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تقـديـم
أبنـائي الطلبـة ؛
أسست جامعة الجزيرة الخاصة ،بموجب المرسوم الجمهوري رقم /137/
لعـام  /2007/لتكون مؤسسـة متميزة للتعليم العـالي عبـر تدريـب وتـأهيل
الخريجين في مجاالت التخصص ليسهموا بكل فاعلية في تعزيز بناء الصرح
العلمي المعرفي ،وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية.
نرحب بكم في بدايـة العـام الدراسـي  ،2017 – 2016ونـزهو باستقبالكم
كطلبة جدد مستجدين ،ونضع بين أيديكم هذا الدليل للتعريف بالجامعـة  :كليـاتها
وأقسامها ونظـام السـاعـات المعتمدة الذي تتبعـه ،ومقتطفات من أنظمة الجامعة
وتعليماتها وخدماتها التي تنظم حياتكم األكاديمية بشكل عـام.
متمنيا ً لكم التوفيق والنجاح في دراستكم ولجامعتنا التقدم واالزدهار.
وهللا ولـي التوفيـق...
رئيس الجامعـة
األستاذ الدكتور محمد دباس الحميد
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أول ا  :الكليـات المفتتحـة في الجامعـة :
 كلية الصيدلة.
 كلية الهندسة وتضم األقسام التالية :
 الهندسة المدنية. الهندسة المعمارية. الهندسة المعلوماتية. كلية إدارة األعمال.

ثانيـا ا  :معـدلت القبـول في كـل كليـة ونـوع الشهـادة الثـانويـة المطلوبـة :
جدول رقم /1/
الكليـة

القـسم

الصيدلـة

ــــــــ

( %70الفرع العلمي فقط) أي ما يعادل مجموع  168عالمة

الهندسة المدنية

( %60الفرع العلمي فقط) أي ما يعادل مجموع  144عالمة

الهندسة المعمارية

( %60الفرع العلمي فقط) أي ما يعادل مجموع  144عالمة

الهندسـة

الحـد األدنى لمعـدل القبـول

( %60الفرع العلمي) أي ما يعادل مجموع  144عالمة
الهندسة المعلوماتية

( %75ثانوية صناعية اختصاص  :تقنيات حاسوب  -برمجة –
شبكات حاسوبية).
( %50الفرع العلمي) أي ما يعادل مجموع  120عالمة

ــــــــ

إدارة األعمـال

( %50الفرع األدبي والشرعي) أي ما يعادل مجموع  110عالمة
( %55ثانوية تجارية).

(تعتمد هذه المعدالت في قبول الثانويات غير السورية وفق النسبة المئوية)
 )1يقبل خريجو المعاهد المتوسطة الراغبين بإتمام دراستهم في الجامعة وفق الشروط التالية :
أ .أن يكون معدله في المعهد ال يقل عن .%70
ب .إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساويا ً للمعدالت المذكورة في الجدول رقم  /1/يقبل دون النظر إلى
معدل شهادة المعهد.
ج .أن يكون االختصاص في شهادة المعهد متفقا ً مع االختصاص الذي يرغب التسجيل فيه بالكلية.
 )2يقبل حملة اإلجازة الجامعية في الجامعة وفق الشروط التالية :
أ .أن يكون معدله في اإلجازة الجامعية بتقدير (جيد) على األقل.
ب .إذا كان معدله في الشهادة الثانوية مساويا ً للمعدالت المذكورة في الجدول رقم  /1/يقبل دون النظر إلى
معدل اإلجازة.
 )3يقبـل الطالب الراغبين االنتقـال من جامعـة أخرى (حكوميـة أو خاصـة داخـل سوريـة أو خـارجهـا) وفـق
الشروط التاليـة :
أ .أن يكون معدلـه في الشهادة الثانوية مساويا ً للمعدالت المذكورة في الجدول رقم ./1/
ب .أن تكون الجامعة معتمدة في وزارة التعليم العالي إذا كانت من خارج سوريـة.
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ج .أن يكون االختصاص في الجامعـة المنقول منها مماثالً لالختصاص الذي يرغب التسجيل فيه بالكليـة
(في حـال لم يكـن االختصـاص ممـاثالً يمكـن قبولـه وتتـم معـادلـة المقـررات لـه وفـق تعـليمات وزارة
التعليـم العـالي).
د .أن يكون ناجحا ً إلى السنة الثانية في الجامعـة المنقول منها أو منجزا ً لـ ( 25ساعة معتمدة) في حال
كانت الجامعة من خارج القطر.
 )4يقبل الطالب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها ممن تنطبق عليهم شروط القبول بغض النظر
عن تاريخ الحصول على الشهادة الثانوية.
ثـالثـا ا  :الوثائـق الالزمـة للتسجيـل بـالجامعـة :
 إذا كانت شهادة الدراسة الثانوية سوريـة :
 .1الشهادة الثانوية األصلية.
 /3/ .2صور مصدقة عن الشهادة الثانوية.
 .3صورة عن الهوية الشخصية  +صورة عن جواز السفر (إن وجد).
 /6/ .4صور شخصية ملونة .4 X 3
 إذا كانت شهادة الدراسة الثانوية غير سوريـة :
 .1الشهادة الثانوية األصلية  +شهادة المرحلة المتوسطة األصلية (مصدقتان أصوالً).
 /3/ .2صور عن الشهادة الثانوية مصدقة من وزارة الخارجية السورية وصورة مصدقة عن شهادة
المرحلة المتوسطة.
 .3صورة عن الهوية الشخصية  +صورة عن جواز السفر.
 /6/ .4صور شخصية ملونة .4 X 3

رابعـا ا  :نظام الدراسة في الجامعة :
 -1تتبع الجامعة نظام الساعات المعتمدة ،ويقصد بالساعات المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة
نظرية أسبوعيا ً أو ما يكافئها من ساعات عملية معتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل
 /16/أسبوعا ً.
 -2إن الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يمكن للطالب تسجيلها في الفصل األول أو الثاني هي /12/
ساعة والحد األعلى  /18/ساعة ،ويجوز أن يأخذ الطالب ثالث ساعات إضافية إذا كان معدله في
الفصل السابق ال يقل عن  ،%80أما في الفصل الصيفي فيكون الحد األعلى للساعات التي يحق
للطالب التسجيل عليها هو  /9/ساعات معتمدة.
 -3يبين الجدول التالي عدد الساعات المعتمدة التي يجب أن ينجزها الطالب حتى يتخرج من الجامعة وعدد
سنوات الدراسة في كل كلية :
جدول رقم /2/
الكليـة

عـدد الساعات المطلوبـة للتخرج

عـدد سنـوات الدراسـة

الصيدلـة
الهندسـة بجميع أقسامها

178

5

168

5

إدارة األعمـال

132

4
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 -4ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب للحصول على الشهادة الجامعية عن ثماني سنوات في كلية
الصيدلة والهندسة بأقسامها ،وسبع سنوات في كلية إدارة األعمال.
 -5يتم ترفع الطالب إلى سنة أعلى حسب عدد الساعات التي ينجزها وفق الجدول التالي :
جدول رقم /3/
الكليـة

يرفع إلى السنة الثانية

يرفع إلى السنة الثالثة

يرفع إلى السنة الرابعة

يرفع إلى السنة الخامسة

الصيدلـة

18

54

90

126

الهندسـة

14

46

78

110

إدارة األعمـال

14

46

78

ـــ

 -6يحق للطالب تأجيل دراسته في الجامعة قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب تأجيله لمدة ال تزيد عن
أربعة فصول دراسية متصلة أو منفصلة ،وال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها
للحصول على الشهادة الجامعية ،وال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد إال بعد مضي فصل دراسي
على التحاقه بالجامعة.
 -7ال يجوز للطالب االنقطاع عن الدراسة لمدة تزيد عن فصلين دراسيين ،وإذا انقطع أكثر من ذلك ال يعاد
تسجيله في الجامعـة إال بقـرار من مجلس الجامعـة ،وتحسب مـدة االنقطاع من الحـد األعلى للمـدة
المسموح بها للدراسـة (الفقرة .)4
 -8الدوام في الجامعـة إلزامي وال يسمح للطالب التغيب عن أكثر من  %15من الساعات المقررة للمادة،
فإذا غاب أكثر من هذه النسبة يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعد نتيجته في ذلك المقرر صفرا ً
وتقدير محروم ( ،)Zأما إذا كان الغياب لسبب مرضي أو قاهر يقبله عميد الكلية فيعد منسحبا ً من ذلك
المقرر وتثبت له كلمة منسحب (.)W
 -9يسمح للطالب االنسحاب من دراسة مقرر أو أكثر قبل االمتحان النصفي وتسجل له في سجله األكاديمي
عبارة منسحب ( ،)Wوال يجوز بسبب االنسحاب أن يقل مجموع عدد الساعات التي سجلها الطالب
عن  /12/ساعة.
وفي حال سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل يعد مجمدا ً لهذا الفصل ويحصل على تقدير
منسحب ( )Wفي كل المقررات المسحوبة لكن يحسب هذا الفصل ضمن المدة القصوى للدراسة
(المذكورة في البند .)4

خـامسـا ا  :الرسـوم الجامعيـة للعـام الدراسـي : 2017/2016
جدول رقم /4/
الصيدلـة
الهندسة (مدني – عمارة – معلوماتية)

عدد الساعات
الكلي
178

سعر الساعة
ا
لمعتمدةل.س
15.500

متوسط القسط السنوي
الواحد
بالفصل
ل.س
500.000

168

 9.800ل.س

 300.000ل.س

إدارة األعمـال

132

 7.900ل.س

 250.000ل.س

الكليـة

 .1يستمر الطالب بتسديد قيمة الساعة المعتمدة عند قبوله وحتى تخرجه دون أية زيادة.
 .2يدفع الطالب رسم قبول في الجامعة مقداره  /18000/ليرة سورية ولمرة واحدة.
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 .3يدفع الطالب مبلغ  /15000/ليرة سورية رسم تسجيل فصلي في بداية كل من الفصلين األول والثاني
ومبلغ  /7500/ل.س للفصل الصيفي.
 .4في حال تسديد الطالب لألجور الدراسية يعتبر مسجالً رسميا ً في الجامعة ،وإذا مارغب باإلنسحاب يحق له
منذ تسجيله وحتى نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة استرداد  %90من األجور الدراسية للكلية التي
سجل فيها ,وتستقطع الجامعة  %10من تلك األجور ,إضافة لرسم التسجيل وال يحق له استرداد أي مبلغ بعد
بداية األسبوع الثاني من الدراسة.

سادسـا ا  :المنح الدراسية :
تقدم جامعة الجزيرة الخاصة المنح الدراسية اآلتية :
أ .المنح الكاملة  :وتشمل اإلعفاء من األقساط الدراسية كاملة طيلة المدة الدنيا الالزمة إلتمام الدراسة في
المرحلة الجامعية األولى وتشمل :
 )1المنح المقدمة لوزارة التعليم العالي وفق األعداد والضوابط المعتمدة لديها.
 )2منح لألوائل على مستوى القطر في الثانوية العامة للفرع  :العلمي واألدبي والمهني.
 )3منحة المتفوق الثاني على مستوى القطر في الثانوية العلمية فقط.
 )4ثالث منح يعود تقديرها لمجلس األمناء بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
ب .المنح الجزئية  :وتشمل تخفيض األقساط الجامعية طيلة المدة الدنيا الالزمة إلنهاء الدراسة في المرحلة
الجامعية األولى وفق ما يلي :
 )1حسم  %25للطالب الذي يحقق المرتبة األولى سنويا ً على طالب سنته الدراسية في كليته.
 )2حسم  %15للطالب الذي يحقق المرتبة الثانية سنويا ً على طالب سنته الدراسية في كليته.
 )3حسم  %10للطالب الذي يحقق المرتبة الثالثة سنويا ً على طالب سنته الدراسية في كليته.
 )4حسم  %10لكل واحد من الطلبة األخوة عن كل فصل دراسي ،ويصبح الحسم  %20لألخ الثالث
إذا كان عدد األخوة ثالثة فأكثر.
 )5حسم  %10ألبناء نقابات (المعلمين – المهندسين – الصيادلة – األطباء – أطباء االسنان).
 )6حسم  %25ألبناء المدرسين المتفرغين في جامعة الجزيرة الخاصة.
ج .المنح المقدمة من جمعيات ومؤسسات أخرى  :تجري اتصاالت بين الجامعة وبين بعض المؤسسات
لتأمين منح للطالب وفق شروط يتفق عليها مع هذه الجهات.
مالحظة  :ال يجوز الجمع بين ميزتين من المزايا المشار إليها في الفقرات أ – ب – ج.

سابعا ا  :المتحـانـات :
 -1تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين مدة كل منهما  /16/أسبوعا ً كحد أدنى ،وفصل صيفي
(اختياري) مدته  /8/أسابيع على األقل.
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 -2يجرى في كل فصلين اختبارين وامتحان نهائي ،توزع الدرجات فيها وفق الجدول التالي :
جدول رقم /5/
اختبـار أول

اختبـار ثاني

عملـي

امتحـان نهائي

15

15

20

50

ويمكن إعادة توزيع العالمات في الجدول أعاله بنا ًء على اقتراح من مجلس الكلية وقرار يصدر من
مجلس الجامعة لبعض المواد ذات الطبيعة التطبيقية.
 -3تعتمد الجامعة نظام التقديرات والرموز ونظام النقاط لعالمات الطالب في المقررات الدراسية ،ويكون
الحد األدنى لعالمة النجاح هو ( )Dولها وزن ( )1.5نقطة والحد األعلى هو ( )A+ولها وزن ()4
ويبين الجدول التالي ذلك :
جدول رقم /6/
العالمـة المئويـة

رمـز العالمـة

النقـاط المقابلـة

 98ــ 100

+A

4.00

 95ــ97

A

3.75

 90ــ 94

-A

3.50

 85ــ 89

+B

3.25

 80ــ 84

B

3.00

 75ــ 79

-B

2.75

 70ــ 74

+C

2.50

 65ــ 69

C

2.25

 60ــ 64

-C

2.00

 55ــ 59

+D

1.75

 50ــ 54

D

1.5

 0ــ 49

F

0

ــــ

P

مادة معادلة

ــــ

W

منسحب

 كما تعتمد الجامعة الجدول اآلتي في حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب:جدول رقم /7/
النـقـاط

التـقـديـر

 3.50ــ 4.00

ممتاز
جيد جداً

 2.50ــ 2.99

جيد

 2.00ــ 2.49

مقبول

 0.00ــ 1.99

ضعيف

 3.00ــ 3.49
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 -4يجرى حساب أي من المعدالت السابقة كما يأتي :
أ .بضرب نقاط كل مقرر بعدد الساعات المعتمدة لكل مقرر داخل في المعدل وقسمة مجموع
حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة.
ب .يكون معدل الفصل عبارة عن معدل نقاط جميع المقررات التي درسها الطالب نجاحا ً أو رسوبا ً
في ذلك الفصل.
ج .يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل نقاط جميع المقررات التي يدرسها الطالب نجاحا ً أو
رسوبا ً حتى تاريخ ذلك المعدل.
 -5يعطى الطالب الذي ال يتمكن من انجاز األعمال المطلوبة منه لتالفي التقصير في المقرر لسبب خارج
عن إرادته تقدير غير مكتمل ( ،)Iوذلك بناء على اقتراح من مجلس الكلية وبقرار من مجلس الجامعة،
ويتوجب على الطالب الحاصل على هذا التقدير انجاز األعمال اإلضافية التي تطلب منه إلزالة هذا
التقدير قبل نهاية األسبوع الثالث من الفصل الدراسي التالي ،وفي حال عدم التزامه يعطى تقدير محروم
أو راسب ( Zأو  )Fفي المقرر ،والطالب الذي يحصل على تقدير غير مكتمل يتوجب عليه أن يدفع مبلغ
وقدره ( )% 50من رسوم تسجيل المقرر إلعادة تأدية االمتحان.

ثامنا ا  :الخدمـات الجامعيـة :
 -1الرعاية الصحية  :توفر الجامعة للطلبة عيادة طبية بإشراف طبيب متفرغ ،مجهزة باألدوية اإلسعافية
الالزمة ،كما توفر الجامعة تأمين صحي شامل لمن يرغب من الطلبة مقابل رسوم سنوية يتفق عليها
مع مؤسسات التأمين الصحي.
 -2كافيتريا الجامعة  :تقدم الوجبات الصحية والمشروبات للطلبة بأسعار مقبولة وبإشراف ومراقبة إدارية.
 -3شبكة األنترنت  :توفر الجامعة خدمات األنترنت لطلبتها لغايات التدريس والبحث العلمي ،وتوفير
المعلومات الحديثة في تخصصاتهم وتسهيل االطالع على البرامج الدراسية المناظرة لبرامجهم في
الجامعات العالمية ،وهي مشتركة في قواعد المعلومات لكل التخصصات.
 -4إجراء دورات تقوية في الحاسوب واللغة النكليزية مجانا ا وبشكل اختياري.

تاسعا ا  :اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات األخرى :
وقعت الجامعة العديد من االتفاقيات مع جامعات أخرى حكومية أو خاصة ,وذلك لتعزيز التعاون العلمي
والثقافي وتبادل الخبرات في مجاالت البحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة ,ومن هذه الجامعات :
 جامعة هيريوت وات ( )Heriot Wattبريطانيا.
 جامعة دمشق.
 جامعة تشرين.
 المعهد العالي إلدارة األعمال.
 الجامعة السورية الخاصة.
 شركة سافكو لألعمال الهندسية.
 مركز الحضارة الدولي.
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عاشرا ا  :التقويم الجامعي لعام : 2017/2016
الفصل األول
2016/10/1

العام الدراسي 2017/2016

2016/10/8

بدء التسجيل والدراسة

2016/10/ 19 - 15

فترة السحب و اإلضافة

2017/1/21

بدء االمتحان النهائي

2017/1/28

بدء العطلة االنتصافية
الفصل الثاني

2017/2/11

بدء التسجيل والدراسة

2017/2/22 -18

فترة السحب و اإلضافة

2017/5/27

بدء االمتحان النهائي

2017/6/3

بدء العطلة الصيفية
الفصل الصيفي

2017/7/1

بدء التسجيل والدراسة

2017/7/12 - 8

فترة السحب و اإلضافة

2017/8/19

بدء االمتحان النهائي
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حادي عشر :ارشادات هامة للطالب :
عزيزي الطالب احرص على ما يلي :


ضرورة استكمال جميع األوراق الثبوتية المطلوبة قبل بدء التسجيل واستدراك النواقص ،إن وجدت قبل
بدء الدوام الجامعي حتماً.



تزويد مديرية القبول والتسجيل والكلية بأي تعديل في بياناتك الشخصية وخصوصا ً العنوان ورقم الهاتف.



استالم البطاقة الجامعية بعد القبول والحرص عليها ،ألنها تثبت شخصية الطالب داخل الجامعة وخارجها
وحفظ رقمك الجامعي (المدون في البطاقة) ،ألنه يستمر معك حتى تخرجك.



االلتزام بالمواعيد المحددة بالتقويم الجامعي لكل فصل دراسي من حيث:
(بدء التسجيل ـ بدء الدراسة ـ نهاية السحب و اإلضافة ـ نهاية االنسحاب من المقرر .) .........



مراجعة المرشد األكاديمي عند التسجيل وااللتزام بتوجيهه وارشاده .



االهتمام بسيرتك الدراسية والحرص على عدم تدني معدلك الفصلي أو التراكمي ،ألن ذلك يعرضك
لإلنذار األكاديمي.



االلتزام واالنضباط في المحاضرات والتصرف السليم والتعامل الحسن داخل الحرم الجامعي



عند مواجهتك أي مشكلة عليك مراجعة مرشدك األكاديمي أو رئيس القسم أو عميد الكلية فيما يتعلق
بموضوع دراستك أو مديرية القبول والتسجيل فيما يتعلق بأمور القبول والتسجيل واالستفسار عن بعض
القرارات والتعليمات .



عليك قراءة هذا الدليل بشكل جيد ألن الجهل بالتعليمات ال يعفيك من المسؤولية.



الحفاظ على تجهيزات وأثاث الجامعة من مخابر وورش وغيره .
وهللا ولي التوفيق
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