عامّ
ي منذ يوم نشره ،أي بد ًءا من يوم  21تشرين الثّاني عام  1121وينطبق على جميع
يسري مفعول التّنظيم الحال ّ
ال َّ
طالب الذين يدرسون في الكليَّة (قسم التَّربية ،قسم العلوم ،وقسم الدّراسات العليا) وهو يلغي األنظمة السّابقة
التي كانت سارية المفعول في الكليَّة سابقًا.

تعليماتّتنظيمّحياةّالطالب
إجراءات لجنةّقُبولّال ُّ
طالبّال ُجدُد
أّ .تعريفات
" ُمس َّجل"ُ -مر َّ
سوم
شح تو َّجه بطلب للدِّراسة ،وعبِّأ استمارة تسجيل (واستوفى ال ُمستندات المطلوبة) ودفع ُر َ
التِّسجيل.
"مقبول"َ -م ْن قُب َل تلميذًا ُمنت َ َ
إشعارا بالقُبول من
ظ ًما حسب اإلجراءات ال ُمتَّفق عليها في جميع أقسام ال ُكليَّة ،وتلقِّى
ً
قسم التِّسجيل.
"مقبول بشروط"ُ -مر َّ
ي ،أو شرط استيفاء ُمتطلِّبات القُبول،
شح تس َّج َل للدِّراسة ،وقُب َل تلميذًا منت َظ ًما بشرط أكاديم ِّ
ص َل هذا ال ُمر َّ
شح على إشعار بالقُبول المشروط من قسم التِّسجيل.
وح َ
ي.
" ُمنت َسب"-مقبول ،ومقبول بشروط َ
سدَّد ُمقدَّم القسط التِّعليم ِّ
"طالب"ُ -منت َسب الت َ َحقَ بإحدى الدِّورات ،وأع َّد برنام ًجا تعليميًّا.
قبّاألولّالذينّيستوفونّشُروطّالقُبول
ب .النَّظرّفيّطلبات ال ُمسجلين ل َّل
َّ
 .1قسم العُلوم-بعد تسجيل ُمعطيات ال ُمر َّ
ُصدر قسم
شح ،والتأ ُّكد من أصالة المستندات حسب أنظمة القسم ،ي
ُ
إشعارا بالقُبول لل ِّ
بالرفض.
طالب المقبول ( ُمرفقًا به قسيمة دفع ُمقدَّم القسط الجامعي) أو
التِّسجيل ويُرس ُل
إشعارا َّ
ً
ً
 .2قسم التِّربية-بعد تسجيل ُمعطيات ال ُمر َّ
شح ،والتأ ُّكد من أصالة المستندات (عالمة البسيخومتري ،وشهادة
البجروت األصليِّتين) يدعو قسم التِّسجيل صاحب ال َّ
طلب إلى ُمقابَلة للقُبول.
شرو َ
ط القُبول :تُعطى لهؤالء ال ُمر ِّ
األول الذين ال يستوفون ُ
شحين إمكانيَّة
 .3النِّ ُ
ظر في طلبات المس ِّجلين للِّقب َّ
تعبئة نموذج طلب لمناقشة لجنة االستثنائيِّين-التِّسجيل والقُبول.
الرفض لل ُمس ِّجل ،بنا ًء على قرار اللِّجنة.
 .4يُبلغ ويُرس ُل قسم التِّسجيل
إشعارا بالقُبولِّ /
ً
جّ .النظرّفيّطلباتّال ُمسجلين للقبّالثاني
إجراءات القُبول:
ملف ُمر ِّ
شحُ /مس َّجل.
 .1قسم التِّسجيل مسؤول عن عمليَّة التِّسجيل ،وجمع الموا ِّد المطلوبة لتكوين ِّ
شحين إلى ُم ِّ
 .2تُحا ُل ملفِّات المر َّ
ركزة إدارة اللِّقب الثِّاني إلكمال عمليَّة التِّصنيف.
شروط ال ُمحدَّدة ،يُستدعى ال ُمر َّ
الملف ال ُّ
شح ل ُمقا َبلة شخصيَّة.
 .3في حالة استوفى
ُّ
ركزات إدارة اللِّقب الثِّاني قوائم بأسماء ال َّ
 .4تُحي ُل ُم ِّ
طلَ َبة المقبولين/المرفوضين/المنتَظرين إلى قسم التِّسجيل كي
يُرس َل إشعارات حسب ال ُمس َّجلين.

