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 2 الصفحة

(انهيظانض/ انبكانىريىص) األوىل اجلامعيت نهذرجت األكادميي اننظاو  

 غشة ـ األسهز جامعت يف

/ البكالوريوس)األولى الجامعية الدرجة لمنح األكاديمي بالنظام النظام ىذا يسمي:  1 مادة
 . غزة- األزىر بجامعة الممتحقين لمطمبة (الميسانس

 إزاء المحددة المدلوالت النظام ىذا في وردت حيثما اآلتية والعبارات لمكممات يكون: 2 مادة
. ذلك خالف عمى النص يدل لم ما منيا، كل

 .غزة-األزىر جامعة الجامعة
 .الجامعة كميات من كمية أية الكمية
 .العممي والبحث العالي التعميم وزارة الوزارة
 .االمتحانات فييا بما دراسياً  أسبوعاً  16 الدراسي الفصل
 .االمتحانات فييا بما مضاعفة دراسية أسابيع ثمانية الصيفي الفصل
  ساعات ثالث إلى ساعتين أو النظرية الدراسية لممقررات زمنية ساعة بمعدل دراسية وحدة المعتمدة الساعة

 .دراسي فصل لمدة وذلك أسبوعيًا، التطبيقية أو العممية لممقررات بالنسبة
 .واحد دراسي فصل في بتسجيميا ة/لمطالب يسمح التي المعتمدة الساعات مجموع الدراسي العبء
  مسيرتو وبتابع يسجميا التي المقررات الختيار ة/الطالب يوجو الذي التدريس ىيئة عضو األكاديمي المرشد

 .التخرج حتى الدراسية
 .الجامعة طمبة جميع من المطموبة المعتمدة الساعات الجامعة متطمبات
 .الكمية طمبة جميع من المطموبة المعتمدة الساعات الكمية متطمبات
 .التخصص طمبة جميع من المطموبة المعتمدة الساعات التخصص متطمبات
 .األكاديمية الخطة وفق دراستيا في يرغب التي لممقررات ة/الطالب تسجيل التسجيل
 الرسوم من ويستفيد التسجيل فترة بعد الدراسي الفصل من أكثر أو مقرر ة/الطالب سحب السحب

 .لمسحب والمحددة المسموحة الفترة خالل وذلك الدراسية
 ويفقد لمسحب المقررة الفترة بعد الدراسي الفصل من أكثر أو مقرر من ة/الطالب انسحاب االنسحاب

 .الدراسية الرسوم في حقو
 .محددة زمنية مدة خالل العادي التسجيل مدة انتياء بعد أكثر أو لمقرر ة/الطالب إضافة اإلضافة
 خاص طمب عمى بناء دراسية فصول أربع أقصى بحد أكثر أو دراسي لفصل الدراسة تأجيل التأجيل

 .اإللكترونية الطالب بوابة عبر بذلك
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 .المنقطع أو المؤجل غير والمواظب المسجل الطالب ىو المنتظم الطالب
 .بذلك خاص بطمب التقدم دون الدراسة عن ة/الطالب انقطاع االنقطاع
 .درجة 50 عالمتو تتجاوز لم الذي الدراسي لممقرر الجامعي الصفر ة/الطالب يعطى الجامعي الصفر

   أكثر أو مقرر عمى تخرجيم توقف حالة في النيائي الفصل لطمبة المكتبية الساعات تسجل المكتبية الساعات
   وأن منيا انسحب أو فييا ورسب درسيا قد يكون أن شريطة معتمدة ساعات 9 أقصى بحد
 الدراسي العبء عن يزيد ال وبما ة/الطالب فيو يتخرج الذي الفصل في مطروحة غير تكون

 .بو المسموح
 المعتمدة ساعاتو عدد في ة/الطالب درسو مقرر كل عالمة ضرب حاصل مجموع ناتج ىو الفصمي المعدل

 .الواحد لمفصل المسجمة المعتمدة الساعات عدد عمى مقسوماً 
 المعتمدة ساعاتو عدد في ة/الطالب درسو مقرر كل عالمة ضرب حاصل مجموع ناتج ىو التراكمي المعدل

 .المعدل ىذا احتساب تاريخ حتى المعتمدة لمساعات الكمي العدد عمى مقسوماً 

 :  اجلامعت يف انذراطت نظاو: (3) مادة

 .المعتمدة الساعات نظام الجامعة تعتمد

 : اجلامعت متنحها انتي انشهاداث: (4) مادة

 الدرجة منح متطمبات استيفاء بعد (الميسانس/البكالوريوس) العالية اإلجازة درجة الجامعة تمنح
 :اآلتي النحو عمى وىى الجامعة لكميات التابعة التخصصات في

 .غزة-األزىر جامعة فرع – فمسطين طب كمية. أ   

 .األسنان لطب الشافي عبد حيدر. د كمية .ب

 .الصيدلة كمية .ج

 .المعمومات وتكنولوجيا اليندسة كمية .د

 .التطبيقية الطبية العموم كمية .ه
 .العموم كمية .و

 .البيطري والطب الزراعة كمية.    ز   
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 .اإلدارية والعموم االقتصاد كمية.    ح   

 .اإلنسانية والعموم اآلداب كمية.    ط   

 .التربية كمية .ي

 .الحقوق كمية .ع

 .الشريعة كمية.    ك

 انتخزج: (5) مادة

 لجميع معتمدة ساعة (128) بنجاح ة/الطالب إتمام لمتخرج المعتمدة لمساعات األدنى الحد
 :عدا الكميات

 .معتمدة ساعة (253): الطب كمية.     أ    

 .معتمدة ساعة (192) األسنان لطب الشافي عبد حيدر. د كمية.   ب    

 .معتمدة ساعة (162): الصيدلة كمية .ج

 .معتمدة ساعة (185 )(البيطري الطب تخصص) البيطري والطب الزراعة كمية .د

 .معتمدة ساعة (162):المعمومات وتكنولوجيا اليندسة بكمية اليندسية التخصصات.  ه     

 انشزف مزتبت (6) مادة

 :اآلتي النحو عمى الشرف مرتبة تمنح

 شريطة (ممتاز) تراكمي معدل عمى الحاصمين لمطمبة األولى الشرف مرتبة تمنح. أ 
 الفصول فييا بما الدراسية الفصول جميع معدالت في ممتاز تقدير عمى الحصول
 .الجامعية دراستو أثناء مقرر أي في انسحب أو رسب قد يكون وأال الصيفية
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 جداً  جيد أو ممتاز تراكمي معدل عمى الحاصمين لمطمبة الثانية الشرف مرتبة تمنح. ب
 الصيفية الفصول فييا بما الدراسية الفصول من أي معدل في تقديره يقل أال شريطة

 .الجامعية دراستو أثناء مقرر أي في انسحب أو رسب قد يكون وأال جدًا، جيد عن

 إعادة حالة في الثانية أو األولى الشرف مرتبة عمى الحصول ة/لمطالب يحق ال. ج
 .المعدل تحسين بغرض فييا نجح وأن سبق مقررات

 عمى الحصول أخرى جامعة من أو الجامعة داخل كمية من المحول ة/لمطالب يحق ال. د
 .الثانية أو األولى الشرف مرتبة

  اجلامعت يف انقبىل : (7) مادة

 :الجامعة في القبول  شروط:  ووً 

 أال عمى يعادليا، ما أو العامة الثانوية شيادة عمى حاصالً  ة/الطالب يكون أن .أ
 ما يرد لم ما القبول، سنة فييا بما سنوات خمس من أكثر عمييا مضى قد يكون

 .ذلك يخالف
 تحدده الذي المعدل أو (%65) عن العامة الثانوية في ة/الطالب معدل يقل أال .ب

 .الوزارة

 القبول عمادة قبل من عنيا المعمن المواعيد في لمجامعة االلتحاق طمب يقدم أن .ج
 .والتسجيل

يصال القبول إلتمام المطموبة الوثائق بالطمب يرفق .د  .االلتحاق طمب رسوم وا 

 :القبول إلتمام المطموبة الو ائق:  انياً 

 الوزارة، من عنيا مصدقة صورة أو يعادليا، ما أو األصمية العامة الثانوية شيادة . أ
 من العامة الثانوية عمى الحاصمين لمطمبة الفمسطينية والتعميم الخارجية وزارتي ومن
 .األجنبية أو العربية الدول

 .عنيا مصدقة صورة أو الميالد شيادة. ب
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 .السفر جواز أو الشخصية اليوية بطاقة عن صورة .ج

 .6×4 مقاس شخصيتان صورتان .د

 .الجامعة في بيا المعمول واألنظمة بالقوانين بااللتزام ة/الطالب من تعيد .ه

 :الطمبة قبول لجنة:  ال اً 

 ونائب األكاديمية لمشئون الرئيس ونائب الجامعة رئيس من القبول لجنة تتكون . أ
 .الطمبة شئون وعميد والتسجيل القبول وعميد اإلدارية لمشئون الرئيس

 لمشئون وترفع االستيعابية قدراتيا وفق الكميات قبل من األعداد تنسيب يتم. ب
 .لالعتماد األكاديمية

 .العتمادىا الجامعة لمجمس لمقبول المرشحين الطمبة أسماء المجنة تنسب   .ج

 :اجلامعت يف انقبىل إنغاء (8) مادة

 :التالية الحاالت من أي في ة/الطالب قبول يمغى

 خالل عميو المستحقة الدراسية الرسوم يسدد ولم بالجامعة ة/الطالب يمتحق لم إذا. أ
 من أسبوعين عن يزيد ال وبما والتسجيل، القبول عمادة تحددىا التي االلتحاق مدة
 .الدراسة بداية

 بوثائق تقدم أو االلتحاق طمب نموذج في صحيحة غير بيانات ة/الطالب قدم إذا. ب
 .مزورة

 

 

 

 :األوىل اجلامعيت انشهادة عهى احلاصهني قبىل: (9) مادة
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   الجامعة من الميسانس/البكالوريوس درجة عمى الحاصمين قبول:  ووً 

 عنيا المعمن المواعيد في والتسجيل القبول عمادة إلى التحاق بطمب ة/الطالب يتقدم أن . أ
 .الجدد لمطمبة

 في يرغب التي الكمية في القبول لمفتاح مساوياً  العامة الثانوية في معدلو يكون أن . ب
 .الجديد التحاقو عام في بيا االلتحاق

  .(%70) أو جيد عن الميسانس/البكالوريوس في تقديره يقل أال .ج

 خمس عن تزيد مدة األولى الجامعية الدرجة عمى حصولو عمى مضى قد يكون أال .د
 .سنوات

 .األقل عمى(% 70) أو فأكثر جيد بتقدير بيا نجح التي المقررات معادلة تتم أن. ه    

 التخصص في المعتمدة الساعات من األقل عمى (%40) بنجاح ة/الطالب يدرس أن .و
 التي الكمية داخل التخصصات من تخصص في ة/الطالب قبول حالة في الجديد
  .منيا تخرج

 في المعتمدة الساعات عدد من األقل عمى (%50) بنجاح ة/الطالب يدرس أن .ز
 الكمية غير الجامعة داخل أخرى كمية في ة/الطالب قبول حالة في الجديد التخصص

 .منيا تخرج التي

 إجراء فييا بما الجامعة في أخرى إلى كمية من المحولين الطمبة معاممة يعامل أن .ي
 إلزام ضرورة عمى التأكيد مع ،(ز -ه –أ) الفقرات (أوالً  )(10) المادة حسب المعادلة
 .االلتحاق عام في المطبقة األكاديمية بالخطة الطمبة

  الجامعة  خارج من الميسانس/ البكالوريوس شهادة عمى الحاصمين قبول:  انياً 

 .الوزارة بيا تعترف جامعة من شيادتو تكون أن . أ
. (%70) جيد عن الميسانس/ البكالوريوس في تقديره يقل أال . ب

 .قبولو عمى بيا االلتحاق يرغب التي الكمية عمادة توافق أن .ج
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 خمس عن تزيد مدة األولى الجامعية الدرجة عمى حصولو عمى مضى قد يكون أال .د
 .ذلك يخالف ما يرد لم ما سنوات

 العامة الثانوية في معدلو يكون وأن ، (%65)عن العامة الثانوية في معدلو يقل أال .ه
 في وقبولو التحاقو سنة) الجامعة في بيا االلتحاق المراد لمكمية القبول لمفتاح مساوياً 
 .(الجامعة

 بالكمية التخصص خطة في المعتمدة الساعات عدد من األقل عمى (%50) يدرس أن .و
 .بيا سيمتحق التي

 (10) المادة حسب معادلة إجراء فييا بما الخارج من المحولين الطمبة معاممة يعامل .ز
 .) ط- ح-ز-ه- ب) الفقرات (ثانياً )

  انتحىيم: (10) مادة

: الجامعة في  خرى إلى كمية من التحويل:  ووً 

 الجامعة في آخر إلى تخصص ومن أخرى إلى كمية من التحويل المنتظم لمطالب يجوز
 :التالية الشروط وفق فقط واحدة لمرة

 ويراعى إلييا التحويل في يرغب التي التخصص/ الكمية في شاغر مكان وجود .أ
 .الكميات تخصصات في الطمبة ألعداد األدنى الحد عمى المحافظة

 بداية من أسبوعين خالل والتسجيل القبول عمادة إلى التحويل بطمب ة/الطالب يتقدم .ب
 .عميو المستحقة والرسوم التحويل طمب رسوم تسديد بعد وذلك الدراسي، الفصل

 لمشئون الرئيس نائب وباعتماد المعنية الكميات عمداء موافقة بعد التحويل يتم .ج
 .األكاديمية

 وتخصصات الصيدلة لكمية معتمدة ساعة (128) بنجاح أنيى الذي لمطالب يجوز ال. د
 باقي في معتمدة ساعة (94)و المعمومات، وتكنولوجيا اليندسة كمية في اليندسة
 .الجامعة كميات من ألي التحويل الكميات
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 من تكن لم إذا التحويل قبل درسيا التي المقررات ة/لمطالب تحسب ال القبول حالة في .ه
 .إلييا المحول الكمية خطة مقررات ضمن

 .األصول حسب إلييا حول التي الكمية في معتمدة دراسية خطة بآخر ة/الطالب يمتزم. و

 لو تبقى أخرى كمية في قبولو وتم أكاديمي تحذير بسبب كميتو من المفصول ة/الطالب .ز
 .إلييا حول التي الكمية وخطة يتفق بما فييا ونجح درسيا التي المقررات

 : الجامعة إلى التحويل:  انياً 

 :التالية لمشروط وفقاً  الجامعة إلى األخرى الجامعات من التحويل لمطمبة يجوز

 .الوزارة من بيا معترفاً  ة/الطالب منيا المحول الكمية أو الجامعة تكون أن. أ    

 .إلييا التحويل في يرغب التي الكمية في شاغر مكان توفر. ب    

 في إلييا التحويل المراد الكمية في القبول معدل عن العامة الثانوية في معدلو يقل أال .ج
 .بالتحويل فييا يرغب التي السنة في الجامعة

 وبتقدير األقل عمى واحداً  دراسياً  فصالً  منيا المحول الجامعة في درس قد يكون أن .د
 .منيا المحّول بالجامعة منتظماً  يكون وأن ،(%70) أو جيد عام

 عنيا المعمن المواعيد في التسجيل القبول عمادة إلى تحويل بطمب ة/الطالب يتقدم .ه
 .دراسي فصل كل بداية مع الجدد لمطمبة

 السابقة البنود استيفاء من والتحقق التحويل طمبات بدراسة والتسجيل القبول عمادة تقوم .و
حالتيا  .بشأنيا المناسبة التوصية واتخاذ لدراستيا المختصة الكمية عمادة إلى وا 

 بقبوليم الموصى الطمبة فييا نجح التي لممقررات أكاديمية معادلة المعنية الكمية تجري .ز
 لمكمية دراسية خطة آخر ضوء في األقل عمى (%70) جيد عن يقل ال بمعدل

 إلى التحويل طمبات إرسال تاريخ من أسبوعان أقصاه موعد في وذلك والتخصص
 .الكمية
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 .لالعتماد الجامعة لمجمس بقبوليم الموصى الطمبة أسماء األكاديمية الشئون ترفع .ح

 كشف في إلييا اإلشارة يتم األكاديمي، النظام حسب معادلتيا تمت التي المقررات .ط
 في تدخل ال و النجاح ساعات ضمن وتدخل ،(معادلة )(م) بالرمز ة/الطالب عالمات
 .ة/لمطالب التراكمي المعدل

 الساعات عدد من األقل عمى (%50) الجامعة إلى المحول ة/الطالب يدرس .ي
. إلييا التحويل المراد لمكمية األكاديمية الخطة في المعتمدة

 انتجظري  :(11) مادة

 إحدى من (العامة الثانوية بعد سنتين) المتوسط الدبموم دراسة أنيى ة/طالب ألي يجوز:  ووُال 
 ببرنامج االلتحاق بيدف لمجامعة التقدم- بيا المعترف –العالي التعميم مؤسسات
.  أنياىا التي لدراستو مناظر بكالوريوس

 تعميمات استيفاء المتوسط الدبموم شيادة عمى الحاصل ة/الطالب في تتوافر ان يجب:  انياً 
 :التالية الشروط إلى باإلضافة بالخصوص، الوزارة

: العامة الشروط .أ

 بعد األقل عمى سنة لمدة التخصص مجال في عممية خبرة شيادة عمى الحصول. 1
 .التخرج

 :ومنيا الجامعة تضعيا أخرى شروط أي إلى باإلضافة. 2

 .العامة الثانوية في الطالب معدل- 

  .تخصص كل في التجسير بنظام قبوليم المتوقع الطمبة عدد- 

 .التخصص في مستوى امتحان- 
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 عالقة ليا- األقل عمى –استدراكية مقررات 3 دراسة ة/الطالب عمى يجب-  
 منفردة المقررات ىذه في يحصل وأن مناسبا، الجامعة تراه ما وحسب بالتخصص

. فأعمى (%70) معدل عمى

: والصيدلة الهندسة تخصصات عدا ما لمتخصصات بالنسبة الخاصة الشروط. ب

 .فأعمى (%60) تراكمي بمعدل الدبموم دراسة إنياء.1        

 .فأعمى (%60) ناجح بتقدير الشامل  التطبيقي االمتحان في النجاح.2        

: والصيدلة الهندسة لتخصصات الخاصة الشروط . ج  

 .فأعمى (%75)تراكمي بمعدل الدبموم دراسة إنياء.1

 .فأعمى (%75) جداً  جيد بتقدير الشامل  التطبيقي االمتحان في النجاح.2

 :انذراطي وانعةء انتظجيم:(12) مادة 

 عن تقل مدة في الميسانس/البكالوريوس درجة عمى يحصل أن المنتظم ة/لمطالب يجوز ال:  ووً 
 :عدا دراسية سنوات سبع عمى تزيد أو دراسية سنوات ثالث

 عن تزيد وأال دراسية سنوات ست عن فييا الدراسة مدة تقل أال يجب الطب كمية. أ
 .دراسية سنوات تسع

 كمية في البيطري الطب وتخصص األسنان، لطب الشافي عبد حيدر. د كمية. ب
 اليندسة كمية في اليندسية والتخصصات الصيدلة وكمية البيطري والطب الزراعة

 تزيد وال سنوات خمس عن فييما الدراسة مدة تقل أال يجب المعمومات وتكنولوجيا
 .سنوات ثماني عن

 (19) الواحد لمفصل فييا التسجيل لمطالب يسمح التي المعتمدة لمساعات األقصى الحد"  انياً 
 (9) الصيفي لمفصل األعمى والحد معتمدة ساعة (12) األدنى والحد معتمدة ساعة

 .معتمدة واحدة ساعة األدنى الحد ويكون معتمدة، ساعات
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 الفصل بداية من أسابيع ثالثة) أسابيع أربعة خالل الدراسية المقررات تسجيل عممية تتم:  ال اً 
 .األكاديمي المرشد بإشراف وذلك ،(بغرامة الرابع واألسبوع العادي الدراسي

 السابق لممتطمب دراستو قبل سابق متطمب لو مقرر لدراسة ة/الطالب يسجل أن يجوز ال: رابعاً 
 ورسب السابق المتطمب درس قد ة/الطالب كان إذا نفسو الفصل في معا تسجيميما ويجوز
 فصل في السابق متطمبو في رسب أن لو سبق مقرر تسجيل لمطالب ويجوز كما فيو،

 .الكمية قبل من مطروحة المقررات تكون أن شريطة سابق،

 يحمل أن شريطة بالجامعة أخرى كمية في مطروحاً  مقرراً  يسجل أن ة/لمطالب يحق: خامساً 
 .المعتمدة الساعات عدد وتفس التوصيف نفس المقرر ذلك

 :واإلضافت انظحة: (13) مادة

 التسجيل مدة انتياء بعد أسبوع خالل مقرر ألي واالضافة السحب لمطالب يسمح:  ووً 
 عن الدراسي العبء يقل أال شريطة (9) المادة من (5) الفقرة في عمييا المنصوص

 .ساعة (19) عن يزيد وال ساعة (12)

 مدة انتياء بعد أسبوع خالل الصيفي الفصل في واإلضافة السحب لمطالب يسمح:  انياً 
 .عنيا المعمن التسجيل

 :االنظحاب: (14) مادة

 قبل إلى السحب فترة مضي بعد مقررات/مقرر أي من باونسحاب لمطالب يسمح:  ووً 
 استرداد في حقو الحالة ىذه في الطالب ويفقد النيائية االمتحانات موعد من أسبوعين

 وفي الطالب، عالمات كشف في." س. م" (W) عالمة ويسجل المقررات/المقرر رسوم
" راسب "(WF) عالمة يسجل النيائي لالمتحان الطالب يتقدم لم أو االنسحاب عدم حال
 االمتحان عن لمتغيب مقبول اعتذار بطمب الطالب يتقدم لم ما الطالب عالمات كشف في

 .معتمدة ساعة (12) عن الدراسي العبء يقل أال مراعاة مع النيائي

 لم إذا الدراسية الرسوم في حقو حفظ مع مقررات/مقرر أي من معتتراً  ة/الطالب يعد:  انياً 
  :التالية الحاالت من واحدة بسبب النيائي لالمتحان يتقدم
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 .المستشفى في المكوث تستدعي التي الجراحية العمميات. أ

 .الثانية و األولى الدرجتين من قريب وفاة. ب

 .الوالدة .ج

 .الخارج في اإلقامة لتجديد المحددة الفترة في النيائية االمتحانات وقوع .د

 الثبوتية األوراق يقدم وأن اإللكترونية صفحتو عمى اعتذار بطمب يتقدم أن الطالب عمى
.  األكاديمية الشؤون من واعتمادىا الكمية لعمادة الالزمة

  :ة/انطانة قيذ: (15) مادة

 .المحددة المواعيد في الدراسية الرسوم سدد إذا الجامعة في مقيداً  ة/الطالب يعد:  وو

 وقت في جامعية درجة من ألكثر الجامعة كميات في مقيداً  يكون أن لمطالب يجوز ال:  انياً 
 .واحد

 :اآلتية الحاالت في ة/الطالب قيد يوقف:  ال اً 

 .المحددة المواعيد في المقررة الرسوم يسدد لم إذا. أ   

 .منو خطي طمب عمى بناءً  الدراسة من انسحب إذا. ب   

 .الجامعة في بو المعمول التأديب نظام بموجب تأديبي قرار بحقو صدر إذا. ج   

 

 :املىاظبت: (16) مادة

 العممية والدروس النظرية المحاضرات جميع في الجامعة طمبة لجميع المواظبة يشترط:  ووً 
 .المقرر ساعات من (%75)عن تقل ال بنسبة والتطبيقية
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 الكمية عميد يقبمو وبعذر المقرر تدريس ساعات من (%25)عن ة/الطالب تغيب زاد إذا:  انياً 
 .الفصل نياية في النيائي لالمتحان بالتقدم لو يسمح

 ُيعطى مقبول عذر دون المقرر تدريس ساعات من (%25)عن ة/الطالب تغيب زاد إذا:  ال اً 
  .المقرر في راسبا ويعتبر الجامعي الصفر

  االمتحاناث :(17) مادة

 :التالي النحو عمى مقرر كل في العالمات وتحسب الدراسي لمفصل االمتحانات تجرى:  ووً 

 و النيائي، التحريري لالمتحان العالمة من (%60)يخصص األدبية المقررات في .أ
  .الفصمية لألعمال منيا (40%)

 و النيائي، التحريري لالمتحان العالمة من (%50)يخصص العممية المقررات في .ب
  .الفصمية لألعمال منيا (50%)

 األقل عمى واحد امتحان) التحريرية االمتحانات مقرر لكل الفصمية األعمال تشمل. ج 
 والبحوث والتقارير والشفوية (العممية المقررات في وامتحانان األدبية المقررات في

 .والتطبيقية المخبرية واألعمال والمشاركة

 كل امتحانات إجراءات بتنظيم األكاديمية الشئون مع بالتنسيق الكميات عمداء يقوم:  انياً 
 .عمييا واإلشراف دراسي فصل

 .وتدقيقيا الفصمية العالمات ورصد اإلجابة أوراق بتصحيح المقرر مدرس يقوم:  ال اً 

 في واحد دراسي فصل لمدة دراسي فصل كل نياية في النيائية اإلجابات أوراق تحفظ: رابعاً 
 .الكمية عمادة قبل من إتالفيا يجري ثم واألقسام الكميات

 عمى مقرر أي في بو الخاصة اإلجابة ورقة لمراجعة بطمب يتقدم أن لمطالب يجوز: خامساً 
 النتائج إلعالن المحدد التاريخ من أسبوعين خالل الكمية عميد إلى لذلك المعد النموذج

 من بالتحقق يقوم وأن المقرر مدرس مع التنسيق العميد وعمي المطموبة الرسوم دفع بعد
 .صححت قد اإلجابات جميع وأن العالمات، جمع صحة
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 تقديم تاريخ من أسبوع خالل الطمبة إجابة أوراق مراجعة أعمال من االنتياء ينبغي: سادساً 
 .الطمب

 في إال النتائج إعالن بعد النيائية العالمة تعديل لغيره أو المقرر لمدرس يجوز ال: سابعاً 
 األكاديمية الشئون تزود أن عمى المراجعة بعد ذلك في ة/الطالب حق ثبوت حالة

 .االمتحان حضور وكشف ة/الطالب إجابة بكراسة

  .درجة (50) عالمتو تتجاوز لم الذي الدراسي لممقرر الجامعي الصفر يعطى:  امناً 

 ولم معتمدة، ساعات (9) أقصى بحد أكثر أو مقرر عمى ة/الطالب تخرج توقف إذا: تاسعاً 
 منيا انسحب أو فييا ورسب درسيا أن وسبق الدراسي الفصل خالل مطروحة تكن
 ساعة (19) وىو بو المسموح العبء يتجاوز ال بما واالمتحان التسجيل لمطالب يمكن

 .معتمدة

 :واملعذالث انعالماث : (18) مادة

 .لممقرر النيائية العالمة من (%60)عمى حصل إذا المقرر في ناجحا ة/الطالب يعتبر:  ووً 

 في تسجيمو بمجرد  الكميات من أي في األول المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر:  انياً 
 :التالي النحو عمى الوضع يكون األخرى المستويات وبالنسبة الجامعة،

 كمية في البيطري الطب وتخصص األسنان وطب الطب كمية باستثناء لمكميات بالنسبة . أ
 :التالي النحو عمى البيطري والطب الزراعة

 .معتمدة ساعة (30) بنجاح أتم إذا الثاني المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.1

 .معتمدة ساعة (64) بنجاح أتم إذا الثالث المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.2       

 .معتمدة ساعة (94) بنجاح أتم إذا الرابع المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.3       

 .معتمدة ساعة (125) بنجاح أتم إذا الخامس المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.4       

 :الجامعة في تسجيمه بمجرد غزة ـ األزهر جامعة فرع/ فمسطين طب لكمية بالنسبة. ب   
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 .معتمدة ساعة (43) بنجاح أتم إذا الثاني المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.1       

 .معتمدة ساعة (87) بنجاح أتم إذا الثالث المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.2       

 .معتمدة ساعة (127) بنجاح أتم إذا الرابع المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.3       

 .معتمدة ساعة (175) بنجاح أتم إذا الخامس المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.4       

 .معتمدة ساعة (217) بنجاح أتم إذا السادس المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.5       

 :الجامعة في تسجيمه بمجرد األسنان لطب الشافي عبد حيدر. د لكمية بالنسبة. ج  

 .معتمدة ساعة (35) بنجاح أتم إذا الثاني المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.1     

 .معتمدة ساعة (75) بنجاح أتم إذا الثالث المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.2     

 .معتمدة ساعة (119) بنجاح أتم إذا الرابع المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.3     

 .معتمدة ساعة (156) بنجاح أتم إذا الخامس المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر.4      

: البيطري والطب الزراعة كمية في البيطري الطب تخصص. د   

 .معتمدة ساعة (34) بنجاح أتم إذا الثاني المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر. 1      

 .معتمدة ساعة (72) بنجاح أتم إذا الثالث المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر. 2      

 .معتمدة ساعة (115) بنجاح أتم إذا الرابع المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر. 3      

 .معتمدة ساعة (151) بنجاح أتم إذا الخامس المستوى في مسجالً  ة/الطالب يعتبر. 4      

: التالي النحو عمى المقررات عالمات تقديرات تعطى:  ال اً 

 ممتاز فأكثر% 90 .أ
 جدا جيد % 90 من أقل إلى% 80 .ب
 جيد % 80 من أقل إلى% 70 .ج



 غزة- األزهر جامعة                            (الميسانس/البكالوريوس) األولى الجامعية لمدرجة األكاديمي النظام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 17 الصفحة

 مقبول % 70 من أقل إلى% 60 .د
 راسب %60 من أقل .ه

  :التالي النحو عمى التراكمي المعدل عالمات تقديرات تعطى: رابعاً 

 ممتاز فأك ر% 90 .أ
 جدا جيد % 90 من  قل إلى% 80 .ب
 جيد % 80 من  قل إلى% 70 .ج
 مقبول % 70 من  قل إلى% 65 .د
 راسب %65 من  قل .ه

 من أقل بعالمة ة/الطالب فيو يرسب الذي لممقرر (50) الجامعي الصفر يرصد: خامساً 
(50( 

 .لممقررات النيائية النتائج في عشرية كسور تظير ال: سادساً 

 :انكهيت من وانفصم األكادميي انتحذيز:(19) مادة

 الفصل نياية في أكاديمي تحذير الجامعة خارج من والمحول المستجد لمطالب يوجو ال:  وو
 .بالكمية التحاقو من األول

 بعد (%65)من أقل تراكمي معدل عمى يحصل طالب كل إلى األكاديمي التحذير يوجو:  انياً 
 أتم الذي ة/الطالب ذلك من ويستثنى تميو، التي الفصول أو الثاني الدراسي الفصل نياية
 معتمدة ساعة (128) دراسة تتطمب التي لمتخصصات معتمدة ساعة (103) بنجاح

  (160 - 162) دراسة تتطمب التي لمتخصصات معتمدة ساعة (130)و لمتخرج،
 و لمتخرج، ساعة (192) دراسة تتطمب التي معتمدة ساعة (155)و. لمتخرج ساعة

 معتمدة ساعة (148).لمتخرج ساعة (253) دراسة تتطمب التي معتمدة ساعة (217)
 .لمتخرج ساعة (185) دراسة تتطمب التي لمتخصصات
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 برفع وذلك دراسيان، فصالن أقصاىا مدة في األكاديمي التحذير إلغاء ة/الطالب عمى:  ال اً 
 .فأكثر (%65)إلى التراكمي معدلو

 الكمية تقوم أن وبعد كميتو من أكاديمياً  والمفصول أخرى إلى كمية من المحول ة/الطالب: رابعاً 
 ويصبح الجديدة الدراسية الخطة حسب منو المطموبة غير المقررات بحذف إلييا المحول
 التحذير إلغاء ة/الطالب وعمى األكاديمي التحذير تحت حينيا يقع (%65)من أقل معدلو

  .دراسيين فصمين أقصاىا مدة في األكاديمي

 .األكاديمي التحذير اعتبارات ضمن الصيفي الفصل يدخل ال: خامساً 

 : ب األكاديمي لمتحذير الخاضع لمطالب يسمح ال: سادساً 

 أقل -(%60)بين يقع التراكمي معدلو كان إذا معتمدة ساعة (15) من أكثر تسجيل. أ
 .(%65)من

 (%60) من أقل التراكمي معدلو كان إذا معتمدة ساعة (12) من أكثر تسجيل. ب

 :التالية الحاالت في بيا المسجل الكمية من ة/الطالب يفصل: سابعاً 

 دراسيين فصمين وىى المحددة، المدة مرور بعد األكاديمي التحذير إلغاء في أخفق إذا. أ
. متتاليين

 من الثاني الدراسي الفصل نياية عند(%55)من أقل تراكمي معدل عمى حصل إذا. ب
 .بالكمية التحاقو

 إذا أخرى كمية في يسجل أن أكاديمي تحذير بسبب الكمية من المفصول لمطالب يحق:  امناً 
 .بذلك لو يسمح العامة الثانوية في عالماتو معدل كان
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 وتنسيب الكمية ذات من توصية صدور بعد إال الكمية من ة/الطالب فصل يجوز ال: تاسعاً 
 .األكاديمية الشئون اعتماد و بفصمو والتسجيل القبول عمادة

 :اجلامعت من انفصم: (20) مادة

 :التالية الحاالت في الجامعة من ة/المنتظم ة/الطالب يفصل:  ووً 

 الجامعة، في بو المعمول الضبط لنظام وفقاً  الفصل عقوبة بحقو صدر إذا. أ

 كمية لطمبة دراسية سنوات تسع من أكثر الدراسة في وانتظامو قبولو عمى مضي إذا. ب
 وكمية األسنان طب كمية لطمبة دراسية سنوات ثماني من وأكثر البشري، الطب

 والتخصصات البيطري والطب الزراعة كمية في البيطري الطب وتخصص الصيدلة
 لمكميات دراسية سنوات سبع من وأكثر المعمومات، وتكنولوجيا اليندسة بكمية اليندسية

 .معتمدة ساعة (128)دراسة تتطمب التي

 ومجمس األكاديمية الشئون اعتماد بعد إال الجامعة من ة/طالب أي فصل يتم ال:  انياً 
 .الجامعة

 :املقزراث دراطت إعادة: (21) مادة

 بعالمة ليا يشار ة/الطالب فييا رسب التي المقررات من مقرر أي دراسة إعادة حالة في:  ووً 
  ."إ" (R) إعادة

 تكون أن شريطة فقط واحدة لمرة بيا نجح وأن سبق مقررات دراسة بإعادة لمطالب يسمح:  انياً 
 :التالية ولمحاالت فيو تسجيميا المراد الفصل في مطروحة

 .التخصص بيدف المعدل تحسين. أ

 .األكاديمي التحذير رفع بيدف المعدل تحسين. ب    

 .التخرج بيدف المعدل تحسين. ج    

  .التراكمي المعدل رفع بيدف المعدل تحسين. د    
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 .األعمى العالمة ترصد السابقة الحاالت جميع في:  ال اً 

 حساب في تدخل المقرر ىذا ساعات فإن مقرر أي لدراسة ة/الطالب إعادة حالة في :رابعاً 
 "م. ت" (IM) أماميا ويوضع واحدة مرة التراكمي لممعدل المطموبة الساعات عدد

 استبدالو يجوز فيو ورسب االختيارية المقررات ضمن ة/الطالب درسو الذي المقرر :خامساً 
 (S) أماميا ويوضع  الكمية في بيا المعمول الدراسية الخطة وفق آخر اختياري بمقرر

 ".س. إ"

 :انذراطت تأجيم: (22) مادة

 ال لمدة دراستو يؤجل أن بنجاح واحد دراسي فصل دراسة من االنتياء بعد لمطالب يجوز : ووً 
 وتبمغ منفصمة أو متصمة الفصول ىذه كانت سواء عادية دراسية فصول أربعة عمى تزيد

 .بذلك الكمية عمادة

 المسموح الفترة في اإللكترونية الطالب بوابة عبر الدراسة تأجيل بطمب ة/الطالب يتقدم : انياً 
 .لمتأجيل بيا

 والتسجيل القبول عميد من بقرار التأجيل قبول بعد إال لدراستو مؤجالً  ة/الطالب يعد ال:  ال اً 
 .األكاديمية الشئون واعتماد

 الدرجة عمى لمحصول بيا المسموح لممدة األعمى الحد من التأجيل مدة تحتسب ال: رابعاً 
 .األولى الجامعية

 سحب لو يجوز وال التأجيل، مدة عن الجامعية الرسوم المؤجل ة/الطالب يسدد ال: خامساً 
 رسومو ترحل التأجيل عمى الموافقة وبعد التأجيل، طمب تقديم قبل دفعيا التي الرسوم
 .الجامعية الرسوم زيادة حالة في الرسوم فرق بدفع ويمتزم الدراسة، إلى عودتو لحين

 تزيد ال لمدة الدراسة عن ة/الطالب وانقطع السابقة الشروط وفق التأجيل يتم لم إذا: سادساً 
 منو وتستوفى المحددة المواعيد في الجامعية الرسوم يسدد ولم دراسية فصول أربعة عن

 .النظام ىذا من (19) المادة نص حسب االنقطاع فترة عن المطموبة الرسوم
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 .االلكترونية الطالب بوابة عبر بذلك الخاص النموذج عمى التأجيل إلغاء لمطالب يجوز: سابعاً 

  انقيذ إعادة: (23) مادة

 بوابة عبر القيد إعادة طمب تقديم بعد قيده إعادة يمكن الدراسة عن ة/الطالب انقطع إذا
 :التالية الحاالت وفق لذلك المقررة الرسوم وتسديد االلكترونية الطالب

 :فصول  ربعة إلى فصل من اونقطاع.  

 لمفصل التسجيل بداية قبل االلكترونية الطالب بوابة عبر قيد إعادة بطمب يتقدم أن. 1
 .بأسبوعين العادي الدراسي

 .الدراسة عن االنقطاع فصول من الصيفي الفصل يحتسب ال. 2     

 .(%65)عن التراكمي المعدل يقل أال. 3     

             التحذير إلجراءات يخضع ال الذي ة/الطالب (3) الفقرة في ورد مما يستثنى. 4
.       (ثانياً ) الفقرة (19) المادة في الواردة األكاديمي

  كل عن أردنياً  ديناراً  (50) وقدرىا االنقطاع فترة عن المقررة الرسوم ة/الطالب يسدد. 5
 .دراسي فصل

  .األكاديمية الشئون واعتماد والتسجيل القبول عمادة عن صادر بقرار مقيداً  الطالب يعتبر. 6

 

 

 :فصول  ربعة من  ك ر اونقطاع. ب

 بداية قبل االلكترونية الطالب بوابة عبر القيد إعادة بطمب ة/الطالب يتقدم أن .1
 القبول عمادة تقبمو بعذر مشفوعاً  بأسبوعين العادي الدراسي لمفصل التسجيل
 .والتسجيل
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 .األقل عمى معتمدة ساعة (30) بنجاح أنيى قد يكون أن .2
 .(%65)عن التراكمي معدلو يقل أال .3
 وفقاً  معتمدة ساعات بنجاح أنيى الذي ة/الطالب (3) الفقرة في ورد مما يستثنى .4

 .(ثانياً ) الفقرة (19)المادة في الوارد لمتوضيح
  كل عن أردنياً  ديناراً  (50) وقدرىا االنقطاع فترة عن المقررة الرسوم ة/الطالب يسدد .5

 .فصل

  المختصة الكمية وعمادة والتسجيل القبول عمادة موافقة بعد مقيداً  الطالب يعتبر. 6
. األكاديمية الشئون واعتماد

 :عامت أحكاو:(24) مادة

 .صيفي فصل إلييما يضاف وقد دراسيين فصمين تعني الدراسية السنة:  ووً 

 حسب المحددة المواعيد وفي دراسي، فصل كل بداية في المقررة الجامعية الرسوم تسدد:  انياً 
 .الجامعي التقويم

 الشروط وفق- الدراسة بدء بعد –الجامعية الرسوم واسترداد ممفاتيم بسحب لمطمبة يسمح:  ال اً 
 :التالية

 التقويم حسب الدراسة بدء من األول األسبوع نياية حتى الرسوم من(%90)تسترد .أ
 .الجامعي

 التقويم حسب الدراسة بدء من الثاني األسبوع نياية حتى الرسوم من (%70)تسترد .ب
 .الجامعي

 التقويم حسب الدراسة بدء من الثالث األسبوع نياية حتى الرسوم من (%50)تسترد  .ج
 .الجامعي

 تاريخ من أسابيع ثالثة مضي بعد الرسوم من مبمغ أي باسترداد ة/لمطالب يسمح ال. د
 .الجامعة في طالب ألي تحويميا يجوز وال الدراسة، بدء
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 طمبتيا عن المطموبة بالبيانات المختمفة الكميات بتزويد والتسجيل القبول عمادة تقوم: رابعاً 
 .منتظمة بصورة

 السجل متابعة عن مسئولة والتسجيل القبول مع بالتنسيق الكمية عمادة تعتبر: خامساً 
 التخرج، لشروط استيفائو من والتحقق الكميات، أقسام من أي في مسجل طالب لكل األكاديمي

 .دورياً  بذلك ة/الطالب تبمغ أن الكمية وعمى

 .الجامعة مجمس قرار حسب استحقاقيا عند التخرج شيادة تمنح :سادساً 

 .تخرجو إجراءات الستكمال الجامعة من ذمة براءة عمى يحصل أن ة/الطالب عمى :سابعاً 

 بسبب منيا انتقل أو انسحب التي الكمية في أخرى مرة ة/الطالب التحاق قبول يجوز ال : امناً 
 .أكاديمي فصل أو تحذير

 إلييا العودة في ويرغب بيا يدرس ولم الجامعة من ممفو سحب الذي ة/لمطالب يجوز :تاسعاً 
 و القبول شروط إلى استناداً  الجامعة كميات بإحدى ويقبل جديد التحاق بطمب التقدم أخرى مرة

 (7) المادة مراعاة ومع بالخصوص، الوزارة قرارات مع يتعارض ال بما الجديد التنسيق مفتاح
 .(8) والمادة (ثالثاً  ثانيًا، أواًل،) الفقرات

 العامة الثانوية شيادة في معدلو حسب أخرى كمية أية إلى التحويل ة/لمطالب يسمح :عاشراً 
 :التالية لمشروط وفقاً  األسنان وطب الطب كمية عدا

 معتمدة ساعة 24 بينيا من تكون أن عمى بنجاح األقل عمى معتمدة ساعة (30) دراسة. أ
 .لمكمية األول المستوى متطمبات من

 .درسيا التي المقررات من مقرر أي في المعدل تحسين/االنسحاب/الرسوب عدم. ب

 حصولو سنة العامة الثانوية في التنسيق مفتاح مع يتناسب تراكمي معدل عمى حصولو. ج
 مفاتيح بخصوص الوزارة قرارات مع يتعارض ال وبما األخرى، الكميات في لمقبول عمييا
 مجمس وموافقة إلييا، التحويل المراد لمكمية االستيعابية لمقدرة ووفقاً  الكميات، في القبول
 .إلييا المحول الكمية
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 (الميسانس/البكالوريوس) لمرحمة األكاديمي النظام تحديث إقرار تم

 م7/12/2020 بتاريخ المنعقدة 10/2020 رقم جمسته في األكاديمي المجمس بتوصية

  293/2020/ز   ج رقم بقرار الجامعة مجمس ومصادقة

 م19/12/2020 بتاريخ المنعقدة(12/2020) رقم جمسته في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


