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نظام الدراسة
في السنة التحضيرية
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القبول:
- يقبــل الطالــب فــي الســنة التحضيريــة وفــق الشــروط التــي تنــص عليهــا عمــادة 

القبــول والتســجيل فــي حينــه تنافســيًا.

التسجيل:
- يســجل للطالــب غيــر المنــذر أكاديميــًا فــي الســنة التحضيريــة كامــل مقــررات 

المســتوى دون النظــر الــى المعــدل الدراســي.

- ال يسمح للطالب بحذف مقرر خالل دراسته للسنة التحضيرية.

- جميــع مقــررات الســنة التحضيريــة تدخــل ضمــن المعــدل التراكمــي العــام للخطــة 

المخصــص عليهــا الطالــب باســتثناء مقــرري اللغــة االنجليزيــة 001 و 002 والتــي درجاتهــا 

ال تســتخدم اال بالتخصيــص فقــط وتلغــى مــن المعــدل بعدذلــك.

- ال يجــوز لطالــب الســنة التحضيريــة فــي جامعــة الجــوف دراســة أي مقــرر مــن الخطــة 

الدراســية كطالــب زائــر فــي جامعــة أخــرى.

التخصيص يف مسارات السنة التحضريية:
- يتــم تخصيــص طلبــة الســنة التحضيريــة فــي أحــد المســارين  )الصحــي أو الهندســي 

العلمــي ( بعــد اجتيــاز كامــل مقــررات المســتوى األول وبمعــدل ال يقــل عــن 2 .

ــق  ــي) وف ــي العلم ــي أو الهندس ــارين (الصح ــد المس ــي أح ــص ف ــون التخصي - أن يك

ــة: ــنة التحضيري ــن الس ــتوى األول م ــاز المس ــد اجتي ــة بع ــية التالي ــر التنافس المعايي

* المعدل الفصلي في المستوى األول ويمثل 70 .% .

* النســبة المكافئــة للطالــب فــي الثانويــة العامــة واختبــارات القــدرات والتحصيلــي 

وتمثــل 30  % ) 30 % للثانويــة العامــة تخصــص علــوم طبيعيــة، 30 % للقدرات علمي، 

40 % ل لالختبــارات التحصيلــي علمــي ( .

* رغبة الطالب.

* المقاعد الشاغرة .
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التخصيص يف الكليات بعد االنتهاء من السنة التحضريية
التخصيــص فــي الكليــات التــي تشــترط الســنة التحضيريــة يشــترط اجتيــاز جميــع مقــررات 

الســنة التحضيريــة بمعــدل ال يقــل عــن 2 مــن 5 .
ــة بعــد انتهــاء الفصــل الدراســي الثانــي أو  - يكــون التخصيــص لمــن اجتــاز الســنة التحضيري
الفصــل الصيفــي أو الفصــل األول مــن العــام الجديــد للطــالب المتعثريــن غيــر كليــة الطــب 
وطــب األســنان  وفقــا لتخصصــات والكليــات المتاحــة للتخصيــص وكذلــك المقاعــد الشــاغرة.

- ال يحتسب التخصيص من ضمن حركات التحويل للطالب .
 

التحويل بني مسارات السنة التحضريية
انتهــاء عمليــة  بعــد  التحضيريــة  الســنة  فــي  المســارات  بيــن  التحويــل  للطالــب  يجــوز  ال 
التخصيــص اال فــي حالــة وجــود مقاعــد شــاغرة واســتيفاء الطالــب ألدنــى معــدل للمســار 
المطلــوب التحويــل عليــه علــى أن يتــم ذلــك قبــل نهايــة األســبوع الــذي يســبق الدراســة.

التحويل بني الكليات اليت تشرتط السنة التحضريية
- الطالــب المخصــص فــي إحــدى الكليــات يحــق لــه التحويــل الــى كليــة أخــرى إذا حصــل علــى 
موافقــة الكليــة المــراد التحويــل إليهــا بعــد إنهائــه فصــل دراســي واحــد علــى األقــل ولــو 
كان التخصيــص علــى هــذه الكليــة مــن مســارمختلف، وبمــا ال يخالــف المادتيــن السادســة 

واألربعــون والثامنــة واألربعــون مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات لجامعــة الجــوف.

التحويل من السنة التحضريية لطالب جامعة اجلوف
ــه الســنة  ــة قبــل إنهائ ــات التــي ال تشــترط ســنة تحضيري ــى الكلي ــل ال ــب التحوي يحــق للطال

ــات. ــا الكلي ــي تطلبه ــروط الت ــر والش ــق المعايي ــريطة تحقي ــة ش التحضيري

التحويل إىل السنة التحضريية من خارج جامعة اجلوف
- يجــوز قبــول تحويــل الطالــب مــن خــارج جامعــة الجــوف إلــى الســنة التحضيريــة وفــق المعايير 

التالية:
* التحويل يكون فقط على المستوى األول في السنة التحضيرية.

* إجتياز فصل دراسي واحد على األقل في جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم.
* تحقيــق شــروط القبــول الخاصــة بالطــالب المســتجدين فــي حينــه أو أقــرب فصــل دراســي 

ــة . تــم القبــول عليــه فــي الســنة التحضيري
* أي شروط أخرى يحددها مجلس عمادة السنة التحضيرية وتعلن في حينه..
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التأجيل واالعتذار واالنقطاع عن الدراسة
ا- يحــق للطالــب التأجيــل أو االعتــذار عــن الدراســة فــي الســنة التحضيريــة لمــدة فصــل 

دراســي واحــد فقــط.
- ال يســمح للطالــب باالعتــذار إال عــن كامــل مقــررات المســتوى الدراســي خــالل دراســته 

للســنة التحضيريــة وبحــد أقصــى مــرة واحــدة.
للمــادة  التحضيريــة وفقــًا  الســنة  فــي  الدراســة  عــن  المنقطــع  الطالــب  يعامــل   -

الجــوف. لجامعــة  واالختبــارات  الدراســة  الئحــة  مــن  عشــرة  الســابعة 

التعثر يف السنة التحضريية
وضــع المعاييــر التــي بموجبهــا يتــم اســتبعاد الطــالب مــن الســنة التحضيريــة وتتمثل 

فــي اآلتي:
* الحصول على إنذارين متتاليين.

* التعثر في أحد مقررات اللغة االنجليزية لمرتين متتاليتين.
-* عــدم التمكــن مــن اجتيــاز الســنة التحضيريــة لمــدة ثالثــة فصــول دراســية وال يدخــل 

مــن ضمنهــا فصــل التأجيــل واالعتــذار والفصــل الصيفــي.
- الطــالب المتعثريــن فــي الســنة التحضيريــة يتــم تحويلهــم للكليــات التي ال تشــترط 

ســنة تحضيريــة شــريطة تحقيــق المعايير والشــروط التــي تطلبهــا الكليات.




