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لعمادة القبول والتسجیل دور حیوي في حیاة الطالب الجامعیة لكونھا بوابة دخول الطالب للجامعة من بعد الثانویة العامة وحتى تخرجھ منھا مسلحا بسالح العلم والمعرفة  ...المزید > 

 

نظام الدراسة في السنة التحضیریة

 

القبول :

یكون القبول في أحد المسارین (الصحي أو الھندسي) حسب شروط القبول المقرة من قبل مجلس الجامعة والمعلنة في حینھ

یكون القبول سنوي (بدایة كل عام دراسي) على برنامج السنة التحضیریة ویجوز لمجلس الجامعة االستثناء من ذلك

یحق للطالب تغییر مقر دراستھ بعد دراسة فصل واحد على األكثر على نفس مساره الذي قبل علیھ شریطة وجود مقاعد شاغرة من القبول واستیفاء الطالب ألدنى نسبة موزونة

للمقر المطلوب التحویل الیھ

 

التسجیل :

یسجل للطالب في السنة التحضیریة كامل مقررات المستوى دون النظر إلى المعدل التراكمي

ال یسمح للطالب باالعتذار عن دراسة مقرر أو أكثر خالل دراستھ للسنة التحضیریة

جمیع مقررات السنة التحضیریة تدخل ضمن المعدل التراكمي العام للخطة المخصص علیھا الطالب بعد إنھائھ السنة التحضیریة أو المحول إلیھا قبل إنھائھ السنة التحضیریة

ال یجوز لطالب السنة التحضیریة في جامعة الجوف دراسة أي مقرر من الخطة الدراسیة كطالب زائر في جامعة أخرى

یعامل طالب السنة التحضیریة للتسجیل في الفصل الصیفي معاملة الطالب الجامعي غیر المتوقع تخرجھ من حیث العبء الدراسي وفترة التسجیل واالعتذار عن الفصل الصیفي

 

التحویل بین مسارات السنة التحضیریة :

یجوز للطالب التحویل بین مسارات السنة التحضیریة بعد الفصل الدراسي األول من قبولھ بالجامعة كحد أقصى شریطة وجود مقاعد شاغرة من القبول واستیفاء الطالب ألدنى

نسبة موزونة للمسار المطلوب التحویل الیھ لمرة واحدة فقط، على أن یتم ذلك خالل فترة التحویل المقرة في التقویم الجامعي، وال یحسب ذلك من ضمن حركات التحویل

المنصوص علیھا في المادة السادسة واألربعین من الئحة الدراسة واالختبارات

تتم المفاضلة بین الطالب الراغبین بالتحویل إلى نفس المسار على حسب النسبة الموزونة للقبول ووفقاً للمقاعد الشاغرة في كل مسار

 

التخصیص في الكلیات بعد االنتھاء من السنة التحضیریة :

التخصیص في الكلیات الصحیة یكون بعد اجتیاز جمیع مقررات المسار الصحي في السنة التحضیریة بمعدل ال یقل عن 2 من 5

التخصیص في كلیتي الھندسة وعلوم الحاسب والمعلومات وقسمي علوم الحاسب والمعلومات بكلیتي العلوم واآلداب في طبرجل والقریات یكون بعد اجتیاز جمیع مقررات المسار

الھندسي في السنة التحضیریة بمعدل ال یقل عن 2 من 5

یكون التخصیص في بدایة كل فصل دراسي باستثناء الكلیات التي تشترط أن یكون التخصیص علیھا سنویاً وفق التخصصات والكلیات المتاحة للتخصیص وكذلك المقاعد

الشاغرة المقرة من قبل مجلس الجامعة

 

التحویل من السنة التحضیریة لطالب جامعة الجوف :

یحق للطالب التحویل إلى الكلیات التي ال تشترط سنة تحضیریة قبل إنھائھ السنة التحضیریة وفق المقاعد الشاغرة لدى الكلیات شریطة تحقیق معاییر القبول للفصل الدراسي الحالي أو

السابق ان لم یكن ھناك قبول

 

التحویل إلى السنة التحضیریة من خارج جامعة الجوف :

یجوز قبول تحویل الطالب من خارج جامعة الجوف إلى السنة التحضیریة وفق المعاییر التالیة :

التحویل یكون فقط على نفس المسار التحضیري الذي یدرسھ الطالب في الجامعة المراد التحویل منھا

على الطالب المحول إلى السنة التحضیریة دراسة كامل مقررات السنة التحضیریة، وال یجوز معادلة أي مقرر سبق وأن درسھ الطالب خارج جامعة الجوف

دراسة فصل دراسي واحد على األقل في جامعة معترف بھا لدى وزارة التعلیم

تحقیق شروط القبول الخاصة بالطالب المستجدین في المسار المراد التحویل إلیھ في حینھ أو أقرب فصل دراسي تم القبول علیھ في السنة التحضیریة

تحقیق المعدل المطلوب للتحویل الخارجي المنصوص علیھ في المادة الثانیة واألربعین من الئحة الدراسة واالختبارات بجامعة الجوف

أي شروط أخرى یحددھا مجلس عمادة السنة التحضیریة وتعلن في حینھ
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التأجیل واالعتذار واالنقطاع عن الدراسة :

المدة النظامیة للدراسة في السنة التحضیریة فصالن دراسیان ویعطى الطالب فصالً استثنائیاً ثالثاً إلنھاء متطلبات السنة التحضیریة، وال یحتسب الفصل الصیفي من المدة

النظامیة للدراسة في السنة التحضیریة، ولمجلس عمادة السنة التحضیریة في الحاالت الخاصة االستثناء من ذلك

الطالب المتعثرون في السنة التحضیریة یتم تحویلھم لألقسام التي ال تشترط سنة تحضیریة وفق المقاعد الشاغرة لدى الكلیات، شریطة تحقیق معاییر القبول للفصل الدراسي

الحالي أو السابق ان لم یكن ھناك قبول

 

التحویل إلى السنة التحضیریة من داخل جامعة الجوف :

ال یجوز التحویل لطالب الكلیات األخرى بجامعة الجوف إلى السنة التحضیریة

 

التعثر في السنة التحضیریة :

المدة النظامیة للدراسة في السنة التحضیریة فصالن دراسیان ویعطى الطالب فصالً استثنائیاً ثالثاً إلنھاء متطلبات السنة التحضیریة، وال یحتسب الفصل الصیفي من المدة

النظامیة للدراسة في السنة التحضیریة، ولمجلس عمادة السنة التحضیریة في الحاالت الخاصة االستثناء من ذلك

الطالب المتعثرون في السنة التحضیریة یتم تحویلھم لألقسام التي ال تشترط سنة تحضیریة وفق المقاعد الشاغرة لدى الكلیات، شریطة تحقیق معاییر القبول للفصل الدراسي

الحالي أو السابق ان لم یكن ھناك قبول

 

التحویل بین الكلیات التي تشترط السنة التحضیریة :

ال یجوز للطالب التحویل إلى كلیات تشترط السنة التحضیریة من خارج كلیات المسار الذي درسھ في السنة التحضیریة

یجوز للطالب المخصص في أحد الكلیات التحویل إلى كلیة أو قسم آخر من داخل كلیات وأقسام المسار الذي درسھ في السنة التحضیریة، شریطة أن یكون قد درس فصل دراسي

واحد على األقل في التخصص المخصص علیھ وحقق معاییر التحویل للقسم المراد التحویل إلیھ وبما ال یخالف المادتین السادسة واألربعون والثامنة واألربعون من الئحة الدراسة

واالختبارات لجامعة الجوف

 

الكلیات المتاحة بعد اجتیاز برنامج السنة التحضیریة

 

كلیة الطب
كلیة طب األسنان

كلیة الصیدلة
كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة

كلیة علوم الحاسب والمعلومات
كلیة الھندسة

 
العودة للخلف 

روابط تھمك

جامعة الجوف 
البوابة االلكترونیة 
نظام البالك بورد 

بیانات االتصال

ھاتف : ------ (--)

dar@ju.edu.sa : برید الكتروني

تابعونا عبر قنواتنا التالیة
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