فصول دراسية وفصل
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 (6المادة )

 ينصاب الدراسال

 
 ساعة دراسية معتمدة. 18على للنصاب الدراسي في عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي العادي للطالب الحد األ .أ
عات دراسية سا 9دراسية معتمدة، ويسمح للطالب بتسجيل  12في الفصل الدراسي العادي للطالب  دنى للنصاب الدراسيالحد األ .ب

 دنى في حال عدم توافر مساقات مطروحة.أمعتمدة كحد 
 ساعات معتمدة. 10على للنصاب في الفصل الصيفي لحد األا .ج
ء عاله بناأ( أ،ب،جالمذكور في النقاط ) على منأي الفصل الدراسي العادي والصيفي على للنصاب فن يكون الحد األأيجوز  .د

ساعة للفصل  11و  ساعة للفصل الدراسي العادي 21وبما ال يزيد عن  ذا كان الطالب خريجا  إعلى قرار مجلس الكلية/ الكلية 
 .الصيفي

 :ةمعتمدة في أي من الحاالت التالي ساعة 21يجوز أن يكون الحد األعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب  .ه
 معتمدة فأكثر.                      ةساع 70كان عدد ساعات التخصص  ذاإ -1
 ذا كان الفصل الدراسي هو فصل التخرج .إ -2
 فأعلى.  %80ذا كان المعدل التراكمي للطالب إ -3

 .   ( ساعة معتمدة12صل الرابع من دراسته عن)ن يقل نصاب الطالب في أي فصل دراسي بعد الفيجوز أ .و

 نشاط الرياضي من ضمن الحد األعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب.تحسب مادة ال ز. ال

 

 
 (7المادة )

 تظام العالمان
 

بعد تصحيحها للطلبة قبل موعد عقد كافة إلى الطلبة ، وذلك خالل الفصل  عقدهامتحانات اليومية التي يتم عاد كافة أوراق االت   -1
 عالم الطالب بعالمته بها .حانات العملية واألبحاث فيتم إبوعين على األقل أما االمتاالمتحان الذي يليه بأس

نهائية بأسبوع على متحانات الجميع المساقات قبل بداية فترة االيعلم الطالب بمجموع عالماته خالل الفصل )أعمال الفصل( في  -2
 .مراجعة محاضر المساق قل، ومن حق الطالباأل

سبوعين من قبل قسم القبول والتسجيل على لوحات اإلعالنات الخاصة دها بأمتحانات النهائية قبل موعيتم إعالن برنامج اال -3
 .بذلك في الكلية

 لى النموذج الخاص وتسليمها.  عن تصحيح األوراق الخاصة ونقلها إمحاضر المساق هو المسؤول  -4
بعد إعالن النتائج، سنة كاملة مدة متحانات النهائية في قسم القبول والتسجيل أو عمادة الكلية يتم االحتفاظ بدفاتر اإلجابات لال -5

 ثم تتلف بعد ذلك.
 من قسم القبول والتسجيل بعد مصادقة مجلس الكلية عليها . يتم إعالن النتائج النهائية -6
 (.%50عالمة النجاح في المادة التعليمية ) -7
 (.%35) قل من صفر الكليةمادة تعليمية أ يتسجل عالمة نهائية أل ال -8

 .ليمية ذات الجزئين النظري والعملي بنسبة الساعات المعتمدة المخصصة لكل جزء منهماتوزع عالمة المادة التع -9
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يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع نواتج ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة على مجموع الساعات  -10
 .المعتمدة التي درسها الطالب في ذلك الفصل

نواتج ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة على مجموع الساعات يحسب المعدل التراكمي بقسمة مجموع  -11
مرة واحدة وتحسب العالمة  , تحسب ساعاتهاعادةالم   تى تاريخ حساب ذلك المعدل )المادةالمعتمدة التي درسها الطالب ح

 (.علىاأل
ى سواء أكان الطالب منقوال منها أو درسها فيها خر درسها الطالب في كلية أيدخل في احتساب المعدل التراكمي المواد التي  -12

 .لدراسية للتخصص في الكلية الحاليةبناء على موافقة عميد الكلية و كانت توافق الخطة ا
 توزيع العالمات -13

   ( وتتكون عالمة المادة النظرية مما يلي:% 100أ. العالمة الكاملة للمادة التعليمية )                  
 ( % 40متحان نهاية الفصل )عالمة ا  -1  
 سبوع.ن معلنين قبل عقدهما بأييقل عن امتحان (/ على أن ال% 40عالمة االمتحانات خالل الفصل )  -2                     

 (% 20بحاث والتقارير والمشاركة )عالمة األ -3

 
 مما يلي: المادة العملية)بدون جزء نظري(. تتكون عالمة ب

 قل.( على األ% 60راسي )مال الفصل الدععالمة أ -1
 كثر( على األ % 40عالمة امتحان نهاية الفصل  ) -2

ج. توزع عالمة المادة التعليمية ذات الجزئين النظري والعملي بنسبة الساعات المعتمدة المخصصة لكل جزء منهما وفقا              
 للبندين أ+ب من نفس المادة.

 
 (8المادة )

 سجالت العالمات
 

سوها منظمة بحسب الفصول لعالمات الطلبة في المواد التعليمية المختلفة التي در لكترونية ورقية و/ أو إ بسجالتكلية تحتفظ ال -1
 الدراسية والصيفية.

 عادة التصحيح واعتمادها حسبحال غياب الطالب عن االمتحانات وآلية مراجعة العالمات وتدقيقها وا  آلية وضع العالمات في  -2
 صول التالية:األ
غيب ما اذا تيعطى عالمة ذلك االمتحان صفرا، أ . اذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله عميد الكليةأ              

 ل من تاريخ الغياب(، يسجل مالحظةم عمعنه بعذر يقبله العميد )على أن يتم تقديم العذر خالل ثالثة أيا
 سبوعان من بداية الفصل الدراسي الالحق.رى له امتحان في مدة أقصاها أير مكتمل( لتلك المادة ويج)غ                
ا اذا مفيعطى عالمة ذلك االمتحان صفرا، أكاديمي ومي دون عذر يقبله رئيس القسم األ . اذا تغيب الطالب عن امتحان يب              

اريخ الغياب(، فيجرى له االمتحان وفق يام عمل من تخالل ثالثة أ ن يتم تقديم العذرتغيب عنه بعذر مقبول )على أ
 ترتيب خاص يضعه مدرس المادة .

ان النهائي متح( لمراجعة عالمته في االيل ن خالل قسم القبول والتسجلى العميد ) مطالب أن يتقدم بطلب إيجوز لل ج.              
 .لوبةنتائج مقابل دفع الرسوم المطعالن الفـي مساق معين خـالل أسبوع من تاريخ إ
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. تقوم لجنـة مؤلفـة من نائب عميد الكلية األكاديمي أو من ينوب عنه ورئيس القسم المعني ومحاضر على األقـل )على د               
علم بهذا المساق( بإعادة تصحيح دفتر اإلجابـة مرة أخرى والتأكد من جمع العالمات وتطابقها وترفع النتيجة لعميد 

، وفي حالة عدم توفر محاضر آخر يتم استدعاء محاضر المساق نفسه ويعيد التصحيح مرة الكلية للمصادقة عليها
 أخرى بحضور بقية األعضاء.

 على النحو التالي: يكون تقدير المعدالت الفصلية والتراكمية وتقدير عالمة المادة الدراسية ه.               
 
 

 والتراكمية  تقدير المعدالت الفصلية
 التقدير الحد األعلى % الحد األدنى %

 ممتاز 100 90
 جيد جدا 89.9 80
 جيد 79.9 70
 مقبول 69.9 60
 ضعيف  59.9 55

 نذارتحت اإل  ( في التراكمي  55أقل من )
 

 
 
 

  تقدير عالمة المادة الدراسية
 التقدير الحد األعلى % الحد األدنى %

 ممتاز 100 90
 جيد جدا 89 80
 جيد 79 70
 مقبول 69 60
 ضعيف 59 50
 راسب 49 35
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 (9المادة )
 إعادة دراسة المواد

 
 عاد.على ويرمز لها بالرمز )م( م  فيها وتحسب العالمة األ ينجح لم تعليمية مادة أية دراسة الطالب يعيد -1

التراكمي  معدله لرفع (%75عن ) تقل عالمته فيها مادة أيدراسة  يعيد أن الدراسة مقاعد على يزال ال الذي للطالب يجوز -2
 وتحتسب له العالمة األعلى ويثبت عليها كلمة معاد )م(

 .الكلية مجلس من بالموافقة توصية على السابق،بناء متطلبه في رسب مساق دراسة للطالب يجوز -3

 .وقطعي نهائي بشكل تعليمية مادة وأ مساق يأدراسة  يعيد نأ التخرج متطلبات تمأ طالب يال يجوز أل -4

المادة التعليمية ن أيدخل في حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب عدد ساعات وعالمات المواد التعليمية التي درسها بحيث  -5
 .تدخل في احتساب المعدل التراكمي مرة واحدة

 يل بذلك خطيا  قسم القبول والتسج ذا كان الرسوب بسبب الغياب ويعلمراسة مساق رسب في متطلبه السابق إيجوز للطالب دال  -6

 
 (10المادة ) 

 يكاديماأل  تقويمال
 

 والسحب والتسجيل القبول مواعيد ويوضح يحدد بحيث ،عام كل بداية السنوي كاديمياأل  التقويم عدادبإ الكلية/الكلية مجلس يقوم
 االتصال وسائل وعبر لكترونياإل  الكلية موقع على كاديمياأل  التقويم نشر ويتم ،والعطل الرسمية عيادواأل االمتحانات ضافة وفترةواإل

 .الطلبة به يعلم و المختلفة
 

 (11) المادة
 ضافةواإل واالنسحاب والسحب تسجيلال

 
 

ي يسمح للطالب بسحب  تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بدال منها. وذلك ف  -أ .1             
فصل الدراسي أو ثالثة ايام من البداية الفعلية للفصل الصيفي، وتحسب له ول من البداية الفعلية للاألسبوع األ 

 الرسوم التي دفعها .

 خالفا لما ورد في البند السابق من هذه المادة ، يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة المادة التعليمية حتى نهاية  -ب           
 من بداية الفصل الصيفي بطلب السابعسبوع الدراسي العادي ونهاية األالفصل  من بدايةعشر الثاني سبوع األ               

لرئيس قسمه للموافقة ومن ثم عميد الكلية للموافقة ويعتمد من قبل قسم  )نموذج خاص( يقدملكتروني / أو إ خطي               
ويجوز للعميد في ، س.م12لب  الدراسي عن ن ال يقل نصاب الطاشريطة أ فقد حقه في الرسوم المدفوعة عنها،وي القبول والتسجيل
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ذا لم ينسحب الطالب خالل المدة وا   ويثبت في سجله مالحظة منسحبس.م لنصاب الطالب  9حاالت استثنائية الموافقة على 
 بالمادة التعليمية . المذكورة يعتبر ملتزما  

نسحاب من دراسة جميع المواد الدراسية التي سجلها لذلك ن يتقدم بطلب لقسم القبول والتسجيل باال يجوز للطالب أ -ج               
 وبعد موافقة  الفصل الصيفي السابع منسبوع األفي الفصل العادي و عشر الثاني سبوع حتى نهاية األالفصل وذلك 

 .ويفقد حقه في الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل تعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلةو مجلس الكلية على ذلك 
 
 للتخصص. تدخل في حساب المعدل التراكمي ن الخارج الخطة الدراسية للتخصص على أز للطالب تسجيل مساقات يجو .  2
 
 

 ( 12المادة ) 
 الداوم والمواظبة والغياب

 من مجموع ساعات المساق. %75يشترط االنتظام والمواظبة لجميع طلبة الكلية الستكمال متطلبات التخرج بما اليقل عن 
 

  -في الحالتين التاليتين: من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعا   لطالب ابتداء  يحسب غياب ا -1

 يام عمل فقط من تاريخ عودته.ومقدم خالل ثالثة أمن طبيب الكلية لى تقرير طبي مصدق إ أ.مرض الطالب استنادا  
 . ها العميدالظروف القاهرة التي يقر  ب.                 

 

يعادلهما من العملي لكل  و مانظريتين أساعتين ذا تجاوز غياب الطالب في أية مادة تعليمية دون عذر مقبول إأ.    -2          
(، %35ر لها، يحرم من التقدم المتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية)ساعة معتمدة من الساعات المقر  

 هذه التعليمات. ( من12وال يسمح له بسحبها وفق المادة )
معتمدة من الساعات  نظرية أو ما يعادلها من العملي لكل ساعة ساعاتذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثالث ب. إ              

 سبوع من تاريخ عودته للدراسة.منها على أن يتقدم بما يثبت عذره خالل أ ي مادة تعليمية يعتبر منسحبا  رة ألالمقر  
 قصى من الغياب المسموح به )في موعده(.بوصوله للحد األ لكترونيا  أو إ ا  . يبلغ قسم القبول والتسجيل الطالب خطي  ج              

 
 (13المادة )

 ةأجيل الدراست
 

 أ. يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة ال تزيد بمجموعها على أربعة فصول دراسية.                  
 سبوعين من قرار التأجيل.الطالب وتعلم الوزارة بذلك خالل أعلى تأجيل دراسة  ب. يجوز لمجلس الكلية الموافقة  

ن يتخذ القرار ن فيه األسباب الموجبة، على أج. ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب ويبي    
 خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

 سموح بها للدراسة في الكلية .د. ال تحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة الم  
حسب الفقرة ي ورغب في االنسحاب من ذلك الفصل، للفصل الدراس ذا كان مسجال  ق على الطالب أحكام التأجيل إطب  ه. ي   

 (11.ج من المادة )1
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 (14المادة )
 ةنقطاع عن الدراساال 

 
وال يجوز  تسجيله الغيا   له. ويعتبر الفصل أو مؤجال   هذال عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن مسجال   يعتبر الطالب منقطعا  

الدراسية التي انقطع فيها من الحد األعلى  وتحتسب الفصول ،جلس الكلية وفق الشروط المذكورة أدناهعودته للدراسة إال بعد موافقة م
 لمدة الدراسة.

 يقبله مجلس الكلية. عذرن يتقدم بأ. أ
 ع عن فصلين دراسيين.ن ال تزيد فترة االنقطاب. أ

 معتمدة على األقل. ( ساعة12ج. أن يكون قد نجح في )
 ول من الفصل الدراسي.بطلب إلعادة تسجيله قبل نهاية األسبوع األ ن يتقدم الطالب د. أ           
 ه. يلتزم الطالب بالخطة الدراسية المطبقة حين عودته للدراسة.          

 
 (15المادة )

 طدرجة الدبلوم المتوسللحصول على شهادة /  قال بين التخصصاتتحويل واالنتال
 سس القبول المعمول )رئيس الدائرة ( أن يغير تخصصه إلى تخصص آخر وفقا  أل يجوز للطالب وبموافقة العميد -أ                 

 .بها عند تغيير تخصصه                   
 لى قسم القبول والتسجيل قبل بدايةمه الطالب إعلى طلب خطي يقد   لتخصص بناء  نظر في موضوع تغيير اي   -ب                

 سبوع من بداية الفصل الدراسي.يتم ذلك بموافقة العميد في مدة أقصاها أ نالدراسة في أي فصل دراسي، على أ                     
رسها في تخصصه السابق ع المواد التعليمية التي دخر جمير تخصصه إلى تخصص آتحسب للطالب الذي يغي   -ج                

 ذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد .ونجح فيها إ
ذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص جديد تحسب له المواد التعليمية والتي كان قد نجح إ -د                

 -الدراسية للتخصص الجديد شريطة :فأعلى من تخصصه السابق وتدخل ضمن الخطة  %60فيها بمعدل 
 ( من عدد ساعات التخصص الجديد . %50عن)  أن ال تزيد عدد الساعات المحتسبة-1                     
 سنوات . ربعأكثر من أيكون قد انقضى على تخرجه من التخصص السابق  ن الأ-2                      

)باستثناء الفصل الدراسي األول من التحاق  تقل من كلية إلى أخرى في بداية أي فصل دراسين ينز  للطالب أيجو   -ه                
 : للشروط التالية وفقا   خرأو أي تخصص آ( لدراسة التخصص نفسه  الطالب في الكلية
ل إليه في سنة قبوله في التخصص المنقو في أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن المعدالت المقبولة-1                  

 المنقول منها. الكلية
 ليه.توفر شاغر في التخصص المنقول إ -2                  
 .%60ن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن أ -3  
 ولى. من الكلية األ  تأديبيا   فصال   ن ال يكون الطالب مفصوال  أ -4  
رفاق كشف عالمات د الكلية التي سينتقل إليها بعد إكليته ويحصل على موافقة عميأن يتقدم الطالب بطلب لعميد  -5                  

 غ وزارة التربية والتعليم العالي بذلك .مصدق وذلك قبل نهاية األسبوع األول من الفصل الدراسي الجديد وتبل  
طته الدراسية في تدخل ضمن خ. تحسب للطالب جميع المواد التعليمية التي درسها في الكلية التي انتقل منها والتي و

 ليها.الكلية المنتقل إ
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( من %50يتقدم الطالب إلى امتحان دبلوم كليات المجتمع )الشامل( من الكلية التي أنهى فيها بنجاح أكثر من ) .ز
 الساعات المعتمدة لمواد الخطة الدراسية لتخصصه.

لب بعد موافقة العميد ولغايات التخرج دراسة ما ال يجوز للطا( من هذه التعليمات 6مع مراعاة ما ورد في المادة )  ح.
 ( ساعات معتمدة في كلية أخرى.9يزيد على)

 بسبب الرسوب في بعضال يجوز انتقال الطالب الذي درس جميع مواد خطته الدراسية ولم ينه متطلبات التخرج ط.                 
 لتراكمي .و تدني معدله اأالمواد التعليمية                      

 
 

 (16المادة )
 إلى درجة الدبلوم المتوسط من الدرجات العلمية األعلى الطلبة نتقالتسجيل وا

 
انتقال الطلبة إلى درجة الدبلوم المتوسط أو تسجيلهم كطالب جديد من طلبة أو خريجي درجات البكالوريوس أو 

 ع للتعليمات التالية :يخضو الدكتوراة الماجستير أ
جح ن ، تحسب له المواد التعليمية التي كان قدلدراسة أحد تخصصات الدبلوم في كليةعلى من درجة علمية أ لب باالنتقالطاالذا رغب إ

فأعلى أو المساقات من فئة ناجح من تخصصه السابق و تدخل ضمن الخطة الدراسية لتخصص الدبلوم الجديد بعد  %60فيها بمعدل 
 -معادلتها من قبل لجنة مختصة شريطة :

 ليه.شاغر في التخصص المراد االنتقال إتوفر   -1
 .%60ن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن أ - -2
 ( من عدد ساعات تخصص الدبلوم الجديد. %50عن)  أن ال تزيد عدد الساعات المحتسبة -3
 .ربع سنواتأكثر من ى على انقطاعه من التخصص السابق أيكون قد انقض ن الأ -4
 قبل بداية الفصل الدراسي. للكلية لب انتقالن يتقدم الطالب بطأ -5

 .ق من الوزارةتقديم كشف عالمات التخصص الجامعي مصد   -6

 .من الجامعة تأديبيا   فصال   ن ال يكون الطالب مفصوال  أ -7
      

 (17المادة )
 ةكاديمي والفصل من الكلير األ إلنذاا

 
 في أي فصل دراسي عادي. %55ل من إذا حصل على معدل تراكمي أق كاديميا  نذر الطالب أأ. ي                

 ساعة معتمدة. 15كثر من للطالب المنذر أكاديميا  بتسجيل أب. ال يسمح                
 فصل الطالب من تخصصه في الحاالت التالية:ج. ي                 

 كاديمية متتاليات..  إذا حصل على ثالثة إنذارات أ1                 
 دون عذر يقبله مجلس الكلية     متواصال   ( من الفصل الدراسي انقطاعا  %25ذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد على ).  إ2                 

 للفصل الدراسي الثاني ألغراض اإلنذار أو الفصل. دـ يحتسب الفصل الصيفي امتدادا         
 فصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية :ه. ي                  

 دون عذر يوافق عليه مجلس الكلية. متواصال   كثر انقطاعا  انقطع عن الدراسة فصلين دراسيين أو أذا .  إ1             
 ر الطالب ارتكاب الغش في االمتحان، بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة.ذا كر  .  إ2             
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 بها لدراسة تخصصه. ة القصوى المسموحذا استنفذ المد  إ. 3             
 بط المعتمدة من الوزارة والكلية.إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات الض  . 4             

 
ل في كليته كطالب مستجد في ن يسجأ من هذه المادة الفقرة )ج( الذي يفصل من تخصصه بموجبو. يجوز للطالب                 

سس القبول المعمول أ خرى في غير التخصص الذي فصل منه، ضمنالتسجيل في كلية أوز له ، كما ويجتخصص آخر
 بها في حينه.

 خرى كافة المواد المشتركةخر جديد في كليته أو كلية أذي يفصل من تخصصه ويسجل في تخصص آحسب للطالب ال. ي  ح             
 ( %55ن ال تقل عالماته في تلك المواد عن )الجديد على أالتخصص بين خطة التخصص الذي فصل منه وخطة                   
 كثر من سنتين.وشريطة أن ال يكون قد مضى على فصله أ                  
ساعة معتمدة احتسبت له، وفي هذه الحالة ال  15ة الدراسة مقابل كل فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمد   حسمي   -ط

 ديد. يعامل معاملة الطالب الج
 

 (18المادة )
 رجلتخا

 الخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة لذلك  في المطلوبة ) المساقات( ذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية( إيعتبر الطالب )خريجا  
 . %60يقل عن  معدله التراكمي الالتخصص وكان 

 
 (19المادة )

 الشهادات والكشوفات
 

 متطلبات التخرج ومنح شهادة الدبلوم المتوسط.نهى نه أتفيد بأقة مصد  شهادة خريج ال الكليةمجلس  منحي  -1

 .صولحسب األللطلبة  عالماتال اتفو كش الكليةمجلس صدر ي  -2

 
 

 (20المادة )
 االمتحان الشامل

 
، وفق يقي الشاملالتطبن يتقدم لالمتحان أومنح شهادة الدبلوم المتوسط  والذي استكمل جميع متطلبات التخرج يحق للطالب الخريج

 المعمول بها في حينه.و لتخصصه لمعتمدة ا الدراسية الخطة
 

 (21المادة )
 لغاءاإل 

 .لغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليماتي  
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 (22المادة )
 التفويض

 و حاالت لم يرد فيها نص ضمن مواد هذه التعليمات.أي قضايا أالنظر في  مجلس الكلية فيض يفو  
 

 (23المادة )
 )السريان والنفاذ (

 
 .2020-11-18بتاريخ  نابلسكنولوجية ومجتمع النجاح الوطنية في صدرت هذه التعليمات عن مجلس كليتي هشام حجاوي الت
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