
 

 تعليمات خاصة لمنح درجة الدبلوم المتوسط في تخمين العقارات

 فلسطين –الجامعة العربية األمريكية 

 :(1) المادة

 ( في الجامعة العربية األمريكيةتخمين العقاراتتسمى هذه التعليمات )تعليمات منح درجة الدبلوم المتوسط في 

وتعتبر تعليمات  2022/2023األكاديمي  العامبدءا من  تخمين العقاراتدبلوم المتوسط في طلبة التسري هذه التعليمات على 

منح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة مكملة لهذه التعليمات في البنود التي تنطبق على الكلية كجزء من الجامعة 

 .وال تتعارض مع هذه التعليمات

 (:2ة )الماد

  :في هذه التعليمات المدلوالت الموضحة يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة

  .الجامعة العربية األمريكية الجـامعـــــــــة:

 .مجلس الجامعة العربية األمريكية مجلس الجامعــة:

  .مجلس عمداء الجامعة العربية األمريكية مجلس العمــداء: 

  .في الجامعة العلوم اإلدارية والماليةمجلس كلية  مجلس الكليـــة:

 تخمين العقاراتمجلس قسم تخصص  مجلس القســـم:

  .رئيس الجامعة الرئيـــس:

  .في الجامعة العلوم اإلدارية والماليةعميد كلية  العميــــد:

 ةفي الجامع القسم األكاديميرئيس  :رئيـس القســم

 عضو هيئة التدريس في الجامعة المـــدرس:

 .الطالب في الجامعة العربية االمريكية الطـــالـب:

ساعات زمنية  3-2أسبوعاً، أو جلسة عملي أسبوعية مدتها من  16ساعة دراسية نظرية أسبوعية ولمدة  الساعة المعتمدة:

ً  16( ولمدة نشاط عملي)  .أسبوعا



 .وجلسات التقييم ستة عشر أسبوعاً دراسياً فعلياً بما في ذلك مدة االمتحانات الفصل الدراسي االعتيادي:

 .ثمانية أسابيع دراسية فعليه بما في ذلك مدة االمتحانات وجلسات التقييم الفصل الصيفي:

 

 (:3ة )الماد

 تخمين العقاراتفي تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة المسجلين للحصول على درجة الدبلوم المتوسط 

 

 الخطة الدراسية

 (:4) المادة

  :الدراسية المتطلبات التاليةتشمل الخطة 

  .University Obligatory Requirements جامعة اجباريةمتطلبات  أوالً:

ً ثاني   University Elective Requirements متطلبات جامعة اختيارية: ا

  Obligatory Specialty Requirements االجبارية متطلبات التخصص ثالثاً:

  Elective Specialty Requirementsاالختيارية متطلبات التخصص رابعاً:

 

 

 مدة الدراسة والعبء الدراسي

 

 :(5) المادة

وفصلً،ًاالمتحانات فترة تشمل أسبوعا ً عشر ستة منهما كل مدة إجباريان اعتياديان دراسيان فصالن الدراسية السنة .1

 ألكاديميا التقويم حسب العامًاألكاديمي على توزيعها ويتم االمتحانات، فترة تشمل أسابيع ثمانية اختياريًمدته صيفي

 .العمداء مجلس من المعتمد

 .ولًاالعتياديةالفص من أي فيةًالتدريسي الساعات لعددًمساوً  الصيفي الفصل في التدريسية الساعات عدد يكون .2

للفصلًالثانيًوذلكًألغراض .3  يمي.احتسابًالمعدلًوالفصلًاألكاداالنذاراتًوًيعدًالفصلًالصيفيًامتداداً 

) الساعات سابتحا يجري .4  (ًساعة16تعادلً) الواحدة المعتمدة الساعة أن أساس على مساق (ًلكلCredit Hoursالمعتمدًة

 الساعةًالمعتمدة تحسب أن على حده على مساق لكل يمهايتق فيجري العملي والتطبيق المختبرات ساعات أما تدريسية،

بناءًعلىًتوصيةًالكليةً وذلك الواحد األسبوع (ًفيContact Hours)اتصالً ساعات ثالثاتصالًأوًًبساعتي الواحدة

 وموافقةًمجلسًالعمداء.

والتسجيلًاألكاديميً رشاداإل إلجراءات وفقا ً الدراسية خطته ضمن تدخل التي المساقات تسجيل مسؤولية الطالب يتحمل .5

 .الجامعة في المتبعة

 

 



 :(6) المادة

في حدها األدنى  دراسيةًاعتياديةهيًأربعةًفصولً تخمين العقاراتفي  المتوسط مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم .1

  .في كل سنة دراسية طرحوتبين الخطة الدراسية للكلية المواد التي ت

 .هي أربع سنوات تخمين العقاراتالحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم المتوسط في  .2

الوارد في الفقرة  تخمين العقاراتمع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم المتوسط في  .3

( من هذه المادة، يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل للحصول على درجة 2( و )1)

 .( ساعة معتمدة19حد األعلى )( ساعة للفصل الدراسي االعتيادي الواحد، وال12) دبلومال

( إذا تحقق أحد 21يجوز أن يكون الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يسجل لها الطالب في الفصل االعتيادي ) .4

 :الشروط التالية

  إذا كان الفصل الدراسي هو فصل تخرج -أ

 فأعلى 3.00إذا كان المعدل التراكمي للطالب  -ب

  

( ساعة معتمدة للفصل االعتيادي الذي يلي فصل حصوله 16التسجيل ألكثر من )ال يحق للطالب المنذر أكاديميا  .5

 .على اإلنذار األكاديمي

 الحضور والغياب 

 (:7) المادة

يجب الحضور والمواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية حسب الساعات المقررة 

 لكل مساق في الخطة الدراسية

 (:8) المادة

في حال غياب الطالب عن المحاضرات أو المناقشات أو الساعات العملية حسب الساعات المقررة لكل مساق في الخطة 

وتثبت في " Withdrawal" مة منسحب من المساقال% على األقل يتم رصد ع 25الدراسية بعذر أو بدون عذر ما نسبته 

 سجله األكاديمي

% من مجموع الساعات من خالل بوابة الجامعة  10حال غياب الطالب ما نسبته يوجه للطالب إنذار أول في  .1

 .اإللكترونية

% من مجموع الساعات من خالل بوابة الجامعة  18يوجه للطالب إنذار ثاني في حال غياب الطالب ما نسبته  .2

 .اإللكترونية

 :(9المادة )

 :التالية اآللية تتبع النهائي االمتحان عن الطالب غياب حال في

(ًنقطةًوتحسبًفي0.35ًويرصدًللطالبً)ًالمساق ذلك للطالبًفي (FA)ًعالمةًبرصد التدريس هيئة عضو يقوم .1

ًً .(GPA)ًالمعدلًالفصليًومعدل
للمساقًًIncomplete (I) مكتمل غير على الحصول أي النهائي، المتحانالتقدمًل في حقال على الطالب يحصل  .2

 .العذر زوال من ا ًأسبوع أقصاها فترة خالل مقبول بعذرً  يتقدم أن عليه

 الطالب (ًويستطيعI)ًغيرًمكتملًلىإ(FAً)العالمةًمنًتحويلً يتم (2بندًً-9الشرطًالسابقً)مادةًرقمً تحقق حال في .3

 يليًالفصلًالذيًحصل للفصلًالذيمنًبدايةًالتسجيلًًكحدًاقصىًأسبوعين أول خاللً(مكتمل غير) المتحان التقدم

 .التكميليةًاالمتحانات برنامج متابعةب الكلية عمادة تقوم ان على الصيفي، الفصل غير (I)على فيه



 :التالي النحو على هي المقبولة األعذار .4

 الزوج األخوة،ًاألخوات، األم، تشملً)األب، القرابة تكون أن على الطالب أقرباء ألحد الوفاةالغيابًبسببً .أ

 بناء(.األ أوًالجدة والزوجة،ًالجد،

 .الطلبة شؤون عمادة طريق عن ذلك يثبت ما تقديم مع االعتقال .ب

 .الخارج في المقيمين للطلبة الفيزا تجديد .ج

ً.الجامعةًعيادة من اعتماده يتم المستشفى من طبي تقرير تقديم يتم أن على المرض بسبب المستشفى دخول .د

 .الجامعة في المعتمد الطبي المرجع هي العمداء مجلس قبل من لةالمشكً و الطبية اللجنة .5

 الًيجوزًللطالبًولديهًعالمةًغيرًمكتملًانًيسجلًمساقاتًاالًبعدًرصدًالعالمةًلتلكًالمساقاتًواحتسابًمعدله. .6

 (ًساعةًمنًنهايةًاالمتحاناتًالتكميلية.24يتمًارسالًنتائجًغيرًالمكتملًإلىًعمادةًالقبولًوالتسجيلًفيًفترةًأقصاهاً) .7

(ًفيًمساقًمعينًلالمتحانًالتكميليًفإنهًيرصدًلهًعالمةIًحاصلًعلىًعالمةًغيرًمكتملً)فيًحالًلمًيتقدمًالطالبًال .8

(FA(ًًويرصدًله)(ًنقطةًوتحسبًمنًضمنًمعدلهًالفصليًومعدلً)0.35GPAًًوذلكًفيًفترةًأقصاهاًأسبوعًواحد)

 منًنهايةًاالمتحاناتًالتكميلية.

 

 االمتحانات والتقديرات

 (:10) المادة 

 .العالمات وتسجيلها لكل مساق بالحروف والنقاط مع بيان عدد ساعاته المعتمدةيجري احتساب  .1

 .العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية .2

لمقرر يعقد االمتحان النهائي لكافة المساقات مرة واحدة في نهاية الفصل تحريريا أو إلكترونيا. ويكون شامال  .3

 .%( من العالمة النهائية للمساق50-%40المساق، ويخصص له )

 االمتحانًأوراق أما عالماتها، رصدو تصحيحها بعد الطالب إلى والبحوث والتقارير االمتحانات أوراق جميع ردت ً .4

 الكلية عميد قبل من بها التصرف يجري ثم دراسيين، فصلين لمدة الكلية عمادة لدى فتحفظًالنهائي

 (:11) المادة

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر مقبول أو اي عذر اخر يقبله مدرس المساق وعميد الكلية، عليه أن يتقدم 

أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حال قبول العذر على مدرس المساق إجراء  الثةبالعذر المقبول لمدرس المساق خالل ث

 عدم قبول العذر يرصد للطالب عدم حضور )غياب( في ذلك االمتحان.وفي حال  .للطالب كميليامتحان ت

 (:12) المادة

أن يكلف أحد مدرسي المساق متعدد الشعب بالتنسيق بينهم من حيث خطة تدريس المساق،  قسم البرنامجعلى رئيس  .1

  .العالمات سلموالكتب المقررة وتوحيد االمتحانات و

 بنود التقييم للمساق. بداية كل فصل دراسي عنيقوم مدرس المساق بإعالم طلبته في  .2

  .يقوم منسق المساق بوضع منحنى لتقديرات المواد الدراسية وعرضها على رئيس القسم للموافقة عليها .3

تحول كشوف العالمات النهائية في كل مساق من قبل المدرس بتفصيالتها بالنسبة المئوية والعالمات النهائية  .4

ساعة العتمادها من 24خالل الكلية بالحروف والنقاط إلى رئيس قسم المساق لدراستها، ويرفعها بدوره إلى عميد 

التسجيل إلعالنها للطلبة بصفتها الجهة الوحيدة المسئولة قبل مجلس الكلية، ويتم بعد ذلك إرسالها الى عمادة القبول و

 .عن ذلك وال يجوز أن يتم اإلعالن عن أية نتيجة من جهة أخرى

 

 النهائية العالمة في الطعن
 :(13المادة )



 :نوعين الى الطعن حاالت تقسم .1

ًالنتائج إعالن من أسبوع خالل وذلك النهائي االمتحان عالمة في أولي طعن بطلب التقدم للطالب يحقاألول:  نــالطع

 :التالية اآللية وفق الغاية، لهذه معد خاص نموذج على النهائية

 لها يتبع التي الكلية عمادة لىإ تحويله يتم ثمبعدًاستيفاءًالرسومً والتسجيل القبول عمادة الى الطعنًطلب تقديم يتم .أ

ً.المساق

 .تصحيح دون األسئلة حدأ نسيان وعدم العالمات جمع في أخطاء وجود عدم من التأكد يتم .ب

 .والتسجيلًالقبول عمادة لىإ لتعاد العميد من اعتمادها يتم ثم الطعن نتيجة على بالتوقيع التدريس هيئة عضو يقوم .ج

 التدريسية الهيئة من أعضاء ثالثة منفيًحالًتعذرًمراجعةًورقةًاالمتحانًمنًقبلًمدرسًالمساقًيتمًتشكيلًلجنةً .د

القيامًبمراجعةًورقةًاالمتحانًًمهمتها تكون الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء من وعضوينًمالقس رئيس من تتكون

 للطالب.

 .الطالب عالمة تعديل تم حال في للطالب األول الطعن رسوم إعادة يتم .ه

 

 :التالية اآللية وفق ويتمًاألول الطعن نتيجة من أسبوع خالل الثاني بالطعن التقدم للطالب يحق :الثاني نـالطع

 يتبع التي الكلية عمادة لىإ تحويله يتم ثم بعدًاستيفاءًالرسومًوالتسجيل القبول عمادة لىالطعنًإ طلب تقديم يتم .أ

 .المساق لها

)اذاًكانًًالقسم رئيس من تتكون(ًالمساق مدرس باستثناء) التدريسية الهيئة من أعضاء ثالثة من لجنة تشكيل يتم .ب

 الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء من وعضوينرئيسًالقسمًهوًمدرسًالمساقًيتمًتكليفًعضوًهيئهًتدريس(ً

 .السابق التصحيح في ورد بما التقيد دونًأخرى مرة للطالب االمتحان ورقة تصحيح إعادة مهمتها تكون

 .والتسجيل القبول عمادة لىإ النتيجة إرسال يتم ثم االعتماد جلأ من الكلية عميد لىإ التقرير برفع اللجنة تقوم .ج

 .نهائية الثاني الطعن عالمة تكون .د

 .العالمة تعديل حال في للطالب والثاني األول الطعن رسوم إعادة يتم .ه

فيًجميعًاألحوالًعلىًالكليةًأنًتعيدًنتيجةًالطعنًإلىًعمادةًالقبولًوالتسجيلًفيًفترةًأقصاهاًثالثةًأيامًمنًبدايةً .2

 لتالي.الفصلًا
 

 

 

 المعدالت والتقديرات

 (:14) المادة

 (D)الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو .1

هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب في الجامعة  Grade Point Average (GPA) المعدل العام .2

داخل في المعدل حسب بضرب نقاط عالمة كل مساق  GPA حسب الخطة الدراسية لتخصصه، ويتم احتساب المعدل

خطته في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حاصل الضرب على مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة في خطة 

  .الطالب الدراسية

هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب نجاحا  Semester Point Average (SPA)الفصليالمعدل  .3

 GPA سابه بنفس طريقة المعدلاو رسوبا في ذلك الفصل ويتم احت

  .من هذه المادة ألقرب منزلتين عشريتين2,3يتم حساب المعدالت المذكورة في البنود  .4

 :ترصد عالمات المساقات بالحروف وفق النقاط المبينة إزاء كل منها .5

 النقاط العالمة النقاط العالمة 

A 4.00 C 2.00 

A- 3.67 C- 1.67 

B+ 3.33 D+ 1.33 



B 3.00 D 1.00 

B- 2.67 F 0.35 

C+ 2.33 FA 0.35 
 

 :بالنقاط على النحو التالي SPA والمعدل الفصلي GPA تعتمد التقديرات للمعدل العام .6

 التقدير  المعدل بالنقاط

 ممتاز  4.00-3.67

 جيد جدا 3.66-3.00

 جيد 2.99-2.33

 متوسط 2.32-2.00

 مقبول  1.99-1.67

 مقصر 1.67أقل من 

 1.67للتخرج  GPA الحد األدنى للمعدل العاميكون  .7

 :(15المادة )

1. (ً ًالرمز ً)FAيستخدم ًالنهائي ًاالمتحان ًعن ًالغياب ًبسبب ًبالمساق ًالطالب ًرسوب ًعلى ًللداللة )Fail of 

Absence.)ً
 :(16(ًمنًالمادةً)6حسبًالبندً)ًعالمة يرصدًله لم الذي المساق وضع على للداللة التالية الرموز حدأ يستخدم .2

 التفسيــــــــــــــــــــــــــــر الرمز

I Incompleteً
مقبولً بعذر النهائي االمتحان عن تغيب إذا للطالب وتعطى"ًمكتمل غير"

ً(ًمنًهذهًالتعليمات.11) المادة في الواردة اآللية حسب

W Withdrawalً
 المتأخر لالنسحاب المخصصة الفترة في الطالب انسحب إذا"ًمنسحبً"

 في الفترة هذه عن اإلعالن ويتم النهائية، االمتحانات قبل فترتهاًتنتهي والتي

ً.األكاديمي التقويم

P Passً
 التي أو نقاط، أو تقديرات لها ليس التي المساقات في الناجح للطالب وتعطى

ًمعتمدة.ًساعاتيسًلهاًل

NP No Passً
 التي أو نقاط، أو تقديرات لها ليس التي المساقات في الراسب للطالب وتعطى

ًمعتمدة.ًساعاتيسًلهاًل

TR Transferred Courseً
جامعاتً من المنتقل للطالب معادلتها تم التي للمساقات وتعطى"مساقًمنقول"ً

ً.الفصليالمعدلً أو العامًًالمعدل حساب في تدخل وال أخرى جامعية كلياتأوً

WV Waived Course 
 دراستها من الطالب إعفاء تم التي للمساقاتً"مساقًمعفى"ًوتعطى

ًالجامعة.ًفي وجوده خالل
 

 

 

 اإلنذار والفصل األكاديمي من الجامعة

 :(16) المادة



في أي من الفصول الدراسية االعتيادية ماعدا فصل االلتحاق  1.67عن  GPA ينذر الطالب أكاديميا إذا تدنى معدله .1

اإلنذار والفصل األكاديمي بسبب تدني المعدل، وعليه أن يلغي ألغراض امتدادا للفصل الثاني الصيفي الفصل  ويحتسب

نقطة فما فوق وتقوم عمادة القبول والتسجيل بإشعار الطالب بالطرق التي  1.67إلى  GPA مفعول اإلنذار برفع معدله

  .تراها مناسبة

من الساعات المعتمدة وفقا  %40إذا كان ما تبقى للطالب من الساعات المعتمدة إلنهاء متطلبات التخرج ال يزيد عن  .2

مع مضاعفة رسوم  ةلخطته فيسمح له بمتابعة الدراسة إلزالة اإلنذار األكاديمي دون تجاوز الحد األعلى لمدة الدراس

 . الساعات المعتمدة

 

 :يفصل الطالب من تخصصه في الحاالت التالية .3

  (1)إذا حصل على إنذارين أكاديميين متتاليين بسبب تدني المعدل عن  -أ

 ( 1.67عن ) المعدل تدني بسبب متتالية أكاديمية إنذارات ثالثة على حصل إذا -ب

 .خالل مدة أربع سنوات دراسيةتخصص دبلوم متوسط في تخمين العقارات إذا لم يستطع إكمال دراسته في  -ت

 

 من الجامعة واالنسحابعنها  واالنقطاعتأجيل الدراسة 

 التــأجيـــل

 واالنقطاعتأجيل الدراسة 

 (:17)المادة 

ويثبت ذلك في سجله  فصلين دراسيين اعتياديين   ىتزيد علال للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة  يجوز .1

 .األكاديمي

 فصل دراسي واحد على االقلبعد مضي  إالتؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو الطالب المنتقل إليها  ال .2

 .على دراسته في الجامعة

االعتيادي وأسبوعين من  يطلبات التأجيل للطلبة غير المسجلين حتى موعد أقصاه شهر من بداية الفصل الدراس متقد .3

 .بداية الفصل الدراسي الصيفي

الدراسية ولم يكن الطالب صل دراسي من السنة أي ف من هذه المادة، إذا بدأ التدريس في (1)مراعاة الفقرة  مع .4

الدراسة في الجامعة ويعتبر عن  انت قد انتهت فترة التأجيل القانونية يعتبر منقطعاكو لذلك الفصلمسجال او مؤجال 

وتفرض عليه غرامة مالية  األكاديميسجله  بحكم المؤجل ويحتسب ذلك من مدة التأجيل المسموح بها ويثبت ذلك في

 .حقةالالالفصول يقدرها مجلس العمداء عند عودته للتسجيل في 

  .لسنوات التخرج األعلىمن الحد  االنقطاعتحتسب مدة التأجيل أو  ال .5

التعامل معه كالحالة  من هذه المادة، إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي تمت الموافقة عليها يتم( 1)مع مراعاة الفقرة  .6

 .من هذه المادة( 4)في الفقرة 

كطالب جديد وحسب  إالإلى الدراسة  يجوز له العودة فالا لمدة التأجيل المسموح به األعلىإذا تجاوز الطالب الحد  .7

 .تعليمات الجامعة

يقرره  أو حسب ما الطالببداية الفصل الدراسي الذي انقطع عنه يعود الطالب المؤجل أو المنقطع عن الدراسة إلى  .8

 .مجلس قسم تخصص الطالب

 التخرج. لسنوات األعلىالحد  الللتأجيل وعلى للفصول المسموح بها المن الحد ا االعتقالتحتسب فترة  ال .9

 



 االنسحاب من الجامعة

 :(18المادة )
ًالقبول عمادة إلى لغرضاالمعدًلهذاً النموذج على بطلب يتقدم أن فعليه الجامعة من االنسحاب في الطالب رغب إذا .1

ً ويبلغ فيها مقعده ويفقد (الجامعة من منسحب) مالحظة سجله في له تثبت الحالة هذه وفي والتسجيل،  القبولعميد

 .االنسحاب بحاالت وخارجها الجامعة داخل العالقة ذات الجهات والتسجيل

ًين اعتيادييندراسي ينلفص عن يزيد ال بما منها انسحابه بعدبرقمهًالقديمً بالجامعة بإعادةًالتحاقهًالطالب رغب إذا .2

ًللتأجيل ًاألعلىًالمسموحًبه ًالحد ًتجاوز ًلهذاً بطلب يتقدم أن فعليه ،وعدم ًخصيصا  ًوالمعد ًالتحاقًبالجامعة اعادة

 الخطة وفق التخرج متطلبات يكملًأن على كامال األكاديمي بسجله يحتفظ تخصصه في قبوله حالة وفي الغرض،

 التخرج، لسنوات األعلى الحد ضمنمنً السابقةًالدراسة مدة له وتحسب الجامعة، إلى عودته عند بها المعمول الدراسية

 (. 22)ًالمادة أحكام عليه تطبق آخر قسم في لقب وإذا

 

 المساقات دراسة إعادة
 :(19المادة )
ً(ًفماًدون.C)ًالمساق هذا في تقديره كان إذا إال فيه نجح الذي المساق دراسة إعادة للطالب يحق ال .1

 .عالماته كشف وفي األكاديميًسجله في عليها حصل التي التقديرات جميع تسجل ما مساق دراسة الطالب أعاد إذا  .2
 وتحسب (،GPAالمعدلً) في المساق ذلك في الطالب عليها يحصل التي األعلى العالمة تدخل اإلعادة حاالت جميع في .3

 ( 23)ًالمادة في عليها المنصوص التخرج متطلبات إتمام ألغراض فقط األعلى العالمة

 مرة للتخرجًالمطلوبة الساعات عدد حساب في تدخل المساق ذلك ساعات فإن مساق أي دراسة الطالب إعادة حال في .4

 .فقط واحدة

 مساقًعن بديال ً حر، مساق دراسة وكذلك فيه، رسب اختياري مساق عن بديال ً اختياري مساق دراسة للطالب يجوز .5

معًعدمًاحتسابًعالمةًالمساقًالذيًرسبًفيهًبعدًنجاحهًفيًالمساقًالبديلًحتىًلوًلمًينجزًالساعاتًً،فيه رسب حر

 االختياريةًاوًالحرةًالمطلوبةًمنهًحسبًخطتهًالدراسية.

(ًأنًيدرسًهذاTRً(ًأوًحسبًلهًمنًدراسةًسابقةً)WV)ًالًيجوزًللطالبًالذيًحصلًعلىًإعفاءًمنًدراسةًمساق .6

 المساقًفيًالجامعة.

 وإضافتها المساقات من النسحابا
 :(20المادة )
 عنها يعلنًالتي واإلضافة السحب فترة خالل جديدة مساقات وإضافة ،فيهاًسجل مساقات من باالنسحاب للطالب يسمح .1

 سجله في منهاًنسحبا التي المساقات تثبت وال المختلفة، الدراسية الفصول من كل بداية مع األكاديمي التقويم في

 .األكاديمي

موعدًالًًحتى أكثر أو مساق دراسةًمن باالنسحاب للطالب يسمح المادة هذه ن(ًم1)ًالفقرة في ورد ما مراعاة مع .2

 يدخل وال(Wً)ًمالحظة هئوإزا الطالب سجل في المساق يثبت الحالة هذه وفي ،يتجاوزًنهايةًاالسبوعًالرابعًعشر

  .التخرج ومتطلبات والرسوب النجاح حيث من الطالب درسها التي الساعات عدد في المساق هذا

 مؤجلة، الفصل ذلك في دراسته تعتبر الفصل ذلكفيً سجلها التي المساقات جميع من باالنسحاب فيًحالًقيامًالطالب .3

 العالمة وترصد،ًالفصل لذلك(Wً)ًالمتأخر السحب نهاية أقصاه موعد في بطلبًاالنسحاب يتقدم أن الطالب وعلى

ويحسبًهذاًالفصلًمنًمدةًالتأجيلًالمسموحًبهاًوفقاً)للفقرةًً(Withdrawalـً)ب امنه انسحب التي المساقات لجميع

 (ًمنًهذهًالتعليماتًويثبتًذلكًفيًسجلهًاألكاديمي.17(ًمنً)المادة1ً

 

 مؤسسات تعليمية أخرى من واحتساب مساقات لاالنتقا
 :(21المادة )
 :التالي النحو على تتم األخرى المؤسساتًالتعليميةًمن االنتقال آلية

 :التالية الشروط وفق االنتقال طلبات تقديم يتم .1

  وفقاًلشروطًسياسةًالقبولًفيًذلكًالعام. الجامعة في القبول شروط الطالب يستوفيأنً .أ



 وزارة قبل من بها معترف -جامعية كلية جامعي، معهد جامعة،-مؤسسةًتعليميةً من منتقال الطالب يكون أن .ب

 .منهاًانتقل التي المؤسسةًالتعليمية في لمًينهًالدرجة الطالب يكون وأن ،الفلسطينية العالي والتعليمًالتربية

أوًغيره(ًمفصوال ً الطالب يكون أال .ج  ً اوًسلوكيا  ً  .منها المنتقل المؤسسةًالتعليمية منًأليًسببًكانً)أكاديميا

 ؤسسةًالتعليميةًالمنتقلًمنهاًيحددًبشهرينًبحدًأقصى.أنًيحضرًالطالبًكشفًعالماتًحديثًمنًالم .د

2.  

المؤسسةًالتعليميةًالمنتقلًًفي الطالب درسها التي الساعاتباحتسابً بشكلًمباشرًوالتسجيل القبول عمادة تقوم .أ

إذاًسبقًأنًاحتسبًالمساقًلطالبًماًفيًالسابقًمنًنفسًالمؤسسةًالتعليمية،ًأماًًالدراسية الخطة ضوء في منها

 .المساقاتًالجديدةًفيتمًاحتسابهاًبعدًاعتمادًرئيسًقسمًالمساقًلهاًبناءً علىًوصفًالمساق

 (ًعلىًاألقل.ناجح(ًأوً)D%(ًأوً)50عالمةً)ًعلى الطالب فيها حصل التي المساقات تحسب .ب

 وغيرًمنذر.ً(1.67%(ًأوً)60العامًالمنتقلًالىًالجامعةًعنً)ًلطالبلًمعدلًايق ال .ج

 .منها المنتقل المؤسسةًالتعليمية في درسه مساق اخر على سنةًواحدة من أكثر يمضي النًا .د
 

 فيً(TR)ًتقدير للطالب سجليًبها معترف يةتعليم مؤسسة في الطالب درسه ما مساق معادلة على تمًالموافقة إذا .3

 والًيدخلًفيًحسابًمعدلهًالتراكمي.ًالمعادل المساق

 خارجًمن للطالب تحسب معتمدة ساعة (15) كل مقابل التخرج لسنوات األعلى الحد من واحد دراسي فصل يحسم .4

 .الجامعة

 

  الجامعة في آخر إلى تخصص من االنتقال
 :(22المادة )
 والثاني األول الدراسي الفصل بداية في والتسجيل القبول عمادة إلىاالنتقالًمنًتخصصًالىًاخرًًطلبات تقديميجبً .1

القبولًوالتسجيلًحسبًسياسةًالقبولًوالتسجيل،ً الطلبات هذه في ويبت واإلضافة، السحب فترةًنهاية أقصى وبحد عمادًة

 :التالية الشروطووفقً

ً.إليه االنتقال في يرغب الذي التخصص من فصل قد يكون أال .أ

 يرغب الذيًالتخصص في المعتمدة القبول أسس حسب المقبولة المعدالت ضمن العامة الثانوية في معدله يكون أن .ب

العاليًوالبحثًالتعليمًحسبًسياسةًالقبولًلذلكًالفصلًعلىًانًالًيتعارضًمعًتعليماتًوزارةً إليه االنتقال في

 العلميًالفلسطينية.

 ضمن تكون والتي منه، المنتقل التخصص في درسها التي المساقات له تحسب آخر تخصص إلى الطالب انتقال عند .2

 .للطالب(GPAً) العامًالمعدل في المساقات تلك عالمات وتدخل إليه، المنتقلًللتخصص الدراسيةًالخطة

فيًحالًانتقالًالطالبًمنًتخصصًإلىًآخر،ًيسجلًلهً)*(ًأمامًالمساقًالذيًدرسهًفيًتخصصهًالقديمًوالًيدخلًفيً .3

عبارةًعلىًكشفًعالماتًالطالبًتفيدًبأنًاالشارةً)*(ًتعنيًبأنًهذاًالخطةًالدراسيةًللتخصصًالجديدًمعًوضعً

 ًيحسبًللطالب.المساقًال

(15ًفيًحالًقبولًالطالبًفيًالتخصصًالجديد،ًيحسمًفصلًدراسيًواحدًمنًالحدًاألعلىًلسنواتًالتخرجًمقابلًكلً) .4

 ساعةًمعتمدةًحسبتًلهًمنًالتخصصًالقديم.

 .االكثر على مرتين الجامعة في اخر الىًتخصص من نتقاللال للطالب بها المسموح المرات عدد .5

 

 الدبلوم المتوسط في تخمين العقارات درجة على الحصول متطلبات
 :(23المادة )

 :التالية المتطلبات إتمام بعد الدبلومًالمتوسطًفيًتخمينًالعقارات درجة تمنح

 ويشملًذلكًانجازًمشاريعًالتخرجًوالتدريبًالميدانيً الدراسية الخطة حسب المساقات جميع في الطالب نجاح .1

وتدخلًًالدراسية خطته ضمن درسها التي المساقات جميع في1.67ًًًًعن يقل ال(GPAًمعدلًعامً)ًعلى الحصول .2

 .(GPA)فيًحسابًالمعدلًالعامً
 .التعليمات هذه من (5) المادة ن(ًم1) الفقرة في عليه المنصوص التخرج لسنوات األعلى الحد تجاوز عدم .3

 تسديدًكافةًاألقساطًوالرسومًالدراسيةًوكافةًالمستحقاتًالماليةًالمترتبةًللجامعةًبذمةًالطالب. .4

 

 



 ةـــعام امــأحك
 :(24المادة )

الًيسمحًلمنًمضىًعلىًحصولهًعلىًشهادةًالثانويةًالعامةًأكثرًمنًثالثًسنواتًااللتحاقًبالجامعةًكطالبًجديدًوفيًحالً

 .يتمًعرضهاًعلىًرئيسًالجامعةًالتخاذًالقرارًالمناسبًةاستثنائيوجودًحاالتً

 :(25المادة )
 استيفائهًمن والتحقق للطالب األكاديمي السير متابعة عن مسئولين والتسجيل القبول وعمادة الطالب وكلية التخصص قسم   

 .التخرج لشروط
 

 :(26المادة )
انًيدرسًاوًيعيدًدراسةًايًمساقًفيًالجامعةًًالدبلومًالمتوسطالًيسمحًللطالبًالذيًأنهيًمتطلباتًالحصولًعلىًدرجةً

علىًالطالبًلمنعهًمنًالتسجيلًمعًمراعاةًعدمًاعتبارًانهاءًساعاتًخدمةًًبهدفًرفعًمعدلهًالتراكميًويتمًاغالقًالبورتال

ًالمجتمعًلهذاًالغرض.
ً

 

 :(27المادة )
للطالبًالملتحقًبالجامعةًوبعدًالغاءًرقمًتسجيلهًالقديمًأنًيعيدًااللتحاقًبرقمًتسجيلًجديدًضمنًشروطًالقبولًفيًيجوزً

ًحينهًعلىًأالًيسمحًلهًبالعودةًإلىًالرقمًالقديمًفيًأيًحالًمنًاألحوال.
 


