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تقـديـم
أبنائي الطلبة :
نرحػػب بكػػم يف بدايػػة العػػاـ الدراسػػي اجلديػػد  1010/1029يف جػػامعتكم جامعػػة اجلزيػػرة اخلا ػػة ،وقػػد تدتػػم اامهػػا العاشػػر وىػػي تفت ػػر
بطالهبا وخرجييها من سلتلف االختصا ات.
نقػػدـ لطالبنػػا اءاػزاا ىػػلا الػػدليل ليكػػوف معػ ذلػػم وخا ػػة للطالػػب ادلسػػتجد يف اجلامعػػة  ،للتعػػرؼ الػػن نظػػاـ الدراسػػة ادلتبػػيف يف جامعػػتنا
،باإلضافة إىل بعض ادلعلومات والضوابط اجلامعية ادلهمة.
كما نداو طالبنا اءازاا للتفاال ميف موقيف اجلامعة االلكًتوين  www.jude.edu.syاللي يشكل نافلة ىامة للتوا ل ميف اجلامعة
والتعرؼ الن سلتلف اءنشطة العادلية والثقافية والرياضية وغريىا من فعاليات اجلامعة والنتائج االمتحانية .
دتنياتنا جلمييف طالبنا بدراسة موفقة ومستقبل زاىر

رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور ناصر خالد ثالج
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أولً  :الكليـات المفتتحـة في الجامعـة :
 كلية الصيدلة.
 كلية اذلندسة وتضم اءقساـ التالية :
 اذلندسة ادلدنية. اذلندسة ادلعمارية. اذلندسة ادلعلوماتية. كلية إدارة اءاماؿ.
ثانيـاً  :معـدلت القبـول في كـل كليـة ونـوع الشهـادة الثـانويـة المطلوبـة :
 )2يقبل الطالب من زتلة الشهادة الثانوية السورية تو ما يعادذلا شلن تنطبق اليهم شروط القبوؿ بغض النظر ان تاريخ احلصوؿ الن
الشهادة الثانوية وفق اجلدوؿ اآليت:
جدول رقم /2/
الكليـة

القـسم

الصيدلـة

الحـد األدنى لمعـدل القبـول
( %37الفرع العلمي فقط) تي ما يعادؿ رلموع  2371االمة.

اذلندسة ادلدنية

( %67الفرع العلمي فقط) تي ما يعادؿ رلموع  2721االمة.

اذلندسة ادلعمارية

( %67الفرع العلمي فقط) تي ما يعادؿ رلموع  2721االمة.

الهندسـة

( %67الفرع العلمي) تي ما يعادؿ رلموع  2721االمة.
اذلندسة ادلعلوماتية

( %37ثانوية نااية اختصاص( :تقنيات حاسوب – تنظمة التشغيل والربرلة – الشبكات
احلاسوبية  -يانة حواسيب) تي ما يعادؿ رلموع  7773االمة
( %77الفرع العلمي) تي ما يعادؿ رلموع  2131االمة

إدارة األعمـال

( %77الفرع اءديب) تي ما يعادؿ رلموع  2266االمة
( %77ثانوية جتارية) تي ما يعادؿ رلموع  1771االمة

 حيسب ادلعدؿ يف الشهادة الثانوية السورية بعد طي االمة الًتبية الدينية واختيار إحدى اللغت اءجنبيت
 يتم قبوؿ الطالب بعد إجراا مفاضلة بينهم وفق تسلسل االماهتم يف الثانوية
 تعتمد ىله ادلعدالت يف قبوؿ الثانويات غري السورية وفق النسبة ادلئوية ،وبعد طي االمة الًتبية الدينية وادلواظبة والًتبية الفنية.
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 )1يقبل خرجيو ادلعاىد ادلتوسطة الراغب بإدتاـ دراستهم يف اجلامعة وفق الشروط التالية :
أ .تف يكوف معدلو يف ادلعهد (جيد) الن اءقل دوف النظر إىل معدلو يف الشهادة الثانوية .
ب .إذا كاف معدلو يف الشهادة الثانوية مساوياً للمعدالت ادللكورة يف اجلدوؿ رقم  /2/يقبل دوف النظر إىل معدؿ شهادة
ادلعهد.

ت .تف يكوف االختصاص يف شهادة ادلعهد متفقاً ميف االختصاص اللي يرغب التسجيل فيو بالكلية.
 )7يقبل زتلة اإلجازة اجلامعية يف اجلامعة وفق الشروط التالية :
ث .تف يكوف معدلو يف اإلجازة اجلامعية بتقدير (جيد) الن اءقل.
ج .إذا كاف معدلو يف الشهادة الثانوية مساوياً للمعدالت ادللكورة يف اجلدوؿ رقم  /2/يقبل دوف النظر إىل معدؿ
اإلجازة.
 )3يقبػل الطالب الراغب االنتقػاؿ من جامعػة تخرى (حكوميػة تو خا ػة داخػل سوريػة تو خػارجهػا) وفػق الشروط التاليػة :
أ .تف يكوف معدلػو يف الشهادة الثانوية مساوياً للمعدالت ادللكورة يف اجلدوؿ رقم ./2/
ب .تف تكوف اجلامعة معتمدة يف وزارة التعليم العايل إذا كانم من خارج سوريػة.
ت .تف يكوف االختصاص يف اجلامعػة ادلنقوؿ منها شلاثالً لالختصاص اللي يرغب التسجيل فيو بالكليػة (يف حػاؿ مل يكػن
االختصػاص شلػاثالً ميكػن قبولػو وتتػم معػادلػة ادلقػررات لػو وفػق تعػليمات وزارة التعليػم العػايل).
ث .تف يكوف ناجحاً إىل السنة الثانية يف اجلامعػة ادلنقوؿ منها تو منجزاً لػ ( 17سااة معتمدة) يف حاؿ كانم اجلامعة من
خارج القطر ،تما إذا حقق الطالب يف ااـ النقل ادلعدؿ ادلطلوب يف الثانوية ،يقبل دوف النظر إىل ادد السااات اليت
تصلزىا يف اجلامعة ادلنقوؿ منها( ،ميف مراااة الشروط اءخرى وفق قرارات وزارة التعليم العايل)
ج .تتم معادلة ادلقررات اليت تصلزىا الطالب ادلت رج من تحد ادلعاىد ادلتوسطة تو الكليات تو ادلنقوؿ من جامعة تخرى
وفق اءسس والقوااد ال يت حتددىا وزارة التعليم العايل ،الن تف حيضر الطالب كشف درجات وتو يف للمقررات من
معهده تو جامعتو السابقة مصدؽ ت والً.
 )7تغيري القيد( :تي تغيري اختصاص الطالب من كلية اىل تخرى ،مثالً :من كلية اذلندسة اىل كلية الصيدلة)
أ .جيوز تغيري قيد الطالب يف اجلامعة نفسها تو م ن جامعة حكومية تو خا ة سورية إىل جامعة خا ة سورية تخرى ،تو
من جامعة حكومية تو خا ة غري سورية معتمدة من وزارة التعليم العايل السورية
ب .تف يكوف الطالب زلققاً شرط ادلعدؿ يف الشهادة الثانوية يف سنة قبولو يف اجلامعة اخلا ة يف االختصاص ادلراد تغيري
القيد إليو.
ت .تتم معادلة ادلقررات اليت درسها الطالب يف االختصاص السابق وفق تعليمات وزارة التعليم العايل هبلا الشاف.
ثـالثـاً  :الوثائـق الالزمـة للتسجيـل في الجامعة :
 إذا كانم شهادة الدراسة الثانوية سوريـة :
 .2الشهادة الثانوية اء لية.
 /7/ .1ور مصدقة ان الشهادة الثانوية.
 .3ورة ان اذلوية الش صية  +ورة ان جواز السفر (إف وجد).
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 /6/ .4ور ش صية ملونة (3 X 7يكتفن بصورت لإلناث).
 إذا كانم شهادة الدراسة الثانوية غير سوريـة :
 .2الشهادة الثانوية اء لية  +شهادة ادلرحلة ادلتوسطة اء لية (مصدقتاف من السفارة السورية واخلارجية السورية يف البلد
ادلانح للشهادة).
 /7/ .1ور ان الشهادة الثانوية مصدقة من وزارة اخلارجية السورية و ورة مصدقة ان شهادة ادلرحلة ادلتوسطة.
 .3ورة ان اذلوية الش صية  +ورة ان جواز السفر.
 /6/ .4ور ش صية ملونة ( 3 X 7يكتفن بصورت لإلناث).
رابعـاً  :نظام الدراسة في الجامعة :
 -2تتبيف اجلامعة نظاـ السااات ادلعتمدة ،ويقصد بالسااات ادلعتمدة دواـ الطالب يف اجلامعة دلدة سااة نظرية تسبواياً تو ما
يكافئها من سااات املية معتمدة دلقرر مع الن مدى فصل دراسي كامل  /26/تسبوااً الن اءقل ( .مثالً :مقرر الفيزياا
يدرس بساات نظريت وساات امليت (سلترب) تسبواياً دلدة  26تسبوااً ،لللك يكوف ادد السااات ادلعتمدة دلقرر الفيزياا
ىو ثالث سااات معتمدة ،ءف كل ساات امليت تكافأف سااة معتمدة واحدة ،تما إذا كاف ادلقرر نظرياً (تي ليس لو
سااات املية) كاللغة العربية مثالً ،فعدد السااات النظرية اءسبواية يساوي ادد السااات ادلعتمدة ،وجيب الن الطالب
إهناا العدد اإلرتايل احملدد من السااات ادلعتمدة يف اجلدوؿ رقم  /1/حىت يت رج.
 -1إف احلد اءدىن للسااات ادلعتمدة اليت ميكن للطالب تسجيلها يف الفصل اءوؿ تو الثاين ىي  /21/سااة واحلد اءالن /27/
سااة ،وجيوز تف يأخل الطالب ثالث سااات إضافية إذا كاف معدلو يف الفصل السابق ال يقل ان  %70تو كاف يف فصل
الت رج  ،تما يف الفصل الصيفي (التسجيل فيه اختياري) فيكوف احلد اءالن للسااات اليت حيق للطالب التسجيل اليها ىو
 /9/سااات معتمدة تو  /21/إذا كاف يف فصل الت رج .
 -3ادد السااات ادلعتمدة ادلطلوبة للت رج يف كل كلية:
جدول رقم /1/
الكليـة

عـدد الساعات المطلوبـة للتخرج

عـدد سنـوات الدراسـة

الصيدلـة

237

7

267

7

271

3

الهندسـة بجميع أقسامها
إدارة األعمـال

 -4ال جيوز تف تزيد ادلدة اليت يقضيها الطالب للحصوؿ الن الشهادة اجلامعية ان ذتاين سنوات يف كلية الصيدلة واذلندسة
بأقسامها ،وسبيف سنوات يف كلية إدارة اءاماؿ.
 -5يتم ترفيف الطالب إىل مستوى تالن حسب ادد السااات اليت ينجزىا وفق اجلدوؿ اآليت :
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جدول رقم /3/
يرفع إلى السنة الثانية

الكليـة
الصيدلـة
الهندسـة
إدارة األعمـال

17
13
13

يرفع إلى السنة الثالثة
63
76
76

يرفع إلى السنة الرابعة
200
77
77

يرفع إلى السنة الخامسة
276
210
ػػ

 -6حيق للطالب إيقاؼ دراستو يف اجلامعة قبل بدا الفصل الدراسي اللي يرغب إيقافو دلدة ال تزيد ان تربعة فصوؿ دراسية متصلة
تو منفصلة ،وال حتسب مدة اإليقاؼ من احلد اءالن للمدة ادلسموح هبا للحصوؿ الن الشهادة اجلامعية ،وال جيوز إيقاؼ
دراسة الطالب اجلديد إال بعد مضي فصل دراسي الن التحاقو باجلامعة ،يف حاؿ تقدًن طلب إيقاؼ تسجيلو يًتتب اليو رسم
\ \21سااة معتمدة ميف رسم إيقاؼ التسجيل ،تما إذا كاف قد سجل الن بعض ادلقررات قبل بدا الفصل الدراسي فيطالب
برسم ىله ادلقررات  ،إضافة إىل رسم إيقاؼ التسجيل .
 -7ال جيوز للطالب االنقطاع ان الدراسة دوف مربر دلدة تزيد ان فصل دراسي ،وإذا انقطيف يرقن قيده وال يعاد تسجيلو يف اجلامعػة
إال بقػرار من رللس اجلامعػة ،وحتسب مػدة االنقطاع من احلػد اءالن للمػدة ادلسموح هبا للدراسػة (الفقرة .)3
 -8الدواـ يف اجلامعػة إلزامي وال يسمح للطالب التغيب تكثر من  %27من السااات ادلقررة للمادة ،فإذا غاب تكثر من ىله
النسبة حيرـ من التقدـ لالمتحاف النهائي وتعد نتيجتو يف ذلك ادلقرر فراً وتقدير زلروـ ( ،)Zتما إذا كاف الغياب لسبب
مرضي تو قاىر يقبلو اميد الكلية فيعد منسحباً من ذلك ادلقرر ويعطن التقدير ( )Wاللي ال يدخل يف حساب ادلعدؿ
الفصلي تو الًتاكمي .
 -9يسمح للطالب االنسحاب من دراسة مقرر تو تكثر قبل هناية اءسبوع الثامن من الفصل الدراسي اءوؿ تو الثاين  ،وقبل هناية
اءسبوع اخلامس من الفصل الصيفي وبعد موافقة اميد الكلية وتسجل لو يف سجلو اءكادميي ابارة منسحب ( ،)Wىلا
وحيق للطالب استعادة رسم ادلقرر اللي سحبو كامالً إذا مت سحب ىلا ادلقرر خالؿ اءسبوع اءوؿ (تسبوع احللؼ واإلضافة)
تما بعد ذلك فيتم احلسم من الرسوـ وفق النواظم ادلالية اليت حتددىا اجلامعة.
ويف حاؿ سحب الطالب رتييف مقرراتو ضمن الفصل ءسباب قاىرة يقدرىا رللس الكلية يعد رلمداً ذللا الفصل وحيصل الن
تقدير منسحب ( )Wيف كل ادلقررات اليت انسحب منها  ،وحيسب ىلا الفصل ضمن ادلدة القصوى للدراسة (ادللكورة يف
البند.)3
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خـامسـاً  :الرسـوم الجامعيـة للطالب المستجدين للعـام الدراسـي 1028/1027
جدول رقم /4/









الكليـة /القسم

عدد الساعات
الكلي للحصول
على الشهادة

الحد األعلى للساعات
سعر الساعة
في الفصل الواحد التي
المعتمدة الواحدة
يسجل عليها الطالب

القسط الفصلي
(التقريبي)

الصيدلـة

237

 76.000ؿ.س

 27سااة معتمدة

 2.037.000ؿ.س

الهندسة المدنية

267

 11.000ؿ.س

 27سااة معتمدة

 366.000ؿ.س

الهندسة المعمارية

267

 17.000ؿ.س

 27سااة معتمدة

 733.000ؿ.س

الهندسة المعلوماتية

267

 10.000ؿ.س

 27سااة معتمدة

 370.000ؿ.س

إدارة األعمـال

271

 21.000ؿ.س

 27سااة معتمدة

 176.000ؿ.س

تسذد األلسبط ٔانزسٕو انذراسٍخ عهى أرثع دفعبد ثٕالع دفعتٍٍ فً كم فصم دراسً .
رسى االَتسبة نهجبيعخ ٌسذد نًزح ٔاحذح يمذارِ ( )05.555نٍزح سٕرٌخ نهثبٌَٕخ انسٕرٌخ )05.555( ٔ ،نهثبٌَٕخ غٍز
انسٕرٌخ.
رسى انتسجٍم نهفصم األٔل أٔ انثبًَ يجهغ ( )05.555نٍزح سٕرٌخ .
رسى انتسجٍم نهفصم انصٍفً ( )00.555نٍزح سٕرٌخ .
رسى انخذيبد انفصهً ( )05.555نٍزح سٕرٌخ ٌٔتضًٍ تأيٍٍ طجً (ثبستثُبء انفصم انصٍفً ٌعفى انطبنت يُّ)
رسى انتمذو نهًفبضهخ ( )0.555نٍزح سٕرٌخ.
ٌستًز انطبنت ثتسذٌذ رسٕو انسبعبد انًعتًذِ عُذ لجٕنّ ٔحتى تخزجّ دٌٔ أٌخ سٌبدح.

سادساً :المنح الدراسية:
تقدـ جامعة اجلزيرة اخلا ة ادلنح الدراسية اآلتية :
 .2المنح الكاملة  :وتشمل اإلعفاء من اءقساط الدراسية كاملة طيلة ادلدة الدنيا الالزمة إلدتاـ الدراسة يف ادلرحلة اجلامعية اءوىل
وتشمل :
 )2ادلنح ادلقدمة لوزارة التعليم العايل وفق اءاداد والضوابط ادلعتمدة لديها.
 )1منح لألوائل الن مستوى القطر يف الثانوية العامة للفرع  :العلمي واءديب وادلهين.
 )3منحة ادلتفوؽ الثاين الن مستوى القطر يف الثانوية العلمية فقط.
 )4ثالث منح يعود تقديرىا جمللس اءمناا بناا الن اقًتاح رللس اجلامعة.

 .1المنح الجزئية :
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 .2منح التفوق  :حر اً من اجلامعة الن تشجييف التفوؽ ما ب الطلبة  ،فقد حددت نسبة احلسم من رسوـ السااات
الدراسية للطلبة ادلتفوق وفق اآليت:
 -حيسب التفوؽ الدراسي بشكل فصلي وليس بشكل سنوي.

 جيب تف يسجل الطالب  26سااة معتمدة يف الفصل الن اءقل للدخوؿ يف ادلنافسة الن التفوؽ الدراسي. يػػتم احلسػػم الػػن الفصػػل الػػلي يلػػي الفصػػل الدراسػػي الػػلي تفػػوؽ بػػو الطالػػب وفقػاً لعػػدد السػػااات الػػيت قػػاـ بتسػػجيلها يفالفصل اللي تفوؽ بو (مثاؿ :الطالب سجل يف الفصل اللي تفوؽ بو  27سااة ،فاحلسم يكوف الن رسوـ  27سااة يف
الفصل التايل للفصل اللي تفوؽ بو)
 حتدد نسبة احلسم (من رسوم الساعات الدراسية) اليت حيصل اليها الطلبة ادلتفوق وفق اجلدوؿ اآليت:عدد الطلبة المتنافسين في مستوى معين

حسم المركز األول

حسم المركز الثاني

حسم المركز الثالث

 70طالب فأالن

%70

%60

%30

39 - 30

%30

%70

%10

79 - 10

%17

%27

%20

 بالنسبة للطلبة ادلتفوق واحلا ل الن منحة وزارة التعليم العايل ،يتم إاطاؤىم مكافآت مالية حبسب ادلراكز اليت حققوىاوفق اآليت:
 30.000 oؿ.س للمركز اءوؿ
 70.000 oؿ.س للمركز الثاين
 10.000 oؿ.س للمركز الثالث
 حيصل الطالب اللي حقـق المركـز الـ ي يلـي الطالـب (الـ ي حقـق المركـز األول والحاصـل علـى منحـة وزارة التعلـيمالعــالي) احلسػػم الػػلي يسػػتحقو كػػامالً وفق ػاً للجػػدوؿ ادلوجػػود تاػػاله ،ويحســم منــه مبل ـ  40.000ل.س والػػيت تعػػادؿ
ادلكافػػأة ادلاليػػة الػػيت تخػػلىا الطالػػب اءوؿ احلا ػػل الػػن منحػػة وزارة التعلػػيم العػػايل ،وينطبــق نفــس اإلجــراء علــى الطالــب
الثاني والثالث.
تما ادلتفوقوف يف اينات الطلبة األقل من  10طالب فيمنح الطالب شهادة تقدير فقط
 .1منح األشقاء  :حسم  %20لكل واحد من الطلبة اءخوة ان كل فصل دراسي ويصبح احلسم  %10لألخ الثالث إذا
كاف ادد اءخوة ثالثةً فأكثر .
 .7حسم الفصل األول للطالب الجدد:
انكهيت

درجت انثانويت انعامت انعهمي انصافيت
9

نسبت انحسم من رسم انساعاث
انمعتمدة

يٍ  085حتى ألم يٍ 055
كهٍخ انُٓذسخ
يٍ  055حتى ألم يٍ 005
(انًعًبرٌخ  -انًذٍَخ ٔانًعهٕيبتٍخ)
يٍ  005فًب فٕق
أعهى يعذل يمجٕل فً االختصبص ثحٍث ال ٌمم عٍ 005
فً جًٍع االختصبصبد
فً سُخ انمجٕل

انكهيت

كهيت إدارة األعمال

درجت انثانويت انعامت انعهمي
انصافيت
يٍ005حتى دٌٔ 085
يٍ  085حتى دٌٔ 055
يٍ  055فًب فٕق

100%

نسبت انحسم من رسم انساعاث
درجاث انثانويت انعامت األدبي انصافيت
انمعتمدة
%00
يٍ  045حتى دٌٔ 005
%05
يٍ 005حتى دٌٔ 085
%50
يٍ  085فًب فٕق

 .4حسم التفوق في الفصول الالحقة لفصل النتساب :
انمعدل انتراكمي
00.3 – 0033
0033 – 00.3
00.3 – 0033
 00.3فأعهى

نسبت انحسم
%.3
%03
%03
%33

:يالحظخ
فً حبل كبٌ انطبنت يٍ انثالثخ األٔائم ٌستفٍذ يٍ انحسى األعهى ٔفك انًعذل انتزاكًً
ال تشًم ْذِ انحسًٍبد انطالة انًجًذٌٍ أٔ انًؤجهٍٍ نذراستٓى
____________________________________________________________

.5

%00
%05
%50

الحسومات المقدمة لطالب الثانوية المهنية

انكهٍخ

درجخ انثبٌَٕخ انصبفٍخ

َسجخ انحسى يٍ رسى انسبعبد
انًعتًذح

إدارح األعًبل

يٍ  68%حتى ألم يٍ 80%

25%

يٍ  80%فًب فٕق

50%

انُٓذسخ انًعهٕيبتٍخ

يٍ  88%حتى ألم يٍ 95%

25%

(انثبٌَٕخ انصُبعٍخ )

يٍ  95%فًب فٕق

50%

(ثبٌَٕخ تجبرٌخ)

الحسومات المقدمة لخريجي المعاهد

01

اسم انمعهد

انًعٓذ انتمبًَ انُٓذسً

انكهيت انتي يقبم بها

االختصاص
انزسى ٔاإلَشبء انُٓذسً

انُٓذسخ انًعًبرٌخ

تُسٍك يٕالع

يعبْذ انًزالجٍٍ انفٍٍُُ

انتصًٍى انذاخهً
اإلَشبءاد انعبيخ
انشؤٌٔ انفٍُخ ٔ انجهذٌبد
انُمم ٔانًٕاصالد
انًسبحخ
انُٓذسخ انجٍئٍخ
ُْذسخ صحٍخ ٔيحطبد يعبنجخ
انزي ٔ انصزف

انخطٕط انحذٌذٌخ

األعًبل انًذٍَخ

انُٓذسخ انًعًبرٌخ

%25

جٍذ

انُٓذسخ انًذٍَخ

انُٓذسخ انًذٍَخ

انتمبًَ نهكٓزثبء ٔانًٍكبٍَك
االتصبالد ٔ انتمبَخ

انشجكبد انحبسٕثٍخ
انجزيجٍبد
انحٕاسٍت
تمبَخ انًعهٕيبد ٔ االتصبالد
شجكبد حبسٕثٍخ
انشجكبد انحبسٕثٍخ
انجزيجٍبد
انحٕاسٍت

انتمبًَ انصُبعً

تمٍُبد انحبسٕة

تمٍُبد انحبسٕة

انجزيجٍبد
شجكبد حبسٕثٍخ
انحٕاسٍت

انتمبًَ نهحبسٕة

نسبت انحسم من
انمعدل انمطهوب رسم انساعاث
انمعتمدة

جٍذ جذا

%50

انُٓذسخ انًعهٕيبتٍخ
انُٓذسخ انًعهٕيبتٍخ
انُٓذسخ انًعهٕيبتٍخ

انُٓذسخ انًعهٕيبتٍخ

%75

يًتبس

انُٓذسخ انًعهٕيبتٍخ

سابعاً :المتحـانـات:

 .2تتكوف السنة الدراسية من فصل دراسي مدة كل منهما  /26/تسبوااً كحد تدىن ،وفصل يفي (اختياري) مدتو  /7/تسابييف الن
اءقل.

 .1جيرى يف كل فصل اختبارين وامتحاف هنائي ،توزع الدرجات فيها وفق اجلدوؿ اآليت :
جدول رقم /5/
اختبـار أول

اختبـار ثاني

عملـي

امتحـان نهائي

27

27

10

70

تما بالنسبة للمقررات اليت ال حتوي جزا املي فيكوف التوزييف وفق اجلدوؿ اآليت:
جدول رقم /6/
00

اختبـار أول

اختبـار ثاني

امتحـان نهائي

10

10

60

وميكن إاادة توزييف العالمات يف اجلدوؿ تااله بنااً الن اقًتاح من رللس الكلية وقرار يصدر من رللس اجلامعة لبعض ادلواد
ذات الطبيعة التطبيقية.
 .3ال جيوز دخوؿ االمتحاف النهائي دلن مل حيصل الن  %17من االمة تاماؿ الفصل ،وال يعد ناجحاً من مل حيصل الن  %17من
االمة االمتحاف النهائي.

 .4تعتمد اجلامعة نظاـ التقديرات والرموز ونظاـ النقاط لعالمات الطالب يف ادلقررات الدراسية ،ويكوف احلد اءدىن لعالمة النجاح ىو
( )Dوذلا وزف ( )2.7نقطة ،واحلد اءالن ىو ( )A+وذلا وزف ( )3ويب اجلدوؿ اآليت ذلك :
جدول رق /7/
العالمـة المئويـة

رمـز العالمـة

النقـاط المقابلـة

 97ػ 200

A+

4.00

 97ػ93

A

3.75

 90ػ 93

A-

3.50

 77ػ 79

B+

3.25

 70ػ 73

B

3.00

 37ػ 39

B-

2.75

 30ػ 33

C+

2.50

 67ػ 69

C

2.25

 60ػ 63

C-

2.00

 77ػ 79

D+

1.75

 70ػ 73

D

1.5

 0ػ 39

)F (Fail

0

ػػ

P

مادة معادلة

ػػ

)W(Withdrawal

منسحب

ػػػ

)I (Incomplete

غري مكتمل

ػػ

IP

إيقاؼ تسجيل

ػػ

Z

زلروـ

كما تعتمد اجلامعة اجلدوؿ اآليت يف حساب ادلعدؿ الفصلي وادلعدؿ الًتاكمي للطالب:
جدول رقم /8/
02

النـقـاط

التـقـديـر

 7.37ػ 3.00

شرؼ

 7.17ػ 7.33

امتياز

 1.37ػ 7.13

جيد جداً
جيد

 1.00ػ 1.13

مقبوؿ

 1.17ػ 1.33
 -2جيرى حساب تي من ادلعدالت السابقة كما يأيت :

أ .بضرب نقاط كل مقرر بعدد السااات ادلعتمدة لكل مقرر داخل يف ادلعدؿ وقسمة رلموع حوا ل الضرب الناجتة الن
رلموع ادد السااات ادلعتمدة.
ب .يكوف معدؿ الفصل ابارة ان معدؿ نقاط رتييف ادلقررات اليت درسها الطالب صلاحاً تو رسوباً يف ذلك الفصل.
ج .يكوف ادلعدؿ الًتاكمي ابارة ان معدؿ نقاط رتييف ادلقررات اليت يدرسها الطالب صلاحاً تو رسوباً حىت تاريخ ذلك
ادلعدؿ.
 -1يعطن الطالب اللي ال يتمكن من اصلاز اءاماؿ ادلطلوبة منو لتاليف التقصري يف ادلقرر لسبب خارج ان إرادتو تقدير غري
مكتمل ( ،)Iوذلك بناا الن اقًتاح من رللس الكلية وبقرار من رللس اجلامعة ،والن الطالب احلا ل الن ىلا التقدير اصلاز
اءاماؿ اإلضافية اليت تطلب منو إلزالة ىلا التقدير قبل هناية اءسبوع الثالث من الفصل الدراسي التايل ،ويف حاؿ ادـ التزامو
يعطن تقدير زلروـ تو راسب ( Zتو  )Fيف ادلقرر.
ثامناً  :الخدمـات و األنشطة الجامعية:
 -2الرعاية الصحية  :توفر اجلامعة للطلبة ايادة طبية بإشراؼ طبيب متفرغ ،رلهزة باءدوية اإلسعافية الالزمة ،كما توفر
اجلامعة تأميناً حياً شامالً جلمييف الطلبة ادلستجدين من خالؿ رسم اخلدمات اللي يسدده الطالب ادلستجد .
 -1النشاطات الجتماعية والرياضية والثقافية والعلمية  :حترص اجلامعة الن تعزيز ربط اجلامعة باجملتميف من خالؿ نشاطات
اجتمااية نواية وىادفة تقاـ يف كل فصل دراسي  ،كما حترص اجلامعة الن إقامة ندوات و مسابقات ثقافية و المية
لتعزيز التميز العلمي والثقايف لدى طلبتها  ،كما حترص إدارة اجلامعة الن تعزيز اءنشطة الرياضية من خالؿ هتيئة الظروؼ
ادلناسبة لطالبنا يف متابعة ىله اءنشطة وادلشاركة يف سلتلف ادلسابقات اليت جترى داخل القطر ما ب اجلامعات السورية.
 -3الخدمات اللكترونية :تقدـ اجلامعة رلمواة من اخلدمات االلكًتونية ادلتميزة واليت تسهل الن الطالب احلصوؿ الن
ادلعلومات والقياـ ببعض اإلجرااات والعمليات اذلامة خالؿ دراستو يف اجلامعة بشكل الكًتوين ،مثاؿ (البوابة االلكًتونية
للطالب) واليت تتيح للطالب احلصوؿ الن كافة ادلعلومات اءكادميية وادلالية ،باإلضافة اىل اطالاو الن نتائج االختبارات
واالمتحاف النهائي بشكل الكًتوين ،تيضاً قامم اجلامعة بتوفري خدمة التسجيل االلكًتوين ،حيث يستطييف الطالب تسجيل
مقرراتو يف بداية كل فصل دراسي بشكل الكًتوين من تي مكاف دوف احلاجة اىل القدوـ للجامعة ،باإلضافة اىل خدمة
الدفيف االلكًتوين اليت وفرهتا اجلامعة لطلبتها.

03

04

تاسعاً :التقويم الجامعي للعام الدراسي : 1010 – 1029
يبدت تسجيل الطالب القدامن بدااً من باح يوـ السبم  14تيلوؿ  1029وحىت هناية الدواـ الرمسي من يوـ اخلميس  29تيلوؿ
 1029آخر مواد إل دار نتائج الفصل اءوؿ يوـ االثن 1010/1/ 20

اءسبوع

التاريخ

السحب واإلضافة

1029/9/26 – 1029/9/10

تسجيل الطالب اجلدد

1029/20/7 – 1029/9/13
1029/20/20 -1029/20/3

اءوؿ

 20/6حرب تشرين التحريرية

1029/20/23 -1029/20/22

الثاين

1029/20/13 – 1029/20/27

الثالث

1029 /20/72 – 1029/20/17

الرابيف

1029/22/3 – 1029/22/2

اخلامس

1029/22/23 – 1029/22/7

السادس

1029/22/12 – 1029/22/27

السابيف

1029/22/17- 1029/22/11

الثامن

1029/21/7 – 1020/22/19

التاسيف

1029/21/21 – 1029/21/6

العاشر

1029/21/29 – 1029/21/27

احلادي اشر

1029/21/16- 1029/21/10

الثاين اشر

1010/2/1 – 1029/21/13

الثالث اشر

1010/2/9 – 1010/2/7

الرابيف اشر

1010/2/26- 1010/2/20

اخلامس اشر

1010/2/17 -1010/2/23

السادس اشر

1010/2/70 -1010/2/13

السابيف اشر

مالحظات

1010/1/6 -1010/2/72
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 22/9ايد ادلولد النبوي
االختبار اءوؿ

 21/17ايد ادليالد اجمليد
االختبار الثاين
 2/2رتس السنة ادليالدية

االمتحاف النهائي

الفصل الدراسي الثاين
يبدت التسجيل بدااً من باح يوـ الثالثاا  22شباط  1010وحىت هناية الدواـ الرمسي من يوـ اجلمعة  23شباط  . 1010سحب
وإضافة 1010/1/10- 1010/1/23
آخر
مواد
إل دار
نتائج
الفصل
الثاين
يوـ
االحد
/6/23
1010

مالحظات

االسبوع

التاريخ

اءوؿ

1010/1/10 -1010/1/23

الثاين

1010/1/13 -1010/1/12

الثالث

1010/7/7 -1010/1/17

الرابيف

1010/7/21-1010/7/6

اخلامس

1010/7/29 -1010/7/27

السادس

1010/7/16-1010/7/10

السابيف

1010/3/1 -1010/7/13

الثامن

1010/3/9 -1010/3/7

التاسيف

1010/3/26 -1010/3/20

العاشر

1010/3/17 -1010/3/23

احلادي اشر

1010/3/70 -1010/3/13

الثاين اشر

1010/7/3-1010/7/2

االختبار اءوؿ.

 3/29ايد الفصح الشرقي
االختبار الثاين
 7/ 6ايد الشهداا

الفصل
الدراسي
الصيفي
1010/7/12-1010/7/27
الرابيف اشر
يبدت
1010/7/17-1010/7/11
اخلامس اشر
التسجي
1010/6/3-1010/7/19
السادس اشر
ؿ
االمتحاف النهائي
1010/6/22-1010/6/7
السابيف اشر
ااتباراً
من باح يوـ االثن  27حزيراف  1010وحىت هناية الدواـ الرمسي من يوـ اجلمعة  29حزيراف .1010السحب واإلضافة
1010/6/17-1010/6/29
الثالث اشر

1010/7/23-1010/7/7

االسبوع

التاريخ

اءوؿ

1010/6/17 -1010/6/29

الثاين

1010/3/1 -1010/6/16

الثالث

1010/3/9 -1010/3/7

الرابيف

1010/3/26 -1010/3/20

اخلامس

1010/3/17 -1010/3/23
06

االختبار الثاين

مالحظات

االختبار اءوؿ

السادس

1010/3/70 -1010/3/13

السابيف

1010/7/6 -1010/3/72

الثامن

1010/7/27-1010/7/3

االختبار الثاين

االمتحاف النهائي

تخر مواد إل دار نتائج الفصل الصيفي يوـ اءحد 1010/7/26

عاشراً  :إرشادات ىامة للطالب :

عزيزي الطالب احرص على ما يلي :

 ضرورة استكماؿ رتييف اءوراؽ الثبوتية ادلطلوبة قبل بدا التسجيل واستدراؾ النواقص إف وجدت قبل بدا الدواـ اجلامعي .
 تزويد مديرية القبوؿ والتسجيل والكلية بأي تعديل يف بياناتك الش صية وخصو اً العنواف ورقم اذلاتف .

 استالـ البطاقة اجلامعية بعد القبوؿ واحلرص اليها  ،ءهنا تثبم ش صية الطالب داخل اجلامعة وخارجها  ،وحفظ رقمك
اجلامعي (ادلدوف يف البطاقة ) ءنو يستمر معك حىت خترجك .
 اإللتزاـ بادلواايد احملددة بالتقوًن اجلامعي لكل فصل دراسي من حيث :
(بدا التسجيل – بدا الدراسة – هناية السحب واإلضافة – مواايد االنسحاب من ادلقرر ،).....وذلك حىت ال يتعرض
الطالب للغرامات ادلالية اليت تًتتب اليو يف حاؿ ادـ تقيده بادلواايد احملددة بالتقوًن اجلامعي.
 مراجعة ادلرشد اءكادميي اند التسجيل وااللتزاـ بتوجيهو وإرشاده .
 االىتماـ بسريتك الدراسية واحلرص الن ادـ تدين معدلك الفصلي تو الًتاكمي ءف ذلك يعرضك لإلنلار اءكادميي،
وفق ما ىو زلدد يف قرارات رللس التعليم العايل ،وقد حددت اجلامعة يف العاـ الدراسي ادلاضي قوااد وتسس التسجيل
الن ادلقررات حبسب ادلستوى اءكادميي للطالب ومعدلو الًتاكمي.
 االلتزاـ واالنضباط يف احملاضرات والتصرؼ السليم والتعامل احلسن داخل احلرـ اجلامعي.
 اند مواجهتك مشكلة اليك مراجعة مرشدؾ اءكادميي  ،تو رئيس القسم تو اميد الكلية فيما يتعلق مبوضوع دراستك ،
تو مديرية القبوؿ والتسجيل فيما يتعلق بالقرارات والتعليمات ،الماً تف اجلامعة قامم يف العاـ الدراسي ادلاضي بتفعيل
خدمة  ،SMSلتزويد الطالب بكل ما يتعلق بشؤوهنم الدراسية واإلدارية باإلضافة اىل اإلاالنات اذلامة بشكل الكًتوين.
 اليك قرااة ىلا الدليل بشكل جيد ءف اجلهل بالتعليمات ال يعفيك من ادلسؤولية .
 احلفاظ الن جتهيزات وتثاث اجلامعة من سلابر وورش وغريه .
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مالحظة  :دلزيد من ادلعلومات ميكنك الدخوؿ الن موقيف اجلامعة االلكًتوين:
www.jude.edu.sy
واهلل ولي التوفيق
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