تايوتحملا

تم إعداد هذا الدليل من قبل اللجنة:
.1
.2
.3
.4
.5

			
د .فالح حمزة
			
د .فايز الحموي
			
د .نينيت خضور
		
د .محمد عرب صاصيال
			
م .خليل غزال

عميد كلية العلوم التطبيقية
كلية الهندسة
رئيسة وحدة متطلبات الجامعة
كلية العالقات الدولية والدبلوماسية
أمين الجامعة

وبإشراف السيد الدكتور محمود باكير المستشار في رئاسة الجامعة.
مالحظ��ة :تحتفظ الجامعة بح��ق تغيير محتوي��ات الدليل من غير إب�لاغ أو إعالن،
وننصح الطلبة باالطالع على أي تحدي��ث لقرارات وزارة التعليم العالي التي تخص
الجامع��ات الخاصة بتصفح موق��ع ال��وزارة www.mhe.gov.sy :وموقع الجامعة:
 www.uok.edu.syلالطالع على المس��تجدات الخاصة ببرامج وتعليمات الجامعة،
وإذا وجدت أية مالحظات ،يرجى إبالغ مكتب السيد نائب رئيس الجامعة للشؤون
اإلدارية والطالبية بها.

| |2

العام الدراسي 2011 - 2010

 .1المقدمة
 .2كليات الجامعة
 .3نظام القبول والتسجيل واالمتحانات
نظام قبول الطالب الجدد
 .4نظام الساعات المعتمدة
 1 – 4تقييم الطالب
 2 – 4انسحاب الطالب من مقرر
 3 – 4تعليمات تسجيل المقررات للطالب القدامى
 4 – 4تأجيل (تجميد) الدراسة
 5 – 4اإلنذارات األكاديمية
 6 – 4أنواع المقررات
 7 – 4ترميز المقررات
 .5انتقال الطالب من الجامعات األخرى
 1 – 5شروط معادلة المقررات
 2 – 5ضوابط المعادلة

4
7
8
8
9
10
13
13
14
14
14
15
15
15
15

 .6اإلرشاد األكاديمي
 .7المنح الدراسية
 1 – 7المنح الدراسية الجزئية
 2 – 7المنح الدراسية الكاملة
 .8السكن الجامعي
 .9المكتبة المركزية
 .10التدريب العملي والرحالت العلمية
 .11االنضباط والتأديب
 .12األنشطة الرياضية
 .13األندية الطالبية
 .14مشفى القلمون الجامعي
 .15تقديم معلومات شخصية عن الطالب
 .16اداب المجالس
المخـدم المحلّـي ()Server
 . 17استخدام
ّ
 . 18السوق التجاري

17
17
17
18
18
18
19
19
21
21
22
22
22
23
23

 .1المقدمة:
ُ
جامع ��ة القلم ��ون ه ��ي �أول جامعة خا�صة يف �سورية� ،أن�شئت وفق� �اً للمر�سوم اجلمهوري رقم 293
يف  ،2003/8/18واجلامع ��ات اخلا�ص ��ة كم ��ا ه ��و مع ��روف ال مت� � َّول من قب ��ل الدولة ب ��ل متويلها
ذاتي ،وترتبط بوزارة التعليم العايل ،مما ي�ضعها مب�صاف اجلامعات الر�سمية املعرتف بها على
م�ستوى �سورية والعامل اخلارجي ،وهي ع�ضو يف احتاد اجلامعات العربية .ف�ض ً
ال عن �أنها ت�سعى
للح�صول على االعتمادية لكل براجمها بتطبيق نظام جودة خا�ص بالتعليم العايل.
تق ��ع اجلامع ��ة يف املنطقة اجلنوبي ��ة ملدينة ديرعطية �شمال مدينة النب ��ك على الطريق الدويل،
يف منت�ص ��ف امل�ساف ��ة بني دم�شق وحم�ص ،وترتفع عن م�ست ��وى �سطح البحر مبقدار 1250م مما
يجعل مناخها معتد ًال ولطيفاً �صيفاً وذا بيئة نظيفة.
واخلارط ��ة يف ال�ش ��كل رق ��م ( )1تو�ض ��ح �ش ��كل احل ��رم اجلامع ��ي ال ��ذي يت ��وزع عل ��ى م�ساحة 500
دومن ،قابل ��ة للتو�س ��ع �إىل  500دومن �أخرى .ومن ال�شكل ميكن مالحظة توزيع مباين اجلامعة
التعليمية واخلدمية وال�سكنية ،وكما هو م� َؤ�شر �إزاءها .ت�شمل ما ي�أتي:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مباين القاعات الدرا�سية والت�سجيل والإدارة
مباين املخابر
امل�شفى اجلامعي
مباين املكتبة املركزية
امل�سجد
مباين ال�سكن
امل�سرح القلموين املك�شوف
املحمية الطبيعية
املدينة الريا�ضية
مطاعم الأ�ساتذة والطلبة
ال�سوق التجاري
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الرقم

حر�ص ��ت اجلامعة دوماً على بن ��اء �أف�ضل املخابر ،وجتهيزها ب�أحدث الأجهزة والأدوات التي تليق
بجامعة معدة للتعامل مع التطور العلمي للألفية الثالثة ،وقد ا�ستقطبت الأ�ساتذة والباحثني
الأكف ��اء م ��ن داخ ��ل �سوري ��ة وخارجه ��ا .وزي ��ارة واح ��دة للجامع ��ة تقنع الزائ ��ر بحج ��م اال�ستثمار
والقاع ��دة املادي ��ة املتوفرة ال�ستخدام الطلبة ،وت�شعره ك�أنه زائ ��ر لواحدة من جامعات النخبة يف
العامل� ،إ�ضاف ًة �إىل تطبيقها �أنظمة وتعليمات تتبناها تلك اجلامعات.
وي�س ��ر اجلامع ��ة �أن تقدّم هذا الدلي ��ل للطالب ليكون عوناً له ،يُ�سهل مهم ��ة ت�سجيله وا�ستمراره
يف الدرا�سة.
وق ��د �أع� � َّد هذا الدلي ��ل بعد �أن �أ ّ
متت اجلامعة عامه ��ا ال�سابع ،وخ ّرجت عدداً م ��ن الدفعات ،وهي
ت�س�ي�ر نح ��و م�ستقبل زاه ��ر حمققة ر�ؤي ��ة امل�ؤ�س�سني ،وقد جت ��اوزت كثرياً من التوقع ��ات ،و�أعدت
خريج� �اً ق ��ادراً على التعامل مع كل مظاه ��ر التقدم يف القرن احلادي والع�شرين ،ت�شهد له بذلك
امل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة الوطني ��ة والأجنبي ��ة .وملا كان الطال ��ب ،من وجهة نظر اجلامع ��ة ،هو الغاية
والو�سيل ��ة واله ��دف ،وحم ��ور الرتكي ��ز يف فعالياته ��ا .فق ��د حر�صنا عل ��ى �إعداد ه ��ذا الدليل لكي
نعط ��ي الطال ��ب ت�صوراً كام ً
ال عن اجلامعة .فيكون هذا الدليل النافذة التي يطل منها الطالب
للإحاط ��ة بواق ��ع اجلامعة يف كل تفا�صيلها و�أنظمتها التدري�سية والرتبوية والأن�شطة الأخرى،
فين�صرف �إىل ما يعزز تطوره العلمي.
وملزيد من املعلومات يرجى االطالع على موقع اجلامعةwww.uok.edu.sy :

 .2كليات الجامعة:
ت�ضم اجلامعة حالياً ت�سع كليات ،تدر�س فيها االخت�صا�صات املو�ضحة باجلدول ( )1الذي يبني �سنوات الدرا�سة ،وعدد ال�ساعات املعتمدة للتخرج ،وكلفة ال�ساعة املعتمدة ،ومتو�سط الق�سط ال�سنوي.

ا�سم الكلية

االخت�صا�ص

ترميز املقررات

�سنوات الدرا�سة
العادية*

الق�صوى

الطب الب�شري
1
أ�سنان
ل
ا
طب
8
5
DNTS
2
ال�صيدلة
8
5
PHRS
3
التغذية وعلوم الأغذية
7
4
NUTS
العلوم ال�صحية
4
التعوي�ضات ال�سنية
7
4
DETC
هند�سة االت�صاالت والإلكرتونيات
8
5
ECEN
هند�سة تقانة املعلومات املعلومات
8
5
ITEN
الهند�سة
5
هند�سة احلوا�سيب
8
5
CMEN
هند�سة العمارة
8
5
AREN
علوم احلا�سوب
العلوم التطبيقية
7
4
COSC
6
الإدارة
7
4
MNGB
التمويل والبنوك
7
4
BAFB
الأعمال والإدارة
7
نظم املعلومات الإدارية
7
4
MISB
الت�سويق
7
4
MKTB
العلوم الدبلوما�سية
7
4
DPCR
 8العالقات الدولية والدبلوما�سية
العالقات الدولية
7
4
INTR
الغرافيك والإعالن
7
4
GDAA
الإعالم والفنون التطبيقية
9
الت�صميم الداخلي
7
4
IDAA
*مالحظة :عند قيام الطالب بت�سجيل مقررات يف الف�صول ال�صيفية ف�إنه ي�ستطيع اخت�صار عدد �سنوات الدرا�سة العادية.
MEDS

6

9

�سعر ال�ساعة املعتمدة
عدد ال�ساعات
لكل كلية (�ألف
املعتمدة
لرية)
265

13

متو�سط الق�سط
ال�سنوي (�ألف لرية)
574

177

13

460

175

11

385

142

7.5

266

142

7.5

266

168

8

268

168

8

268

168

8

268

168

9

302

134

6

201

132

6.5

215

132

6.5

215

132

6.5

215

132

6.5

215

132

6.5

215

132

6.5

215

135

7.5

253

135

8.5

287

وبالن�سب ��ة للط�ل�اب امل�سجل�ي�ن يف اجلامع ��ة يف الع ��ام الدرا�س ��ي  2011/ 2010فق ��د �أق ��ر جمل� ��س
الأمناء تخفي�ضاً يف ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف بع�ض االخت�صا�صات على النحو التايل:
الكلية
طب الأ�سنان
ال�صيدلة
العلوم ال�صحية تغذية
العلوم ال�صحية تعوي�ضات
الهند�سة
العمارة
الأعمال والإدارة
العالقات الدولية والدبلوما�سية
العلوم التطبيقية علوم حا�سوب
الفنون التطبيقية الغرفيك
الفنون التطبيقية الت�صميم الداخلي

ر�سم ال�ساعة املعتمدة
الق�سط ال�سنوي
الر�سم العادي الر�سم بعد
(�ألف لرية)
(�ألف لرية) التعديل
دون تعديل
460
13
دون تعديل
385
11
7.5

7

248

6

دون تعديل

213

8

7

235

9

8

268

6.5

6

198

6.5

6

198

6

دون تعديل

201

7.5

6

202

8.5

8

270

 .3نظام القبول والتسجيل واالمتحانات

نظام قبول الطالب اجلدد:

يقبل الطالب اجلدد يف الف�صلني الأول (الف�صل اخلريفي) ،والثاين (الف�صل الربيعي).
�أو ًال -ال�شهادات الثانوية املقبولة:
 .1حملة ال�شهادة الثانوية العامة /الفرع العلمي :ميكن قبولهم يف جميع الكليات املفتتحة.
 .2حملة ال�شهادة الثانوية العامة /الفرع الأدبي؛ ميكن قبولهم يف كليات:
	�أ .العالقات الدولية والعلوم الدبلوما�سية.
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ب.الأعم ��ال والإدارة :يف ق�سم ��ي الإدارة والت�سوي ��ق (ي�ش�ت�رط بع� ��ض املق ��ررات الإ�ضافي ��ة
الرتميمية يف الريا�ضيات)
 .3ميك ��ن قب ��ول الط�ل�اب املتميزين من حملة الثانوي ��ة املهنية (يف اخت�صا� ��ص تقانة املعلومات،
�أوالإلك�ت�رون) بن�سب ��ة يحددهـ ��ا جمل� ��س التعلي ��م الع ��ايل ،يف كلي ��ة الهند�س ��ة (م ��ع درا�س ��ة مقرر
الريا�ضيات الرتميمية) ٌ
كل وفق اخت�صا�صه يف الثانوية املهنية.
 .4ميكن قبول الطالب املتميزين من حملة الثانوية التجارية يف كلية الأعمال والإدارة بن�سبة
يحددها جمل�س التعليم العايل (�شريطة درا�سة مقرر الريا�ضيات الرتميمية).
 .5كل طالب م�سجل يف جامعة خا�صة ويحمل �شهادة ثانوية غري �سورية تقوم اجلامعة ب�إر�سال
�شهادت ��ه ع ��ن طريق ال ��وزارة �إىل وزارة الرتبية خالل م ��دة �أق�صاها �أ�سبوعان م ��ن تاريخ القبول،
وكذلك احلال عند التحويل املماثل �أو تغيري القيد ،ويعد ت�سجيله يف هذه الفرتة �شرطياً ريثما
ي�ص ��در ق ��رار التع ��ادل من وزارة الرتبي ��ة ،ويف حال �صدور ق ��رار من وزارة الرتبي ��ة بعدم معادلة
ال�شهادة الثانوية ،ي�شطب قيد الطالب من اجلامعة.
 .6ال يج ��وز قب ��ول �أي طال ��ب نق�ل ً�ا من جامعة غري �سوري ��ة �إىل اجلامعات اخلا�ص ��ة ال�سورية �إال
مبوافق ��ة وزارة التعلي ��م العايل ،وبعد التحقق من م ��دة الإقامة على �أال تقل عن ثمانية �أ�شهر يف
كل عام درا�سي.
 .7ميك ��ن قب ��ول الطالب م ��ن حملة ال�شهادة الثانوية (علمي� ،أدبي ،جت ��اري ،فني ،مهني )...يف
كلية الفنون التطبيقية.
 .8ال ي�شرتط يف ال�شهادات الثانوية �أن تكون حديثة.
ثاني ًا� -أ�س�س القبول:
 .1عالمات الطالب يف الثانوية العامة.
 .2امتحان قبول خا�ص باجلامعة.
ويتم اختيار الطالب وفق نتيجة املفا�ضلة التي جتريها اجلامعة.
ثالث ًا -الوثائق املطلوبة:
 .1الثانوي ��ة ال�سوري ��ة :ث�ل�اث �ص ��ور ع ��ن ال�شهادة الثانوي ��ة العامة م�صدق ��ة ت�صديق� �اً �أ�صولياً-
الثانوي ��ة غ�ي�ر ال�سورية� :شهادة الثانوية الأ�صلية مع �أربع �صور م�صدقة من اخلارجية ال�سورية
ومرتجمة �إىل العربية �أ�صو ًال.

� .2ص ��ورة ع ��ن البطاق ��ة ال�شخ�صيـ ��ة� ،أو �إخ ��راج قي ��د �سجل مدين �ص ��ادر خالل الأ�شه ��ر الثالثة
ال�سابقة ملوعد الت�سجيل� ،أو �صورة عن جواز ال�سفر �شرط �أن يكون �صاحلاً �أ�صو ًال.
� .3صور �شخ�صية حديثة ملونة عدد  .6قيا�س (� )4X3سم.
 .4طلب االنت�ساب �إىل اجلامعة وفق النموذج املعد لذلك.
 .5توقي ��ع التعه ��د اخلط ��ي للطال ��ب باح�ت�رام قوان�ي�ن و�أنظم ��ة وتعليم ��ات اجلامع ��ة وق ��رارات
جمال�سها.
 .6ر�س ��وم ت�سجي ��ل قدره ��ا  5000/ل�� �.س /خم�س ��ة �آالف ل�ي�رة �سوري ��ة غ�ي�ر مرجتع ��ة (ال تع ��اد
للطالب).
 .4نظام الساعات المعتمدة:
يعدُّ نظام ال�ساعات املعتمدة �أحد �أف�ضل �أنظمة التعليم العايل املعتمدة من قبل جامعات النخبة
يف الع ��امل ،وك ��ون جامعة القلمون ت�سعى �إىل �أن حتتل موقعاً متقدماً يف ت�صنيف اجلامعات ،فقد
تبن ��ت ،من ��ذ البداي ��ة ،هذا النظ ��ام ،وكانت �أول جامع ��ة تطبق ��ه يف �سورية ،وقد �أثبت ه ��ذا النظام
جناح� �اً يف التطبي ��ق� ،إذ �أعطى الطال ��ب احلرية واملرونة يف اختيار املق ��ررات الدرا�سية لكل ف�صل
درا�س ��ي ،ح�س ��ب ظروفه يف ذلك الف�صل �أو ال�سن ��ة .ولأن النظام جديد على الطالب �سوف نتو�سع
يف �شرحه ،لكي يكون الطالب على علم م�سبق بهذا النظام الذي �سيطبق عليه.
ال�ساع ��ة املعتم ��دة :ه ��ي الوح ��دة الأ�سا�سي ��ة لقيا� ��س م ��ا يتلق ��اه الطال ��ب عن ��د درا�ست ��ه يف نظ ��ام
املق ��ررات ،وه ��ي تكاف ��ئ �ساع ��ة واح ��دة م ��ن جل�س ��ة (حما�ض ��رة) نظري ��ة يتلقاه ��ا الطال ��ب� ،أو ما
يكافئه ��ا بالقيم ��ة العلمية من ال�ساعات العملية ،وملدة �ستة ع�شر �أ�سبوعاً يف الف�صل� ،أي ما يكافئ
(� 16ساعة × �أ�سبوع).
ومث ��ال ذلك �أن مقرر الفيزي ��اء يُد ّر�س ب�ساعتني نظريتني و�ساعتني عمليتني (خمترب) �أ�سبوعياً
مل ��دة (� )16أ�سبوع� �اً ،لذلك ع ��دد ال�ساعات املعتمدة ملق ��رر الفيزياء هو ثالث �ساع ��ات معتمدة لأ َّن
كل �ساعتني عمليتني تكافئان �ساعة معتمدة واحدة� .أما �إذا كان التدري�س نظرياً فح�سب كمقرر
الريا�ضيات ،فعدد ال�ساعات النظرية الأ�سبوعية ي�ساوي عدد ال�ساعات املعتمدة.
�إ َّن ع ��دد ه ��ذه الوح ��دات الأ�سا�سية (ال�ساعة املعتم ��دة) املنجزة يحدد م�ست ��وى الطالب الدرا�سي.
ويجب على الطالب �إنهاء عدد �إجمايل حمدد من ال�ساعات املعتمدة لكي يتخرج ،كما و�ضح ذلك
اجلدول ال�سابق.

تتك ��ون ال�سن ��ة الدرا�سي ��ة يف نظام ال�ساعات املعتمدة من ثالثة ف�ص ��ول درا�سية ،الف�صل اخلريفي
(الأول) والف�ص ��ل الربيع ��ي (الثاين) والف�صل ال�صيفي (اختياري غري ملزم للطلبة) .يتكون كل
من الف�صلني الأول والثاين من (� 16أ�سبوعاً)� ،أما الف�صل ال�صيفي فيتكون من ثمانية �أ�سابيع،
وبذل ��ك يت�ضاع ��ف في ��ه ع ��دد ال�ساع ��ات التي تدر� ��س �أ�سبوعياً .ي�ص ��در جمل�س اجلامع ��ة التقومي
ال�سنوي قبل بدء العام الدرا�سي بفرتة ،لكي يكون الطلبة على علم بالتوقيتات الأكادميية املهمة
لكل ف�صل من �أجل التخطيط للفعاليات اخلا�صة بهم.
يع ��دُّ وج ��ود الف�ص ��ل ال�صيف ��ي مهم� �اً وذا فائدة ك�ب�رى للطلبة (على الرغ ��م من �أنه ي�ش� � ِّكل ثق ً
ال
عل ��ى اجلامع ��ة) �إذ ي�ستطيع ��ون تاليف �أي �إخف ��اق �أو تق�صري ين�ش�أ خ�ل�ال درا�ستهم اجلامعية ،مما
ي�ساعدهم على التخرج مع �أقرانهم دون ت�أخري ل�سنة التخرج.
واجلدول ( )2يو�ضح التقومي اجلامعي للعام الدرا�سي :2011 – 2010

اجلدول ()2
الوصــــف

تسجيل الطالب القدامى للفصل األول 2011 / 2010

التــــــاريخ
2010 / 7 / 21 – 2010 / 7 / 17

الفصـــــــــل األول
بداية الفصل الدراسي األول

األربعاء في 2010 / 9 / 1

أسبوع احلذف واإلضافة

2010 / 9 / 8 – 2010 / 9 / 4

االختبار الدوري األول

2010 / 10 / 13 – 2010 / 10 / 9

آخر موعد لالنسحاب أوالتجميد

األربعاء في 2010 / 10 / 27

االختبار الدوري الثاني

2010 / 11 / 24 – 2010 / 11 / 20

االمتحان النهائي للفصل األول

2010 / 12 / 23 – 2010 / 12 / 18

العطـــلة االنتصافية

2010 / 12 / 29 – 2010 / 12 / 25

إصدار نتائج الفصل األول

2010 / 12 / 29

تسجيل الطالب للفصل الثاني

2011 / 1 / 5 – 2011 / 1 / 1

الفصــــل الثــــــاني
بداية الفصل الدراسي الثاني  +أسبوع احلذف واإلضافة

2011 / 1 / 12 – 2011 / 1 / 8

االختبار الدوري األول

2011 / 2 / 16 – 2011 / 2 / 12

آخر موعد لالنسحاب أوالتجميد

األربعاء في 2011 / 3 / 2

ي�ساعد الطالب والكلية يف تتبع م�سار درا�سته.
ي�سج ��ل يف الف�ص ��ل الع ��ادي م ��ن (� )18ساعة معتم ��دة (وهو احل ��د الأق�صى)
ويح ��ق للطال ��ب �أن ِّ
�إىل (� )12ساع ��ة معتم ��دة (وه ��و احل ��د الأدن ��ى) يف الف�صل الدرا�س ��ي .وي�سمح للطال ��ب بت�سجيل
ثالث �ساعات معتمدة �إ�ضافية لي�صبح (� )21ساعة معتمدة� ،إذا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن
(� )%80أي مبع ��دل يكاف ��ئ ( 3.2م ��ن  .)4ويجوز �أن ي�صل الع ��بء الدرا�سي يف ف�صل التخرج �إىل
(� )25ساعة معتمدة بعد موافقة جمل�س الكلية� ،إذا كانت ال�ساعة امل�ضافة �ساعة تدريب �أو �ساعة
خمت�ب�ر .وي�سم ��ح لطلبة الطب الب�شري والأ�سن ��ان وال�صيدلة بزيادة ع ��دد ال�ساعات امل�سجلة �إىل
(� )25ساعة معتمدة كحد �أق�صى.
�أما يف الف�صل ال�صيفي فالت�سجيل فيه اختياري واحلد الأق�صى � 9ساعات معتمدة ،ميكن زيادتها
�إىل � 15ساعة يف حال التخرج.
 1 – 4تقييم الطالب:
يخ�ضع الطالب الختبارين حترير َّيني يف كل مقرر يف الف�صل الواحد با�ستثناء الف�صل ال�صيفي،
�إذ يُجم ��ع االختب ��اران الأول والث ��اين يف اختب ��ار املنت�ص ��ف ،ويعط ��ى  40درجة ،ف�ض�ل ً�ا عن �أعمال
الف�صل والواجبات والأن�شطة العلمية ،وامتحان نهاية الف�صل ،وتوزع الدرجات كالآتي:

االختبار الدوري الثاني

2011 / 3 / 30 – 2011 / 3 / 26

االختبار األول

االختبار الثاني

أعمال الفصل

االمتحان النهائي

اجملموع

االمتحان النهائي للفصل الثاني

2011 / 5 / 1 – 2011 / 4 / 26

إصدار نتائج الفصل الثاني

2011 / 5 / 7

درجة 20

درجة 20

درجة 20

درجة 40

درجة 100

التسجيل للفصل الدراسي الصيفي

2011 / 5 / 11 – 2011 / 5 / 8

بداية الفصل الدراسي الصيفي  +فترة احلذف واإلضافة

2011 / 5 / 16 – 2011 / 5 / 14

الفصــــــل الصـيفي

االختبار النصفي

2011 / 6 / 8 – 2011 / 6 / 4

االمتحان النهائي للفصل الصيفي

2011 / 7 / 14 – 2011 / 7 / 9

العطلة الصيفية للطالب

2011 / 8 / 31 – 2011 / 7 / 16

إصدار نتائج الفصل الصيفي

2011 / 7 / 18

تسجيل الطالب القدامى للفصل األول 2011/2012

2011 / 7 / 24 – 2011 / 7 / 19

ت�سم ��ى امل ��ادة الدرا�سي ��ة الت ��ي تدر�س يف ف�ص ��ل واحد املق ��رر الدرا�سي ،ال ��ذي يعطى رم ��زاً معيناً،
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تجُ َم ��ع درج ��ات الطالب (�أع�ل�اه) ،وبعد ذلك يُحدَّد تقديره من خ�ل�ال ا�ستخدام منحنى التوزيع
الطبيعي الذي �سنتناوله بالتف�صيل.
يُح�س ��ب متو�س ��ط العالم ��ة ( )Mواالنح ��راف املعي ��اري ( )Sبا�ستخ ��دام درج ��ات جمي ��ع الطلب ��ة
امل�شارك�ي�ن يف املق ��رر يف الف�ص ��ل الدرا�س ��ي ،وبا�ستخ ��دام قيم ��ة كل من املتو�س ��ط ( )Mو( )Sيحدد
التقدير املقابل لعالمة الطالب ( )Vعلى النحو الوارد يف اجلدول الآتي:

املكافئ الرقمي

مجال الدرجة

التقدير باألحرف

3 / 12

A

M+2*S<V

3 / 11

A-

M + 1.5 * < V ≤ M + 2 * S

3 / 10

B+

M + S < V ≤ M + 1.5 * S

3/9

B

M + 0.5 * S < V ≤ M + S

3/8

B-

M , V ≤ M + .5 * S

3/7

C+

M - 0.5 * S < V ≤ M

3/6

C

M – S < V ≤ M - .05 * S

3/5

C-

M – (3 / 2) * S < V ≤ M – S

3/4

D+

M – 2 * S < V ≤ M – (3 / 2) * S

3/3

D

M – 2.5 * S < V ≤ M – 2 * S

0

F

V ≤ M – 2.5 * S

ومث ��ا ًال عل ��ى ذلك ل ��و كان متو�سط الدرجات ملقرر م ��ا ( )M=70واالنحراف املعي ��اري ()S= 10
فيج ��ب �أن تك ��ون درج ��ة الطال ��ب �أكرث م ��ن  90 = 70 + 2 × 10للح�صول عل ��ى التقدير  .Aو�إذا
كانت درجة �أحد الطلبة مث ً
ال  72فهو ي�ستحق التقدير .B-
بعد حتديد ا�ستحقاق الطالب يف �أي مقرر من التقديرات ف�إن املكافئات العددية لهذه التقديرات
هي كما يف اجلدول الآتي:
املعنى

التقدير

ممتاز

A-,A

جيد

+B-,B,B

مقبول

C+,C

جناح مشروط

C-,D+,D

رسوب

F

رسوب لتجاوز نسبة الغياب ٪ 15

Z

جناح (إعفاء من مقرر بسبب التعادل)

P

عدم إكمال ألسباب مقبولة

I

انسحاب من متابعة الدراسة

W

حتت املعاجلة

IP

تقديرات النجاح :تعدُّ التقديرات  ,-A C, C+, B-, B, B+, Aدرجات جناح.
تقديرات النجاح امل�شروط :تعدُّ التقديرات  -D, D+, Cدرجات جناح م�شروط ،ونعني بامل�شروط
�أ َّن الطالب يجب �أن يح�صل دائماً على معدل تراكمي �أكرث من ( 2من  )4لكي يع َّد ناجحاً فيها،
و�إن مل يحق ��ق ذل ��ك يعدُّ را�سباً يف هذه املق ��ررات .ي�ستثنى مقررات اللغة الإنكليزية من تقديرات
النج ��اح امل�ش ��روط حي ��ث يع ��دُّ  -D, D+, Cمعاد ًال لـ  Fويجب على الطالب �إع ��ادة درا�سة املقرر ولو
كان معدّله الرتاكمي �أكرث من .2
تقديرات الر�سوب :تعدُّ  Z, Fدرجات ر�سوب يف املقرر ،ويطلب من الطالب �إعادتها ،وال ي�سمح له
بالتخرج ما مل يعالج هذه املقررات� ،إذ �أ َّن  Zتعني ر�سوباً نتيجة حرمان الطالب ب�سبب الغياب.
تقدي ��رات �أخ ��رى( :ال تدخ ��ل يف ح�س ��اب املعدل) .التقدي ��ر ( )Pوهو جناح باملق ��رر دون تقدير يف
املادة،مث ً
ال( :معادلة مادة در�ست يف جامعة �أخرى بعد انتقال الطالب �إىل جامعة القلمون.)...
�أم ��ا تقدي ��رات IP, W, I :فه ��ي و�ص ��ف حلال الطال ��ب يف املقرر ،وال تدخل يف ح�س ��اب املعدل .فـ ()I
غري مكتمل ( )Incompleteو Wاالن�سحاب من املقرر و  IPحتت املعاجلة.
املعدل الف�صلي :GPA
يح�سب لكل طالب معدل ف�صلي (معدل نقاط التقدير)  GPAيف نهاية كل ف�صل كالآتي:
جمموع(املكافئاتالعدديةللتقديراتالتيح�صلعليهاالطالبيفاملقررات
التي در�سها يف ذلك الف�صل × كل منها بعدد ال�ساعات املعتمدة لكل مقرر)
 =GPAجمموععددال�ساعاتاملعتمدةللمقرراتالتيدر�سهاالطالبيفذلكالف�صل

املعدل الرتاكمي : AGPA
ويح�س ��ب بالطريق ��ة نف�سه ��ا  AGPAللف�ص ��ول الت ��ي �أجنزها الطال ��ب ،منذ دخول ��ه �إىل اجلامعة
حلني تخرجه �أي جلميع الف�صول الدرا�سية.
مثال:
لدين ��ا طال ��ب �سن ��ة �أوىل يف كلي ��ة الط ��ب الب�شري� ،سج ��ل يف الف�ص ��ل الأول (� )19ساع ��ة معتمدة
مت�ضمنة يف اجلدول:

رمز املقرر

اسم املقرر

ENGU1001

)English (1

STAU1001

أنشطة طالبية

الفصل األول
عدد
الساعات التقدير
املعتمدة
C
4

مكافئ
التقدير

نقاط التقدير

2

8

2.33

�إطالق� �اً ،وك�أن ه ��ذا املقرر غري موجود ،وبذلك يح�س ��ب  GPAبالطريقة ال�سابقة نف�سها ،ب�إخراج
علم النف�س من احل�سابات لكون تقديره ( Wما مل يكن هنالك تقدير �سابق لهذا املقرر).
الفصل الثاني

4.66

BITC1110

علم احلياة

3

B

3.00

9

رمز املقرر

اسم املقرر

PHYS1110

الفيزياء الطبية

3

C

2.00

6

MEDG1602

علم اخللية

MEDG1611

التشريح 1

5

C

2.00

10

MEDG1601

علم اجلنني

CHEM1111

الكيمياء العضوية

2

C-

1.67

مجموع الساعات املعتمدة =

2

19

C+

أعطي تقدير  ،Wويعد  Wو�صفاً حلالة ال تقدير درجة ،لذا ال يدخل يف ح�ساب  GPAو AGPA
ف� َ

مجموع نقاط التقدير=

3.34
41

2.16

=GPA= 41/19

2.16

= AGPA

بع ��د انته ��اء االمتح ��ان النهائي للف�صل الأول ح�ص ��ل الطالب على التقديرات ال ��واردة يف العمود
الراب ��ع (التقدي ��ر) وكم ��ا ه ��و م�ؤ�ش ��ر �إزاءه ��ا ،والتقدي ��رات تفي ��د �أنه قد جنــ ��ح يف املق ��ررات كافـة
با�ستثناء الكيمياء الع�ضوية� ،إذ تقديره ( -Cجناح م�شروط) .وحل�ساب  GPAيجب التعرف �أو ًال
على املكافئ العددي لكل تقدير كما ورد يف اجلدول ال�سابق يف العمود اخلام�س.
بعد ذلك نح�صل على نقطة التقدير  Grade Pointوهي حا�صل �ضرب عدد ال�ساعات املعتمدة
(العم ��ود  )3يف مكاف ��ئ التقدي ��ر (العم ��ود  )5ون�ض ��ع النتيج ��ة يف العمود ال�ساد� ��س .جتمع نقاط
التقدي ��ر ال ��واردة يف العم ��ود ال�ساد� ��س وه ��ي ت�س ��اوي  41درج ��ة ث ��م نق�سمه ��ا على ع ��دد ال�ساعات
املعتمدة التي �أجنزها الطالب وهي � 19ساعة وتكون النتيجة  .2.16ويعدُّ الطالب ناجحاً لكون
معدل ��ه الرتاكم ��ي �أك�ث�ر من  .2وبنا ًء عليه يعدُّ  -Cالنجاح امل�ش ��روط يف الكيمياء الع�ضوية درجة
جن ��اح ،لك ��ون معدل ��ه الرتاكمي �أكرث من ( .2املعدل الرتاكم ��ي يف الف�صل الأول للطالب ي�ساوي
املعدل الف�صلي).
نفرت�ض �أنه يف الف�صل الثاين �سجل الطالب (� )17ساعة ،كما يف العمود ( )2من اجلدول �أدناه.
وب�سب ��ب مر�ض ��ه �أوتلكئ ��ه يف مادة عل ��م النف�س ا�ضط ��ر �إىل �سحبه ��ا مبوافقة امل�ش ��رف الأكادميي،
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 CHEM1110الكيمياء العامة
ARBU1001

لغة عربية

 COSC1001مهارات حاسوبية
PHYSU1001

علم النفس

عدد
الساعات التقدير
املعتمدة
C+
3

مكافئ التقدير

نقاط التقدير

2.33

7.00

4

F

0

0.00

3

C-

1.67

5.00

2

C

2

4.00

3

C

2

6.00

2

W

-

-

مجموع الساعات املعتمدة بعد
إسقاط مقرر علم النفس كونه W

15

مجموع الساعاتاملعتمدةللفصلني=

34

22.00
1.47

=GPA=22/15

مجموع نقاط التقدير للفصلني=

63.00

املعدل التراكمي = 1.85

=AGPA=63/34

وعند ح�ساب  GPAبالف�صل الثاين لهذا الطالب جنده ي�ساوي  1.47وهو �أقل من .2
بع ��د ذل ��ك نح�سب  AGPAوهو املعدل الرتاكمي للف�صلني ،ويح�س ��ب بطريقة  GPAنف�سها ولكن
ملق ��ررات الف�صل�ي�ن جمتم َعنيِ ،وعند ح�سابه جن ��د  AGPA = 1.85وهو �أقل من ( )2مما ي�ضطر
م�شرف ��ه الأكادمي ��ي �إىل �إلزام ��ه �أو ًال بت�سجي ��ل املقررات ذات التقدي ��ر � Fأو  Zومن ث َّم يعيد درا�سة
املق ��ررات الت ��ي ح�صل فيها على جناح م�شروط ،كونه الآن يعدُّ را�سباً باملقررات التي حتمل درجة
جن ��اح م�ش ��روط ،ومن �ضمنها مقررات الف�صل الأول .وال ميكن للطالب التخرج مبعدل تراكمي
�أقل من � 2أو لديه مقرر يحمل التقدير � Fأو  Zومل ي�ستطع تعديله.
وحر�ص� �اً م ��ن اجلامعة على ممار�سة �أعلى درج ��ات ال�شفافية فهي تعلن للطلب ��ة جميع الدرجات
الف�صلي ��ة والنهائي ��ة الت ��ي ح�ص ��ل عليها الطالب ،والتقدي ��ر لكل مقرر �إ�ضاف� � ًة �إىل �سلم عالمات

الت�صحي ��ح .وي�شارك الطلب ��ة يف اال�ستبيانات التي تخ�ص عنا�صر العملي ��ة التدري�سية "مقررات،
كت ��ب� ،أ�سات ��ذة ."....... ،ويحق للطالب االعرتا�ض على نتيجة مق ��رر ما خالل فرتة ع�شرة �أيام
من �إعالن النتائج ،ي�سقط حقه باالعرتا�ض بعد ذلك.
احلرمان :بنا ًء على تعليمات وزارة التعليم /قواعد االعتماد العلمي القرار ()31
يحرم الطالب من التقدُّ م لالمتحان النهائي ملقرر ما �إذا جتاوزت ن�سبة غيابه فيه( )% 15من
ال�ساعات املقررة مهما كانت الأ�سباب ،ويعطى التقدير ( )Zاملكافئ لل�صفر .وتدخل العالمة  Zيف
ح�ساب املعدل الف�صلي والرتاكمي� .أما �إذا كان الغياب ب�سبب عذر قهري يقبله عميد الكلية فيعدُّ
الطال ��ب من�سحب� �اً م ��ن املق ��رر ،ويعطى التقدي ��ر ( )Wال ��ذي ال يدخل يف ح�ساب املع ��دل الف�صلي
�أو الرتاكم ��ي .ويج ��ب �أخ ��ذ العلم �أ َّن العذر القه ��ري كاملر�ض �أو وفاة �أحد الأق ��ارب الأ�صول يجب
تقدمي ��ه خ�ل�ال �أ�سبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام .والمتتلك اجلامعة �أو �أية حلقة
من �إداراتها �صالحية تربير الغياب.
�أما التقدير  Iفهو غري مكتمل ويعطى وفق �شروط معينة ،ويطلب من الطالب �إكمال النواق�ص
يف املق ��رر قب ��ل نهاي ��ة الأ�سبوع ال�ساد�س م ��ن الف�صل الذي يليه (وال يع ��دُّ الف�صل ال�صيفي ف�ص ً
ال
لأغرا�ض هذا املو�ضوع).
 2 – 4ان�سحاب الطالب من مقرر:
م ��ن املث ��ال ال�سابق يت�ضح لن ��ا �أ َّن ح�صول الطالب على  Wبالت�أكيد �أف�ض ��ل من ح�صوله على � Fأو
 Zاللذين يخف�ضان املعدل الف�صلي  GPAواملعدل الرتاكمي  ،AGPAوقد يخف�ضان  AGPAدون
 2/4مم ��ا ي�ؤث ��ر �سلب� �اً على الطالب .ل ��ذا ُو�ضعت جمموعة قواعد تنظم عملي ��ة ان�سحاب الطالب
وح�صوله على التقدير  Wوهي كالآتي:
 يُ�س َم ��ح للطال ��ب باالن�سح ��اب م ��ن بع�ض املقررات ،ويعط ��ى التقدير  .Wويطب ��ق بحق الطالبالإجراء املايل الآتي:
حيث ي�ستعيد الطالب:
�أ .ر�سوم املقرر الذي �سحبه كاملة� ،إذا �سحبه خالل الأ�سبوع الأول (�أ�سبوع ال�سحب والإ�ضافة).
ب % 75 .من ر�سوم املقرر يف الأ�سبوع الثاين من الف�صل الدرا�سي.
ت % 50 .من ر�سوم املقرر يف الأ�سبوع الثالث من الف�صل الدرا�سي.
ث % 25 .من ر�سوم املقرر يف الأ�سبوع الرابع من الف�صل الدرا�سي.

 وي�سق ��ط ح ��ق الطالب با�ستع ��ادة �أي جزء من ر�سوم املقرر بدءاً من الأ�سبوع اخلام�س من بدايةالف�صل الدرا�سي "يف الف�صل ال�صيفي تخت�صر هذه املدد".
 3 – 4تعليمات ت�سجيل املقررات للطالب القدامى:
يجب �أن يح�صل الطالب على الوثائق التالية قبل بدء الت�سجيل وهي:
 ك�شف عالمات حديث. خط ��ة درا�سي ��ة لكليته ،مع �شجرة ت�سل�سل املقررات التي تبني املتطلبات ال�سابقة ،وال�سال�سلالطويلة التي يجب �أن يركز الطالب على الت�سجيل فيها �أو ًال.
ي�سجل فيه ،يبني الفئات والزمر املفتتحة وتوقيتاتها.
 جدول درا�سي للف�صل الدرا�سي الذي ِّبنا ًء على الوثائق ال�سابقة يقوم الطالب مبا ي�أتي:
 .1تنظي ��م ج ��دول زمن ��ي باملق ��ررات الت ��ي يرغ ��ب بالت�سجيل فيه ��ا ،مم ��ا يجنب ��ه �أيّ ت�ضارب يف
الت�سجيل ،وميكن �أن يكون اجلدول على النحو الآتي:
اليوم

التوقيت

10 – 8

12 – 10

14 – 12

16 – 14

السبت
األحد
االثنني
الثالثاء
األربعاء

 .2مراجع ��ة املر�ش ��د الأكادمي ��ي املح ��دد م ��ن قب ��ل الكلي ��ة املخت�صة للت�أك ��د من �صح ��ة اجلدول
الزمن ��ي (بع ��د ملئ ��ه) وم ��ن ث ّم القي ��ام بتنفيذ الت�سجي ��ل .وميكن القي ��ام بذلك ذاتي� �اً عن طريق
الإنرتنت يف حال �سمحت اجلامعة بذلك.
 .3احل�صول على ن�سخة ورقية موقعة من املر�شد الأكادميي باملقررات التي َّ
مت الت�سجيل فيها
فع ً
ال ،ويحتفظ املر�شد بن�سخة مماثلة لديه موقعة من قبل الطالب.
جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أ َّن املر�شد الأكادمي ��ي يجب �أن يت�أكد من هوية الطالب ،ويف حال غيابه يجب

�أن ي�ستل ��م وكال ��ة منه موقعة من �أمني اجلامعة ،وعلى املر�شد طباعة الت�سجيل و�أي تعديل عليه
على ن�سختني توقعان من الطالب واملر�شد ،تعطى �إحداهما للطالب ويحتفظ املر�شد بالأخرى.
ينفذ ذلك حتى يف حالة الت�سجيل عن طريق الإنرتنت.
يُحدّد عدد ال�ساعات املعتمدة امل�سموح بت�سجيلها يف كل ف�صل درا�سي وفق ما ي�أتي:
يح ��ق للطال ��ب يف الف�صل�ي�ن ت�سجي ��ل � 18ساعة معتمدة ،وميك ��ن زيادته ��ا �إىل � 25ساعة يف ف�صل
التخ ��رج ح�ص ��راً .كذل ��ك يح ��ق للطال ��ب ت�سجي ��ل � 21ساع ��ة �إذا كان معدله الرتاكم ��ي يف الف�صل
ال�ساب ��ق  % 80ف�أك�ث�ر (�أي � .)3.2أم ��ا يف الف�ص ��ل ال�صيفي ف�إن امل�سموح به ه ��و � 9ساعات معتمدة
فقط ،ميكن زيادتها �إىل � 15ساعة معتمدة يف ف�صل التخرج ح�صراً.
كذل ��ك ف� ��إ َّن م ��ن حق الطال ��ب مراجعة رئي� ��س ق�سمه وعمي ��د كليت ��ه بخ�صو�ص الت�سجي ��ل يف �أي
وق ��ت يحت ��اج في ��ه �إىل ذل ��ك ،وعليه �أن يت�أك ��د من ح�صوله عل ��ى ن�سخة ورقية موقع ��ة من املر�شد
الأكادميي ،و�إال يعدُّ ت�سجيله ملغى.
عن ��د ع ��دم قيام الطالب بالت�سجيل يرق ��ن قيده ،وعليه �أن يدفع غرام ��ة مالية عند الت�سجيل يف
ي�سجل وال يداوم يعدُّ
املرة القادمة يف حال موافقة اجلامعة على �إعادة ت�سجيله .والطالب الذي ّ
حمروماً ،ويلزم بدفع ر�سوم املقررات ،ويعطى تقدير  Zفيها.
 4 – 4ت�أجيل (جتميد) الدرا�سة:
يح ��ق للطال ��ب ت�أجيل (جتميد) درا�سته يف اجلامعة قب ��ل بدء الف�صل الدرا�سي الذي يو ُّد ت�أجيله
لأ�سباب تقتنع بها الكلية .واملدة الق�صوى لت�أجيل الدرا�سة هي �أربعة ف�صول مت�صلة �أو منفردة.
وي�ستثن ��ى م ��ن ذل ��ك الطالب امل�ستجد �أو املنقول من جامعة �أخ ��رى� ،إذ ال يحق للطالب �أن ي�ؤجل
�إال بع ��د م�ض ��ي ف�صل درا�س ��ي واحد على التحاقه باجلامعة .وفرتة الت�أجيل ال حتت�سب من احلد
الأعلى للمدة امل�سموح بها للح�صول على درجة الإجازة.
 5 – 4الإنذارات الأكادميية:
يتاب ��ع �سج ��ل الطال ��ب الأكادمي ��ي من قب ��ل م�شرفه الأكادمي ��ي والقب ��ول والت�سجي ��ل ،وتوجه له
الإنذارات التي قد ت�ؤدي �إىل ف�صله عند عدم امتثاله للإنذارات.
يو�ض ��ع الطال ��ب ال ��ذي يح�صل على معدل تراكم ��ي � AGPAأقل من  2يف حالة �إن ��ذار �أول ،مدتها
ف�صالن درا�سيان.
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وللخ ��روج م ��ن حالة الإن ��ذار يتوجب على الطال ��ب �إزالة �أ�سب ��اب الإنذار ،واحل�ص ��ول على معدل
تراكمي �أكرث من �أو ي�ساوي .2
ويو�ض ��ع الطال ��ب يف حال ��ة �إن ��ذار نهائ ��ي يف حال ��ة ح�صوله على مع ��دل تراكمي �أقل م ��ن واحد �أو
ف�شل ��ه يف �أن يح�ص ��ل على معدل تراكمي ي�ساوي  2عل ��ى الأقل يف نهاية فرتة الإنذار الأول .ومن
�صالحي ��ة جمل� ��س اجلامعة �أن ي�ضع الطال ��ب يف حالة �إنذار نهائي (ثانٍ ) �آخ ��ر ملدة ف�صل درا�سي
واحد بعد انتهاء فرتة الإنذار النهائي الأول قبل ف�صل الطالب من اجلامعة.
� 6 – 4أنواع املقررات:
يتع ��رف الطال ��ب يف �أثن ��اء درا�سته �إىل �أن ��واع من املقررات ،يطلب �إليه �إجن ��از عدد �ساعات حمددة
منها ،وقد و�ضعت هذه املقررات و�أعدادها بنا ًء على درا�سة علمية ملا يحتاج �إليه الطالب يف �أثناء
درا�سته.
�أو ًال – متطلبات اجلامعة:
هذه املقررات ي�شرتك فيها جميع طلبة جامعة القلمون ،وعددها (� )15ساعة معتمدة �إجبارية،
وت�شم ��ل اللغ ��ة الإنكليزية والعربية ومهارات احلا�سوب ،والأن�شط ��ة �إ�ضافة �إىل مقرر �أو مقررين
اختياري�ي�ن (�ساعت ��ان معتمدت ��ان لكل مقرر) ،من متطلب ��ات اجلامعة االختياري ��ة التي يختارها
الطالب بالت�شاور مع م�شرفه الأكادميي ،ويحق للطالب يف �أكرث الكليات �أن يختار �أحد مقررات
كلية �أخرى ،ليكون متطلباً جامعياً اختيارياً بعد موافقة م�شرفه الأكادميي.
ثاني ًا :متطلبات الكلية:
وهي متطلبات م�ساندة للتخ�ص�صات ،مثل الريا�ضيات والفيزياء ،ويختلف عدد ال�ساعات املعتمدة
ملتطلبات الكلية من كلية �إىل �أخرى ،ولكنها ب�شكل عام ال تتجاوز  % 20من جمموع املقررات.
ثالث ًا :متطلبات تخ�ص�صية:
وه ��ي املق ��ررات الأ�سا�سية التي تن�ص عليها خطة الكلية ،وت�ساوي عدد ال�ساعات املعتمدة الالزمة
للتخ ��رج بع ��د �إنقا�ص متطلبات اجلامعة ومتطلبات الكلي ��ة املقررة .وتق�سم يف بع�ض الكليات �إىل
�إلزامية واختيارية.

 7 – 4ترميز املقررات:

قام ��ت اجلامع ��ة برتمي ��ز مقرراتها وف ��ق نظام حدي ��ث ي�سهل التع� � ُّرف على املق ��رر .ويتكون رمز
املق ��رر م ��ن ثماين مراتب� :أربع منها على �شكل حروف ،و�أربعة �أرقام (احلروف ت�شري �إىل الكلية
�أو الق�سم والأرقام ت�شري �إىل رقم املقرر ونوعه).
مثال PHYS1110 :فكلمة  PHYSت�شري �إىل مقرر الفيزياء  /كلية العلوم التطبيقية.
�أما الرقم
فالرقم الأول ي�شري �إىل امل�ستوى وهو هنا الأول،
والرقم الثاين ي�شري �إىل نوع املقرر.
�إذا كان الرقم الثاين �صفراً فهو متطلب جامعة.
و�إذا كان واحداً فهو متطلب كلية.
و�إذا كان � 2أو � 3أو � 4أو  5فهو متطلب تخ�ص�صي (�إجباري �أو اختياري)
�أما الرقمان الثالث والرابع في�شريان �إىل رقم املقرر.
املتطل��ب ال�ساب��ق :كث�ي�ر م ��ن املق ��ررات ال ميكن للطال ��ب الت�سجي ��ل فيها ما مل يك ��ن قد در�س
املتطلب ال�سابق ،وح�صل على درجة جناح �أو جناح م�شروط ،و�أن ال يكون تقديره .Z, F
مثال :ال يجوز ت�سجيل مقرر فيزياء ( )2يف الهند�سة ما مل يكن الطالب قد اجتاز مقرر فيزياء
( .)1وهكذا لت�سجيل مقرر باطنية ( )3ال ب َّد من اجتياز مقرر باطنية (.)2
و ُتعتم ��د يف تدري� ��س ه ��ذه املقررات كتب مقررة وفق معايري عاملية ،كتل ��ك التي تعتمدها جامعات
عاملي ��ة ر�صين ��ة .وت�سل ��م الكت ��ب �إىل الطلب ��ة جمان� �اً ،وتع ��دُّ ج ��زءاً من ر�س ��م الت�سجيل وف ��ق ن�سبٍ
حمدّدة .وهذا ي�ضمن ح�صول كل طالب على الكتاب املقرر يف املوعد املنا�سب من م�ستودع ت�سليم
الكتب الذي يقع يف الطابق الأر�ضي من بناء املكتبة املركزية يف اجلامعة.
 .5انتقال الطالب من الجامعات األخرى.
� 1 – 5شروط معادلة املقررات:
بعد ح�صول املوافقة على انتقال الطالب �إىل جامعة القلمون ميكنه التقدم ملعادلة املقررات التي
در�سه ��ا يف اجلامع ��ة املنقول منها .ويقدم الطالب جمي ��ع الوثائق م�صدقة ح�سب التعليمات التي
ت�صدرها اجلهات الر�سمية .ويطلب من الطالب ما ي�أتي:
 .1وثيق ��ة درج ��ات تو�ض ��ح درجة املق ��رر املراد معادلت ��ه ،وعدد �ساعات ��ه املعتمدة� ،أوع ��دد �ساعاته

النظرية والعملية �إن ُوجدَت.
 .2تو�صي ��ف املقرر ويت�ضمن (املو�ضوعات املقررة للدرا�س ��ة ،والكتاب املقرر ،وخمرجات التعلم،
و�أية معلومات �إ�ضافية).
� 2 - 5ضوابط املعادلة:
يجب �أن تجُ َرى املعادلة يف حال حتقق ال�شروط الآتية:
 .1عدد �ساعات املقرر يجب �أال يقل عن عدد �ساعات املقرر الذي يدر�س يف جامعة القلمون.
�	.2أن يك ��ون الطال ��ب ناجح� �اً يف املق ��رر .و�إذا كان حا�ص�ل ً�ا عل ��ى جن ��اح م�شروط يج ��ب �أن يكون
معدله الرتاكمي ملجمل �سنوات درا�سته ـ ال الف�صلي ـ �أكرث من . 2/4
�	.3أن تك ��ون ن�سب ��ة التغطية �أكرث من  % 75ملف ��ردات املق ّرر املعادَل للمقرر املكافئ له يف جامعة
القلمون.
�إذا مل تتحق ��ق ه ��ذه ال�ش ��روط ال ميك ��ن معادلة املقرر .والب َّد م ��ن الإ�شارة �إىل احل ��االت اخلا�صة
الآتية التي ي�ستفاد منها يف معادلة املقررات:
�أ .ميكن ا�ستثمار �أكرث من مقرر ملعادلة مقرر ما يف جامعة القلمون.
ب .ميك ��ن معادل ��ة مقرر ما ب�أي مقرر يدر�س يف كليات جامعة القلمون ،واعتماده مقرر جامعة
اختياري� �اً بع ��د موافق ��ة عم ��ادة الكلي ��ة الت ��ي ينت�سب �إليه ��ا الطال ��ب� ،إذا كانت الالئح ��ة الداخلية
للكلية التي ينت�سب �إليها الطالب ت�سمح بذلك.
علم� �اً �أن وزارة التعلي ��م العايل عدلت املادة ( )51م ��ن قرار قواعد االعتماد العلمي ( .)31وندرج
�أدن ��اه بع� ��ض ال�ش ��روط والقواع ��د املهم ��ة ،ولغر� ��ض توخ ��ي الدقة يرج ��ى مراجع ��ة تفا�صيل هذه
القرارات على موقع وزارة التعليم العايل.www.mhe.gov.sy :
�أو ًال :التحويل املماثل:
هو االنتقال من جامعة �إىل �أخرى ويف االخت�صا�ص نف�سه (طب ب�شري �إىل طب ب�شري� ،صيدلة
�إىل �صيدلة) مع ا�ستمرار احلياة اجلامعية.
�أ� .ش ��روط االنتقال من اجلامعات غري ال�سوري ��ة (احلكومية واخلا�صة) �إىل جامعة القلمون،
وهي كالآتي:
ً
�	.1أن تك ��ون اجلامع ��ة معتمدة ومعرتفا بها يف بلد الدرا�س ��ة ويف اجلمهورية العربية ال�سورية،
وال يجوز النقل من اجلامعات غري املعتمدة.

�	.2أال يقل معدل الطالب يف ال�شهادة الثانوية عن  % 10من احلد الأدنى.
�	.3أن تتف ��ق ال�شه ��ادة الثانوي ��ة للطالب مع قواع ��د القبول يف جامعة القلم ��ون (علمي� /أدبي/
جتاري.).....
�	.4أن يك ��ون الطال ��ب �أنهى ال�سنة الأوىل بنجاح يف اجلامع ��ة التي يرغب االنتقال منها �أو �أنهى
 % 25من ال�ساعات املعتمدة لذلك التخ�ص�ص يف حالة اعتماد اجلامعة نظام ال�ساعات املعتمدة.
ب� .شروط االنتقال من اجلامعات ال�سورية (حكومية �أو خا�صة) �إىل جامعة القلمون وهي كالآتي:
�	.1أن يك ��ون الطال ��ب حمقق� �اً �ش ��رط املع ��دل يف ال�شه ��ادة الثانوية يف �سن ��ة القب ��ول للكلية التي
يرغب االنت�ساب �إليها� .أي ال ي�ستفيد الطالب من ح�سم ن�سبة  % 10من املعدل.
�	.2أن يكون در�س مدة ال تقل عن ف�صل درا�سي يف اجلامعة املراد االنتقال منها.
ت .بكلت ��ا احلالت�ي�ن يف �أ ،ب ال يج ��وز �أن يتخرج الطالب من جامع ��ة القلمون ما مل يدر�س فيها
 % 25من عدد ال�ساعات املعتمدة املو�ضحة باجلدول رقم (.)1
ث .ال يج ��وز االنتق ��ال من نظام التعليم (املفت ��وح – االفرتا�ضي – املرا�سلة – االنت�ساب – عن
بعد) �إىل جامعة القلمون اخلا�صة.
ثاني ًا :تغيري القيد:
ه ��و تغ�ي�ر االخت�صا� ��ص من اخت�صا�ص �إىل �آخر يف اجلامعة ذاته ��ا �أو من جامعة �أخرى (طب �إىل
�صيدلة مث ً
ال ).......ووفق ال�شروط الآتية:
�	.1أن يكون معدله يف ال�شهادة الثانوية م�ساوياً ملعدل القبول يف الكلية التي يرغب تغيري قيده
�إليها يف �سنة تغيري القيد.
�	.2أما �إذا كان الطالب قد مت تغيري قيده �إىل اخت�صا�ص �آخر ،وكان معدله يف الثانوية �أقل من
املعدل املطلوب يف االخت�صا�ص الذي مت تغيري القيد �إليه ،فيجب تغيري قيده �إىل اخت�صا�ص �آخر
يتنا�سب ومعدله يف الثانوية وا�ستفادته من �أحكام البند ثانياً.
وتراعى الن�سب التالية يف معادلة املقررات:
يُعفى الطالب من النسب اآلتية على األكثر من الساعات املعتمدة
% 10
% 15
% 20

| | 16

إذا كان ناجحا ً أو منقوال ً إلى:
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

يُعط ��ى الطال ��ب التقدي ��ر ( Pجن ��اح) فقط يف حال معادلة ه ��ذه املقررات وال يدخ ��ل التقدير Pيف
ح�ساب املعدل الرتاكمي.
ثالث�� ًا :ال يج ��وز قب ��ول الطالب م�ستج ��داً �أو حتوي ً
ال مماث�ل ً�ا �أو تغيرياً للقي ��د دون الرجوع �إىل
ال�شه ��ادة الثانوي ��ة ومعادلتها �إذا كانت غري �سورية ،ويف حال �صدور قرار من وزارة الرتبية بعدم
معادلة ال�شهادة الثانوية ي�شطب قيد الطالب من اجلامعة.
رابع ًا� :شروط قبول الطلبة من حملة الإجازة اجلامعية يف جامعة القلمون:
�أ�	.أن يك ��ون اخت�صا� ��ص الطال ��ب "من�سجماً" مع االخت�صا�ص الذي يرغ ��ب الت�سجيل فيه وفق
القواعد املطبقة يف وزارة التعليم العايل.
ب�	.أن يكون معدله يف الإجازة (جيداً) على الأقل.
ت�	.إذا كان معدله يف ال�شهادة الثانوية م�ساوياً ملعدل القبول يف الكلية يف �سنة القبول يقبل دون
النظر �إىل معدل الإجازة.
ث .يعامل الطالب يف كلتا احلالتني (ب) و(ت) على �أ�سا�س الإجازة.
ج�	.أال يزيد الإعفاء يف الكليات التي تتبع نظام ال�ساعات املعتمدة على  % 25من عدد ال�ساعات
املعتمدة يف الكلية التي �سيقبل فيها ،ووفق ما يقرره جمل�س جامعة القلمون اخلا�صة� ،أما �إذا كان
م ��ن حمل ��ة �شهادة الإجازة يف العلوم الطبيعي ��ة (البيولوجيا) فيمكن قبول ��ه يف كليات ال�صيدلة،
على �أال يزيد الإعفاء على  % 35من ال�ساعات املعتمدة يف كلية ال�صيدلة.
خام�س ًا� :شروط القبول على �أ�سا�س �شهادة معهد:
�أ�	.أن يك ��ون اخت�صا� ��ص الطالب متفقاً واالخت�صا�ص ال ��ذي يرغب الت�سجيل فيه وفق القواعد
املطبقة يف وزارة التعليم العايل (معهد طبي :طب – معهد طب �أ�سنان� :أ�سنان).
ب�	.أن يكون معدله يف �شهادة املعهد (جيد جداً) على الأقل.
ت�	.إذا كان معدله يف ال�شهادة الثانوية م�ساوياً ملعدل القبول يف الكلية يف �سنة القبول يقبل دون
النظر �إىل معدل �شهادة املعهد.
ث .يعامل الطالب يف كلتا احلالتني (ب) و (ت) على �أ�سا�س �شهادة املعهد املتو�سط.
�أال يزي ��د الإعف ��اء يف الكلي ��ات الت ��ي تتب ��ع نظ ��ام ال�ساعات املعتم ��دة على  % 20من ع ��دد ال�ساعات
املعتمدة يف الكلية التي يقبل فيها ،و�أال يزيد الإعفاء على �سنة واحدة يف الكليات التي تتبع نظام
ال�سنوات ،ووفق ما يقرره جمل�س اجلامعة بنا ًء على قرار �إعفاء ي�صدر عنه.

 .6اإلرشاد األكاديمي:
يع ��دُّ الإر�شاد الأكادميي الركيزة التي يعتم ��د عليها نظام ال�ساعات املعتمدة .وتتم عملية الإر�شاد
على مرحلتني:
 .1الإر�شاد العام :ي�شمل التعريف ب�أنظمة اجلامعة ككل ،وخ�صو�صاً ما يتعلق بنظام ال�ساعات
املعتمدة والنظام الدرا�سي واملتطلبات العامة للجامعة ومتطلبات الكلية .ويع ّرف الطالب �أي�ضاً
مبراف ��ق اجلامع ��ة مثل املخت�ب�رات واملكتبة وغريها .وتتوىل هذا املو�ض ��وع عمادة الكلية يف بداية
العام الدرا�سي من كل �سنة ،وهو خا�ص بالطلبة امل�ستجدين.
 .2الإر�ش��اد الأكادميي (املتخ�ص�ص) :يهدف �إىل متابعة الطالب وتوجيهه يف �أثناء حياته
اجلامعي ��ة .و�ضمن هذا النطاق يحدد لكل طالب مر�شده الأكادميي الذي يتوىل متابعة اخلطة
الدرا�سي ��ة ل ��ه والإ�ش ��راف عل ��ى تنفيذه ��ا .يت ��م هذا التحدي ��د بالن�سب ��ة للط�ل�اب القدامى خالل
الأ�سب ��وع ال ��ذي ي�سب ��ق بداية الف�ص ��ل الدرا�سي الأول� .أم ��ا الطالب اجلدد فيت ��م االختيار خالل
ال�شهر الأول من الف�صل الدرا�سي الأول على �أ ّال يتعداه يف كلتا املرحلتني.
وتقوم عالقة الطالب مبر�شده الأكادميي على �أ�س�س من ال�صراحة واالحرتام املتبادل.
املر�ش��د الأكادمي��ي :ه ��و ع�ض ��و هيئة تدري�سي ��ة ،ويك ��ون مر�ش ��داً ملجموعة من الطلب ��ة الذين
يدر�سون يف الكلية التي يتبع لها خالل فرتة درا�ستهم اجلامعية ،ويتمثل دوره مبا ي�أتي:
 .1ي�ش ��كل حلقة الو�صل الت ��ي تربط الطالب بق�سمه الأكادميي ،وينقل لإدارة الكلية واجلامعة
�ص ��ورة ع ��ن حي ��اة الطال ��ب اجلامعي ��ة ،ويتبن ��ى الق�ضاي ��ا الت ��ي ق ��د يتعر� ��ض لها الطال ��ب خالل
م�سريته الدرا�سية.
 .2يق ��وم باملراجع ��ة الدورية خلطة الطالب ،و�إر�شاده �إىل املقررات التي ميكن له �أن ي�سجلها يف
ك ّل ف�صل ،وذلك �ضمن القوانني املتبعة يف الكلية ووفق اخلطة الأكادميية.
 .3ي�ش ��ارك الطال ��ب يف مناق�شة امل�شكالت وال�صعوب ��ات الدرا�سية التي يواجهها يف �أثناء درا�سته
اجلامعية ،وي�سعى �إىل �إيجاد احللول التي تنا�سبه وتتنا�سب و�أنظمة اجلامعة.
 .4يعم ��ل على دعم الطالب معنوياً ويوجهه لزي ��ادة مهاراته العلمية ،وذلك يف �ضوء �إمكانياته
وقدراته.

 .7المنح الدراسية:
تقدّم جامعة القلمون نوعني من املنح :املنح الدرا�سية اجلزئية ،و املنح الدرا�سية الكاملة.
 1 – 7املنح الدرا�سية اجلزئية:
تخف� ��ض الر�س ��وم والأق�س ��اط الدرا�سي ��ة طيلة املدة الدني ��ا لإنهاء الدرا�س ��ة يف الدرجة اجلامعية
الأوىل للطلبة ،يف احلاالت التالية وفق الن�سب الآتية:
  % 25للطلب ��ة �أبن ��اء �أع�ضاء الهيئة التدري�سية املتفرغ�ي�ن للعمل فـي اجلامعة ،وذلك طيلةفرتة تفرغهم.
  % 100للطالب الذي يحقق املرتبة الأوىل على طالب �سنته الدرا�سية يف كليته.  % 50للطال ��ب ال ��ذي يح�ص ��ل املرتب ��ة الثاني ��ة على ط�ل�اب �سنت ��ه الدرا�سي ��ة يف كليته ،وفق�شروط ميكن االطالع عليها يف ق�سم القبول والت�سجيل.
 ويف ح ��ال كان الطال ��ب املتفوق م�ستفيداً م ��ن منحة داخلية �أو خارجية ،يعطى � 50ألف لرية�سورية للأول ،و� 35ألف لرية �سورية للثاين (وفق ال�شرط يف البند ال�سابق).
  % 15م ��ن الر�س ��وم للطلبة الأخوة عن كل ف�صل درا�سي(ذكوراً كانوا �أو �إناثاً) وت�صبح ن�سبةالتخفيض� % 20إذا كان الأ�شقاء ثالثة �أو �أكرث.
 ح�س ��م  % 100لل�سن ��ة الأوىل فق ��ط ل ��كل طال ��ب حائز على �أعل ��ى مع ��دل يف الثانوية العامةباملقارنة مع زمالئه الذين �سجلوا معه للمرة الأوىل يف الكلية نف�سها.
  % 2لأبن ��اء امل�ساهم�ي�ن فـي ر�أ�سم ��ال ال�شركة املالكة للجامعة ،وذلك م ��ن ح�صة امل�ساهم فـير�أ�سمال ال�شركة.
 ح�سـ ��م لأبن ��اء منطقة القلمون :تخ�ص جامعة القلم ��ون �أبناء منطقة القلمون (ديرعطية-النب ��ك – ق ��ارة – ي�ب�رود) �شرط �أن يكونوا مقيمني فيها ،ودر�سوا املرحل ��ة الثانوية يف مدار�سها،
و�شهاداته ��م الثانوي ��ة �ص ��ادرة م ��ن مديري ��ة تربي ��ة ريف دم�ش ��ق ،وقيده ��م املدين �ضم ��ن املناطق
تخ�صه ��م بح�سم يحدد ن�سبته جمموع الدرجات ال ��ذي ح�صل عليه الطالب يف ال�شهادة
املذك ��ورةّ ،
الثانوية بعد طي مادة الرتبية الدينية ،وفق الآتي:
• � % 5إذا كان جمموع درجاته  179وما دون.
• � % 10إذا كان جمموع درجاته .199 – 180

• � % 15إذا كان جمموع درجاته .219 – 200
• � % 20إذا كان جمموع درجاته  220فما فوق.
ويف حال مل يتحقق �شرط الإقامة يطبق ح�سم  % 50من الن�سب املذكورة �أعاله.
 ح�سم لأبناء الأر�ض املحتلة % 20 :لأبناء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة. ح�س ��م لأع�ض ��اء الهيئ ��ة الإداري ��ة :مين ��ح العامل ل ��دى جامعة القلم ��ون منح ��ة درا�سية وفقماي�أتي:
•  % 10يف كليات :الطب – طب الأ�سنان  -ال�صيدلة.
•  % 25يف كليات :الهند�سة –الفنون التطبيقية –العلوم ال�صحية.
•  % 40يف كليات :الأعمال والإدارة – العالقات الدولية والدبلوما�سية – العلوم التطبيقية.
 ح�س ��م لأبن ��اء رابط ��ة املحارب�ي�ن القدم ��اء :وذلك ح�سب املجم ��وع يف الثانوي ��ة العلمية بعد طيدرجة الرتبية الدينية:
•  % 15ملن بلغ جمموعه220 – 211 :
•  % 20ملن بلغ جمموعه230 – 221 :
•  % 25ملن كان جمموعه 231 :وما فوق.
 2 – 7املنح الدرا�سية الكاملة:
تت�ضم ��ن الإعف ��اء م ��ن الر�س ��وم والأق�س ��اط الدرا�سي ��ة كاملة طيلة امل ��دة الدنيا لإنه ��اء الدرا�سة
اجلامعية الأوىل.
تقدم اجلامعة �سنوي ًا املنح الآتية:
 خم� ��س من ��ح درا�سي ��ة تقدمه ��ا جامع ��ة القلم ��ون كل �سن ��ة �إىل وزارة التعليــم الع ��ايل عن كلمائ ��ة طالب م�سج ��ل فـي اجلامعـــة� ،شـــــرط �أن يحقق امل�ستفي ��دون من املنحة �شروط القبول فـي
اجلـامعة.
 مين ��ح الناجح ��ون الأوائ ��ل على م�ستوى القطر ،يف كل من الثانوي ��ة العامة (الفرع العلمي)والثـانوية العامة (الفرع الأدبي) والثانوية املهنية ،منحة درا�سية كاملة ..
 مين ��ح الناج ��ح الث ��اين عل ��ى م�ست ��وى القط ��ر ،يف الثانوي ��ة العام ��ة (الفرع العلم ��ي) ،منحةدرا�سية كاملة...
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 ث�ل�اث من ��ح تخ�ص�ص لثالثة من الطلبة الأوائل من �أبن ��اء حمافظة ريف دم�شق املتقدمنيللت�سجيل يف جامعة القلمون ،ويحققون �شرط القبول فيها.
 يخ�ص� ��ص جملـ� ��س الأمنـ ��اء ،بن ��ا ًء على اقرتاح جمل� ��س اجلامعة ،ما ال يزيد ع ��ن ثالث منـحكاملة كل �سـنة لأنواع �أخـرى من التفوق ،مثل :التفوق الريا�ضي �أو الثقافـي �أو االجتماعي.
كم ��ا تق ��دم كل م ��ن م�ؤ�س�س ��ة ر�ش ��اد فرعون اخلريي ��ة ،وم�ؤ�س�سة حمج ��وب ،وبنك ع ��ودة ،وجمعية
طموحي (�صندوق كفالة العلم) جمموعة من املنح الدرا�سية الأخرى.
ولال�ستعالم عن هذه املنح ات�صل بالرقم الداخلي (. )2050
 .8السكن الجامعي:
يعدُّ ال�سكن اجلامعي من �أهم اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لأبنائها الطلبة� ،إذ ت�سعى جاهدة
�إىل توف�ي�ر �سك ��ن مالئم لكل طال ��ب وطالبة �ضمن املوا�صف ��ات الإن�شائية والفني ��ة التي تتنا�سب
وطبيع ��ة املنطق ��ة ،وتلب ��ي احتياج ��ات الطلبة م ��ن حيث الإقام ��ة املريحة واملناخ املالئ ��م للدرا�سة
ومتطلباتها ،وحتقق يف الوقت نف�سه الطموحات والأهداف التي ت�سعى اجلامعة �إىل حتقيقها.
لق ��د و�ضع ��ت اجلامع ��ة �ضم ��ن �أولوي ��ات �أهدافه ��ا ا�ستيع ��اب �أكرب عدد ممك ��ن من �أبنائه ��ا الطلبة
يف ال�سك ��ن اجلامع ��ي ،و�ستوف ��ر املزي ��د من الوح ��دات ال�سكني ��ة ال�ستيعاب �أكرب ع ��دد من الطالب
والطالبات.
تت�ألف كل وحدة �سكنية من �أربعة �إىل �ستة طوابق ،يف كل منها غرف �سكنية تلبي جميع املتطلبات
مب ��ا فيه ��ا ت�أمني االت�ص ��االت و�شبكات الإنرتن ��ت .ويف كل طابق مطبخان اثن ��ان جمهزان بكل ما
يلزم.
يراع ��ى عن ��د ت�سليم ال�سكن للطالب مبد�أ الأولوية ،وتعطى لطالب ال�سنة الأوىل والطالب غري
ال�سوريني واملغرتبني وطالب املحافظات البعيدة.
لغر� ��ض االط�ل�اع عل ��ى مناذج ال�سك ��ن وموا�صفاتها ميكنك ��م االت�صال بال�سيد مدي ��ر ال�سكن على
الرقم الداخلي (.)3500
 .9المكتبة المركزية:
لق ��د حر�ص ��ت جامع ��ة القلمون منذ خطواته ��ا الأوىل على ت�أ�سي�س نواة ملكتب ��ة تقدم الزاد املعريف
للطلب ��ة �إىل جان ��ب كتبهم اجلامعي ��ة املقررة ،وبد�أ يف الوقت نف�سه العم ��ل يف بناء مكتبة جامعية
منوذجي ��ة معا�ص ��رة ،تفي بحاجات التثقيف والبحث العلمي يف خمتل ��ف التخ�ص�صات الدرا�سية،

ف ��كان افتت ��اح املكتب ��ة املركزية جلامع ��ة القلمون بتاري ��خ  2010/ 5/ 18بعد عم ��ل د�ؤوب ا�ستغرق
�سن ��وات ،وه ��ي م ��ن ك�ب�رى املكتب ��ات اجلامعي ��ة يف �سوري ��ة والوطن العرب ��ي  ،حتت ��وي العديد من
الكت ��ب واملراج ��ع يف خمتلف ف ��روع املعرف ��ة والتخ�ص�صات العلمي ��ة باللغات العربي ��ة والإنكليزية
والفرن�سي ��ة .وي�ض ��م ق�س ��م الدوريات جمموع ��ة من الدوري ��ات العلمية املتخ�ص�ص ��ة .وثمة خطة
لإغناء املكتبة ومواكبة التطور العلمي تو�ضع بالتن�سيق مع الكليات املختلفة يف اجلامعة.
تق ��دم املكتب ��ة للطلبة والباحثني خدم ��ات الإعارة الداخلي ��ة ،وي�سمح للباح ��ث ا�صطحاب املرجع
للت�صوي ��ر خ�ل�ال وق ��ت ق�ص�ي�ر ،ويق ��وم كادر املكتب ��ة و�إداريوها ب�إر�ش ��اد الطلبة �إىل م ��ا يحتاجون
�إلي ��ه م ��ن مراجع وكتب متخ�ص�صة ودوري ��ات .ت�ستقبل املكتبة الطلبة من الثامنة �صباحاً وحتى
العا�شرة م�ساء ،مما يتيح فر�صة كبرية للطلبة املقيمني يف املدينة اجلامعية الرتيادها.
ت�ستق ��ل املكتب ��ة ببناء خا�ص يت�صدر �أبنية اجلامعة ،م�ساحت ��ه حوايل (  7000مرتمربع) يت�ألف
من طابقني ،يف الطابق الأول قاعة مطالعة متعددة الأق�سام والأغرا�ض ،ميكن �أن يُ�ستقبل فيها
م ��ا يزي ��د عل ��ى ( )1000طالب ،على ي�س ��ار قاعة املطالعة ثم ��اين حجرات خم�ص�ص ��ة للباحثني،
م ��ز ّودة بخدمة الإنرتنت ،وقاعتان لالجتماعات وعق ��د امل�ؤمترات و�إقامة ور�شات العمل ،و�صالة
ا�ستقبال وا�سعة .والطابق الأر�ضي (القبو) م�ستودع للكتب اجلامعية� ،أما الطابق الثاين في�ضم
مطعماً وا�سرتاحة و�شرفة وا�سعة ،يرتادها زائرو املكتبة من طلبة و�أ�ساتذة و�إداريني لال�سرتاحة.
و�أقيم بجوار املكتبة مكتب للخدمات الطالبية من ن�سخ وطباعة وجتليد ،..يتوافر فيه ما يلزم
طلبة اجلامعة من �أدوات وجتهيزات� ،إ�ضافة �إىل الهدايا التذكارية املمهورة ب�شعار اجلامعة.
ت�ض ��م املكتب ��ة الإلكرتوني ��ة مائ ��ة وخم�سني حا�سوب� �اً م ��زوداً بالإنرتنت ،توف ��ر للباحثني فر�صة
البح ��ث واال�ش�ت�راك يف قواع ��د البيان ��ات التي تربط الباح ��ث مب�صادر البحث العلم ��ي املختلفة
يف الع ��امل � ،إ�ضاف ��ة �إىل توف ��ر قرابة  300قر� ��ص ( )C.Dتقدم مداخل تعليمي ��ة ،وتعريفاً ببع�ض
املق ��ررات العلمي ��ة ،وطرائق تدري�سها  .وترتب ��ط املكتبة الإلكرتونية بقواع ��د بيانات عاملية توفر
للباحث فر�صة الو�صول �إىل �أي مرجع �أو دورية عربية �أو عاملية ،منها :
Springerlink
Hinari
Cengage Learning

وللحف ��اظ عل ��ى مقتني ��ات املكتب ��ة و�سالمة روادها تعتم ��د املكتبة �أنظم ��ة �إنذار متط ��ورة و�أجهزة

لإطفاء احلريق ،واملكتبة حري�صة على تطوير مرافقها وخدماتها وم�صادرمعلوماتها ،يتم ذلك
وفق خطط دورية راهنة وم�ستقبلية تواكب التطور ،وت�ستمع املكتبة �إىل �آراء الطلبة ومقرتحات
الباحثني مما يحقق مزيداً من التقدم.
ولعل من �أهم ما مييز مكتبة اجلامعة �أنها �أول من�ش�أة تعتمد كلياً على الطاقة املتجددة ..
 .10التدريب العملي والرحالت العلمية:
تويل اجلامعة �أهمية خا�صة ملو�ضوع التدريب العملي خالل العطل الدرا�سية والف�صل ال�صيفي،
وكذل ��ك خ�ل�ال الف�ص ��ول الدرا�سي ��ة لبع� ��ض االخت�صا�ص ��ات ،مما ي�ساع ��د الطالب عل ��ى التعرف
عل ��ى �أ�س ��واق العم ��ل املحلية واخلارجي ��ة ،ويك�سبهم اخل�ب�رات املنا�سبة لت�أمني فر� ��ص عمل جيدة
بع ��د تخرجه ��م .ل ��ذا يت ��م الإعالن داخ ��ل الكليات املخت�ص ��ة عن �أن ��واع التدريب املتاح ��ة و�أماكنها
وتوقيتاته ��ا ،ويق ��وم الطال ��ب بت�سجي ��ل رغباته لي�ص ��ار �إىل حتقيقها الحقاً ب�أف�ض ��ل �شكل ممكن،
�سواء داخل القطر �أو خارجه (�أمريكا ،بريطانيا ،فرن�سا� ،أملانيا ،وغريها).
وتنظ ��م اجلامع ��ة الرح�ل�ات الثقافي ��ة والرحالت العلمي ��ة �إىل الأماك ��ن املرتبط ��ة باخت�صا�صات
الطلب ��ة ،مم ��ا يعمق معلوماتهم ويو�سع مداركهم ،ويتم الإعالن عن هذه الرحالت على م�ستوى
كاف من تنفيذها ،ليتمكن الطالب من امل�شاركة فيها
اجلامعة وعلى م�ستوى الكليات قبل وقت ٍ
واال�ستفادة منها.
 .11االنضباط والتأديب:
ً
�أ .املخالفات العامة التي تتطلب �إجراء ت�أديبيا وفق املادة 121من النظام الداخلي:
 .1الإخ�ل�ال بح�س ��ن �س�ي�ر املحا�ض ��رات �أو الدرو� ��س العملي ��ة �أو �أي م ��ن الأن�شط ��ة املختلف ��ة التي
تقيمها اجلامعة �أو ت�شرف عليها.
 .2االمتن ��اع املدب ��ر عن ح�ضور الدرو�س العلمية �أو املحا�ض ��رات �أو الأن�شطة اجلامعية املختلفة
التي تق�ضي الأنظمة باملواظبة عليها.
 .3الغ� ��ش يف االمتح ��ان �أو ال�ش ��روع في ��ه �أو امل�شارك ��ة ب ��ه �أو تي�س�ي�ره للغ�ي�ر �أو الإخ�ل�ال بنظ ��ام
االمتح ��ان (يوجد قائم ��ة مف�صلة بالتعليمات واملخالفات والعقوب ��ات االمتحانية تن�شر يف لوحة
الإعالنات عند كل امتحان).
 .4الت�سب ��ب يف �إت�ل�اف �أي من ممتلكات اجلامعة املنقولة وغري املنقولة� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمالها� ،أو
العبث ب�أي من الأجهزة �أو املواد �أو مقتنيات مكتبة اجلامعة.

 .5اق�ت�راف �أي عملي ��ة تزوي ��ر �أو احتي ��ال �أو انتح ��ال �شخ�صي ��ة الغ�ي�ر يف �أي ��ة �أم ��ور له ��ا عالقة
باجلامعة و�ش�ؤونها.
 .6االعتداء على �أحد العاملني يف اجلامعة.
 .7خمالفة تعليمات �إدارة اجلامعة.
 .8ال�سلوك الذي مي�س ال�شرف والكرامة �أو يخل بالآداب العامة� ،أو ي�سيء �إىل �سمعة اجلامعة
�أو العاملني فيها.
 .9تنظي ��م اجلمعي ��ات داخ ��ل اجلامع ��ة �أو االنت�ساب �إليه ��ا �أو امل�شاركة يف �أعماله ��ا دون ترخي�ص
م�سبق من �إدارة اجلامعة واجلهات املخت�صة.
 .10اال�ش�ت�راك يف ن�ش ��اط جماع ��ي غري م�صرح به داخل احلرم اجلامع ��ي يخل ب�أنظمة اجلامعة
وتعليماتها.
 .11ا�ستخدام مباين اجلامعة �أومرافقها �أو مباين �سكن الطلبة �أو الأندية لغري الأغرا�ض التي
�أُعدت من �أجلها.
 .12توزي ��ع الن�ش ��رات �أو �إ�ص ��دار اجلرائ ��د �أو ن�ش ��ر الإعالن ��ات والدعاي ��ات �أو جم ��ع التوقيعات �أو
التربعات داخل اجلامعة �أو الأمكنة امللحقة بها ،قبل احل�صول على ترخي�ص من �إدارة اجلامعة
واجلهات املخت�صة� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال ما ذكر بعد احل�صول على الرتخي�ص.
 .13حم ��ل ال�س�ل�اح �أي� �اً كان نوع ��ه داخ ��ل احل ��رم اجلامع ��ي �أو يف الرح�ل�ات اجلامعي ��ة ،و�إن كان
مرخ�ص� �اً ،وا�صطح ��اب �أو تن ��اول امل�شروب ��ات الكحولي ��ة �أي� �اً كان نوعه ��ا� ،أو تعاط ��ي املخ ��درات ،مع
االحتفاظ بحق اجلامعة بت�سليم املخالفني �إىل الق�ضاء.
 .14خمالفة تعليمات �إدارة اجلامعة.
ب -العقوبات الت�أديبية ا�ستناداً �إىل املادة (:)122
 .1التنبيه م�شافه ًة.
 .2التنبيه كتاب ًة.
 .3الإنذار.
 .4التغ ��رمي مب ��ا ال يق ��ل ع ��ن �ضعف ��ي الثم ��ن احل ��ايل لأي م ��ن �أجه ��زة اجلامع ��ة �أو كتبه ��ا �أو
موجوداتها املتلفة نتيجة �إ�ساءة اال�ستعمال �أو الت�صرف .
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 .5احلرم ��ان مل ��دة حمددة م ��ن ممار�سة ن�ش ��اط �أو �أك�ث�ر من الأن�شط ��ة الطالبية الت ��ي ارتكبت
�أثناءها املخالفة.
 .6احلرم ��ان مل ��دة حمددة من اال�ستفادة من اخلدمات الت ��ي يقدمها مرفق �أو �أكرث من مرافق
اجلامعة التي ارتكبت فيها املخالفة.
 .7احلرمان من ح�ضور حما�ضرات �أحد املقررات مدة ال تتجاوز ال�شهر.
�	.8إلغاء ت�سجيل الطالب يف مقرر �أو �أكرث من مقررات الف�صل الدرا�سي الذي تقع فيه املخالفة
لف�صل درا�سي واحد.
�	.9إلغ ��اء االمتح ��ان يف مق ��رر �أو �أك�ث�ر لف�ص ��ل درا�سي واح ��د ،و�إعطاء الطالب درج ��ة ال�صفر يف
املقررات التي �أُلغيت امتحاناته فيها.
 .10تخفي�ض املنحة �أو �إيقافها لفرتة حمددة �أو كلياً للطالب احلا�صل على منحة من اجلامعة
ما عدا املنح املخ�ص�صة لوزارة التعليم العايل� ،إذ تطبق عليها الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون
البعث ��ات العلمي ��ة .وميك ��ن للقائ ��م بتدري�س مق ��رر ٍ ما �أن يخ ��رج الطالب من قاع ��ة التدري�س �إذا
ارتكب خمالفة ت�ستوجب ذلك ،وله �أن يعلم رئي�س الق�سم �أو عميد الكلية بالأمر التخاذ الإجراء
املنا�سب.
 .11الف�صل من اجلامعة ملدة ترتاوح بني ف�صل و�أربعة ف�صول درا�سية ،وال يعد الف�صل ال�صيفي
ف�ص�ل ً�ا درا�سي� �اً له ��ذه الغاية ،وال ي�سم ��ح للطالب املف�ص ��ول بالدرا�سة فيه �أثناء ف�ت�رة ف�صله .وال
حتت�سب املقررات التي يدر�سها الطالب يف �أي جامعة �أخرى �أو معهد يف �أثناء فرتة عقوبته.

ج .جلنة التظلم:

الت�ص ��در العقوب ��ة بحق الطالب �إال بعد حتقيق ومتحي�ص وا�ستم ��اع جلميع �أطراف الق�ضية من
قب ��ل جلن ��ة الت�أديب ،برئا�س ��ة ال�سيد نائب رئي�س اجلامع ��ة لل�ش�ؤون الطالبي ��ة ،وع�ضوية �أ�ساتذة
ذوي خربة يف العملية الرتبوية والتدري�سية� ،إ�ضافة �إىل عميد الكلية التي ينتمي �إليها الطالب.
ولغر� ��ض �إعط ��اء فر�ص ��ة االعرتا�ض على الق ��رار الذي ي�صدر بحق الطال ��ب ،ي�شكل عادة جمل�س
اجلامع ��ة جلن ��ة ت�سم ��ى جلنة التظلم ،ت�ض ��م الأ�ستاذ نائ ��ب رئي�س جمل�س الأمن ��اء ،وال�سيد نائب
رئي� ��س اجلامع ��ة لل�ش�ؤون العلمية ،وعدداً من الأ�ساتذة ذوي اخلربة العالية يف العملية الرتبوية
م ��ن �أع�ض ��اء جمل� ��س اجلامع ��ة (عمداء كلي ��ات) بالإ�ضاف ��ة �إىل طبي ��ب خمت�ص (مكت ��ب الإر�شاد

الرتب ��وي يف اجلامع ��ة) ،مهمته ��ا النظ ��ر بق ��رارات جلن ��ة الت�أدي ��ب املعرت� ��ض عليه ��ا واال�ستم ��اع
ل�صاح ��ب ال�شك ��وى حفاظ� �اً على حقوق الطال ��ب ،وملمار�سة �شفافي ��ة عالية وعالق ��ة �أبوية رائعة،
تعك�س اجلوانب الرتبوية يف �إعداد الطالب ،مبا ين�سجم ور�سالة اجلامعة ،ويتالءم و�أخالق هذه
الأمة.
 .12األنشطة الرياضية:
للن�ش ��اط الريا�ض ��ي يف جامعة القلمون �صال ��ة ريا�ضية متعددة الأغرا� ��ض (مالعب لكرة ال�سلة،
وك ��رة الطائ ��رة ،والري�شة الطائرة) وقاعة للأيروبيك ،و�أخ ��رى للياقة البدنية ،وثالثة للبليارد،
ورابعة لكرة الطاولة ،وقاعة �شطرجن ،وملعب لكرة القدم مفرو�ش بالع�شب ال�صناعي ،ومالعب
مك�شوف ��ة لك ��رة ال�سل ��ة وامل�ضرب ،وحق ��ل لرمي القو� ��س وال�سهم ،وكذلك يوج ��د م�سبح داخلي يف
مدينة ديرعطية ت�ستثمره اجلامعة.
�أو ًال :الألعاب املتاحة للطلبة:
املبارزة ،القو�س وال�سهم ،هوكي الع�شب ،كرة املاء ،الكرة العابرة ،ال�سباحة ،كرة الطاولة ،البليارد،
ك ��رة امل�ض ��رب ،الري�ش ��ة الطائ ��رة ،ك ��رة ال�سل ��ة ،الك ��رة الطائرة ،ك ��رة الق ��دم ،الأيروبي ��ك ،اللياقة
البدنية ،كمال الأج�سام ،ال�شطرجن.
ثاني ًا :البطوالت وامل�سابقات ال�سنوية:
مهرج ��ان قلموني ��اد (م�سابق ��ات ومباري ��ات بجمي ��ع الألع ��اب) ،بط ��والت عربي ��ة ودولي ��ة ،لقاءات
م ��ع اجلامعات املحلي ��ة والعربية ،دورات تدريبي ��ة ،مع�سكرات للمنتخبات املحلي ��ة ،مع�سكرات مع
منتخبات الدول العربية.
وملزيد من املعلومات ميكن االت�صال مبدير الأن�شطة الريا�ضية هاتف داخلي (.)3254
 .13األندية الطالبية:
حر�ص� �اً م ��ن اجلامع ��ة عل ��ى رعاي ��ة مواهب طلبته ��ا و�صقله ��ا وتنميته ��ا ،فقد عملت عل ��ى توفري
الفر�ص ��ة وامل�ستلزم ��ات املادية واملعنوية التي ت�ساعد على ذل ��ك ،و�أن�ش�أت رابطة الأندية الطالبية
املوجه للأن�شطة الطالبية يف اجلامعة .ويف الوقت احلا�ضر ت�ضم الرابطة ( )19نادياً
التي تع ّد ّ
ب�أن�شط ��ة خمتلف ��ة ،واجلدول الآتي يبني الأندي ��ة املختلفة يف جامعة القلم ��ون ،و�أ�سماء ر�ؤ�سائها
من الطلبة من كليات جامعة القلمون للعام الدرا�سـي .2010 – 2009

اسم النادي

رئيس النادي

املوبايل

نادي املوسيقى

كرم محجوب

0933664515

نادي منتديات طالب جامعة القلمون

خليل شريتح

0988399800

نادي الدراما

بالل بوظو

0988859685

نادي الرحالت

أحمد القوادري

0933220008

نادي القلمون لألعمال واإلدارة

لورانس ضابط

0992007800

نادي املناظرة

عبد الرزاق فحام

0944267554

النادي االجتماعي

محمد احلسن االبراهيم
بشر منصور
غسان وفائي

0955873321
0933401759
0949359039

نادي Reach out
نادي الفلك

فراس جاويش

0932498873

نادي امللتيميديا

محمد بنقسلي

0933500446

النادي الثقافي

عبير مارديني

0988646460

النادي الصحي

محمود نحيل

0966972353

نادي البيئة واحلياة

رنا شحادة ( أمني سر)

0933731368

النادي الياباني

جورج زيتون

0933738139

نادي الفروسية

شيار شيخموس

0988814936

نادي الرسم

ليالس حقوق

0944977868

نادي الطب

جالل حواري

0991860410

ف� ��إذا كن ��ت ترغب باال�ستف�سار عن فعالية نا ٍد معني ميكنك االت�صال بق�سم الأن�شطة على الهاتف
الداخل ��ي  ،3250ورق ��م الغرف ��ة ( )11يف الطابق الأر�ضي من املبنى الرئي�س ��ي� ،أما �إذا رغب �أحد
الطلب ��ة يف ت�أ�سي� ��س ن ��ا ٍد جدي ��د (فعالية جدي ��دة) فيمك ��ن احل�صول عل ��ى املعلوم ��ات واال�ستمارة
اخلا�صة بالت�أ�سي�س من ق�سم الأن�شطة املذكور.

– 14مشفى القلمون الجامعي:
يعد م�ش ��فى القلمون اجلامعي �أكرب امل�ش ��ايف يف منطقة القلمون ،تبلغ م�س ��احته الإجمالية قرابة
 24,000مرت مربع ،ي�ضم � 200سرير ،يقع �ضمن احلرم اجلامعي ،كما هو مو�ضح يف اخلريطة.
وتق ��وم �شرك ��ة النربا� ��س امل�ساهمة(ال�شركة املالكة للجامع ��ة) بتجهيزه ب�أح ��دث الأجهزة الطبية
يف الت�شخي� ��ص والع�ل�اج .وي�ض ��م الأق�سام التي تع ��د �ضرورية لتدريب طلب ��ة الطب الب�شري وفق
معاي�ي�ر عاملي ��ة ،تتف ��ق و�سمعة جامعة القلم ��ون� .إ�ضافة �إىل قاع ��ات تدريبية لأغرا� ��ض الدرا�سة،
مزودة ب�أحدث نظم التعلم والتدريب وو�سائط تبادل املعلومات املقروءة وال�سمعية والب�صرية.
وتقدم اجلامعة اخلدمات الطبية الآتية:
 العناية ب�صحة الطلبة وجميع العاملني يف اجلامعة. توفري الإ�سعافات الأولية وال�سريعة. امل�شورة والإر�شاد ال�صحي للمر�ضى الزائرين للعيادات ال�سنية التابعة للجامعة. حم�ل�ات التطعيم ال�ل�ازم التي ت�ؤهل الطال ��ب و�أع�ضاء الهيئة التعليمي ��ة ،للعمل يف خمابرالكليات الطبية.
 املتابعة ال�صحية والرقابة لل�سكن اجلامعي ،وجميع مرافق الإطعام يف اجلامعة مبا ي�ضمنتوفر ال�شروط ال�صحية.
 غرفـة طبابة جامعيـة يف الطابق الأر�ضي يف مبنى املخابر .وهاتفها الداخلي .2035�إ�ضافة �إىل هذه اخلدمات ،فقد �أقامت اجلامعة التوجيه والإر�شاد الرتبوي ،ي�ساعد الطلبة على
ح ��ل امل�ش ��اكل التي ميك ��ن �أن تعرت�ض �سبيله ��م من حيث الت�أقل ��م مع اال�ستقاللي ��ة واالبتعاد عن
الأهل ،مما قد ين�ش�أ عنه تراجع �سوياتهم الدرا�سة �أوا�ضطراب يف عالقاتهم (ن�شوء عالقات غري
متزنة) مع �أ�ساتذتهم �أو زمالئهم .وي�شرف على هذا الن�شاط طبيب خمت�ص.
وميكنكم زيارة �صفحة الت�أمني ال�صحي يف موقع جامعة القلمون على الإنرتنت:
 www.uok.edu.syلالط�ل�اع عل ��ى جميع التفا�صيل املتعلقة بالت�أمني ال�صحي لطلبة جامعة
القلمون مبراكز الرعاية ال�صحية يف جميع املدن ال�سورية.
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 .15تقديم معلومات شخصية عن الطالب:
ت ��ود اجلامع ��ة �إع�ل�ام الطالب الذي يرغ ��ب بالت�سجيل فيها�،أن ��ه يحق لها ت�سلي ��م املعلومات التي
يقدمه ��ا الطال ��ب �ضم ��ن ملف ��ات الت�سجي ��ل يف اجلامع ��ة دون موافقة خطي ��ة �أو �شفوي ��ة منه �إىل
الفئات الآتية يف حال طلبها:
 .1م�ؤ�س�سة تعليمية يرغب الت�سجيل بها.
 .2امل�شرف الأكادميي �أو الق�سم �أو الكلية.
 .3الأهل (�أولياء الأمر).
 .4الق�ضاء (بنا ًء على �أمر ق�ضائي).
�	.5إدارة اجلامعة.
وميكن للطالب احل�صول على �سجل العالمات �أو �أية معلومات �أخرى تخ�صه ،بعد �أن يقدّم طلباً
خطياً ين�ص على املعلومات املطلوبة والغاية منها واجلهة التي �سيقدمها �إليها.
 .16اداب المجالس والملتقيات الثقافية التي تقيمها الجامعة لطلبتها:
حر�ص� �اً م ��ن �إدارة اجلامع ��ة عل ��ى حت�صيل الفائ ��دة املتوخاة م ��ن الأن�شطة الثقافي ��ة ،ف�إنها تهيب
بطلبتها الأعزاء االلتزام مبا ي�أتي:
 .1الإ�صغاء الكامل والإقبال بالنظر  ،مما ي�شيع �أجواء من الهدوء ت�ساعد على التلقي الإيجابي.
 .2عدم �إثارة �أي حديث �أو حوار �أو تهام�س يقلق الهدوء وي�ؤثر على الرتكيز.
 .3الإع ��راب ع ��ن الت�أييد والإعج ��اب بالت�صفيق ،وق�صر ذلك على املواق ��ف التي ت�ستحق هذا دون
مبالغة.
 .4جتنب �أ�ساليب الت�شجيع غري املرغوب بها ،ك�إطالق ال�صفري �أو �إثارة اجللبة.
ل�سة الهادئة التي تنم على االهتمام .
 .5احلر�ص على اجلِ َ
 .6ارتداء ال ِّزي الذي ين�سجم واملنا�سبة  ،ويعك�س هيئة الطالب اجلامعي .
 .7ف�سح املجال جللو�س طلبة الكلية املعنية �أكرث بالفعالية.
 .8عدم مزاحمة ال�ضيوف على املقاعد الأمامية املخ�ص�صة جللو�سهم .
 .9االلت ��زام بوق ��ت اال�سرتاحة الت ��ي تتخلل الن�شاط  ،والعودة �إىل املتابع ��ة يف الوقت املحدد ،دون
�أي �إخالل بالنظام.

 . 17استخدام
المخـدم المحلّـي (: )Server
ّ
لغر�ض االطالع وا�ستن�ساخ املحا�ضرات والواجبات والتمارين لبع�ض املقررات على املخدم املحلي
( ،)serverميك ��ن للطال ��ب الو�ص ��ول �إليه ��ا وا�ستن�ساخه ��ا با�ستخ ��دام حوا�سي ��ب اجلامعة ،وذلك
باتباع اخلطوات الآتية:
 .1ا�ضغط على كلمة  startيف �شا�شة احلا�سوب.
 .2ا�ضغط على كلمة Run
 .3عند ظهور امل�ستطيل
OPEN
اكتب داخل امل�ستطيلhttp://falehHamza.uok.local :

حيث ميثل  falehHamzaا�سم مدر�س املقرر الذي تود ا�ستن�ساخ حما�ضراته.
 . 18السوق التجاري:
مل ��ا كان ��ت جامع ��ة القلم ��ون تقع بعي ��داً ع ��ن مراك ��ز الت�س� � ّوق يف مدينتي دم�ش ��ق وحم� ��ص ،ونظراً
لأن ��ه يرتاده ��ا يومي� �اً �آالف من الطلب ��ة واملدر�سني واملوظف�ي�ن �،إ�ضاف ��ة �إىل كادر م�شفى القلمون
اجلامع ��ي (ي�ض ��م � 200سري ��ر) م ��ن �أطباء وممر�ض�ي�ن وطلبة متدرب�ي�ن �،إىل جان ��ب مات�ستقبله
اجلامعة من م�شاركني يف امل�ؤمترات العلمية والندوات والبطوالت الريا�ضية ،وا�ستجابة حلاجة
ه ��ذه الكتل ��ة الب�شرية الكبرية �إىل خدمات الت�س� � ّوق والرتفيه ،وال�سيما يف �أيام العطل اجلامعية،
فق ��د تعهدت �شرك ��ة النربا�س �أن تقدم له�ؤالء خدمات مط� � ّورة متكاملة تليق بهذا املجتمع الذي
ي�ش ��كل طيف� �اً وا�سعاً ،ف�أن�ش�أت بجوار اجلامعة �سوقاً جتاري ًة ع� � َّز نظريها �،أُطل َق عليها ا�سم قلمول
( .)Kalamallلع ��ل م ��ن �أهم ما مي ّيز هذا املركز الكبري �أنه يجمع خدمات متنوعة من مطاعم،
و�ص ��االت �ألع ��اب ،ودور �سينم ��ا ،و�أندي ��ة ريا�ضي ��ة و�صحي ��ة ،وحم�ل�ات جتاري ��ة ،و�ص ��االت عر� ��ض
مفرو�ش ��ات و�سيارات ،وفندق و(الهايربماركت)النموذجي ،و�صالة تزلج و�صالة بولينغ ،يجمعها
يف موق ��ع واح ��د ،مم ��ا يوف ��ر الوقت واجلهد ،ويخل ��ق �أجواء ت�شجع عل ��ى الت�س� � ّوق العائلي املمتع ،
ويجعل من املكان مدينة ت�س ّوق وترفيه بامتياز.
يت�ألف امل�شروع من بناء �ضخم ،م�ساحته الإجمالية  30000مرت مربع ،موزعة بني القبو وثالثة
طوابق.

القبو :ي�ضم �أكرب �صالة تزلج يف �سورية  680مرت مربع ،و�صالة بولينغ  686مرت مربع� ،إ�ضافة
�إىل �أربع �صاالت �سينما،و�صالة عر�ض مفرو�شات و�أخرى لل�سيارات مب�ساحة  2103مرت مربع.
الطاب ��ق الأر�ض ��ي :خ�ص�ص ملحالت جتاري ��ة متنوعة و"كويف �شوب" مب�ساح ��ة  1309مرت مربع.
وهايرب ماركت مب�ساحة  3000مرت مربع.
الطابق الأول :فيه  32حم ً
ال جتارياً و(كويف �شوب) مب�ساحة �إجمالية  4141مرت مربع.
الطاب ��ق الث ��اين :تطالع ��ك في ��ه جمموع ��ة مطاع ��م الوجب ��ات ال�سريع ��ة ،ومطع ��م تخ�ص�ص ��ي،
وكافيرتيا� ،إ�ضافة �إىل مركز ريا�ضي ونا ٍد �صحي ينتهيان �إىل فندق.
يحيط بال�سوق مواقف خم�ص�صة ل�سيارات الزائرين ،وم�سطحات خ�ضراء جميلة ونوافري عدة.
وال�ش ��ك �أ َّن ��ه �سيكون لهذا ال�ص ��رح الكبري انعكا�سات ��ه الإيجابية على تطور منطق ��ة القلمون من
الناحيتني االجتماعية واالقت�صادية.

ملزي ��د م ��ن املعلومات مبا يخ� ��ص الكليات اجلامعـي ��ة واالخت�صا�صات و�أنظم ��ة و�شروط القب ��ول والت�سجيل والر�سوم
الدرا�سية وال�سكن اجلامعي وغري ذلك من تف�صيالت ،يرجى زيارة موقع اجلامعـة على الإنرتنت �أو االت�صال على
الأرقام التالية:
+ 963 )11( 78 33 999\8\7\6\5\4\3\2\1
الهاتف
+963 )11( 78 34 444
+ 963 )11( 78 33 990
الفاك�س
www.uok.edu.sy
			
موقع اجلامعة على الإنرتنت
info@uok.edu.sy
				
الربيد الإلكرتوين

التصميم واإلخراج الفني:
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إمام الوعري

