معايير قبول الطلبة في البرامج األكاديمية

تعتبر عملٌة قبول الطلبة الجدد من أهم عملٌات عمادة القبول والتسجٌل لما ٌترتب علٌها من أثار
إٌجابٌة ومردود طٌب على سمعة الجامعة وتمٌّزها فً تقدٌم الخدمة.
حٌث تتصف سٌاسة القبول بالوضوح والواقعٌة والشفافٌة ،ووفق معاٌٌر معلن عنها فً وسائل
اإلعالم وعلى موقع العمادة الرسمً على الشبكة العنكبوتٌة.
وتتخذ العمادة العدٌد من اإلجراءات لضمان حصول الطالب على المعلومات الالزمة الختٌار
التخصصات من أهمها توزٌع رزمة القبول والتسجٌل على كافة الطلبة المتقدمٌن للق بول فً
الجامعة والتً تحتوى على معلومات عن كافة التخصصات والكلٌات فً الجامعة  .وكذلك
اهتمت العمادة بإثراء موقعها بالعدٌد من المعلومات التً تهم الطلبة الجدد وخصصت منه
صفحة كاملة باسم "الطلبة الجدد".
سياسة القبول:
ٌتم قبول الطلبة المتقدمٌن للجامعة تنافسٌا ً ح سب معدل الطالب فً الثانوٌة العامة ،وٌجب أن ال
ٌقل معدل الطالب فً الثانوٌة العامة عن  %65وهو الحد األدنى الذي تحدده وزارة التربٌة
والتعلٌم العالً فً فلسطٌن ،وأن عدد الطلبة المقبولٌن فً كل عام ٌتم بتوصٌة من مجلس
العمداء بنا ًء على قدرات وإمكانٌات األقسام والك لٌات ،وٌتم إقراره من قبل مجلس الجامعة،
ومحاولٌن األخذ بعٌن االعتبار ما ٌحقق رفع المستوى الثقافً والتقنً.
تجدر اإلشارة إلى أن نوع شهادة الثانوٌة العامة ومعدل الطالب وسنة حصوله على الشهادة
ٌقرر قبوله فً الكلٌات المختلفة فً الجامعة؛ فالثانوٌة العامة  -الفرع األدبً تحدد قبول الطالب
الفرع العلمً تحدد قبول الطالب لجمٌع كلٌات
فً الكلٌات اإلنسانٌة ،أما الثانوٌة العامة -
الجامعة.
ووًال :القبول على شهادة الثانوية العامة:
(العلمً،
ٌ .1تم قبول الطالب الناجحٌن فً امتحان شهادة الثانوٌة العامة بكل أنواعها
العلوم اإلنسانٌة ،الصناعٌة ،الزراعٌة المهنٌة ،التجارٌة ،االقتصاد المنزلً ،الهندسٌة،
التمرٌضٌة ،العلوم اإلدارٌة واالجتماعٌة) شرٌطة حصولهم على معدل  %65فما فوق.
ٌ .2قبل طلبة الفرع العلمً فً امتحان شهادة الثانوٌة العامة الفلسطٌنٌة فً جمٌع البرامج
والتخصصات.
ٌ .3قبل طلبة فرع العلوم اإلنسانٌة فً امتحان شهادة الثانوٌة العامة الفلسطٌنٌة فً البرامج
والتخصصات األدبٌة فقط ،باستثناء تخصصً الحاسوب وأسالٌب تدرٌسه وتكنولوجٌا
الوسائط المتعددة حسب مفتاح التنسٌق.

 .4تقبل الجامعة شهادة الثانوٌة ال
التخصصات األدبٌة.

شرعٌة الصادرة عن وزارة األوقاف فً كافة

 .5تقبل الجامعة شهادات الثانوٌة العامة الصادرة من خارج فلسطٌن ،على النحو التالً:
 تعامل ثانوٌة الخارج ،ما عدا ثانوٌة السعودٌة ،معاملة الداخل عدا المتقدمٌن لكلٌة
الطب فتحدد بجلسة خاصة بحضور كل من عم ادة كلٌة الطب ،الشئون األكادٌمٌة،
وعمادة القبول والتسجٌل .وتقبل الجامعة فروع الثانوٌة العامة الصادرة من الخارج
وفق شروط معٌنة:
ٌ .1جب أن تكون الشهادة أصلٌة وصادرة عن وزارة التربٌة والتعلٌم فً
البلد العربً وعلٌها التوقٌعات واألختام الخاصة بالتصدٌق.
ٌ .2شترط فً الشهادة األصلٌة أن تكون مستوفٌة للتصدٌقات التالٌة
وزارة التربٌة والتعلٌم ووزارة الخارجٌة وسفارة فلسطٌن للدولة التً
تم الحصول على شهادة الثانوٌة منها ،وزارة الخارجٌة الفلسطٌنٌة،
وزارة التربٌة والتعلٌم العالً الفلسطٌنً.
 .6تقبل الجامعة شهادات الثانوٌة العامة الصادرة عن الدول األجنبٌة على النحو التالً:
• أن تكون الشهادة األصلٌة مستوفٌة شروط التصدٌق الرسمٌة.
• أن ترفق بالشهادة األصلٌة المعادلة الرسمٌة الصادرة عن لجنة معادلة
الشهادات فً وزارة التربٌة والتعلٌم الفلسطٌنٌة محددة فرع الثانوٌة األجنبٌة
بنظٌره من فرع الشهادة الثانوٌة العامة الفلسطٌنٌة.
ٌ .7قبل طلبة الثانوٌة العامة التً لم ٌمض علٌها أكثر من عامٌن كل حسب مفتاح تنسٌق
سنته فً جمٌع األقسام والكلٌات.
ٌ .8قبل حملة الثانوٌة القدٌمة (مضى علٌه ا أكثر من عامٌن ) والثانوٌة التخصصٌة فً
كلٌات ( :أصول الدٌن ،اآلداب) كل حسب مفتاح تنسٌق سنته بحد أدنى .%65
 .9الثانوٌة التخصصٌة:
 .Aالثانوٌة التجارٌة الداخلٌة والخارجٌة تقبل فً كلٌة التجارة بحد أدنى .%65
 .Bالثانوٌة التمرٌضٌة الداخلٌة والخارجٌة تقبل فً كلٌة التمرٌض بحد أدنى .%65
 .Cالثانوٌة الصناعٌة المهنٌة والزراعٌة المهنٌة الداخلٌة والخارجٌة تقبل فً جمٌع
الكلٌات حسب مفتاح التنسٌق ما عدا الطب والهندسة.
 .Dالثانوٌة الهندسٌة تقبل فً كلٌة الهندسة حسب مفتاح التنسٌق.

:

 .Eثانوٌة العلوم اإلدارٌة واالجتماعٌة الخارجٌة تعامل معاملة الثانوٌة العامة
اإلنسانٌة) وتحدد حسب نوعٌة المساقات الدراسٌة التً درسها الطالب.
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(العلوم

الثانوٌة السعودٌة:

تم اعتماد المعدل الموزون كمعدل معتمد لحملة الثانوٌة السعودٌة وذلك تماشٌا مع ما هو
معمول به فً الجامعات السعودٌة حٌث تشترط الجامعات السعودٌة أن ٌتقدم الطالب
الختباري التحصٌل والقدرات والذي ٌرعاه "المركز الوطنً للقٌاس والتقوٌم فً التعلٌم
العالً" ،فقد تقرر العمل بهذا القرار فً الجامعة بدء من العام الجامعً 2013-2012
وٌتم احتساب المعدل الموزون كالتالً:
• ٌحسب المعدل للحاصلٌن على ثانوٌة السعودٌة حسب النسب التالٌة :
 %50لشهادة الثانوٌة %25 ،الختبار التحصٌل %25 ،الختبار
القدرات.
• الطالب الذي لم ٌتقدم ألحد االمتحانا ت أو لكلٌهما ٌحسب درجة %60
لالمتحان المتغٌب عنه.
ٌوجد معاٌٌر واضحة للقبول فً الجامعة للطلبة الذٌن ال ٌسمح لهم مفتاح
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التنسٌق بااللتحاق بالتخصص الذي ٌرغبون االلتحاق به وفق الشروط اآلتٌة:
 .1وجود مكان شاغر فً الكلٌة المنتقل إلٌها.
 .2أن ٌكون معدله فً الشهاد ة الثانوٌة مقبوالً فً الكلٌة التً ٌرغب فً
االنتقال إلٌها سنة التحاقه بالجامعة ،وٌجوز لمجالس الكلٌات فً
الجامعة – عدا كلٌة الطب – التجاوز عن هذا الشرط إذا أنهـى الطالب
المستوى األول بمعدل تراكمً  %80فما فوق وقبل التسجٌل للمستوى
الثانً ،وذلك بالشروط التالٌة:
 .1أن ٌنجح فً ( )35ساعة معتمدة كحد أدنى فً فصلٌن
دراسٌٌن عادٌٌن.
 .2أن ٌلتزم بمساقات المستوى األول فً كلٌته.
ٌُ .3سمح بالتحوٌل لكلٌة الهندسة فقط من ُكلٌتً العلوم وتكنولوجٌا
المعلومات.
ٌ مكن التحوٌل من ُكلٌة العلوم الصحٌة إلى كلٌة الطب على أساس تنافسً فً م عدل
الجامعة بحٌث ال تزٌد نسبة الطلبة المُحولٌن عن  %10من مجموع الطالب والطالبات
كل على حدة من الطلبة المقبولٌن فً كلٌة الطب فً سنة التحوٌل وفق الشروط التالٌة:
ٍ

 .1أن ال ٌقل مُعدله فً الثانوٌة العامة عن مُعدل القبول فً كلٌة الطب سنة التحاقه بما
ٌزٌد عن .%3
 .2أن ٌنجح الطالب فً  35ساعة معتمدة كحد أدنى فً فصلٌن دراسٌٌن عادٌٌن بمعدل
تراكمً ال ٌقل عن .%90
 .3أن ٌلتزم بمساقات المستوى األول فً كلٌته.

ثانيا ًال :القبول على شهادة الدبلوم:
ٌ .1قبل الطالب الحاصل على شهادة دبلوم السنتٌن أو الثالث سنوات فً كلٌات الجامعة
(باستثناء كلٌة الطب) بالشروط اآلتٌة:
• أن ٌكون من معهد أو كلٌة معترف بها.
• ٌقبل الطالب حسب مفتاح التنسٌق للعام الذي حصل فٌه الطالب على شهادة
الثانوٌة العامة وبحٌث ال ٌقل معدل الثانوٌة العامة عن  %70لكلٌات الهندسة
والتمرٌض والعلوم الصحٌة ،و %60لباقً الكلٌات.
ٌ .2خفض مفتاح التنسٌق بنسبة  %5للطالب الحاصل على معدل تراكمً  %75فأعلى فً
شهادة الدبلوم.

ثالثا ًال :القبول على شهادة البكالوريوس في كليات الجامعة – عدا كلية الطب:
 .1تقبل الجامعة حملة شهادة البكالورٌوس لدراسة تخصص جدٌد بالشروط اآلتٌة:
• أن ٌكون من جامعة معترف بها.
• أال ٌقل معدله فً درجة البكالورٌوس عن تقدٌر جٌد.
• ال ٌقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوٌة العامة القسم األدبً فً قسم علمً
أو كلٌة علمٌة.
 .2أن ٌدرس الطالب فً الجامعة اإلسالمٌة ما ال ٌقل عن  %25( %50لخرٌجً الجامعة
اإلسالمٌة) من عدد الساعات الواردة فً خطة الكلٌة الملتحق بها.

تعتمد الجامعة اإلسالمية على نظام قبول يتسم بالدقة حيث يتم تدقيق طلب اولتحاق من
قبل موظفي العمادة ومن قبل لجنة خاصة بالتدقيق وذلك للتأكد من سالمة الطلب وصحة
ما جاء فيه من بيانات ,والتأكد من قبول الطالب حسب النظام.

