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ة اعتبارًا من مطلع العام اجلامعي لطلبة الباكلوريوس املقبولني يف جامعة الطفيةل التقني تعلاميت الس نة التحضريية

9102/9191  

م04/9/9102 املؤّرخ بـقرار جملس التعلمي العايل ل استناداً صادرة عن جملس العمداء   

 

 : ١املادة 

لطلبة الباكلوريوس املقبولني يف جامعة الطفيةل التقنية اعتبارًا  الس نة التحضريية )تعلاميت تسمى هذه التعلاميت

ويعمل هبا اعتبارا من بداية الفصل ادلرايس الأول من العام اجلامعي ( 9102/9191من مطلع العام اجلامعي 

9102/9191. 

 

  :٢املادة 

ادانه ما مل تدل القرينة عىل خالف يكون لللكامت التالية حيامث وردت يف هذه التعلاميت املعاين اخملصصة لها 

 ذكل.

 جامعة الطفيةل التقنية.اجلامعة: 

 رئيس اجلامعة.الرئيس: 

 انئب الرئيس للشوون الااكدميية. انئب الرئيس:

 مدير دائرة القبول والتسجيل: املدير

 اخلطة ادلراس ية للس نة التحضريية املعمتدة من جملس العمداء. اخلطة ادلراس ية: 

 وعضوية معداء اللكيات واملدير.برئاسة انئب الرئيس املشلكة بقرار من الرئيس ة الس نة التحضريية جلن اللجنة:

 أأسس القبول

 :3املادة 

 يمت قبول الطلبة امللتحقني يف الس نة التحضريية س نواًي يف اكفة التخصصات يف مجيع الربامج يف بداية -أأ 

 العام اجلامعي.
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الطالب حبيث تتطابق مع رسوم التخصص وحسب الربانمج يمت حتصيل رسوم الس نة التحضريية من  -ب

 والفئة اليت يتبع لها الطالب.

تعمتد اجلامعة قوامئ الطلبة املقبولني يف الس نة التحضريية لدلراسة عىل الربانمج العادي اليت ترسل من   -ج

يمت قبول الطلبة فيه قبل وحدة تنس يق القبول املوحد يف الوزارة أأو القبول املبارش، اما الربانمج املوازي ف 

 يف الس نة التحضريية مبارشة يف اجلامعة وحسب التعلاميت النافذة.

 دراسة س نة أأو أأكرث من اخلطة ادلراس ية  اهنو أأ يس تثىن من دراسة الس نة التحضريية الطلبة اذلين   -د

 وطلبة التجسري.وطلبة الربانمج ادلويل وطلبة التبادل الثقايف 

 التسجيل واملواظبة

 :4املادة 

جبارية مجليع الطلبة املقبولني يف خمتلف الربامج -أ  .تعترب الس نة التحضريية ا 

تدرس مساقات الس نة التحضريية عىل مدى فصلني )الفصل ادلرايس الأول و الفصل ادلرايس الثاين(  -ب

 فقط، وتعلن النتاجئ قبل بداية الفصل الصيفي.

 .تدّرس مجيع مساقات الس نة التحضريية داخل اجلامعة -ج

ضريية )ابس تثناء مساقات امتحاانت املس توى ومساقات التحز معادةل أأي من مساقات الس نة ال جيو  -د

درسها الطالب سابقًا من جامعات أأخرى أأو من نفس اجلامعة قبل اليت اجلامعة اال جبارية والاختيارية( 

 أأو بعد التحاقه ابجلامعة.

ن املادة معامةل الطالب الطالب املنسحب مال جيوز للطالب الانسحاب من أأي مساق ويعامل  -ه

 .الراسب يف املادة ويرّصد هل الصفر اجلامعي

 س نة التحضريية.فصيل ال ال جيوز تأأجيل ادلراسة خالل أأي فصل من  -و

 .الطالب ملزم ابلتسجيل حلزم مساقات الس نة التحضريية حسب اخلطة ادلراس ية -ز

 حتسب الس نة التحضريية مضن احلد الأعىل لس نوات التخرج.  -ح
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 الامتحاانت والعالمات

              :5املادة 

يُعنّيّ رئيس القسم اذلي يطرح املادة منسقًا للمواد متعددة الشعب اليت يُّدرسها أأكرث من مدرس واحد، أأ. 

 تكون هممته تنس يق عقد الامتحاانت املشرتكة وذكل ابلتعاون مع مدريّس املادة.

من النتيجة الهنائية عىل أأن جُيرى اختباران فصليان حتريراين عىل  %51خيصص لأعامل الفصل ادلرايس ب. 

 .ويُعقد هذان الامتحاانن مبا ينسجم مع موعدي عقد الامتحانني الأول والثاين يف التقومي اجلامعيالأقل، 

ذا أأمكل مجيع مساقات هذه الس نة بنجاح حسب تعلاميت ج.  يُعترب الطالب انحجًا يف الس نة التحضريية ا 

 (.%01ومبُعدل ترامكي ال يقل عن ) ،اجلامعة

ذا رسب الطالب يف أأي مند.  عليه  %01أأو حصل عىل معّدل أأقل من مساقات الس نة التحضريية  ا 

ىل ختصص  .)موازي/عادي( يف اجلامعة وحسب برانجمه أ خر  الانتقال ا 

ذا تغيب الطالب عن موعد عقد الامتحان الهنايئ فعليه تقدمي عذر قهري أأو مريض لعميد اللكية اليت  و. ا 

ويعقد الامتحان التمكييل  من موعد عقد الامتحان الهنايئ, ساعة 79يتبع لها املساق خالل مدة أأقصاها 

الس نة التحضريية يف حاةل قبول العذر من  خالل أأس بوعني من انهتاء عقد أ خر امتحان يف ذكل الفصل من 

 العميد.

 أأسس توزيع الطلبة عىل التخصصات

 :0املادة 

بنتاجئ الطلبة الناحجني ال صدار  املديرلرئيس من قبل لبعد اعامتد املعدالت من قبل اللجنة، يمت التنسيب  أأ.

عالن النتاجئ وأأسامء الطلبة املقبولني يف ختصصاهتم  قبل من املوافقة عىل القبول يف التخصص املطلوب، ويمت ا 

 يف اجلامعة قبل بدء الفصل الصيفي. املدير
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غاية يف يمت التقدم بطلب التحاق خاص الختيار التخصص املطلوب من خالل تعبئة منوذج يعد لهذه الب. 

 اال جراءات التنفيذية لقبول وفرز الطلبة املقرر. منتصف الفصل ادلرايس الثاين وحسب

ج. يمت قبول وتوزيع الطلبة اذلين مل جيتازوا الس نة التحضريية بنجاح عىل خمتلف اللكيات يف اجلامعة، وفقًا 

 لأسس الانتقال بني التخصصات الأخرى.

د )ج( أأعاله زايدة عىل اال عداد املقرر قبولها والطاقة الاستيعابية املقررة د. يكون قبول وتوزيع الطلبة يف البن

  من هيئة اعامتد مؤسسات التعلمي العايل وضامن جودهتا.

 : 7املادة 

ومبا ال يتناىف مع هذه  ظمة والتعلاميت والأسس النافذة يف اجلامعة عىل طلبة الس نة التحضرييةالأنتطبق 

 .التعلاميت

 

 :8املادة  

 يبت جملس العمداء احلاالت اليت مل يرد فهيا نص يف هذه التعلاميت ويف اال شاكالت اليت تنشأأ عن تطبيقها.

 

  :2املادة 

 ملكفون بتنفيذ أأحاكم هذه التعلاميت. املديرالرئيس وانئب الرئيس والعمداء و 

 

 


