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 جميع على وينطبق   1121 عام الثّاني تشرين 21 يوم من بدًءا أي نشره، يوم منذ الحاليّ  التّنظيم مفعول يسري

ّراسات وقسم الع لوم، قسم التَّربية، قسم) الك ليَّة في يدرسون الذين الطَّالب  الّسابقة األنظمة ي لغي وهو( الع ليا الد 

 .سابقًا الك ليَّة في المفعول سارية كانت التي

 تنظيمّحياةّالط البّتعليمات

 لجنةّقُبولّالطُّالبّالُجُدد إجراءات

 تعريفاتّ.أ

ل" ِّراسة، وعبِّأ استمارة تسجيل -"ُمسجَّ ه بطلب للد  ودفع ُرسوَم ( واستوفى الُمستندات المطلوبة)ُمرشَّح توجَّ

 .التِّسجيل

الُمتَّفق عليها في جميع أقسام الُكليَّة، وتلقِّى إشعاًرا بالقُبول من حسب اإلجراءات ُمنتََظًما َمْن قُب َل تلميذًا -"مقبول"

 .ق سم التِّسجيل

، أو شرط استيفاء ُمتطلِّبات القُبول، -"مقبول بشروط" ِّراسة، وقُب َل تلميذًا منتَظًما بشرط أكاديميِّ َل للد  ُمرشَّح تسجَّ

 .تِّسجيلوحَصَل هذا الُمرشَّح على إشعار بالقُبول المشروط من ق سم ال

ب"  .َسدَّد ُمقدَّم القسط التِّعليميِّ مقبول، ومقبول بشروط -"ُمنتَس 

ب التََحَق بإحدى الدِّورات، وأعدَّ برنامًجا تعليميًّامُ -"طالب"  .نتَس 

 

لين النَّظرّفيّطلبات. ب لّال ذينّيستوفونُّشروطّالقُبول الُمسج   للَّقبّاألوَّ

يُصدُر قسم بعد تسجيل ُمعطيات الُمرشَّح، والتأكُّد من أصالة المستندات حسب أنظمة القسم، -ق سم العُلوم. 1

ُل إشعاًرا بالقُبول التِّسجيل  فض( ُمرفقًا به قسيمة دفع ُمقدَّم القسط الجامعي)للطِّالب المقبول ويُرس   .أو إشعاًرا بالرَّ

عالمة البسيخومتري، وشهادة )ت المستندا أصالة من والتأكُّد الُمرشَّح، ُمعطيات تسجيل بعد-قسم التِّربية .2

 .يدعو قسم التِّسجيل صاحب الطَّلب إلى ُمقابَلة للقُبول( البجروت األصليِّتين

لين .3 ل الذين ال يستوفون ُشروَط القُبول النِّظُر في طلبات المسجِّ تُعطى لهؤالء الُمرشِّحين إمكانيَّة : للِّقب األوَّ

 .التِّسجيل والقُبول-لمناقشة لجنة االستثنائيِّينوذج طلب تعبئة نم

ُل قسم التِّسجيل إشعاًرا بالقُبول .4 ل، بناًء على قرار اللِّجنة/يُبل غ ويُرس  فض للُمسجِّ  .الرِّ

 

لينّ.ج  لل قبّالث اني الن ظرّفيّطلباتّالُمسج 

 :إجراءات القُبول

ل/المطلوبة لتكوين ملفِّ ُمرشِّحقسم التِّسجيل مسؤول عن عمليَّة التِّسجيل، وجمع الموادِّ . 1  .ُمسجَّ

ِّزة إدارة اللِّقب الثِّاني إلكمال عمليَّة التِّصنيف. 2   .تُحاُل ملفِّات المرشَّحين إلى ُمرك 

  .في حالة استوفى الملفُّ الشُّروط الُمحدَّدة، يُستدعى الُمرشَّح لُمقابَلة شخصيَّة. 3

ِّزات إدارة اللِّقب الثِّاني قوائم. 4 لَبَة المقبولين تُحيُل ُمرك  رين إلى قسم التِّسجيل كي /المرفوضين/بأسماء الطَّ المنتَظ 

لين َل إشعارات حسب الُمسجَّ  .يُرس 


