


نظام الدراسة في جامعة القلمون: 
تعتمد جامعة القلمون في نظامها التدريس��ي وفي تقييم أداء الطالب على نظام 
الس��اعات المعتم��دة، وهو نظ��ام تعليمي يمت��از بالمرون��ة، ويعتمد عل��ى تقييم أداء 

الطالب خالل سنوات الدراسة كلها.
يعَد نظام الساعات المعتمدة أحد أفضل أنظمة التعليم العالي المعتمدة من قبل 
جامعات النخبة في العالم , وكون جامعة القلمون تسعى إلى أن تحتل موقعًا متقدمًا  
في تصنيف الجامعات ,فقد تبنت منذ البداية هذا النظام, وكانت أول جامعة تطبقه في 
سورية, وقد أثبت هذا النظام نجاحًا في التطبيق, إذ أعطى الطالب الحرية والمرونة في 

اختيار المقررات الدراسية لكل فصل دراسي, حسب ظروفه في ذلك الفصل أو السنة.
تتألف الس��نة الدراس��ية في نظام الساعات المعتمدة من ثالثة فصول دراسية,الفصل 
الخريفي )األول( والفصل الربيعي )الثاني( والفصل الصيفي )اختياري غير ملزم للطلبة(. 
يتك��ون كل م��ن الفصلي��ن االول والثاني م��ن )16 أس��بوعا(, أما الفص��ل الصيفي 

فيتكون من ثمانية أسابيع, وبذلك يتضاعف فيه عدد الساعات التي تدرس أسبوعيا.
ويعد وجود الفصل الصيفي مهما وذا فائدة كبرى للطلبة, إذ يمكنهم من تالفي أي إخفاق 
أو تقصير ينشأ خالل دراستهم الجامعية, مما يساعدهم على التخرج مع أقرانهم دون تأخير.

يصدر مجلس الجامعة التقويم الس��نوي قبل بدء العام الدراسي بفترة لكي يكون الطالب 
على علم بالتوقيتات األكاديمية المهمة لكل فصل من أجل التخطيط للفعاليات الخاصة بها .

الساعة المعتمدة: 
المقررات.  نظام  في  دراسته  عند  الطالب  يتلقاه  ما  لقياس  األساسية  الوحدة  هي 
وهي تكافئ ساعة واحدة من جلسة )محاضرة( نظرية يتلقاها الطالب. أو ما يكافئها 
أي  الفصل.  في  أسبوعًا  عشر  ستة  ولمدة  العملية.  الساعات  من  العلمية  بالقيمة 
نظريتي��ن  ُيدّرس بساعتين  ما  مقررًا  أن  ذلك  ومثال  أسبوعيًا(.  ساعة   16( يكافئ  ما 
ال�س�اع��ات  ع�دد  أسب����وعًا.   )16( لمدة  أسب��وعيًا  )مختبر(  عمليت��ين  وس���اعتين 
المعتمدة لهذا المقرر هو ث�الث س����اعات معتمدة، ألَن كل ساعتين عمليتين تكافئان 
النظرية  الساعات  فعدد  فقط  نظريًا  التدريس  كان  إذا  أما  واحدة،  معتمدة  س������اعة 

األسبوعية يساوي عدد الساعات المعتمدة.

-الشهادات العلمية التي تمنحها جامعة القلمون الخاصة:
    تمن��ح جامع��ة القلم��ون الخاص��ة درج��ة اإلج��ازة ) بكالوري��وس( لخريجيه��ا ف��ي 
االختصاص��ات المبين��ة ف��ي الصفح��ة التالي��ة، وتع��د الدرج��ات العلمية الت��ي تمنحها 
الجامع��ة معادل��ة حكم��ًا للدرج��ات العلمي��ة الت��ي تمنحه��ا الجامع��ات الحكومية في 

الجمهورية العربية السورية.
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الوثائق المطلوبة للتسجيل :

1- الشهادة الثانوية :
*- الثانوية السورية: وثيقة الشهادة الثانوية األصلية وأربع صور مصدقة تصديقًا أصوليًا

*- الثانوية العربية :
 أ-وثيق��ة الش��هادة الثانوي��ة األصلي��ة وخم��س ص��ور مصدق��ة تصديق��ًا أصوليًا من 

الخارجية السورية .
 ب- كشف درجات للصف التاسع األصل مصدق وصورتان مصدقتان أصوليًا

ت- تسلس��ل دراس��ي للصفي��ن العاش��ر والح��ادي عش��ر األص��ل مص��دق وصورتان 
مصدقتان أصوليًا

*- الثانوية األجنبية :
أ . الش��هادة الثانوية األصلية مصدقة حس��ب األصول من الخارجية السورية مع كشف 

المواد الدراسية ومترجمة إلى اللغة العربية.
ب. صور عن الش��هادة الثانوية وكش��ف المواد الدراس��ية مصدقة م��ن وزارة الخارجية 

السورية \عدد 5\ مع ترجمة إلى اللغة العربية.
ت. الش��هادة اإلعدادي��ة األص��ل مصدق��ة حس��ب األص��ول )م��ن الخارجية الس��ورية(  أو 
مايعادله��ا وترجم��ة إل��ى اللغة العربية إذا كان��ت بإحدى اللغات األجنبية مع نس��ختين 

منها مصدقتين من الخارجية السورية.
ث. تسلس��ل دراسي للصفين العاشر والحادي عشر \ مصدق اصوال\ مع ترجمة للغة 

العربية ونسختين منه مصدقتين.
ج. اذا كان��ت الش��هادة ص��ادرة عن مدرس��ة أجنبية ف��ي بلد عربي يج��ب إحضار كتاب 
من وزارة التربية والتعليم في ذلك البلد يش��عر بأن هذه الش��هادة الممنوحة من هذه 
المدرسة معادلة للشهادة الثانوية العامة الرسمية الممنوحة من تلك الوزارة، مع صور 

مصدقة من الخارجية السورية عن الكتاب \عدد2\.
ح. تقدي��م امتحان ما يعادل ش��هادة الثانوي��ة العامة في وزارة التربي��ة –لجنة تعادل 

الشهادات -للطالب السوريين 
في المواد التالية :

 )اللغ��ة العربية–التربي��ة الوطنية– تاريخ الوطن العرب��ي – جغرافيا الوطن العربي( 
وفق منهاج الش��هادة الثانوية العامة الس��ورية في المواعيد المح��ددة من قبل الوزارة 

خالل فترة الدراسة بالجامعة.
2 - صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد سجل مدني أو صورة عن جواز السفر

3 - صور شخصية حديثة ملونة عدد 6 قياس 3*4 سم
4 - طلب انتساب إلى الجامعة وفق النموذج المعد لذلك.



 مخابر الهندسة

 مخابر الهندسة
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 مخابر الهندسة
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الحد األدنى لتقديم 
طلبات المفاضلة

الساعات 
المعتمدة االختصاص الكلية

83% علمي 265 - الطب البشري

78% علمي 177 - طب األسنان

78% علمي 175 - الصيدلة

68% علمي 170 هندسة مدنية
هندسة عمارة

الهندسة المدنية 
والمعمارية

68% علمي
83%)مهني نفس التخصص(

170
تقانة معلومات

اتصاالت والكترونيات 
وميكاترونيس 

الهندسة

56% علمي – أدبي 
63% تجاري

132  إدارة
األعمال واإلدارة تمويل وبنوك

56% علمي وأدبي
63% مهني

135
التصميم الداخلي

والتصميم الغرافيكي
الفنون التطبيقية

56% علمي وأدبي 142 الحقوق     الحقوق والعلوم            
اإلنسانية 

-  يقبل الطالب الجدد في الفصلين األول والثاني على أساس عالماتهم في الثانوية 
العامة ومفاضلة تجريها الجامعة.

الكليــات واألقســـام التخصصيـــة فـي جامعـــة القلمـــون 
ومعــدالت القبــول:

التخرج:
•  أ- يع��د الطال��ب متخرج��ًا عند نجاحه في جمي��ع مقررات الخطة الدرس��ية المعتمدة 
ومعدل��ه التراكم��ي اإلجمال��ي /2/ نقطتان فأكثر، ول��م يتجاوز الحد األعظمي للس��نوات 
المسموح بها، واجتاز االمتحان الوطني بنجاح، ويمنح عندها شهادة ووثيقة تخرج موقعة 
من عميد الكلية ورئيس الجامعة  ، إضافة إلى كشف عالمات موَقع من رئيس الجامعة .

• ب- عن��د التخرج يحس��ب المعدل التراكم��ي النهائي المئوي م��ن مجموع العالمات 
المئوي��ة الت��ي حصل عليه��ا الطالب في جميع مق��ررات الخطة الدراس��ية بعد ضرب كل 
منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة للخطة. 

تقييم الطالب :
• يخض��ع الطال��ب الختباري��ن دوريي��ن في كل مقرر ف��ي الفصل الواحد ،باس��تثناء 

الفصل الصيفي حيث يجري اختبار نصفي واحد.
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• اليج��وز دخ��ول االمتح��ان النهائي لمن لم 
يحص��ل عل��ى 25% من عالمة أعم��ال الفصل 
)50 درجة(والت��ي تجمع عالمة ) االختبار االول + 

االختبار الثاني+ السعي الفصلي( .
• اليع��د الطال��ب ناجحًا مال��م يحصل على 

25% من عالمة االمتحان النهائي)50 درجة(.
• يص��در مجلس الكلي��ة في بداية كل عام 
دراس��ي قرارًا يبين توزيع عالمات أعمال السنة 

)االختبارات والسعي الفصلي(.
للدرج��ات  الحرفي��ة  المكاِفئ��ات  •تح��دد 

الحاصل عليها الطالب والنقاط المقابلة
 وفق الجدول اآلتي:

• ُيع��ّد الطالب ناجحًا ف��ي المقرر إذا حصل 
على -C فما فوق

• يعّد الطالب ناجحًا ش��رطيًا في المقرر إذا 
حص��ل عل��ى D  أو +D  وهذا يعن��ي أنه ناجح 
ف��ي المقرر م��ادام معدله التراكم��ي يزيد عن 
المكاف��ئ النقطي)2( ، أما إذا  انخفض عن )2( 
ف��إن المق��ررات التي حص��ل فيها عل��ى تقدير 

نجاح شرطي تعّد مقررات راسبة، ، ويجب على الطالب إعادة دراستها لرفع معدله 
التراكمي إلى )2( فما فوق.

•ُيعّد الطالب راسبًا في المقرر إذا حصل فيه على التقدير F، ويجب عليه إعادة دراسته.
 )Z( إذا ت��م حرم��ان الطال��ب م��ن التقدم إل��ى امتح��ان المق��رر يمن��ح التقدير•
والمكاف��ئ النقطي لهذا التقدير )0( كما في حالة الرس��وب )F( وهذا يؤثر س��لبًا 

في المعدل التراكمي للطالب.
 ،)W(إذا سحب الطالب المقرر وفق الشروط التي سيرد ذكرها الحقًا يعطى التقدير•

ذات  المق��ررات  والتدخ��ل 
حس��اب  ف��ي   W المع��دل 
المعدل التراكمي للطالب.

•ين��ال الطالب وفقًا لم�عدل�ه 
التراكم��ي التقديرات 

لج��دول : وف��ق ا

المكافئ 
النقطي

المكافئ 
الحرفي

المكافئ 
المئوي

4،00 A+ 100≥X ≥ 98
3،75 A 98>X ≥  95
3،50 A- 95>X ≥ 90
3،25 B+ 90>X ≥ 85
3،00 B 85>X ≥ 80
2،75 B- 80>X ≥ 75
2،50 C+ 75>X ≥ 70
2،25 C 70>X ≥65
2،00 C- 65>X ≥ 60
1،75 D+ 60>X ≥ 55
1،50 D 55>X ≥ 50

0 F 50>X
محروم Z _

منسحب W _
غير مكتمل I _

X عالمة الطالب.

التقدير المكافئ النقطي الدرجة المئوية

شرف 4  - 3.75 من 95 إلى 100

امتياز 3.74  - 3.25 من 85 إلى مادون 95

جيد جدًا 3.24  – 2.75 من 75 إلى مادون 85

جيد 2.74  – 2.25 من 65 إلى مادون 75

مقبول 2.24 - 2 من 60 إلى مادون 65



ت  لمحاضرا ا لكام��ل وحضور جمي��ع  ا م  لدوا ا بنظام  م  اللت��زا ا لطالب  ا عل��ى   •
. لمعتم��دة ا اس��ية  لدر ا للخط��ة  وفق��ًا  لمناقش��ات  وا لعملي��ة  ا لحص��ص  وا

15%/ م��ن ع��دد س��اعات  / كث��ر م��ن  أ لتغي��ب  با ل��ب  اليس��مح للطا  •
لدرس��ية. لخط��ة ا لمنص��وص عليه��ا ف��ي ا ر ا لمق��ر ا

س��اعات  ع��دد  مجم��وع  م��ن   /%15 / م��ن  كث��ر  أ ل��ب  لطا ا غ��اب  ذا  إ  •
يقبل��ه عميد  و قه��رّي  أ ع��ذر مرضّي  لمنص��وص عليه��ا من دون  ا ر  لمق��ر ا
ف��ي  نتيجت��ه  وتع��ّد  ئ��ي،  لنها ا لالمتح��ان  لتق��دم  ا م��ن  ُيح��رم  لكلي��ة،  ا
ذا  إ ع��ادة تس��جيله  إ ، وعلي��ه  )Z ( ( وتقدي��ر مح��روم  ًا لمق��رر )صف��ر ا ذل��ك 
ف��ي  لرس��وب  ا ذل��ك  نتيج��ة  تدخ��ل  ل  ألح��وا ا جمي��ع  وف��ي   ، ي��ًا ر جبا إ كان 
لفص��ل  وا  ، ر ن��ذا إل ا ألغ��راض  لفصل��ي  ا ل��ب  لطا ا عالم��ات  مع��دل  حس��اب 
15%/ م��ن  كث��ر م��ن / ل��ب أ لطا ذا غ��اب ا . • إ لتخص��ص( ا م��ج ) لبرنا م��ن ا
و  أ لم��رض  ا بس��بب  لغي��اب  ا ه��ذا  وكان   ، م��ا ٍر  لمق��ر ة  لمق��رر ا لس��اعات  ا
يع��ّد  لكلي��ة  ا مجل��س  ويق��ره  لمخت��ص،  ا لعمي��د  ا يقبل��ه  قه��ري  لع��ذر 
ُيبّل��غ  و النس��حاب،  ا ح��كام  أ علي��ه  وتطب��ق   ، ر لمق��ر ا ذل��ك  م��ن  منس��حبًا 
)منس��حب(  كلم��ة  وتثب��ت  بذل��ك،  لتس��جيل  وا لقب��ول  ا مدي��ر  لعمي��د  ا

ل��ب. ألكاديم��ي للطا لس��جل ا ر ف��ي ا لمق��ر ء ذل��ك ا ا ز W( إ لتقدي��ر ) وا
ي��ر طب��ي معتم��د من  بتقر يك��ون  ن  أ لمرض��ي  ا لع��ذر  ا ف��ي  يش��ترط 
ن  ، وأ لصحة  ي��ة ا لجامع��ة و م��ن قب��ل مدير ا لطبي��ة ف��ي  لمدين��ة ا ا قب��ل 
وز أس��بوعين  لكلي��ة خ��الل م��دة ال تتجا ل��ى عمي��د ا ي��ر إ لتقر ُيق��دم ه��ذا ا

م. ل��دوا ل��ب ع��ن ا لطا نقط��اع ا ي��خ ا ر م��ن تا
لفصل  ا لمس��جل فيه خ��الل  ا ر  لمقر ا النس��حاب م��ن  ا ل��ب  يح��ق للطا  •
 ، )W=withdrawal ( تقدير منس��حب  لة  لحا ا وُيمنح في هذه  اس��ي،  لدر ا
ت  ا لمق��رر ا م��ن  لالنس��حاب  مهل��ة  بآخ��ر  لمتعلق��ة  ا ي��خ  ر لتوا ا وتح��دد 
و  أ اس��ي،  لدر ا لعام  ا ي��ة  ل��ذي يص��در ف��ي بدا ا لجامع��ي  ا لتقوي��م  ا ضم��ن 

لمع��دل. اس��ية، واليدخ��ل ف��ي حس��اب ا لدر لفص��ول ا ي��ة ا ف��ي بدا
يع��د مجمدا  لفصل   ا ته ضم��ن  ا ر ل��ب جميع مقر لطا ا ف��ي حال س��حب   •

اس��ة. لقص��وى للدر لزمني��ة ا لم��دة ا لفص��ل م��ن ضم��ن ا ويحس��ب ه��ذا ا
ي��ة كل  نها ف��ي  ل��ب  ل��كل طا  )GPA ( لفصل��ي  ا لمع��دل  ا يحس��ب   •
لت��ي  ا لنقطي��ة  ا و  أ لمئوي��ة  ا لعالم��ات  ا مجم��وع  وه��و  اس��ي،  در فص��ل 
لفص��ل، بع��د ض��رب  لت��ي درس��ها خ��الل ا ا ت  ا لمق��رر حص��ل عليه��ا ف��ي ا
مجم��وع  عل��ى  مقس��ومًا  للمق��رر  لمعتم��دة  ا لس��اعات  ا بع��دد  منه��ا  كل 

لفص��ل. ل��ب خ��الل ا لطا لت��ي درس��ها ا لمعتم��دة ا لس��اعات ا ا
ي��ة  بنها  )AGPA ( كل��ّي  كم��ّي  ترا مع��دل  ل��ب  طا ل��كل  يحس��ب   •
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بالحس��بان،  ألخ��ذ  ا م��ع  ته��ا  ذا لفصل��ي  ا لمع��دل  ا بطريق��ة  لفص��ل  ا
باس��تثناء  اس��ته  در ية  بدا من��ذ  ل��ب  لطا ا لت��ي درس��ها  ا ت  ا لمق��رر ا جمي��ع 
بالحس��بان.  ألعلى  ا لعالم��ة  ا تؤخ��ذ  عادته��ا حيث  إ تم��ت  لت��ي  ا ت  ا لمق��رر ا
• تح��دد الس��اعات المعتم��دة الت��ي يمك��ن للطالب تس��جيلها بالح��د األدنى 

واألعلى خالل الفصول الدراسية المختلفة
 وفق اآلتي:

الحد األعلى للكليات التي يزيد 
عدد الساعات المعتمدة فيها 

عن 200 ساعة
الحد األعلى الحد األدنى الفصل الدراسي

25 *3+18 12 األول )الخريف(

25 *3+18 12 الثاني )الربيع (

*3+9 *3+9 2 الثالث )الصيفي(

اإلنذارات األكاديمية: 

أ- بعد اعتماد النتائج األكاديمية للطالب في نهاية كل فصل تتولى الجامعة 
بدءًا من الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجل فيه الطالب ، وال يعد الفصل 
الصيف��ي م��ن ضمن ه��ذه الفص��ول؛ توجيه إن��ذار إلى الطال��ب الذي يق��ل معدله 

التراكمي عن )2( نقطتين في أي من الفصلين الدراسيين األول والثاني .
ب- عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي 
إلى )2( نقطتين فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار .

ج- يفص��ل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة )ب( من 
هذه المادة، ويس��تثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح  )99 س��اعة( من الساعات 
المعتمدة حس��ب خطته الدراسية على أال يقل معدله التراكمي عن ) 1,75( نقطة 
أو م��ا يعادله��ا مئويا، وإذا تدن��ى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراس��ي 

الحق يفصل من التخصص دون إنذار .
• يجوز أن يقبل في الدراس��ة الخاصة االس��تدراكية طال��ب اإلجازة المفصول من 

الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق األحكام اآلتية :

* إذا كان معدل الطالب في الفصل السابق اليقل عن )80%( أو)3( نقاط.
• يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى /21/ ساعة في 

الفصول العادية و/12/ ساعة في الفصل الصيفي.



ك�����ان  أ-إذا 
التراكمي  معدله 

ال يقل عن ) 1,5 نقطة( 
مئوي��ًا  يعادله��ا  م��ا  أو 

دراس��ية  فص��ول   4 يعط��ى 
لرف��ع هذا المعدل إلى الحد األدنى 

المقب��ول ليع��ود طالبًا نظامي��ًا, وإذا 
الدراس��ة  بمواصل��ة  ل��ه  يس��مح  ال  أخف��ق 

الخاصة إال إذا كان قد أنه�ى ما مجم��وعه 
) 99 س��اعة ( من الس��اعات المعتمدة المقررة 

في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها 
ال يق��ل ع��ن  )1,75 نقطة( أو م��ا يعادلها مئويًا، وفي 

هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى يفصل 
بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى )2( نقطتين .

ب- إذا كان معدل الطالب بين )1-1,49 نقطة( أو ما يعادلها 
مئوي��ًا يعط��ى فص��اًل واحدًا لرف��ع هذا المع��دل إل��ى )1,5 نقطة( أو 

م��ا يعادلها مئوي��ًا، وإذا حقق ذل��ك يعطى ثالثة فص��ول إضافية لرفع 
المعدل إلى الحد األدنى المقبول ، 

وإذا أخفق اليس��مح له بمواصلة الدراس��ة الخاصة االستدراكية إال إذا 
كان ق��د أنه��ى  ) 99 س��اعة ( من الس��اعات المعتم��دة المقررة في 

خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها ال يقل عن )1,75 نقطة(  أو 
ما يعادلها مئويًا ، وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراس��يين كحد أعلى، 

يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله الى )2( نقطتين.
ج- يفق��د الطالب المقبول في الدراس��ة الخاصة االس��تدراكية حقه في االنتقال 
إل��ى تخص��ص آخ��ر  إذا أت��م الفص��ول األربع��ة الممنوح��ة له ف��ي الدراس��ة الخاصة 
االس��تدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي  إلى الحد األدنى المطلوب، وال 

يعد الفصل الصيفي فصاًل دراسيًا لهذه الغاية.
 د- يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة االستدراكي����ة
 ) 15( خمس عشرة س��اعة معتمدة  حدًا أعلى لكل من الفصلي��ن األول والثان��ي

 و) 6 ( ست ساعات معتمدة للفصل الصيفي .
• أ- يفص��ل م��ن التخصص الطالب ال��ذي يحصل على أقل م��ن نقطة واحدة أو 
م��ا يعادله��ا مئوي��ًا في المع��دل التراكمي ف��ي أي فصل من فصول الس��نة بعد 
الفصل األول من التحاقه بالجامعة عدا الفصل الصيفي ، وإذا تكرر حصول الطالب 



10

على أقل من نقطة واحدة أو ما يعادلها مئويًا في المعدل 
التراكمي في أي فصل الحق يفصل من الجامعة.

ب- ال يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص 
م��ا ف��ي تخصص آخ��ر أكثر من م��رة واحدة خالل 

مدة دراسته في الجامعة.
ج- اليج��وز للطالب المفص��ول أكاديميًا 

م��ن أي تخص��ص، إع��ادة قبول��ه مرة 
أخرى في التخصص نفسه.

حصل  إذا   •
ف��ي  الطال�����ب 

دراس����ي  فص��ل 
غي��ر  تقدي��ر  عل��ى  م��ا 

 )I = incomplete( مكتم��ل 
وكان تح��ت طائل��ة الفصل من 

التخص��ص أو م��ن الجامع��ة لتدن��ي 
معدله التراكمي يطبق عليه اآلتي :

أ- اليس��مح له باالس��تمرار في الدراس��ة في 
الفص��ل التال��ي إال بع��د اكتم��ال عالمات��ه ورفع 

معدله إلى الحد األدنى المطلوب.
 ب- يفص��ل ف��ي حال��ة ع��دم رف��ع معدله إل��ى الحد 

األدنى المطلوب , بعد اكتمال عالمات ذلك الفصل
 .• يفصل الطالب من الجامعة او التخصص إذا تجاوز المدة 

الزم�ن�ية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة.



أحكام عامة متعلقة باالمتحانات:
أ - اليج��وز إعادة النظر في العالمة المقدرة أو إعادة تصحيح الورقة إال 
في حال وجود خطأ مادي يتعلق بجمع العالمات أو تثبيتها  أو عدم 

تصحيح كامل الجواب أو كامل فقرة من جواب مفصولة عنه .
ب- ال يج��وز إطالع الطالب على ورقته االمتحانية إال إذا رأى 

عميد الكلية ضرورة لذلك .
ت- يت��م جبر المحصل��ة اإلجمالية المتحان المقرر 

إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر. 
ج- إذا احت��اج الطال��ب إلى أق��ل من الحد 
األدن��ى للس��اعات المعتمدة المس��موح 
بها في فصل تخرجه فله أن يس��جل 

ما يحتاج إليه من ساعات.
ح- يعقد االمتحان النهائي 
نهاي��ة  ف��ي  مق��رر  ل��كل 
الفص�����ل، ويك��������ون 
االمتح��ان تحريري��ًا 
وشاماًل للمقرر، 
أن  ويج�����وز 
االمتح��ان  يش��مل 
امتحان��ات   النهائ��ي 
عملية أو شفهية أو تقريرًا 
، ويح��دد مجلس الكلي��ة بناًء 
على توصية من القس��م المختص 
النس��بة التي تخصص له��ا من عالمة 
االمتحان النهائي، ويعلن ذلك للطلبة في 

بداية الفصل الدراسي .
د- يح��رم الطالب م��ن التقدم إل��ى االمتحان 
النهائ��ي لمق��رر م��ا إذا ل��م يحق��ق نس��بة ال��دوام 

. )Z( المطلوبة ويعطى فيه تقدير محروم
ر- ال تحتسب عالمات المقرر الذي سبق للطالب أن درسه 

في جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي.
ز- اليجوز للطالب المنقول من جامعة أخرى التخرج في الجامعة 

إال إذا درس ما ال يقل عن %50 من الساعات المعتمدة  في الجامعة.
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التسجيل اإللكتروني: 
يق��وم الطالب بالتس��جيل على مقرراته ف��ي الفصل إلكترونيًا م��ن خالل برنامج 
لوغوس ) Logos ( بموجب كلمة المرور الخاصة به خالل الفترة المحددة للتس��جيل 
االلكترون��ي والمعل��ن عنها قبل بداية كل فصل، وفي ح��ال تأخره عن ذلك يتعرض 

للغرامة المالية.
على الطالب مراجعة مرشده األكاديمي لتثبيت المقررات التي سجلها أو الحذف أو 

اإلضافة خالل المدة المحددة لذلك والحصول على برنامج دوامه األسبوعي.
الوثائق والمصدقات  التي تمنح للطالب:

األوراق الرسمية التي تمنح للطالب من مديرية شؤون الطالب:
• وثيقة تسجيل إلثبات دوامه في الجامعة

• وثيقة تسجيل تقدم إلى شعبة التجنيد لتأجيل خدمة العلم
• كتاب إشعار تخرج                 

 • السجل الدراسي
• بيان وضع يوضح تسلسل الحياة الجامعية للطالب خالل مدة دراسته بالجامعة

األوراق الرسمية التي تمنح للطالب من مديرية القبول والتسجيل واالمتحانات:
• سجل الدرجات الرسمي للطالب )كشف عالمات(

• ترتيب الطالب في الفصل الدراسي حسب المعدل التراكمي .
المنح الدراسية و الحسومات: 

• منحة الطلبة المتفوقين األوائل في الدراسة في كل فصل دراسي في الجامعة: 
بناًء على معايير تم تحديدها في مجلس الجامعة 

-ينال الطالب األول حس��مًا ماليًا %100 على رس��وم الفصل الدراس��ي الذي حقق فيه 
المرتبة األولى.

- ينال الطالب الثاني حس��مًا ماليًا  %50 على رس��وم الفصل الدراس��ي الذي حقق فيه 
المرتبة الثانية في حال كان عدد الطالب 100 فما فوق..

• حسم األشقاء:   
-  2 أخوة  حسم  %10 لكل واحد. -  3 أخوة أو أكثر حسم %15 لكل واحد.

www2.kalamoon.edu.sy



السكن الجامعي
يعد السكن الجامعي من أهم الخدمات التي توفرها الجامعة 
ألبنائها الطلبة، إذ تس��عى جاهدة إلى توفير سكن مالئم 
ضم��ن المواصف��ات اإلنش��ائية والفنية التي تتناس��ب 
وطبيع��ة المنطق��ة، وتلبي احتياج��ات الطلبة من 
حي��ث اإلقامة المريحة والمناخ المالئم للدراس��ة 
ومتطلباته��ا. وق��د وضع��ت الجامعة ضمن 
أولوي��ات أهدافه��ا اس��تيعاب أكب��ر عدد 
ف��ي  الطلب��ة  أبنائه��ا  م��ن  ممك��ن 

السك���ن الج����امعي.
• تق��دم الجامع��ة غرف��ًا لإليجار  
ف��ي الح��رم الجامعي ضمن 
ومالئم��ة  مريح��ة  بيئ��ة 
وبأس��عار  للدراس��ة، 
مناسبة للطالب.

عل��ى  يش��رف 
السك���������ن 
الج��������امعي 
إش�����راف  ك������ادر 
 /90/ م��ن  يت�أل������ف 
ومش������رف��ة،  مش��رف��ًا 
ويعمل على مدار الساعة 
احتياج�����ات  تلبي����ة  عل����ى 
الط��الب، أكثره��م حاص��ل على 

شه���ادة جامعي���ة.
 • يتوجب على الطالب التقيد بأنظمة 
الس��كن الجامع��ي، وف��ي حال وج��ود أي 
ش��كوى يمك��ن مراجعة مش��رف الس��كن أو 

مدير السك���ن.
يراعى عند تس��ليم الس��كن للطالب مبدأ األولوية، 
وتعطى لطالب الس��نة األولى والطالب غير الس��وريين 

والمغتربين وطالب المحافظ���ات البع����يدة .
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المكتبة المركزية:
تعد )مكتبة اقرأ( مكتبة المربي الفاضل األس��تاذ مصطفى حاج 

إبراهي��م ، األكبر مس��احًة على مس��توى س��ورية، ومن كبرى 
المكتبات الجامعي���ة في الوطن العربي.

ت��م افتتاحه��ا بتاري��خ 2010/5/18 وتبل��غ مس��احتها 
6845m2 وتتسع ألكثر من 1200 طالب وباحث.
 وتض��م )صال��ة االس��تقبال و قاع��ات الدراس��ة 

وق����اعتي��ن  والح�����اس���وب  والمط�الع�����ة 
لالجتماع��ات وعق��د المؤتم��رات وإقام��ة 

ورش��ات العم��ل و8 غ��رف مخصصة 
اإلدارة  وأقس��ام  للباحثي��ن 

ومراف��ق أخرى عصري��ة( ،كما 
مطع��م  عل��ى  تحت��وي 

وش��رف����ة  وكافتري����ا 
خارجي���ة)ت���راس(. 

من أهم ما يميز 
أنها  المكتب��ة 

صدي��ق  بن�����اء 
وأول  للبيئ���������ة 

منش��أة تعتم��د كلي��ًا 
على الطاقة المتجددة.

آالف  المكتب��ة  ف��ي  تتوف��ر 
العلمي��ة  والدوري��ات  المراج��ع 

المتخصص��ة بع��دة لغ��ات، وتضم 
ش��بكة كبي��رة م��ن الحواس��يب يفوق 

بش��بكة  مرتبط��ة  حاس��وبًا   150 عدده��ا 
الس��لكية وم��زودة بخدم��ة االنترنت ووس��ائل 

البح��ث الحديث��ة التي توف��ر للطلب��ة والباحثين 
فرصة البحث واالشتراك في قواعد البيانات، واالرتباط 

بمصادر البحث العلمي المختلفة في العالم، وتس��عى 
لبناء قاعدة معلومات إلكترونية متكاملة.

تستقبل المكتبة الطلبة: من الساعة/8 صباحا/ وحتى /8 مساًء/



االتصاالت ونظام المواصالت:
تتوافر في الجامعة وس��ائل اتصال 

حديثة تشمل : 
الشبكات الهاتفية السلكية والالسلكية، 

وش��بكة اإلنترنت، وش��بكة اإلنتران��ت، وتخّدم 
كل أقس��ام الجامع��ة وإداراته��ا وس��كن الطالب.

لالس��تفادة من ه��ذه الخدم��ة يتوجب عل��ى الطالب 
تقديم طلب إلى مديرية النظم.

وعل��ى صعي��د المواص��الت توف��ر الجامع��ة المواصالت 
)المريح��ة بحاف��الت حديث��ة( لعدة رح��الت يوميًا من 

وكذل��ك  وبالعك��س،  الجامع��ة  إل��ى  دمش��ق 
لمدين��ة حمص،ويت��م العم��ل حالي��ًا عل��ى 

تسيير رحالت أخرى.
مواق��ف  الجامع��ة  توف��ر  كم��ا 

الخاص��ة  للس��يارات  مركزي��ة 
خارج الحرم الجامعي.

المطعم المركزي :
يق��ع ف��ي منطق��ة وس��ط الجامع��ة بي��ن المبان��ي التعليمي��ة والصال��ة 
الرياضي��ة، وتق��در مس��احته ب3600 مت��ر مرب��ع. يس��توعب المطعم 
المرك��زي ألفًا وخمس��مائة ش��خص دفعة واحدة ف��ي ثالث صاالت 
رئيسية للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية والفنية واإلدارية، 
كما تس��تخدم الصاالت الس��تضافة الحفالت والمناسبات 
الت��ي تق��وم به��ا الجامعة. ف��ي الصي��ف القلموني 
المعت��دل تتوف��ر جلس��ات رائع��ة عل��ى ت��راس 
الوالئ��م  لتلبي��ة  قس��م  المطعم.وهن��اك 
الكبرى المرتبطة بالمناسبات مثل حفل 
التخرج - مؤتمرات الجامعة باإلضافة 
إل��ى تقدي��م الوجب��ات اليومي��ة 

المتنوعة والشاملة.



16

المدينة الطبية:
ه��ي األكبر و األح��دث تجهيزًا من المش��افي الخاصة 

الس��ورية.. أقيم��ت المدين��ة الطبي��ة ضم��ن الح��رم 
خمس��ة  م��ن  المبن��ى  ويتك��ون  الجامع��ي، 

طواب��ق تض��م مختل��ف األقس��ام والعيادات 
احتياج��ات  يلب��ي  بم��ا  واالختصاص��ات 

الطلب��ة وأهالي المنطق��ة والوافدين 
للع�الج من أنح�������اء سوري�����ة، 

وتض���م /250/ س����ري�����رًا
تخصصي��ة   عي��ادة  و/13/ 

واس���تش������اري�������ة 
و/5/ غرف عملي���ات

 

باإلضافة إلى أقس��ام : المعاينات 
 – التنظي��ر   – األش��عة   – الخاص��ة 
المخابر – مركز إعادة التأهيل – اإلسعاف 

– واألقسام األخرى.
كم��ا تض��م مدرجًا وقاع��ات درس��ية للطلبة 
و األطب��اء المتدربي��ن، م��زودة بأح��دث وس��ائل 

التعليم و التدريب.

برنامج سالمتك للتأمين الصحي:
حرص��ًا من الجامعة عل��ى تقديم أفضل رعاية صحية 
ألبنائه��ا الطلبة تم التعاقد مع ش��ركة للتأمين 
 )100%( كامل��ة  تغطي��ة  تضم��ن  الصح��ي 
لمصاري��ف المعالج��ة واالس��عاف واألدوية 
ف��ي   )90%( ومخاب��ر  وأش��عة   )75%(
مش��فى جامعة القلم��ون الخاصة 
وتغطية تصل إلى )%50( خارج 
نطاق مشفى الجامع������ة .



مديرية العالقات العامة واألندية:
تعن��ى مديري��ة العالقات العام��ة واألندي��ة بتوفير البيئة المناس��بة 
للحي��اة الجامعية المتكاملة وفق منظور حضاري وعصري من خالل 
تنمي��ة وصقل مواهب الطالب الثقافي��ة واالجتماعية والرياضية 
والفنية، حيث يمكن للطالب ممارس��ة النش��اط الذي يتفق    
وهواياته بانتسابه إلى أحد األندية الطالبية في المديرية.
الجامع��ة جمي��ع مس��تلزمات  وتض��م منش��آت 
األنش��طة المختلف��ة م��ن مالع��ب لك��رات القدم 
والسلة والطائرة والمضرب والريشة الطائرة، 
ومضم��ار للفروس��ية، كما تض��م صاالت 
األجس��ام  وكم��ال  البدني��ة  اللياق��ة 
وتن��س  والبلي��اردو  واأليروبي��ك 

الطاولة، وقاعة للشطرنج.
وتنظ��م المديرية س��نويًا 
العديد من الفعاليات 
واألنشط����������������ة، 
إل��ى  باإلضاف��ة 
المب����اري�������ات 
والمس��ابقات بي��ن 
كليات الجامعة، وأيضًا 

مع الجامع���ات األخ�������رى.
مركز مهارات ومهن:

تأس��س مركز مه��ارات ومهن 
باتفاقية بين جامعة القلمون الخاصة 
ومشروع تيمبوس التابع لالتحاد األوروبي، 
بهدف  بناء وتنمية المهارات العصرية الالزمة 
لألف��راد ف��ي العم��ل، ع��ن طري��ق تنفي��ذ دورات 
تدريبي��ة قصي��رة وطويل��ة األم��د لس��د الفج��وة بين 
التعليم األكاديمي وس��وق العمل، ليتمكن الطالب من 
خ��الل ال��دورات التدريبية الت��ي يقدمها المرك��ز من الحصول 

على أفضل فرصة عمل بعد التخرج.
ويت��م اإلع��الن ع��ن ه��ذه الفعالي��ات م��ن خ��الل موق��ع الجامعة 

اإللكتروني، والفيسبوك ولوحات اإلعالن في الجامعة.
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مديرية اإلعالم واإلعالن:
 تقدي��را ألهمي��ة اإلع��الم م��ن حي��ث التأثي��ر في مختل��ف نواح��ي الحياة 

االجتماعي��ة والعملي��ة، ودوره ف��ي رف��د العل��م وتوثيق��ه، فقد أنش��أت 
جامع��ة القلمون الخاصة المركز اإلعالمي لالنت��اج والتدريب اإلذاعي 

والتلفزيون��ي ف��ي نيس��ان 2008، ليك��ون األول والفري��د عل��ى 
المحلي��ة  التعليمي��ة  والمؤسس��ات  الجامع��ات  مس��توى 

واإلقليمية ورافدا مهمًا من روافد العلم في هذا الصرح 
الحض��اري الكبير، وخطوة رائ��دة تهدف إلى توظيف 

الوس��ائل اإلعالمي��ة الرقمي��ة والحديث��ة داخ��ل 
الجامع��ة وخارجه��ا ف��ي مختل��ف المجاالت. 

يتمت��ع المرك��ز ببيئ��ة عم��ل متكاملة، 
تضم وس��ائل حديثة وك��وادر فنية 

مؤهل��ة، ويه��دف إل��ى تغطية 
واألي��ام  الن��دوات  كاف��ة 

واألنش��ط���ة  العلمي��ة، 
الت��ي  والفعالي��ات 

تنظمه����������ا 
الجامعة بحرفية 

عالي��ة،  مهني���������ة 
ومونت��اج الفيديوه��ات ، 

إضافة إلى أعمال التصميم 
الغرافيكي )مطبوعات وإعالنات( 

وتحرير األخبار لصفحات الجامعة 
على مواقع التواصل.

األمن والسالمة :
تنظ��ر جامع��ة القلم��ون الخاص��ة ل��كل 

منتس��بيها س��واء من الطالب أو كادر تدريسي 
أو إداري ب��كل العناي��ة واالهتم��ام ،والح��رص عل��ى 

راحته��م وأمنهم ،ل��ذا أوجدت الجامع��ة نظامًا متكاماًل 
لألمن والس��المة ونظام إن��ذار حرائق، وتتوف��ر هذة األنظمة 

العالي��ة التقنية ف��ي كافة األبنية الجامعية س��واء التعليمية 
أو المخصصة للس��كن، كما أن عناصر األم��ن الجامعي يتواجدون 

على مدار 24 ساعة ، لالطمئن�ان عل�ى س���المة الجم�������ي�ع .



الشكاوى والمقترحات:
يمكن للطالب تقديم أي شكوى خطية 

حسب التسلسل إلى :
- عميد الكلية

- أمين الجامعة 
- نائب رئيس الجامعة

   للشؤون الطالبي��ة واإلداري�ة
- رئيس الجامع���ة
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