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ضط�ئ ر�غج طةطج افطظ�ء

أبنائي وبناتي الطلبة:

ًة  تحية مباركًة لكم جميعًا من أعمــاق الفــؤاد وأنتــــم تصنعـــون من حاضــرنا مستقبــل وطنــنا؛ ليتبــوأ مكانـ

 مرموقًة بين الأمم، تحية الوطن العظيم بأبنائه الذيــن حملــوه في عقولهــم وقلوبهم وفي حدقات عيونهم، تحيـة لكم

 وأنتم تحملون لواء المعرفة؛ لتظل راية فلسطين خفاقة بين الأمم.

 إن المعيار الأساسـي في تقدير القيمة المادية والمعنوية للفرد هو قدرته على التغيير في الأحداث المحيطة به، والمرونة في التأثير والتأثر 

بالوقائع من حوله، وأن تلك القيمة تسمو وتبلغ منزلًا رفيعًا إذا ما اتسم ما تحدثه من تغيير بالإيجابية؛ ليعطي انعكاسًا طيبًا للمنظومة الأخلاقية التي 

يقوم عليها.

 وحيث إن المنظومة الأخلاقية للفرد عبارة عن مجموعة من المكتسبات الفكرية والعلمية والمعرفية التي تصـقل شخصـيته وتحدد ملامحها 

وتؤثر في سلوكياتها، فأنتم مدعوون اليوم إلى تنمية مكتسباتهم الفكرية والنهل من بحر العلوم الطبيعية والإنسـانية، وتحديد معالمكم المعرفية 

وتأهيل الذات؛ لتكونوا أكثر إيجابية في التعامل مع المتطلبات الوطنية الفلســطينية، فمن تســـلح بالعلم والمعرفة وجب عليه أن يســـخر إمكانياته 

المعرفية لتنمية خصائله الأخلاقية؛ ليكون قادرًا على التأثير الإيجابي في محيطه المجتمعي والمسـاهمة في عملية البناء الوطني ودرء المخاطر عن 

حياض الوطن أرضًا وشعبًا.

بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                            صدق الله العظيم

ََ َ َّ َ َ َّ ُْ َ( صض عض غ�اعي ا�ثغظ غْسط�عَن وا�ثغظ ق غْسط�عَن  )ْ َ ْ ََ َ َُ ِ ُ ِ ِ
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أبنائي وبناتي الطلبة:

إن رسالة جامعة الأزهر - غزة أكاديمية، أخلاقية، وطنية بامتياز، فما قيمة المعرفة إذا بقيت حبيســـة في خلد حاملها؟  وما قيمة العلم إذا لم يتشــــح 

بالأخلاق الحميدة؟ لذا فإن جامعة الأزهر - غزة بكلياتها الاثنتي عشــرة لا تســعي اليوم لتلقين طلبتها العلوم الطبيعية والإنســانية، بقدر ما تســعى 

لتأهيل أفواج من الشــــباب الوطني المســــلح بالعلم والمعرفة والحس الوطني الصــــادق وحســــن الخلق؛ ليكونوا أكثر التحامًا في خدمة مجتمعنا 

الفلسطيني، وبناء دولتنا الفلسطينية العتيدة.

أبنائي وبناتي الطلبة:

 تحقيقًا لرســـالتها فقد عملت جامعة الأزهر - غزة على توفير كافة المتطلبات التعليمية، وســــنت العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات 

التي من شأنها أن تيســـــــــر على طلبتها حياة جامعية هادئة منتظمة، تمكن الطالب من النهل من علومها، والاستفادة من خبرات أساتذتها، فعليكم 

باستثمار الوقت في الاستفادة من كل ما هو متاح في الجامعة خلال حياتكم الجامعية ، لتكونوا أكثر نضـــــــــــجًا وقدرة على خدمة شعبكم ودولتكم 

العتيدة، دولة فلسطين.

فأهلًا وسهلًا بكم في رحاب جامعة الوطن، جامعة الكل الفلسطيني، جامعة الأزهر - غزة، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح؛

الدكتور/  عبد الرحمن حمد

رئيس مجلس الأمناء

والله ولي التوفيق 
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أهلًا وسهلًا بكم أيها الأبناء ... في جامعة الأزهر ... جامعة الشعب الفلسطيني ...

إن التحاقكم بجامعة الأزهر ... يمثل صفحة مضيئة للجامعة ... ونقطة انطلاق لمرحلة جديدة في حياتكم ... .

إنها المرحلة الجامعية ... فهي بداية طريقكم ومشواركم العلمي، والأمل يحدوكم لمستقبل منشود ... ومعقود عليكم بناء الوطن ومؤسساته..

 بكم تنتصر الشعوب وتحرر الأوطان...فالجامعة أمانة، والحفاظ على سمعتها ومقدراتها واجب مقدس..

  وبكم إن شاء الله أيها الأبناء... الأعزاء...  ستبقى جامعة الأزهر - غزة شجرة خضراء وارفة الظل ومنارة للفكر وملتقى للإبداع ...

حفظكم الله...وحفظ فلسطين من كل سلطان رجيم

مع تمنياتي لكم دومًا بالتوفيق،،

ضط�ئ ر�غج ا�ة�طسـئ 

6

رئيس الجامعة 

الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق عبد الرحمن الفرا
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أسد�ء  طةطج ا�ة�طسئ

          رئيس الجامعةأ.د/ عبد الخالق الفرا   

نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديميةأ.د/ سامي مصلح                 

                     نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والماليةأ.د/ علي النجار      

                                   عميد الدراسات العليا والبحث العلميد/ أمين حمد

                            قائم بأعمال عميد كلية الطبد/ سمير اسماعيل 

                   عميد كلية حيدر عبد الشافي لطب الأسناند/ عبد الناصر أبو شهلا  

                          قائم بأعمال عميد كلية الصيدلةد/ سليمان الجبور   

                    عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتأ.د/ سامي أبو ناصر       

                           عميد كلية الزراعة والبيئةأ.د/نصر أبو فول   

                          عميد كلية العلوم الطبية التطبيقيةأ. د/ عمر أبو تيم  

                               عميد كلية العلومد/ عمر ميلاد  

                             عميد كلية التربيةد/ محمد محمد عليان

                   عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةأ.د/ محمد صلاح أبو حميدة 

                    عميد كلية الحقوقد/ عبد الرحمن أبو النصر

                        قائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية  د/ سمير أبو مدلله        

                             عميد كلية الشريعةد/ نعيم المصري  

                             عميد القبول والتسجيلد/ اسامة فايز زين الدين

                                        عميد شئون الطلبةد/ مدحت محمد سعد الله
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رج��ـئ ا�ة�طسـئ 

ٍل فلســـــطينية عامة، مســــــتقلة وغير ربحية, تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع              جامعة الأزهر - غزة  هي مؤسســـــة تعليم عا

الفلسطيني والعربي من الموارد البشرية المؤهلة في التخصصات المعرفية المختلفة, والبحوث العلمية, والتنمية المستدامة مع التركيز 

على توظيف تقنيات العصـــر في تحصــــيل العلم والمعرفة, والمحافظة على أصالة التراث الفلســــطيني والعربي والإسلامي، والالتزام 

بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنســـان، وقيم العدالة والمســـاواة، والالتزام بحكم القانون والشــــفافية والتســــامح والاحترام والتنوع، 

والشراكة المجتمعية وعدم التمييز. 
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س��دة ا�صئعل وا�ا�ةغض 

2015 - 2014



ضط�ئ س�غث ا�صئعل وا�ا�ةغض 

 تعد عمادة القبول والتســـــــجيل محور الاتصـــــــال بين الطالب والجامعة، وتبدأ حال قبوله بالجامعة وتســــــــتمر  بمتابعته 

أكاديميًاوإداريًا، وتذليل كل ما يواجهه من العقبات في طريقه حتى يتخرج من الجامعة مسـلحًا بســلاح العلم والمعرفة؛ ليســهم في بناء 

الوطن بما استفاده من علم ومهارة خلال فترة دراسته الجامعية. 

تجاوزت العمادة بأعمالها الحدود التقليدية ولم تعد تقتصــر على الأنشــطة والأعمال الإدارية والفنية داخل أسوار العمادة، وكواجهة من 

واجهات الجامعة وعلى أبوابها تبدأ حياة الطالب الجامعية. 

وانطلاقًا من دورها الرائد تحمل العمادة على عاتقها مهمة توفير المعلومات الوافية عن الجامعة وكلياتها وتخصـــــصـــــاتها وشروط القبول فيها، وإطلاع 

الطالب على الأنظمة واللوائح الضرورية والتي يحتاجها خلال مسيرته الدراسية.

وتسـعى العمادة لمتابعة التطورات الحديثة في إجراءات القبول والتســجيل، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة التي تســهم في تحســين آلية العمل وإنجاز 

هل أمور الطلبة  المهمات وتيســــــير الإجراءات والتحول نحو بيئة العمل الإلكترونية، حيث تقدم العمادة خدمات إلكترونية داخل أسوارها وخارجها؛ لتســــــ

والمراجعين، وقد واكبت العمادة هذا التطور بتحديث منظومة إدارة المعلومات والأنظمة الفرعية المســــــــــــــاندة مثل نظام القبول الفوري والإلكتروني 

وتطويرها، ونظام التسجيل الآلي ونظام المتابعة الأكاديمية ورصد النتائج وتخريج الطلبة وإخلاء الطرف وغيرها. 
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ويعد النظام الأكاديمي من أكبر الأنظمة وأهمها في الجامعة وأكثرها حاجة للتحديث والتطوير من حيث إنشــــــاء البرامج أو صيانتها أو التعديل عليها وفقًا 

للتغيرات الأكاديمية داخل الجامعة.  وتقوم العمادة باســــــتمرار بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ العديد من متطلبات العمادة الفنية والتي 

تشتمل على سبيل المثال إنشـاء برامج فرعية وتعديل العديد من البرامج والشـاشات وصيانتها، إضافة إلى الأرشفة الدورية للبيانات القديمة؛ لتخفيف العبء 

على قاعدة المعلومات.وتبذل العمادة جهودًا مستمرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل العمليات المساندة للنظام الأكاديمي بالجامعة. 

وختامًا نهيب بطلبتنا الأعزاء متابعة بوابة القبول والتســـجيل والبوابة الرئيســـة للطالب على صفحة الجامعة الإلكترونية، لمتابعة التعليمات الصـــادرة عن 

العمادة والأخذ بها، والالتزام بالتواريخ المحددة لتجنب أي مشكلة قد تصادف وتعيق الطالب خلال فترته الدراسية.  

                                               ونتمنى لجميع طلاب الجامعة وطالباتها النجاح والتقدم الباهر.

د�غض ا����إ ا�رح�دي  عمادة القبول والتسجيل 

عميد القبول والتسجيل 

الدكتور / أسامة فايز زين الدين 
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 س��دة ا�صئعل وا�ا�ةغض 

     

تحقيق التميز في أداء كافة عمليات القبول والتســجيل وخدماتهما، في إطار يحقق الجودة والشــفافية والعدالة بين الطلبة، مع التوظيف الأمثل للتقنيات في 

كافة العمليات من خلال عناصر بشرية متميزة وأنظمة عمل محفزة وذات جودة عالية، وكذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالطلبة وتسهيلها. 

    

1-  الإعلان عن شروط القبول بالجامعة والتعليمات الأكاديمية الخاصة بالطلبة.

2- متابعة السجل الأكاديمي والمالي للطلبة من بداية التحاقهم بالجامعة حتى تخرجهم.

3-  التعاون مع الشئون الأكاديمية لتطوير آليات قبول الطلبة الجدد ومعاييرها. 

4-  تقديم الخدمات الطلابية 

5-  تحديث البوابة الإلكترونية للطلبة.

6-  تحديث برنامج القبول والتسجيل وفق منهج علمي يتواءم والتقدم التقني.
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د�غض ا����إ ا�رح�دي  عمادة القبول والتسجيل 

يناط بعمادة القبول والتسجيل : 

 رسالتنا:



أقسام العمادة:    

- قسم الحاسب الآلي.

- قسم الكليات العلمية.

- قسم الكليات الأدبية.

- قسم الخريجين.

- قسم الأرشيف.

    

1- تقديم الخدمات الجامعية للطلبة المراجعين من كشوف وشهادات قيد وغيرها.

2- استلام علامات الطلبة من الكليات وحفظها في ملفات منظمة حسب السنة والفصل والكلية

       لسهولة الرجوع إليها.

3- إصدار قوائم أوائل الطلبة حسب الكليات والأقسام (طلاب وطالبات).

4-النظر في طلبات تأجيل القبول والدراسة والانسحاب الاضطراري من الجامعة حسب النظام،

 بعد تقديم الطالب لها إلكترونيًا من خلال صفحته  على موقع الجامعة.

5-  إصدار شهادات التخرج “العربية والإنجليزية” بعد إستكمال إجراءات التخرج حسب الأصول.

6-  إعداد التقارير الإحصائية الخاصة بالخريجين حسب السنوات وغيرها من الإحصائيات المطلوبة.

7-  تزويد الجهات المختصة بأسماء الخريجين وعناوينهم.

8-أرشفة جميع القرارات الصادرة عن جهات الإختصاص بالجامعة والمتعلقة بالطلبة.

مهمات العمادة:

د�غض ا����إ ا�رح�دي  عمادة القبول والتسجيل 
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 الخدمات التي تقدمها العمادة للطلبة 

1. استقبال طلبات الالتحاق الخاصة بالطلبة الجدد ومتابعة استكمال الوثائق الخاصة بهم.

2. إصدار البطاقات الجامعية للطلبة.

3.  تذليل كافة العقبات التي تواجه الطالب/ة أثناء  فترة دراسته في الجامعة

18

د�غض ا����إ ا�رح�دي  عمادة القبول والتسجيل 



w w w . a l a z h a r . e d u . p s

    خدمات جامعية�إلكترونية على موقع الجامعة:

 كشوف درجات وشهادات القيد    طلب إعادة القيد    طلب تأجيل الفصل    طلب الاعتذار عن الامتحان   طلب تحويل داخلي    طلب الانسحاب    طلب التخرج

19

د�غض ا����إ ا�رح�دي  عمادة القبول والتسجيل 



ا�س�ططعن شغ ا�س��دة 

1- د .أسامة زين الدين                      عميد القبول والتسجيل

2- أ.حسن رياض الخضري

3- أ. روضة حمدي جعرور

4- أ. ضياء محمد مطر

5- أ. أكرم محمد أبو حمام

6- أ.سعيد يوسف دحلان

7- أ.عدنان عطية العجرمي

8- أ.محمد محمد سالم

9- أ.ناصر عطية الكردي

10- أ. مازن سعيد هليل

11- أ.محمود زين الدين

12- أ.سعيد ماضي

13- أ.محمد الترتوري

14- أ.إيناس البحيصي

15- أ.مها مسعود

16- أ.سماهر السعيدني
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د�غض ا����إ ا�رح�دي  عمادة القبول والتسجيل 



س��دة حآون ا��طئئ 

2015 - 2014



ضط�ئ س�غث حآون ا��طئئ

 تواجه أمتنا العربية عامة وشعبنا الفلســـــــــطيني خاصة تحديات تاريخية صعبة، مما يتطلب  وضع استراتيجيات للمواجهة.لذا 

ٍل  يتحتم علي جامعة الأزهر أن تقف حاضنة المشــروع الوطني في مقدمة الصــفوف في هذه المواجهة. وها هي تفتح ذراعيها لاستقبال جي

ـَّلحها بالعلم، وتعّدها لتحّمل مســـؤولياتها  بعد جيل من طلبتها، وها هي تفتح ذراعيها للطلبة الجدد لتشــكل ملامح فكِرها وروحها، وتسـ

َّل الحرص على إعدادهم ليكونوا  ص ك ِي لأبنائها، وتحر ِّي، والبناِء الجســــــد ِّي، والروح ُن بين البناِء العقل الوطنية. فجامعة الأزهر الغراء تواز

ِم الأصيلة لشــعبنا وأمتنا العظيمة. وهي  ْن تجور على منظومة القي متوائمين مع روح العصـر، وحركته المتســارعة، وتحدياته الجمة، دون أ

تسـعى لتسـخير الجهود ووضع جميع الإمكانيات لتطوير العملية التعليمية وتحسـين الأداء وتوفير أفضـل الســبل الكفيلة بحياة أكاديمية 

راقية ومتطورة.

طلبتنا الأعزاء:

إن الفلســفة التي تقوم عليها عمادات شئون الطلبة في كافة الجامعات هي الاهتمام بالطالب الجامعي كونه الركيزة الأولى في العملية التعليمية والتربوية، 

ك خصـوصيَة دورنا نحوكم،  ونحن في عمادة شئون الطلبة بجامعة الأزهر وانطلاقًا من استراتيجية الجامعة ورسالتها، باعتبارها حاضنَة الإبداع والابتكار، ندر

ٍم مع مطالبكم، وتطّلعاتكم، وهمومكم ، لذا، فقد أعددنا أنفســـــنا لتأدية هذا الدور، والذي يتضــــــمن إطلاق العنان للإبداع  ٍّس دائ خاصة وأننا في حالة تما

ِّن، وللثقافة، والرياضة دور مهم في بناء الشخصـية على  والابتكار، شاملًا بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي المنهجي، توازنًا مدروسًا للأنشطة اللامنهجية، فللف

ي. ٍي تكامل نحٍو شمول

أبناءنا الأحبة:

ن بكم، فها هي الفرصة متاحة بين أيديكم على شتى الصـعد؛ لتعدوا  ّن آمال الوطن والأمة منوطة بالشـباب المتعّلم، المدرك لدوره، فكونوا عند حسـن الظ إ

أنفسكم لتحديات المستقبل أسوة بشعوب العالم المتحضر، اغتنموا الفرصة، واستشعروا الآتي من المسؤولية، ثم توّكلوا على الله، ( إن الله لا يضيع أجر من 

أحسن عملًا).

وختامًا نسـأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لتحقيق ما نصـبوا من أهداف على أكمل وجه، كما ونسـأله أن يمن على الجميع بفضــله وكرمه بالتوفيق لما 

تطمح له نفوسهم من غايات وأهداف نبيلة.
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والله ولي التوفيق 

عميد شؤون الطلبة 
الدكتور / مدحت محمد سعد الله  
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س��دة حآون ا��طئئ
       تقوم سياسة عمادة شؤون الطلبة على أساس الاهتمام بطلبة الجامعة، حيث تحرص على توفير الخدمات الإدارية، ورعاية الأنشـــــطة اللامنهجية 

للطلبة، وصولًا إلى الطالب المثالي والخريج المتميز بما يمكنه من مواصلة المســـــيرة الأكاديمية، ومعايشـــــة العملية التربوية والحياة الاجتماعية، 

وتنمية الروح الوطنية وحسن الولاء للوطن، وحب الجامعة والانتماء إليها.

     الأهداف:

تعمل عمادة شؤون الطلبة بجامعة الأزهر- غزة على تحقيق الأهداف المتمثلة في:

- ترسيخ روح الانتماء الوطني والقومي للطلبة، و تعميق حب الجامعة والانتماء إليها.

- إعداد الشخصية الشاملة المتوازنة  للطلبة ، وتنمية الروح القيادية لديهم.

- تشجيع مهارات التواصل البناء لدى الطلبة وتعزيز ثقافة الحوار أثناء المرحلة الجامعية وبعد التخرج, وتشجيع المشاركة 

والانخراط في أنشطة خدمة المجتمع.

- صقل المهارات وتنمية المعارف لدى الطلبة وربطهم بوسائل المعرفة الحديثة.

- خلق بيئة جامعية تشجع البحث العلمي، وتنمي روح العمل الجماعي عند الطلبة. واستثمار وقت فراغ الطالب في برامج هادفة  مفيدة.

- تنمية السلوك الإسلامي والخلق الأمثل لدى الطلبة من خلال رفع الانضباط الذاتي واستثمار طاقات الطلبة وخبراتهم في أعمال منتجة نافعة.

- تشجيع روح المبادرة والإبداع لدى الطلبة وتنميتها، وإذكاء روح المنافسة الإيجابية لديهم، و تقديم المشورة والنصح والإرشاد لجميع فئات 

الطلبة، ورعاية الطلبة المتميزين والمتفوقين وصقل مواهبهم.
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      مهام عمادة شؤون الطلبة:

تقوم عمادة شؤون الطلبة بمهام العمل الآتية :

- تقديم الخدمات الطلابية: وتشمل المجالات الإدارية المختلفة بما فيها جميع أنواع المنح والقروض والمساعدات. 

- معالجة قضايا الطلبة الإدارية والأكاديمية في الجامعة ومتابعتها، على نحو فردي وجماعي.

- الإشراف على كافة أوجه النشاط اللامنهجي للطلبة، ودعمها وتوجيهها.

- توفير قاعدة بيانات إلكترونية كاملة للحالات الاجتماعية للطلبة، والتواصل مع الأسر الفقيرة ومتوسطة الحال.

- إصدار شهادات حسن سلوك.

- الإشراف على انتخابات مجالس الطلبة والنوادي الطلابية في الجامعة.

- الحرص على نظافة البيئة الطلابية وتحقيق الشروط الصحية في مقاصف الجامعة.

- دعم تبادل الخبرات والمهارات والمواهب بين طلبة الجامعة وطلبة الجامعات الأخرى. 

- إذكاء روح المنافسة الشريفة بين الطلبة، وبناء روح الثقة بالنفس، وتعويد الطلبة على العمل ضمن فريق واحد، وتنمية المهارات القيادية لديهم. 

- الإعداد والإشراف على الأنشطة الرياضية الطلابية داخل الجامعة وخارجها. 

- توفير المرافق المناسبة لمزاولة الأنشــطة ، مثل: قاعات المعارض، قاعات الأنشـــطة الرياضية (تنس الطاولة ، الشـــطرنج، اللياقة البدنية، تدريبات 

الفرق الفنية التابعة للعمادة)، بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد.

- تزويد الطلبة بنشرات إرشادية حول أنظمة الجامعة ومخططات تعريفية بمرافق الجامعة.

- إصدار مجلة دورية لإبداعات الطلبة (مقالة، قصة قصيرة، خاطرة، شعر،...إلخ).
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- المشاركة في فعاليات الملتقيات الفنية والرياضية التي ينظمها اتحاد الجامعات العربية.

- الإشراف على الرحلات العلمية وتوفير وسائل النقل المناسبة.

- رعاية الأندية الطلابية الثقافية والترفيهية وتنظيم أنشطتها وتقديم الدعم اللازم لها. 

- الإشراف على أنشطة مجلس الطلبة، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهامها وفق النظام.

- تشخيص الحالات الاجتماعية للاستفادة من المنح والمساعدات المالية للطلبة المحتاجين، وذلك بعد القيام بعمليات المسح الميداني.

- تقديم الاستشارة والمساندة الاجتماعية والنفسية بالتدخل المهني مع الطلبة الذين يواجهون مشكلات، من خلال جلسات إرشاد فردي وجماعي.

- دراسة الظواهر السلوكية، والتوجهات السلبية التي قد تظهر في أداء بعض الطلبة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

- الإشراف على برنامج إقراض الطالب بالتنسيق مع الدائرة المالية في الجامعة و وزارة التعليم العالي.

- توفير الرعاية الصحية وتقديم الإسعافات الأولية لطلبة الجامعة. 

- النظر في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل الحرم الجامعي وفق القوانين والأنظمة المرعية في الجامعة.
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ا�س�ططعن شغ ا�س��دة 

د. مدحت محمد سعـد الله                       عميد شئون الطلبة  

د. عبد ربه عبدالقادر العنـزي                     مساعـــد العميـــــد   

أ. جهاد محمد أبو موسى     

أ. خالد سلمان أبو عمرة

أ. محمد صالح أبو ديب    

أ. أيمن سعيد الشرافي 

أ. أيمن صلاح أبو مايلة

أ. أنعام عبد الحميد أبو جياب

أ. عدنان محمد الرواغ 

أ. حسام فهمي موسى

أ. فريح أحمد أبو ظاهر 

أ. أشجان محمود البلتاجي 

أ. هويدا عادل الزميلي 
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    المنح والإعفاءات:

       تقدم الجامعة لطلبتها، من خلال عمادة شـؤون الطلبة، العديد من المنح والإعفاءات من الرسـوم الدراسـية وفقًا لما يقره مجلس الجامعة ســنويًا؛ 

مراعاة للظروف الاجتماعية القاسية، التي يمر بها كثير من الطلبة بشرط أن يكون الطالب حاصلا على معدل تراكمي ٦٥٪ فما فوق.

 ومن الإعفاءات: 

- أبناء العاملين 

- حفظة القرآن الكريم 

- أوائل الطلبة

- الإعفاء الرياضي

- أبناء وزوجات الشهداء

- الأسرى المحررين

- أبناء وزوجات الأسرى بالسجون

- الدراسات الإسلامية و كلية الشريعة

- اللغة العربية منفرد ( أداب )   

- الطلبة الحاصلون على الثانوية الأزهرية

- الإعفاء الأخوي

- المعاقون حركيًا وبصريًا

- مرضى الدم 

- منحة وزارة التربية والتعليم   
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بالإضافة إلى ما تقدمه الجهات المانحة من جمعيات ومؤسسات وهيئات وأفراد من مساعدات مالية لطلبة الجامعة يتم توزيعها عليهم وفق الاعتبارات 

التالية:

١. التفوق العلمي والحاجة الماسة إلى المساعدة

٢. شروط المانح

٣. حسن السير والسلوك

٤. عدم الازدواج في المساعدات من أي جهة أخرى.

      شروط الإنتفاع من المنح والإعفاءات:

١.أن يكون الطالب مسجلًا بالجامعة خلال الفصل الدراسي الذي قدم فيه طلب المنحة أو الإعفاء.

٢. تقديم الطلب إلكترونيًا عبر صفحة الطالب.

٣. تعرض من قبل اللجنة المكلفة من عمادة شئون الطلبة. 

٤. أن يكون الطالب حسن السيرة و السلوك.

٥. وفي حالة قبول الطلب يجب إحضار الأوراق الرسمية التي تثبت حالة الطالب.
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    القروض الجامعية :

 وضعت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع جهات خارجية نظامًا لمنح القروض الجامعية لطلبة الجامعات الفلسـطينية، وقد خصـصـت 

دائرة لإدارة عملية الإقراض هي صندوق إقراض الطالب التابع للوزارة، ويقوم قســــــــــــــم الإقراض بعمادة شؤون الطلبة بالجامعة بتوجيه الطالب 

ومساعدته للحصول عليه.

شروط الحصول على  القرض :

- أن يكون الطالب المتقدم للقرض طالبًا نظاميًا في الجامعة ومحتاجًا ماديًا.

- أن يكون الطالب  قد درس بنجاح فصلًا دراسيًا في الجامعة على الأقل، وحصل على معدل٦٥٪ فما فوق.

- أن لا يكون الطالب المتقدم للقرض خاضعًا للتحذير الأكاديمي، أي أقل من ٦٥ %.

- أن لا يكون الطالب المتقدم للقرض حاصلًا على إعفاء أو منحة كاملة من أية جهة أخرى.

كيفية تسديد القرض:

- بعد الموافقة على القرض من قبل صندوق إقراض الطالب التابع للوزارة، يقوم الطالب المســــتفيد وكفيله بالتوقيع على كمبيالة وعقد القرض عند 

الموظف المختص في عمادة شؤون الطلبة.

- يتعهد الطالب وكفيله بتسديد القرض كاملًا بعد التخرج من الجامعة، واستلامه للعمل، وفي حال عجز الطالب عن سداد القرض يتم استيفاء ذلك من 

كفيله.

- يسدد القرض بعد التخرج  على أقساط لا يقل أحدها عن ٢٠ينارًا شهريًا.

عمادة شؤون الطلبة د�غض ا����إ ا�رح�دي 
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- عند انسـحاب الطالب من الجامعة، أو فصــله نهائيًا يتوجب عليه تســديد كامل القروض التي استلمها دفعة واحدة، وفي حالة عجز الطالب عن سداد 

القرض يتم استيفاء ذلك من الكفيل.

المستندات المطلوبة للحصول على طلب القرض :

- كشف درجات معتمد.

- صورة عن هوية ولي أمر الطالب.

- صورة عن قسيمة راتب ولي أمر الطالب إذا كان موظفًا.

- شهادة وفاة والد الطالب إذا كان متوف�يًَا .

- شهادة شؤون اجتماعية إذا كانت أسرة الطالب مسجلة ضمن الحالات الاجتماعية.

الإجراءات المتبعة للحصول على القرض :

- تقوم عمادة شؤون الطلبة بالإعلان عن موعد تقديم طلبات القروض، في بداية كل فصل دراسي للطلبة الراغبين في الحصول على القرض.

- يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالقرض الذي يمكن الحصول عليه إلكترونيا من صندوق إقراض الطلبة التابع للوزارة.

- يقوم الموظف المختص في عمادة شؤون الطلبة،  بتدقيق كافة المســتندات المطلوبة والتأكد من استيفائه كامل الشــروط المنصــوص عليها في 

نظام صندوق إقراض الطالب.

- تجمع طلبات القروض ليتم إدخالها في الحاسوب وفق برنامج أعد خصيصًا لهذه الغاية لتحديد المستحقين من الطلبة حسب النظام.

- يتسـلم الطالب سندًا بنسـبة القرض الممنوح له في اليوم التالي من تسـليم طلب القرض من الموظف المختص بعمادة شؤون الطلبة، بعد أن يوقع 

الطالب على الكمبيالة والعقد الخاصين بالقرض. 

- يتوجه الطالب بسند القرض إلى الدائرة المالية مباشرًة لتسديد ما يتبقي عليه من رسوم دراسية، وإتمام إجراءات التسجيل.
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     مجلس اتحاد الطلبة  

 يعد مجلس اتحاد الطلبة بالجامعة  الممثل الرسمي لكافة الكتل الطلابية المعتمدة بالجامعة.وتشـــرف العمادة على انتخابات مجلس اتحاد 

الطلبة  وتهيئة الأجواء الملائمة مع الجهات المعنية لإنجاح العملية الديمقراطية.ويتكون مجلس اتحاد الطلبة من تســــعة أعضــــاء: الرئيس، ونائب 

الرئيس، وامين السر، واللجنة المالية، واللجنة الثقافية، واللجنة الرياضية، واللجنة الاجتماعية، واللجنة الأكاديمية، ولجنة العلاقات العامة.

       أهداف المجلس :

1- متابعة المشكلات الطلابية والدفاع عن قضاياهم في ضوء أنظمة الجامعة وقوانينها .

2- ممارسة العمل النقابي والتعبير عن حرية الرأي من خلال الحوار الديمقراطي والحفاظ على سير الحياة الأكاديمية وانتظامها.

3- المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى الطلبة في شتى المجالات الدينية والوطنية والاجتماعية.

4- التعاون مع مختلف الهيئات والأفراد في الجامعة وتعميق روح الانتماء الوطني.

5- الحفاظ على المرافق العامة في الجامعة والحرص على تحقيق كل ما يخدم مصلحة الطلبة والجامعة.
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    مهام المجلس:

١. تمثيل الحركة الطلابية والتعبير عنها وقيادة الواقع الطلابي.

٢. متابعة حقوق الطلبة نقابيًا واجتماعيًا بالتنسيق مع عمادة شئون الطلبة، بما لا يتعارض مع أنظمة الجامعة وقوانينها .

٣. وضع برامج وأنشطة فصلية والإشراف عليها وتنفيذها.

٤. مراقبة انتخابات النوادي الطلابية إن وجدت بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة.

      إرشادات عامة للطلبة : 

 حرصًا من الجامعة على مصلحة الطلبة ومستقبلهم، وعلى مسيرة أكاديمية صحيحة لا تعترضها الإشكاليات ولا تشوبها العراقيل، فإن عمادة 

شؤون الطلبة تقدم هذه المجموعة من النصائح والإرشادات، وتطلب من جميع الطلبة قراءتها بتمعن؛ للاستفادة منها طيلة سنوات دراستهم بجامعة 

الأزهر - غزة ، وهي : 

- قراءة الدليل الإرشادي للطالب قراءة متمعنة، فهو مدخل جيد للتعرف إلى أنظمة الجامعة وتعليماتها، وهو أقصر الطرق 

لتعريف الطالب بآليات الدراسة، والسبل الكفيلة بجعلها سهلة ميسرة.

- ضرورة احتفاظ الطلبة بالإيصالات المالية، ومستندات الإعفاءات أو المنح خلال مرحلة الدراسة  لإبرازها عند الحاجة. 

- المحافظة على النظافة والنظام داخل الحرم الجامعي، وقاعات التدريس.

- الحرص على استخراج البطاقة الجامعية (الكارنيه) بعد إتمام إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة، فهي بمثابة هوية شخصية داخل الجامعة.

عمادة شؤون الطلبة د�غض ا����إ ا�رح�دي 
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- الحرص على الحضور والمواظبة في الدراسة، إذ يتوجب على كل طالب حضور %75 على الأقل من الساعات الدراسية لأي مقرر دراسي.

- الحرص على التسجيل الفصلي للمقررات الدراسية ودفع الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة.

- منع وضع أية إعلانات أو توزيع نشرات أو منشورات داخل الحرم الجامعي قبل المصادقة عليها من قبل مجلس اتحاد الطلبة وعمادة شؤون الطلبة .

- احترام النظم والقوانين المعمول بها في الجامعة.

- اختيار الوقت المناسب للمراجعة وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، والتعامل مع الموظف المختص بلطف واحترام، وبشكل مباشر 

صريح بعيد عن الغموض والجفاء؛ فهو موجود ليسهل مهمتكم ويساعدكم في حل مشكلاتكم.

- الاطلاع على النشرات والإعلانات الصادرة عن إدارة الجامعة، أو الكلية أو على ما ينشر على لوحات الإعلان الرسمية بالجامعة، أو على 

صفحة الجامعة الإلكترونية، فالجهل بالنظام والقانون والتعليمات لا يعفى الطلبة من المسؤولية.

- الاطلاع بعناية على النظام الأكاديمي المعمول به في الجامعة والمبين على موقعها الإلكتروني ، وفي الدليل الإرشادي للطالب.

- الوعي التام بأن عمادة شؤون الطلبة هي المرجع الأساسي للطلبة في كافة الأمور الجامعية . 

- ضرورة اتباع التعليمات فيما يتعلق بآلية تسجيل المقررات الدراسية وألية تسديد الرسوم الدراسية، والحرص على الالتزام بالتقويم الأكاديمي 

المعمول به في الجامعة.

عمادة شؤون الطلبة د�غض ا����إ ا�رح�دي 
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- نوفمبر 2013

(تخريج الفوج السابع عشر - فوج الاستقلال).

- سبتمبر 2012

(تخريج الفوج السادس عشر ، فوج الهوية واالنتماء).

- أغسطس 2011

(تخريج الفوج الخامس عشر، فوج الوحدة الفلسطينية).

- أغسطس 2010

(تخريج الفوج الرابع عشر، فوج شهداء الحرية)
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ا�ضطغـ�ت 
2015 - 2014



ضطغئ ا��إ 

 ساعة معتمدة موزعة على ست سنوات بعد  إتمام تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب البشري 

أنشئت كلية الطب بجامعة األزهر - غزة في العام الجامعي 1999/1998 

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب البشري بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 253 ساعة معتمدة موزعة

ًال دراسيًا (6 سنوات). على اثنى عشر فص

 المرحلة األساسية (المستوى األول إلى الثالث).  1-

   المرحلة السريرية (المستوى الرابع إلى السادس)2- 

الكليـــــــــــات د�غض ا����إ ا�رح�دي 
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ضطغئ ا�ثضاعر تغثر سئث ا�ح�شغ ��إ افجظ�ن

أنشئت كلية الدكتور حيدر عبد الشافي لطب األسنان في العام الجامعي 2008/2007

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في طب األسنان بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 200 ساعة معتمدة

موزعة على خمس سنوات.
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ضطغئ ا�خغث�ئ

 أنشئت كلية الصيدلة في العام الجامعي 1993/1992

تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

1-  البكالوريوس في الصيدلة  :بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 168 ساعة معتمدة. 

2-  الماجستير في العلوم الصيدالنية والتغذية اإلكلينيكية.

الكليـــــــــــات د�غض ا����إ ا�رح�دي 
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ضطغئ ا�عظثجئ و�ضظع�ع�غ� ا��سطعط�ت

أنشئت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في العام الجامعي2002/2001 وتتكون من ثالثة أقسام رئيسة: 

تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:

ٍي من التخصصات التالية- 1-  بكالوريوس الهندسة: بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 170 ساعة معتمدة في أ

-هندسة أنظمة الحاسوب 

- هندسة الميكاترونكس 

- هندسة الحاسوب واالتصاالت

ٍي من 2-  بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات: بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 136 ساعة معتمدة في أ

 التخصصات التالية:

- علوم الحاسوب 

- أنظمة المعلومات 

- تكنولوجيا المعلومات

1- قسم الهندسة

2- قسم هندسة البرمجيات 

3- قسم تكنولوجيا المعلومات.
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ضطغئ ا�سطعم ا��ئغئ ا�ا�ئغصغئ

أنشئت كلية العلوم الطبية التطبيقية في العام الجامعي1998/1997 وتتكون من ثالثة أقسام رئيسة  :

ٍي من التخصصات التالية- تمنح الكلية درجة البكالوريوس بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 136 ساعة معتمدة في أ

1- قسم التصوير

2- قسم الطب المخبري 

3- قسم العالج الطبيعيي

1- التصوير الطبي

2- الطب المخبري 

3- العالج الطبيعيي

الكليـــــــــــات د�غض ا����إ ا�رح�دي 
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ضطغئ ا�سطعم

أنشئت كلية العلوم في العام الجامعي 1993/1992 وتتكون من خمس أقسام رئيسية:

-تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

ٍي من التخصصات التالية: 1- درجة البكالوريوس: بعد إتمام الطالب بنجاح 136 ساعة معتمدة في أ

- رياضيات/ فرعي حاسوب - رياضيات/ فرعي فيزياء 

- كيمياء/ فرعي كيمياء تطبيقية - كيمياء/ فرعي كيمياء غذائية - كيمياء/ فرعي كيمياء بيئية.

- فيزياء/ فرعي حاسوب - فيزياء/ فرعي فيزياء طبية - فيزياء/ فرعي فيزياء إلكترونيات.

- أحياء/ فرعي أحياء دقيقة 

- جيولوجيا/ فرعي مصادر مياه - جيولوجيا/ فرعي كيمياء - جيولوجيا/ فرعي جغرافيا - 

  جيولوجيا/ فرعي جيولوجيا مساحية.

2-  الماجستير في تخصصات: 

 - الكيمياء

 - الرياضيات

 - العلوم الحياتية.

1- قسم الرياضيات

2- قسم الكيمياء 

3- قسم الفيزياء

4- قسم العلوم الحياتية

5- قسم الجيولوجيا.
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ضطغئ ا�جراسئ وا�ئغؤئ

أنشئت كلية الزراعة والبيئة في العام الجامعي 1993/1992 وتتكون من ثالثة أقسام رئيسة:

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية :

ٍي من التخصصات التالية:  1- درجة  البكالوريوس :بعد إتمام الطالب بنجاح 136 ساعة معتمدة في أ

 - االنتاج النباتي والوقاية

 - الصناعات الغذائية

 - االنتاج الحيواني والدواجن.

 2- درجة  الماجستير في تخصص: العلوم الزراعية.

1-قسم االنتاج النباتي والوقاية 

2- قسم الصناعات الغذائية

3- قسم االنتاج الحيواني والدواجن.
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ضطغئ اقصاخ�د وا�سطعم ا�دارغئ

أنشئت كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في العام الجامعي 1994/1993 وتتكون من أربعة أقسام رئيسة:

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية :

ٍي من التخصصات التالية: 1- درجة  البكالوريوس:   بعد إتمام الطالب بنجاح 136 ساعة معتمدة في أ

- المحاسبة (عربي، إنجليزي) 

- إدارة األعمال (عربي، إنجليزي) 

- االقتصاد 

- اإلحصاء 

2- درجة  الماجستير في التخصصات التالية:

- المحاسبة 

- إدارة األعمال 

- االقتصاد 

- اإلحصاء

1- قسم المحاسبة 

2- قسم إدارة األعمال

3- قسم االقتصاد

4- قسم اإلحصاء.
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ضطغئ ا�ا��غئ

أنشئت كلية التربية في العام الجامعي 1992/1991 وتتكون من أربعة أقسام رئيسة:

 تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية :

ٍي من التخصصات التالية:  1- درجة  البكالوريوس:  بعد إتمام الطالب بنجاح 136 ساعة معتمدة في أ

 -  المرحلة األساسية األولى  - اإلرشاد النفسي والتربوي  - اللغة العربية وأساليب تدريسها

 - الدراسات اإلسالمية وأساليب تدريسها - اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها - التاريخ وأساليب تدريسه

 - الجغرافيا وأساليب تدريسها - الرياضيات وأساليب تدريسها - األحياء وأساليب تدريسها   

 - الفيزياء وأساليب تدريسها - الكيمياء وأساليب تدريسها.

 1- قسم التعليم األساسي والمناهج

 2- قسم علم النفس

 3- قسم أصول التربية

 4- قسم الدراسات اإلسالمية

2- درجة  دبلوم التأهيل التربوي.

3- درجة  الماجستير في التخصصات التالية:

- مناهج وطرق التدريس

- علم النفس

- أصول التربية.
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ضطغئ ا�داب وا�سطعم ا�ظ��ظغئ

أنشئت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في العام الجامعي 1993/1992 وتتكون من سبع أقسام رئيسة:

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

ٍي من التخصصات التالية: 1- درجة  الليسانس: بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 136 ساعة معتمدة في أ

- اللغة العربية وآدابها - اللغة العربية فرعي إعالم - اللغة اإلنجليزية وآدابها - اللغة اإلنجليزية فرعي فرنسي.

- التاريخ - التاريخ فرعي علوم سياسية - الجغرافيا - جغرافيا فرعي تخطيط وخرائط ومساحة

- علم االجتماع فرعي خدمة اجتماعية  - علم االجتماع فرعي علم نفس - اإلعالم واالتصال الجماهيري - العلوم السياسية.

2- الماجستير في التخصصات التالية:

- اللغة العربية وآدابها  

- دراسات في الشرق األوسط

- العلوم السياسية.

 1- قسم اللغة العربية

 2- قسم اللغة اإلنجليزية

 3- قسم التاريخ 

 4- قسم الجغرافيا 

 5- قسم علم االجتماع 

 6- قسم اإلعالم واالتصال الجماهيري

 7- قسم العلوم السياسية.
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ضطغئ ا�تصعق

أنشئت كلية الحقوق في العام الجامعي 1991/1992

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

1- درجة  الليسانس في القانون بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 136ساعة معتمدة.

2- درجة  الماجستير في التخصصات التالية:

- القانون العام 

- القانون الخاص.
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ضطغئ ا�ح�غسئ

أنشئت كلية الشريعة في العام الجامعي 1992/1991.

 تمنح الكلية درجة: 

1- درجة البكالوريوس في الشريعة: بعد إتمام الطالب بنجاح دراسة 136 ساعة معتمدة.

2- درجة الماجستير في التخصصات التالية: 

-  الفقه المقارن.

- الحديث وعلومه.
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طئظ� ضطغئ ا��ط� ا�ت�ظ ا�ب�ظغ 

�طسطعم ا�ئغؤئ وا�جراسغئ



ا�ظزـ�م افض�دغ�غ  

2015 - 2014



ا�ظز�م افض�دغ�غ 
النظام الأكاديمي المعتمد للدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ الليسانس) في جامعة الأزهرـ  غزة  للعام الجامعي 2015/2014

تقديم:  يسـمى هذا النظام بالنظام الأكاديمي لمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ الليســانس) للطلبة الملتحقين بجامعة الأزهر- غزة للعام 

الجامعي 2015/2014م.

     مصطلحات وتعريفات:

1-الجامعة: جامعة الأزهر-غزة.

2- الكلية: أية كلية من كليات الجامعة.

3- الفصل الدراسي: 16أسبوعًا دراسيًا بما فيها الامتحانات.

4- الفصل الصيفي:  ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما فيها الامتحانات.

5- الساعة المعتمدة: وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية للمقررات الدراسية أسبوعيًا، وذلك لمدة فصل دراسي.

6- العبء الدراسي: مجموع الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب/ة بتسجيلها في فصل دراسي واحد.

7- المرشد الأكاديمي: عضو هيئة التدريس الذي يوجه الطالب/ة لاختيار المقررات التي يسجلها ويتابع مسيرته الدراسية حتى التخرج.

8- متطلبات الجامعة: الساعات المعتمدة المطلوبة من جميع طلبة الجامعة.

9- متطلبات الكلية: الساعات المعتمدة المطلوبة من جميع طلبة الكلية.

10- متطلبات التخصص: الساعات المعتمدة المطلوبة من جميع طلبة القسم.

11- التسجيل: تسجيل الطالب/ة للمقررات التي يرغب في دراستها وفق الخطة الأكاديمية

12- الســحب: سحب الطالب/ة مقرر أو أكثر من الفصــل الدراسي بعد فترة التســجيل ويســتفيد من الرسوم الدراسية وذلك خلال الفترة المســموحة 

والمحددة  للسحب.
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13- الانسحاب: انسحاب الطالب/ة من مقرر أو أكثر من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للإنسحاب ولا يستفيد من الرسوم الدراسية.

14- الإضافة: إضافة الطالب/ة لمقرر أو أكثر بعد انتهاء مدة التسجيل العادي خلال مدة زمنية محددة.

15- التأجيل: تأجيل الدراسة لفصل دراسي أو أكثر بحد أقصى أربع فصول دراسية بناء على طلب خاص بذلك عبر بوابة الطالب الإلكترونية.

16- الانقطاع: إنقطاع الطالب/ة عن الدراسة دون التقدم بطلب خاص بذلك.

17- الصفر الجامعي: يعطى  الطالب/ة الصفر الجامعي للمساق الدراسي الذي لم تتجاوز علامته ٥٠ درجة. 

18- السـاعات المكتبية: تســجل الســاعات المكتبية لطلبة الفصــل النهائي في حالة توقف تخرجهم على مقرر أو أكثر بحد أقصــى ٩ ساعات معتمدة 

شريطة أن يكون قد درسها ورسب فيها أو انسحب منها وأن تكون غير مطروحة في الفصـل الذي يتخرج فيه الطالب/ة وبما لا يزيد عن العبء الدراسي 

المسموح به.

   19- المعدلات:

أ. المعدل الفصلي: 

هو ناتج مجموع حاصل ضرب علامة كل مقرر درسه الطالب/ة في عدد ساعاته المعتمدة مقســومًا على عدد الســاعات المعتمدة المســـجلة للفصـــل 

الواحد.

ب. المعدل التراكمي: 

هو ناتج مجموع حاصل ضرب علامة كل مقرر درسه الطالب/ة في عدد ساعاته المعتمدة مقســومًا على عدد الســاعات الكلي حتى تاريخ احتســـاب هذا 

المعدل.
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مادة (1) نظام الدراسة في الجامعة :

تعتمد جامعة الأزهر- غزة نظام الساعات المعتمدة.

مادة (2) الشهادات التي تمنحها الجامعة:

أ- تمنح جامعة الأزهر-غزة درجة الإجازة العالية (البكالوريوس/الليسانس) بعد استيفاء متطلبات منح الدرجة في التخصصات التابعة لكليات الجامعة وهى:

1- كلية الطب.

2- كلية د. حيدر عبد الشافي لطب الأسنان.

3- كلية الصيدلة.

4- كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

5- كلية العلوم الطبية التطبيقية.

6- كلية العلوم.

7- كلية الزراعة والبيئة.

8- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

9- كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

10- كلية التربية.

11- كلية الحقوق.

12- كلية الشريعة.
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ب- الحد الأدنى للساعات المعتمدة للتخرج إتمام الطالب/ة بنجاح (136) ساعة معتمدة لجميع الكليات فيما عدا:

 1-كلية طب فلسطين: (253) ساعة معتمدة.

2- كلية د. حيدر عبد الشافي لطب الأسنان (200) ساعة معتمدة.

3- كلية الصيدلة: (168) ساعة معتمدة.

 4-التخصصات الهندسية بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات:(170)  ساعة معتمدة.

ج-  تمنح مرتبة الشرف كما يلي:

1- تمنح مرتبة الشرف الأولى للطلبة الحاصلين على معدل تراكمي (ممتاز) شريطة الحصول على تقدير 

ممتاز في جميع الفصول الدراسية بما فيها الفصول الصيفية وألا يكون قد رسب أو انسحب في أي مقرر في أثناء دراسته الجامعية.

2- تمنح مرتبة الشرف الثانية للطلبة الحاصلين على معدل تراكمي ممتاز أو جيد جدًا شريطة ألا يقل تقديره

 في أي من الفصول الدراسية بما فيها الفصول الصيفية عن جيد جدًا، وألا يكون قد رسب أو انسحب في أي مقرر في أثناء دراسته الجامعية.

3- لا يحق للطالب/ة الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية في حالة إعادة مقررات سبق وأن نجح فيها بغرض تحسين المعدل.

4- لا يحق للطالب/ة المحول من جامعة أخرى، أو التحويل بنظام التجسير الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية.

مادة (3) : القبول في الجامعة:

أولا - شروط تقديم طلب القبول في الجامعة:

1- أن يكون الطالب/ة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات بما فيها سنة القبول.

2- ألا يقل معدل الطالب/ة في الثانوية العامة عن 65% أو المعدل الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي.

3- أن يقدم طلب الالتحاق للجامعة في المواعيد المعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل .
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4- يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة لإتمام القبول وإيصال رسوم طلب الالتحاق.

ثانيا - الوثائق المطلوبة لإتمام القبول:

1- شهادة الثانوية العامة الأصلية أو ما يعادلها، أو صورة مصدقة عنها من وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة فلسطين، 

ومن وزارتي الخارجية والتربية والتعليم الفلسطينية لطلبة الدول العربية والأجنبية.

2- شهادة الميلاد أو صورة مصدقة عنها.

3- صورة عن بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر.

6  x 4 4- صورتان شخصيتان مقاس

5- تعهد خطي من الطالب/ة بالالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

ثالثا -  لجنة قبول الطلبة:

1- يتم تنسيب الأعداد من قبل الكليات وفق قدراتها الاستيعابية وترفع للشئون الأكاديمية للاعتماد.

2- تتكون لجنة القبول من رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشئون الأكاديمية ونائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية وعميد القبول والتسجيل وعميد 

شئون الطلبة.

3- تحدد اللجنة مفتاح التنسيق لكليات الجامعة المختلفة.

رابعا - إلغاء  القبول:

يلغى قبول الطالب/ة في أي من الحالات التالية:

1- إذا التحق الطالب بالجامعة ولم يسدد الرسوم الدراسية المستحقة عليه خلال مدة الالتحاق التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، 

وبما لا يزيد عن أسبوعين من بداية الدراسة.

2- إذا كتب الطالب/ة بيانات غير صحيحة في نموذج طلب الالتحاق أو تقدم بوثائق مزورة أو تعهد خطيًا بإحضار الوثائق 

 المطلوبة حسب الأصول ولم يحضرها.
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3- إذا كان القبول غير متفق مع الإجراءات المتبعة للقبول.

مادة (4) قبول حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى:

أولًا: قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس/الليسانس من جامعة الأزهر- غزة

1- أن يتقدم الطالب/ة بطلب التحاق إلى عمادة القبول والتسجيل في المواعيد المعلن عنها للطلبة الجدد.

2- أن يكون معدله في الثانوية العامة مساويًا لمفتاح القبول في الكلية التي يرغب في الالتحاق بها في عام التحاقه الجديد.

3- أن يكون تقديره في البكالوريوس/الليسانس جيد فأكثر وأن لا يقل عن 70 %.

4- ألا يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة تزيد عن خمسة أعوام.

5- أن تتم معادلة المقررات التي نجح بها بتقدير جيد فأكثر. 70% على الأقل).

6- أن يدرس الطالب/ة بنجاح 54 ساعة معتمدة على الأقل في التخصــص الجديد في حالة قبول الطالب/ة في قســم من الأقســـام داخل الكلية التي 

درس فيها. 

7- أن يدرس الطالب/ة بنجاح 50% على الأقل من عدد الساعات المعتمدة في التخصص الجديد في حالة قبول الطالب/ة في كلية أخرى

 داخل الجامعة غير الكلية التي تخرج منها.

8- أن يعامل معاملة الطلبة المحولين من كلية إلى أخرى في جامعة الأزهر-غزة بما فيها إجراء المعادلة حسب المادة (5) البنود (7-5-1)

 مع التأكيد على ضرورة إلزام الطلبة بآخر خطة دراسية سارية المفعول.
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 ثانيًا: قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس/الليسانس من خارج جامعة الأزهر- غزة

1- أن تكون شهادته من جامعة تعترف بها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

2- ألا يقل معدله في البكالوريوس/ الليسانس عن تقدير جيد 70% على الأقل).

3- أن توافق عمادة الكلية التي يرغب الالتحاق بها على قبوله.

4- ألا يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة تزيد عن خمسة أعوام.

5- ألا يقل معدله في الثانوية العامة عن 65% وأن يكون معدله في الثانوية العامة مساويًا لمفتاح القبول للكلية المراد الالتحاق 

بها في جامعة الأزهر-غزة (سنة الحصول على الثانوية العامة).

6- أن يدرس 50% على الأقل من عدد الساعات المعتمدة في خطة القسم بالكلية التي سيلتحق بها.

7- يعامل معاملة الطلبة المحولين من الخارج بما فيها إجراء معادلة حسب المادة (6) البنود (9-8-7-5-2)

مادة (5): التحويل من كلية إلى أخرى في جامعة الأزهر-غزة:

يجوز للطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرى ومن قسم إلى آخر ومن تخصص إلى آخر داخل القسم في الجامعة لمرة واحدة فقط وفق الشروط التالية:

1- وجود مكان شاغر في الكلية التي يرغب في التحويل إليها ويراعى المحافظة على الحد الأدنى لأعداد الطلبة في أقسام الكليات.

2- يتقدم الطالب/ة بطلب التحويل إلى عمادة القبول والتسجيل خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي، وذلك عبر بوابة الطالب الإلكترونية  بعد تسديد 

رسوم طلب التحويل والرسوم المستحقة عليه.

3- يتم التحويل بعد موافقة عمداء الكليات المعنية وباعتماد نائب الرئيس للشئون الأكاديمية.

4- لا يجوز للطالب الذي أنهى بنجاح (134) ساعة معتمدة لكلية الصيدلة وتخصصات الهندسة في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات،

و (100) ساعة معتمدة التحويل لباقي كليات الجامعة.
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5- في حالة القبول لا تحسب للطالب/ة المقررات التي درسها قبل التحويل إذا لم تكن من ضمن مقررات خطة الكلية المحول إليها.

6- يلتزم الطالب/ة بآخر خطة دراسية معتمدة في الكلية التي حول إليها حسب الأصول.

7- الطالب/ة المفصــول من كليته بســـبب تحذير أكاديمي وتم قبوله في كلية أخرى تبقى له المقررات التي درسها ونجح فيها بما يتفق وخطة الكلية 

التي حول إليها.

مادة (6) : التحويل إلى جامعة الأزهر-غزة:

يجوز للطلبة التحويل من الجامعات الأخرى إلى جامعة الأزهر-غزة وفقا للشروط التالية:

1- أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها الطالب/ة معترفًا بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

2- توفر مكان شاغر في الكلية التي يرغب الطالب/ة في التحويل إليها.

3- ألا يقل معدله في الثانوية العامة عن معدل القبول في الكلية المراد التحويل إليها في الجامعة في السنة الذي يرغب فيها بالتحويل.

4- أن يكون قد درس في الجامعة المحول منها فصلين دراسيين على الأقل وبتقدير عام 70% أو جيد، وأن يكون مقيدًا بالجامعة المحول منها.

5- يتقدم الطالب/ة بطلب تحويل إلى عمادة القبول والتسجيل في المواعيد المعلن عنها للطلبة الجدد مع بداية كل فصل دراسي.

- تقوم عمادة القبول والتسـجيل بدراسة طلبات التحويل والتحقق من استيفاء البنود السـابقة وإحالتها إلى عمادة الكلية المختصـة لدراستها واتخاذ  6

التوصية المناسبة بشأنها.

 7- تجري الكلية المعنية معادلة أكاديمية للمقررات التي نجح فيها الطلبة الموصـــى بقبولهم بمعدل لا يقل عن جيد (70%) على الأقل في ضـــوء آخر 

خطة دراسية للكلية والقسم وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ إرسال طلبات التحويل إلى الكلية.

8- ترفع الشئون الأكاديمية أسماء الطلبة الموصى بقبولهم لمجلس الجامعة للاعتماد.

9- المقررات التي تمت معادلتها حســـب النظام الأكاديمي، يتم الإشارة إليها في كشـــف درجات الطالب/ة بالرمز (م) (معادلة)،  و لا تدخل في المعدل 

التراكمي للطالب/ة.
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10- يدرس الطالب/ة المحول إلى جامعة الأزهر (68) ساعة معتمدة (أربعة فصول دراسية) على الأقل لنيل درجة البكالوريوس 

أو الليسـانس التي تمنحها الجامعة (85) ساعة معتمدة لكلية الصـيدلة والتخصـصـات الهندسية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، باستثناء كليتي 

طب فلسطين وكلية الدكتور حيدر عبدالشافي لطب الأسنان. 

مادة (6-1) : التجسير

يجوز لأي طالب/ة أنهى دراسة الدبلوم المتوسط (سنتين بعد انهاء الثانوية العامة) من إحدى مؤسسات التعليم العالي التقدم للجامعة

 بهدف الالتحاق ببرنامج بكالوريوس مناظر لدراسته التي أنهاها، شريطة استيفائه تعليمات وزارة التعليم العالي الفلسطينية بالخصوص:

1- إنهاء دراسة الدبلوم بمعدل تراكمي لا يقل عن %70.

2- النجاح بإمتحان الشامل بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

3- الحصول على شهادة خبرة عملية في مجال التخصص لمدة سنة على الأقل بعد التخرج.

بالإضافة الى شروط أخرى تضعها الجامعة وهي:

1- معدل الطالب في الثانوية العامة.

2- عدد الطلبة متوقع قبولهم بنظام التجسير في كل تخصص.

3- امتحان مستوى في التخصص.

مادة (7):التسجيل والعبء الدراسي:

1- لا يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس/الليسانس في مدة تقل عن ثلاث سنوات دراسية أو تزيد على سبع سنوات دراسية فيما عدا:

- كلية الصيدلة والتخصصات الهندسية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات التي يجب ألا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات دراسية 

ن سنوات دراسية. وألا تزيد على ثما

ن سنوات. - كلية د. حيدر عبد الشافي لطب الأسنان يجب ألا تقل مدة الدراسة فيها عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثما

 - كلية الطب فيجب ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ست سنوات دراسية وألا تزيد عن تسع سنوات دراسية.
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2- تكون مدة الفصل الدراسي العادي 16 أسبوعًا بما في ذلك الامتحانات.

3- في حالة عقد فصل صيفي تكون مدته 8 أسابيع دراسية تضاعف فيه عدد الساعات الدراسية المعتمدة للمقرر الواحد.

4- الحد الأعلى للســاعات المعتمدة التي يســمح للطالب التســجيل فيها للفصـــل الواحد (19) ساعة معتمدة والحد الأدنى (12) ساعة معتمدة والحد 

الأعلى للفصل الصيفي (9) ساعات معتمدة، ويكون الحد الأدنى ساعة واحدة معتمدة.

5- تتم عملية تســجيل المقررات الدراسية خلال أربعة أسابيع (ثلاثة أسابيع من بداية الفصـــل الدراسي العادي والأسبوع الرابع بغرامة)، وذلك بإشراف 

المرشد الأكاديمي.

- لا يجوز أن يسجل الطالب/ة لدراسة مقرر له متطلب سابق قبل دراسته للمتطلب السابق ويجوز تسـجيلهما معا في الفصـل نفسـه إذا كان الطالب/ة  6

قد درس المتطلب الســـابق ورسب فيه، كما ويجوز للطالب تســـجيل مقرر سبق له أن رسب في متطلبه الســـابق في فصــــل سابق، شريطة أن تكون 

المقررات مطروحة من قبل الكلية.

7- يحق للطالب/ة أن يسجل مقررًا مطروحًا في كلية أخرى بالجامعة شريطة أن يحمل ذلك المقرر الرقم نفسه وعدد ساعاته.

مادة (8): السحب والإضافة:

1- يســمح للطالب الســحب والاضافة لأي مقرر خلال أسبوع بعد انتهاء مدة التســجيل المنصــوص عليها في الفقرة (5)من المادة (7) شريطة ألا يقل 

العبء الدراسي عن 12ساعة ولا يزيد عن (19) ساعة.

2- يسمح للطالب السحب والإضافة في الفصل الصيفي خلال أسبوع بعد انتهاء مدة التسجيل المعلن عنها. 

مادة (9): الانسحاب:

1-يسـمح للطالب بالانســحاب من أي مقرر/مقررات بعد مضــي فترة الســحب الى قبل أسبوعين من موعد الامتحانات النهائية ويفقد الطالب في هذه 

W) "م.س." في كشــف درجات الطالب، وفي حال عدم الانســحاب أو لم يتقدم الطالب  الحالة حقه في استرداد رسوم المقرر/المقررات ويســجل علامة (

للامتحان 
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النهائي يسجل علامة (WF)"راسب" في كشف درجات الطالب ما لم يتقدم الطالب بطلب اعتذار مقبول للتغيب عن الامتحان النهائي مع مراعاة 

ألا يقل عدد الساعات عن 12 ساعة معتمدة.

2- يعد الطالب/ة معتذرًا من أي مقرر/مقررات مع حفظ حقه في الرسوم الدراسية إذا لم يتقدم للامتحان النهائي بسبب واحدة من الحالات التالية: 

أ. العمليات الجراحية التي تستدعي المكوث في المستشفى.  

ب. وفاة قريب من الدرجتين الأولى و الثانية.  

ج. الولادة.  

د. وقوع الامتحانات النهائية في الفترة المحددة لتجديد الإقامة.  

على أن يتقدم الطالب بطلب اعتزار عبر البوابة الإلكترونية ويقدم الأوراق الثبوتية اللازمة لعمادة الكلية واعتمادها من الشئون الأكاديمية.

 مادة (10): قيد الطالب/ة:

1- يعد الطالب/ة مقيدًا في الجامعة إذا سدد الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة.

2- لا يجوز للطالب أن يكون مقيدًا في كليات الجامعة لأكثر من درجة جامعية في وقت واحد.

3- يوقف قيد الطالب/ة في الحالات الآتية:

أ. إذا لم يسدد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.

ب. إذا انسحب من الدراسة بناًء على طلب خطي منه.

ج. إذا صدر بحقه قرار تأديبي بموجب نظام التأديب المعمول به في الجامعة.
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مادة (11): المواظبة:

1-يشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في جميع المحاضرات النظرية والدروس العملية والتطبيقية بنسبة لا تقل عن 75% من ساعات المقرر.

2- إذا زاد تغيب الطالب/ة عن 25% من ساعات تدريس المقرر وبعذر يقبله عميد الكلية يسمح له بالتقدم للامتحان النهائي في نهاية الفصل.

3- إذا زاد تغيب الطالب/ة عن 25% من ساعات تدريس المقرر دون عذر مقبول يعطى الصفر الجامعي ويعتبر راسبا في المقرر.

مادة (12): الامتحانات والعلامات والمعدلات:

 أولا/  الامتحانات:

1- تجرى الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي وتحسب العلامات في كل مقرر على النحو التالي:

أ. في المقررات للكليات الأدبية يخصص 60% من العلامة للامتحان التحريري النهائي، و 40% منها للأعمال الفصلية. 

ب. في المقررات للكليات العلمية يخصص 50% من العلامة للامتحان التحريري النهائي، و 50% منها للأعمال الفصلية. 

ج. تشـــمل الأعمال الفصــــلية لكل مقرر الامتحانات التحريرية (امتحان واحد على الأقل في المقررات للكليات الأدبية وامتحانان في المقررات للكليات 

العلمية) والشفوية والتقارير والبحوث والمشاركة والأعمال المخبرية والتطبيقية.

2- يقوم عمداء الكليات بالتنسيق مع الشئون الأكاديمية بتنظيم إجراءات امتحانات كل فصل دراسي والإشراف عليها.

3- يقوم مدرس المقرر بتصحيح أوراق الامتحانات ورصد العلامات الفصلية وتدقيقها.

4- تحفظ أوراق الامتحانات النهائية في نهاية كل فصل لمدة فصل دراسي واحد في الكليات والأقسام ثم يجري إتلافها من قبل عمادة الكلية.

- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لمراجعة ورقة الإجابة الخاصــة به في أي مقرر على النموذج المعد لذلك إلى عميد الكلية خلال أســبوعين من التاريخ  5

المحدد لإعلان النتائج بعد دفع الرسوم المطلوبة وعلي العميد التنســـــــــيق مع مدرس المقرر وأن يقوم بالتحقق من صحة جمع العلامات، وأن جميع 

الإجابات قد صححت.

6- ينبغي الانتهاء من أعمال مراجعة أوراق إجابة الطلبة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
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7- لا يجوز لمدرس المقرر أو لغيره تعديل العلامة النهائية بعد إعلان النتائج إلا في حالة ثبوت حق الطالب/ة في ذلك بعد المراجعة 

على أن تزود الشؤون الأكاديمية بكراسة إجابة الطالب/ة وكشف حضور الامتحان.

8- يعطى الصفر الجامعي للمقرر الدراسي الذي لم تتجاوز علامته (50) درجة. 

9- إذا توقف تخرج الطالب/ة على مقرر أو أكثر بحد أقصى (9) ساعات معتمدة، ولم تكن مطروحة خلال الفصل الدراسي

 وسبق أن درسها ورسب فيها أو انسحب منها يمكن للطالب التسجيل والامتحان بما لا يتجاوز العبء المسموح به وهو (١٩) ساعة معتمدة.

ثانيا - العلامات والمعدلات:

1-يعتبر الطالب/ة ناجحا في المقرر إذا حصل على 60% من العلامة النهائية للمقرر.

2- يعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الأول بمجرد تسجيله في الجامعة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الثاني إذا أتم بنجاح (32) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الثالث إذا أتم بنجاح (68) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الرابع إذا أتم بنجاح (100) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الخامس إذا أتم بنجاح (134) ساعة معتمدة.

3- يعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الأول بكلية طب فلسطين بمجرد تسجيله في الجامعة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الثاني إذا أتم بنجاح (43) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الثالث إذا أتم بنجاح (87) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الرابع إذا أتم بنجاح (127) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الخامس إذا أتم بنجاح (175) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى السادس إذا أتم بنجاح (217) ساعة معتمدة.
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4- يعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الأول بكلية د. حيدر عبد الشافي لطب الأسنان بمجرد تسجيله في الجامعة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الثاني إذا أتم بنجاح (37) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الثالث إذا أتم بنجاح (78) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الرابع إذا أتم بنجاح (124) ساعة معتمدة.

ويعتبر الطالب/ة مسجلًا في المستوى الخامس إذا أتم بنجاح (163) ساعة معتمدة.

5- أ- تعطى التقديرات للمواد كالتالي: 

ب- تقديرات علامات المعدل التراكمي هي كالتالي:  

 فأكثر    ممتاز  

%80

  %80

%80

%90

%79

%90

%60

%89

%90

%70

  %70

  %70

%69

%65

%60

إلى              جيد جدا

إلى              جيد     

إلى             مقبول

 أقل من              راسب

فأكثر    ممتاز  

إلى أقل من            جيد جدا

إلى أقل من            جيد     

إلى أقل من           مقبول
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5- يعطى الصفر الجامعي (50) للمقرر الذي يرسب فيه الطالب/ة بعلامة أقل من (50)

6- لا تظهر كسور عشرية في النتائج النهائية للمقررات.

مادة (13):التحذير الأكاديمي والفصل من الكلية:

1- لا يوجه للطالب المستجد والمحول من خارج الجامعة تحذير أكاديمي في نهاية الفصل الأول من التحاقه بالكلية.

2- يوجه التحذير الأكاديمي إلى كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من 65% بعد نهاية الفصـل الدراسي الثاني أو الفصـول التي تليه، ويسـتثنى 

من ذلك الطالب/ة الذي أتم بنجاح (100) ساعة معتمدة للتخصــــــصـــــــات التي تتطلب دراسة (136) ساعة معتمدة للتخرج، و(134) ساعة معتمدة 

للتخصـصــات التي تتطلب دراسة  (168-170) ساعة للتخرج.  و(163) ساعة معتمدة التي تتطلب دراسة (200) ساعة للتخرج، و (217) ساعة معتمدة 

التي تتطلب دراسة (253) ساعة للتخرج.

3- على الطالب/ة إلغاء التحذير الأكاديمي في مدة أقصاها فصلان دراسيان، وذلك برفع معدله التراكمي إلى 65% فأكثر.

- الطالب/ة المحول من كلية إلى أخرى والمفصــول أكاديميًا من كليته وبعد أن تقوم الكلية المحول إليها بحذف المقررات غير المطلوبة منه حســب  4

الخطة الدراسية الجديدة ويصـــبح معدله أقل من 65% يقع حينها تحت التحذير الأكاديمي وعلى الطالب/ة إلغاء التحذير الأكاديمي في مدة أقصــــاها 

فصلين دراسيين. 

5- لا يدخل الفصل الصيفي ضمن اعتبارات التحذير الأكاديمي.

6- لا يسمح للطالب الخاضع للتحذير الأكاديمي:

أ. تســجيل أكثر من (15) ساعة معتمدة إذا كان معدله التراكمي يقع بين 60% إلى 65% ويســتثنى من ذلك الطلبة المســجلين لــ (16) ساعة معتمدة 

بواقع 4 مقررات دراسية.

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

7- يفصل الطالب/ة من الكلية المسجل بها في الحالات الآتية:

أ- إذا أخفق في إلغاء التحذير الأكاديمي بعد مرور المدة المحددة، وهى فصلين دراسيين.
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ب- إذا حصل على معدل تراكمي أقل من 55% عند نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه بالكلية.

8- يحق للطالب المفصول من الكلية بسبب تحذير أكاديمي أن يسجل في كلية أدنى إذا كان معدله في الثانوية العامة يسمح له بذلك.

9- لا يجوز فصل الطالب/ة من الكلية إلا بعد اعتماد الشئون الأكاديمية ومجلس الجامعة بناء على تنسيب الكلية بفصله.

10- يضع المجلس الأكاديمي لائحة سنوية يحدد من خلالها ترتيب الكليات المسموح للطالب المفصول أكاديميًا أن ينتقل إليها وذلك حسب معدلات 

القبول في كل كلية.

مادة (14) : الفصل من الجامعة:

1- يفصل الطالب/ة من الجامعة في الحالات التالية:

أ.  إذا صدر بحقه قرار من مجلس الضبط وفقًا لنظام التأديب المعمول به في الجامعة. 

ب.  إذا مضـــــــي على قبوله في الكلية أكثر من سبع سنوات دراسية للكليات التي تتطلب دراسة 136 ساعة معتمدة، وأكثر من ثماني سنوات دراسية 

لطلبة كلية الصـيدلة وكلية طب الأسنان والتخصـصــات الهندسية بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وأكثر من تســع سنوات لطلبة كلية الطب 

البشري.

2- لا يتم فصل أي طالب/ة من الجامعة إلا بعد اعتماد الشئون الأكاديمية ومجلس الجامعة بناء علي تنسيب الكلية.   

مادة  (15) : إعادة دراسة المقررات:

1- في حالة إعادة دراسة أي مقرر من المقررات التي رسب فيها الطالب/ة يشار لها بعلامة إعادة  (R)"إ". 

- يســمح للطالب بإعادة دراسة مقررات سبق وأن نجح بها لمرة واحدة فقط شريطة أن تكون مطروحة في الفصـــل المراد تســـجيلها فيه وللحالات  2

التالية:

أ. تحسين المعدل بهدف التخصص.

ب. تحسين المعدل بهدف رفع التحذير الأكاديمي.
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د. تحسين المعدل بهدف رفع المعدل التراكمي. 

3- في جميع الحالات السابقة ترصد العلامة الأعلى.

4- في حالة إعادة الطالب/ة لدراسة أي مقرر فإن ساعات هذا المقرر تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة 

للمعدل التراكمي مرة واحدة ويوضع أمامها          “ ت.م"

5- المقرر الذي درسه الطالب/ة ضمن المقررات الاختيارية ورسب فيه يجوز استبداله بمقرر اختياري آخر وفق الخطة الدراسية المعمول بها في برنامج الكلية

مادة  (16) : تأجيل الدراسة:

1- يجوز للطالب بعد الانتهاء من دراسة فصل دراسي واحد بنجاح أن يؤجل دراسته لمدة لا تزيد على أربعة فصول 

دراسية عادية سواء كانت هذه الفصول متصلة أو منفصلة وتبلغ عمادة الكلية بذلك.

2- يتقدم الطالب/ة بطلب تأجيل الدراسة عبر بوابة الطالب الإلكترونية في الفترة المسموح بها للتأجيل.

3- لا يعد الطالب/ة مؤجلًا لدراسته إلا بعد قبول التأجيل بقرار من عميد القبول والتسجيل واعتماد الشئون الأكاديمية.

4- لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

5- لا يسدد الطالب/ة المؤجل الرسوم الجامعية عن مدة التأجيل، ولا يجوز له سحب الرسوم التي دفعها قبل تقديم طلب 

التأجيل، وبعد الموافقة على التأجيل ترحل رسومه لحين عودته إلى الدراسة، ويلتزم بدفع فرق الرسوم في حالة زيادة الرسوم الجامعية.

6- إذا لم يتم التأجيل وفق الشروط السابقة وانقطع الطالب/ة عن الدراسة لمدة لا تزيد عن أربعة فصول دراسية ولم يسدد 

الرسوم الجامعية في المواعيد المحددة فإن قيده يعتبر لاغيا وتستوفى منه الرسوم المطلوبة عن فترة الانقطاع حسب المادة (17) من النظام الأكاديمي.

7- يجوز للطالب إلغاء التأجيل على النموذج الخاص بذلك عبر بوابة الطالب الالكترونية.

(M)
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مادة (17): إعادة القيد 

إذا انقطع الطالب/ة عن الدراسة يمكن إعادة قيده بعد تقديم طلب إعادة القيد وفق الحالات التالية:

1- الانقطاع من فصل إلى أربعة فصول:

أ- أن يتقدم بطلب إعادة قيد عبر بوابة الطالب الالكترونية قبل بداية التسجيل للفصل الدراسي العادي بأسبوعين.

ب- لا يحسب الفصل الصيفي من فصول الانقطاع عن الدراسة.

ج-ألا يقل معدل التراكمي عن  %65

د- يسدد الطالب/ة الرسوم المقررة عن فترة الانقطاع وقدرها (50) دينارًا أردنيًا عن كل فصل دراسي.

هـ- يعتبر الطالب مقيدًا بعد موافقة عمادة القبول والتسجيل.

2- الانقطاع أكثر من أربعة فصول:

أ- أن يتقدم الطالب/ة بطلب إعادة القيد عبر بوابة الطالب الالكترونية قبل بداية التسجيل للفصل الدراسي العادي بأسبوعين 

مشفوعًا بعذر.

ب- أن يكون قد أنهى بنجاح (32) ساعة معتمدة على الأقل.

ج-ألا يقل معدله التراكمي عن   %65

د- يســتثنى ما ورد في الفقرة  (ج) الطالب/ة الذي أنهى بنجاح (100) ساعة معتمدة في نظام الأربع سنوات، و (134)  ساعة معتمدة في نظام الخمس 

سنوات.

هـ- يسدد الطالب/ة الرسوم المقررة عن فترة الانقطاع وقدرها (50) دينارًا أردنيًا عن كل فصل.

و-  يعتبر الطالب مقيدًا بعد موافقة عمادة القبول والتسجيل وعمادة الكلية المختصة واعتماد الشئون الأكاديمية.
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مادة (18): أحكام عامة:

1- السنة الدراسية تعني فصلين دراسيين وقد يضاف إليهما فصل صيفي.

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

3- يسمح للطلبة الجدد بسحب ملفاتهم واسترداد الرسوم الجامعية وفق الشروط التالية:

أ-  تسترد 90% من الرسوم حتى نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي.

ب- تسترد 70% من الرسوم حتى نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي.

ج- تسترد 50% من الرسوم حتى نهاية الأسبوع الثالث من بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي.

د- لا يسمح للطالب باسترداد أي مبلغ من الرسوم بعد نهاية الأسبوع الثالث من بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي، ولا يجوز تحويلها لأي طالب آخر.

4- تقوم عمادة القبول والتسجيل بتزويد الكليات المختلفة بالبيانات المطلوبة عن طلبتها بصورة منتظمة.

5- تعتبر عمادة الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل مسئولة عن متابعة السجل الأكاديمي للطالب.
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 6- على الطالب/ة أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة لاستكمال إجراءات تخرجه. 

7- تمنح رزمة التخرج عند استحقاقها، ويكون حفل التخرج مرة واحدة في نهاية كل عام جامعي.

8- لا يجوز قبول التحاق الطالب/ة مرة أخرى في الكلية التي انسحب أو انتقل منها بسبب تحذير أو فصل أكاديمي.

- الطالب/ة الذي ســحب ملفه من الجامعة ولم يدرس بها ويرغب في العودة إليها مرة أخرى يجوز له التقدم بطلب التحاق جديد ويقبل بإحدى كليات  9

الجامعة استنادًا إلى شروط القبول والتنسيق الجديد، مع مراعاة المادة (3) بنود (1-2-3-4)

10- يسمح للطالب/ة التحويل إلى كلية أخرى حسب معدله في شهادة الثانوية العامة عدا كليتي طب فلسطين وكلية الدكتور حيدر عبدالشـافي لطب 

الأسنان وفقًا للشروط التالية:

أ. دراسة (32) ساعة معتمدة على الأقل بنجاح على أن تكون من بينها 26 ساعة معتمدة من متطلبات المستوى الأول للكلية.

ب. عدم الرسوب/الانسحاب/تحسين المعدل في أي مقرر من المقررات التي درسها.

ج. حصـــوله على معدل تراكمي يتناسب مع مفتاح التنســـيق في الثانوية العامة سنة حصـــوله عليها للقبول في الكليات الأخرى بما لا يقل معدله في 

الثانوية العامة عن %65
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SMS
خدمة تواصل

ما هي خدمة تواصل ؟

           هي خدمة إلكترونية تفتح أبواب جديدة من التفاعل و التواصل بين جامعة الأزهر و طلبتها ، و ذلك من 

خلال الهاتف المحمول ، حيث تقدم خدمة تواصل وجه جديد من أوجه تلبية طلبات و احتياجات الطلبة ، على غرار

 موقع الجامعة على الانترنت.

           وحيث أن جامعة الأزهر هي الجامعة الفلسطينية الأولى التي فعلت خدمة الـ  SMS  بفتح باب التواصل

 من الجامعة إلى الطلبة و إعلامهم بدرجاتهم  وما يخص المنظومة التعليمية ، فإنها بهذه الخدمة الجديدة تعد السباقة  

على صعيد جامعات الوطن كافة ، في  فتح باب التواصل من جهة الطالب إلى الجامعة عبر تكنولوجيا الاتصال اللاسلكية ، 

دون الحاجة الملحة إلى استخدام شبكة الانترنت .

  كيف أفعل خدمة تواصل ؟

٧٩٧٩٠٠٩الأمر بسيط للغاية ما عليك إلا أن ترسل رسالة   SMS  من هاتفك المحمول إلى الرقم التالي :

وإدخال الرقم المخصص للخدمة المطلوبة ، و الجدول التالي يوضح الخدمات المقدمة حاليًا :

 الخدمـــــــة رقم الخدمة 
1
2
3
4
5
6
7

 مالحظات ھامة :
- سعر الرسالة حسب التكلفة العادیة .

- یجب أن یرسل الطالب الرسالة من رقم ھاتفھ المحمول المسجل في بوابة
 الطالب .

- ستطرح وحدة تكنولوجیا المعلومات بجامعة األزھر  خدمات أخرى بوقت
ٍ مواز لما یستجد من احتیاجات الطلبة .

لمعرفة المعدل التراكمي و عدد ساعات النجاح 

طلب طباعة  كشف درجات عربي 

English طلب طباعة  كشف درجات

طلب طباعة  شهادة قید عربي 

English طلب طباعة  شهادة قید

استرجاع كلمة المرور 

االستعالم عن قیمة منحة وزارة التربیة و التعلیم العالي
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أنشطــة مجلــس األمنــاء 
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نشاطات جامعة األزهر على المستوى العربي
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فريق جامعة الأزهر لكرة القدم يتوج بطلا لبطولة الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية  يوليو 2013 

78



ا�سقص�ت ا�ثو�غئ وا�سقم
Design By: Mohammed Ferwana



��طسئ افزع� - �جة
AL-AZHAR UNIVERSITY - GAZA

Te l : + 9 7 0  8  2 6 4 1 8 8 5 / 6
F a x : + 9 7 0  8  2 6 4 1 8 8 4
P . O . B o x :  1 2 7 7
E-Mail: alazhar@alazhar.edu.ps
Website:www.alazhar.edu.ps

Gaza - Palestine

www.facebook.com/alazharugaza
www.twitter.com/augaza

www.flickr.com/photos/alazhar_univ/sets/
www.youtube.com/user/alazhargaza


