


مقدمـــــة 

أعزائي الطالب: 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،، 

یسرنا أن نرحب بكم في البنامج التأسیسي العام في الكلیة التقنیة بشناص. 

یھـدف الـبرنـامـج الـتأسـیسي الـعام لـتأھـیل الـطالب لـإللـتحاق بـالـتخصصات الـمختلفة 

عـن طـریـق تـدریـس مـھارات الـلغة اإلنجـلیزیـة والـریـاضـیات وتـقنیة الـمعلومـات. 

ویحــظى الــطالــب فــي ھــذا الــبرنــامــج بــالــمھارات الــتي تــتوافــق مــع احــتیاجــات 

التخصصات األكادیمیة وتلبي احتیاجات سوق العمل. 

عزیزي الطالب: 

نـضع بـین یـدیـك ھـذا الـدلـیل وھـو الـمرشـد لـك كـطالـب مـقید بـالـكلیة حـیث یـحتوي عـلى 

تـفاصـیل الـبرامـج الـدراسـیة فـي الـمركـز مـن حـیث المسـتویـات والـمھارات والـساعـات 

الـتدریسـیة وأنـظمة الـتقییم والـحضور والـغیاب وغـیره، ویـتطلب مـنك اإلطـالع عـلى 

محتویاتھ حتى تكون على معرفة تامة فیما یخص البرنامج التأسیسي العام. 

سائلین هللا أن یكتب لكم التوفیق والنجاح. 
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البرنامج التأسیسي العام: 

یـتعین عـلى الـطلبة قـبل اإللـتحاق بـالـتخصصات الـتي تـطرحـھا الـكلیة الـتقنیة بـشناص 

دخـول الـبرنـامـج الـتأسـیسي الـذي ھـو عـبارة عـن بـرنـامـج مـكثف فـي الـلغة اإلنجـلیزیـة 

باإلضافة إلى الریاضیات وتقنیة المعلومات.  

اللغة اإلنجلیزیة: 

یھـدف بـرنـامـج الـلغة اإلنجـلیزیـة إلـى تـطویـر وإكـساب مـھارات الـلغة اإلنجـلیزیـة لـدى 

الـطلبھ فـي الـكتابـة والـقراءة واإلسـتماع والتحـدث وذلـك بـما یـتناسـب مـع مـتطلبات 

الـتخصصات األكـادیـمیة وسـوق الـعمل، كـما یھـدف إلـى تـمكین الـطالب مـن تـحقیق 

مستوى متقدم من الكفاءة في مھارات التفكیر البناء ومھارات اإلتصال والتعلم. 

امتحان تحدید المستوى: 

عـند الـتحاق الـطالـب بـالـكلیة یجـلس المـتحان لتحـدیـد مسـتواه فـي الـلغة اإلنجـلیزیـة 

وذلـك خـالل األسـبوع األول مـن االلـتحاق بـالـكلیة، ویھـدف ھـذا اإلمـتحان إلـى تحـدیـد 

المسـتوى الـدراسـي الـذي یـلتحق بـھ الـطالـب، وال یـقیم الـطالـب فـیھ عـلى أسـاس 

النجاح والرسوب. وفترة اإلمتحان ساعتین، ویتكون من جزأین: 

• الجـزء األول یـتكون مـن 52 سـؤال اخـتیار مـن مـتعدد ویـركـز عـلى الـقواعـد 

النحویة في اللغة االنجلیزیة. 

أمـا الجـزء الـثانـي فـیحتوي عـلى أربـعة نـصوص تـحتوي عـلى فـراغـات یـقوم •

الطالب بوضع الكلمة المناسبھ في كل فراغ. 
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مستویات البرنامج التأسیسي: 

یـنقسم الـبرنـامـج الـتأسـیسي ألربـعة مسـتویـات وھـي المسـتوى األول، المسـتوى 

الثاني، المستوى الثالث، والمستوى الرابع. 

توزیع الطلبة حسب المستویات وفق نتیجة امتحان تحدید المستوى: 

یـتم تـصنیف الـطلبة الـحاصـلین عـلى الـعالمـة مـا بـین (صـفر – 100) ضـمن أحـد ھـذه 

المستویات كما ھو موضح أدناه: 

الـطالـب الـذي یحـرز %86 فـما فـوق فـي امـتحان تحـدیـد المسـتوى یجـلس لـإلمـتحان 

الـنھائـي للمسـتوى الـرابـع فـإن نـجح یـتقدم المـتحانـي مـادتـي تـقنیة الـمعلومـات 

والــریــاضــیات وإذا نــجح یــلتحق بــالــسنة األولــى الــتخصصیة واإل فــعلیھ إكــمال 

متطلبات السنة التأسیسیة المتبقیة. 
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الساعات التدریسیة في البرنامج التأسیسي حسب المستویات: 

التقییم في البرنامج التأسیسي: 

یـتم الـتقییم لـطلبة المسـتویـات الـمختلفة عـن طـریـق الـتقاریـر واالمـتحانـات الـقصیرة 

والمقابالت وامتحان منتصف الفصل وامتحان نھایة المستوى وذلك كاآلتي: 
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معاییر النجاح والرسوب في البرنامج التأسیسي : 

• یـعطى الـطالـب فـرصـة واحـدة فـقط إلعـادة الـفصل الـذي یـرسـب فـیھ طـوال دراسـتھ 

في البرنامج التأسیسي. 

• حـتى یـنتقل الـطالـب الـى المسـتوى الـالحـق البـد أن یـكون المجـموع الـكلي لـنتائـج 

اإلمـتحان الـفصلي 50 درجـة فـما فـوق وأن تـكون درجـة اإلمـتحان الـنھائـي 25 

درجة فما فوق كما ھو موضح في المثالین في الجدول التالي: 

معاییر اجتیاز الطالب للبرنامج التأسیسي العام بالكلیات التقنیة: 

یـتم تـوزیـع الـطالب فـي نـھایـة المسـتوى الـرابـع لـلبرنـامـج الـتأسـیسي عـلى 1.

أحـد الـبرامـج الـدراسـیة الـثالثـة وذلـك اسـتنادا عـلى أدائـھم والـعالمـات 

الفاصلة التي حصلوا علیھا لكل برنامج وفقا للجدول التالي: 
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مـواصـلة الـعمل بـاخـتبار الـدخـول لـلغة النجـلیزیـة لـطلبة الـتخصصات 2.

(PFET) إلـى أن یـتم الـفراغ تـمامـا مـن تخـریـج الـدفـعات الـقدیـمة 

للطالب في غضون سنتین (2016-2017 و 2018-2017).  

یـحق لـلطالب االرتـقاء إلـى بـرنـامـج دراسـي أعـلى فـي حـال اجـتیازھـم 3.

المسـتوى الـمطلوب لـلعالمـات فـي اخـتبار اآلیـلتس األكـادیـمي (بـالنسـبة 

لمسـتوى الـبكالـوریـوس و 4.5 بـالنسـبة لمسـتوى الـدبـلوم الـمتقدم) أو مـا 

یـعادلـھا فـي اخـتبار (iPT) شـریـطة اسـتیفاء مـتطلبات الـكلیة األخـرى 

عـلما بـأنـھ لـن یـعتد بـاخـتبار الـتوفـل الـذي یجـرى بـمعرفـة مـؤسـسة داخـلیة 

حیث أن اإلختبار ال یعد اختبارا دولیا. 

یـحق لـلطالب المسـتجدیـن الـذیـن حـصلوا عـلى الـعالمـة 5 فـي اخـتبار 4.

اآلیــلتس أو مــا یــعادلــھا فــي اخــتبار الــتوفــل اإلعــفاء مــن الــبرنــامــج 

الــتأســیسي لــلغة اإلنجــلیزیــة فــي حــال اســتیفائــھم لــمتطلبات مــادتــي 

الـریـاضـیات وتـقنیة الـمعلومـات لـلبرنـامـج وعـلیھ یـصبح ھـؤالء الـطالب 

مـؤھـلین لـدراسـة بـرنـامـج الـباكـالـوریـوس طـالـما كـانـوا مسـتوفـین 

المتطلبات األخرى الخاصة بالكلیات التقنیة. 

وبـالـمثل فـإنـھ یـحق لـلطالب المسـتجدیـن مـمن حـصلوا عـلى الـعالمـة 4.5 5.

فـي اخـتبار اآلیـلتس أو مـا یـعادلـھا فـي اخـتبار الـتوفـل اإلعـفاء مـن 

الـبرنـامـج الـتأسـیسي لـلغة اإلنجـلیزیـة فـي حـال اسـتیفائـھم لـمتطلبات 

مـادتـي الـریـاضـیات وتـقنیة الـمعلومـات لـلبرنـامـج وعـلیھ یـصبح ھـؤالء 
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الـطالب مـؤھـلین لـدراسـة بـرنـامـج الـدبـلوم الـمتقدم طـالـما كـانـوا مسـتوفـین 

المتطلبات األخرى الخاصة بالكلیات التقنیة. 

یـحق لـلطالب الـمتفوقـین (High Flyers) الـذیـن یـحصلون عـلى 86 6.

فـما فـوق فـي اخـتبار تحـدیـد المسـتوى أن یـتقدمـوا المـتحان اجـتیاز 

الـبرنـامـج الـتأسـیسي لـلغة االنجـلیزیـة الـمخصص لـمثل ھـؤالء الـمتفوقـین 

وسـیتم تـوزیـعھم عـلى أحـد الـبرامـج الـدراسـیة الـثالثـة اسـتنادا إلـى 

الـعالمـات الـفاصـلة الـتي یـحصلون عـلیھا (الـرجـاء مـراجـعة الجـدول 

أعاله.) 

وأمـا بـالنسـبة لـلطالب الـمتفوقـین الـذیـن یـحصلون عـلى أقـل مـن 50 فـي 7.

امـتحان اجـتیاز الـبرنـامـج الـتأسـیسي لـلغة االنجـلیزیـة سـیتعین عـلیھم 

دراسة المستوى الرابع للبرنامج التأسیسي العام.  

 Basic آلــیة اســتیفاء مــتطلبات مــادة الــریــاضــیات األســاســیة

Mathmatics وتـقنیة الـمعلومـات لـلسنة الـتأسـیسیة والـریـاضـیات 

الــــبحتة / الــــتطبیقیة Applied/ Pure Math لــــطلبة الــــسنة 

التأسیسیة: 

الجـدول الـتالـي یـوضـح عـدد الـساعـات الـمعتمدة والـتدریسـیة لـكل 1.

مقرر: 

�9



بـناء عـلى نـتیجة الـطالـب المـتحان تحـدیـد المسـتوى لـلغة األنجـلیزیـة 2.

(English Placement Test) یـدخـل الـطالـب أحـد مسـتویـات 

مـرحـلة الـسنة الـتأسـیسیة , الجـدول الـتالـي یـوضـح مـقترح تـدریـس 

ھذه المواد: 

* یدرس الطالب ھذه المادة في حالة نجاحھ للمتطلب السابق لھا. 

** یدرس الطالب ھذه المادة في حالة نجاحھ للمتطلب السابق لھا. 
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.3 IT for Foundation :فــي حــالــة رســوب الــطالــب ألي مــن

، Applied/ Pure Math، أو Basic  Mathmatics یــــعـیـد 

الطالب دراسة المادة لمرة واحدة فقط. 

فـي حـالـة رسـوب الـطالـب لـلمرة الـثانـیة یـعطى امـتحان الـدور الـثانـي 4.

فقط (Resit Exam) ولمرة واحدة فقط. 

و فـي حـالـة رسـوب الـطالـب لـلمرة الـثالـثة واسـتنفاذه لجـمیع فـرص 5.

الـنجاح (بـواقـع ثـالثـة فـرص : مـرتـان دراسـة ومـرة دور ثـانـي) یـعلق 

قیده (suspended) لمدة فصل دراسي واحد فقط. 

بـعد أنـتھاء مـدة الـتعلیق یـنظر الـى الـطالـب بـعد تـقدیـمھ الـطلب لـذلـك 6.

وســواء فــي حــالــة حــصولــھ عــلى شــھادة خــارجــیة أو (عــدم 

 (Exit Exam) حـصولـھ) یـجب عـلى الـطالـب الجـلوس الخـتبار

 .(Dismissed) وفي حالة رسوبھ یفصل فصل نھائي من الكلیة

.7 Basic یــجب عــلى الــطالــب الــنجاح فــي جــمیع الــثالث مــواد

 Applied/و  IT for Foundationو  Mathmatics

PureMath وفـي حـالـة رسـوبـھ فـي أي مـن ھـذه الـمواد یـمنع مـن 

اإلنتقال الى السنة األولى من مرحلة الدبلوم. 
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الشكل التالي یوضح سیر دراسة ألي من ھذه المواد: 8.
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بــالنســبة لــطالب flyer-High یــجب عــلیھم أن یــأخــذو اخــتبار 9.

االجـتیاز (Exit Exam) فـي جـمیع ھـذه الـمواد وفـي حـالـة رسـوبـھم 

فـي أي مـنھا یـمنعون مـن األنـتقال الـى دراسـة الـسنة األولـى مـن 

مـرحـلة الـدبـلوم , ویـجب عـلیھم دراسـة الـمادة وفـق سـیر الـدراسـة 

الموضح أعاله. 

.10 Continuous Assessment تـطبق طـریـقة الـتقویـم الـمتواصـل

في جمیع الثالث مواد كاالتي: 

  IT for Foundation :ًأوال
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 Basic Mathematics و Applied/ Pure Math :ًثانیا

.11 (Resit الحــد األعــلى لمجــموع درجــة اخــتبار الــدور الــثانــي

(Exam ھـي درجـة الـنجاح فـقط وأمـا الحـد األعـلى لمجـموع درجـة 

اختبار االجتیاز (Exit Exam) فھي مائة درجة. 

.12 (Math/ IT help یــعطي الــطلبة دروس تــقویــة مــن خــالل

 Centre)

�14



فـي حـالـة احـضار احـدى الـشھادات الـخارجـیة اآلتـیة , تـتم مـعادلـتھا 13.

 IT for بــــالــــمقرر الــــدراســــي لــــمادة (to be exempted)

Foundatin بـعد الـتأكـد مـن احـضار أصـل الـشھادة وانـھاء جـمیع 

محتوى تلك الشھادة: 
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جماعة اللغة اإلنجلیزیة 

 Student جـماعـة الـلغة االنجـلیزیـة ھـي جـماعـة تـابـعة ألنشـطة الـكلیة تـحت إشـراف

Support Committee بـقسم الـلغة اإلنجـلیزیـة، وتھـدف إلـى إكـساب مشـتركـیھا 

الـثقة والـمھارات الـذاتـیة ومـھارات الـلغة اإلنجـلیزیـة وتـسعى إلـى تـحقیق األھـداف 

المنشودة.  

أھداف جماعة اللغة اإلنجلیزیة: 

غرس روح التعاون بین الطلبة واألساتذة. 1.

تنمیة مھارات اللغة بكافة فروعھا. 2.

تشجیع األفكار اإلبداعیة لتحسین مستوى الطلبة في اللغة اإلنجلیزیة. 3.

إكساب الطلبة الثقة ومھارات التحدث في التقدیم وغیره. 4.

إكساب الطلبة حب المبادرة والمشاركة. 5.

إنشاء مجلة خاصة باللغة اإلنجلیزیة. 6.

إعطاء الطلبة فرصة للتعبیر وإتخاذ القرار. 7.

إبراز مواھب الطلبة في الفعالیات واألنشطة الفصلیة. 8.

�16



نظام الحضور والمواظبة: 

اوال: اإللتزام بمواعید المحاضرات 

أ. یعتبر حضور جمیع المحاضرات إلزامي. 

ب. تـأخـر الـطالـب 3 مـرات تحتسـب غـیاب سـاعـة ویحسـب الـتأخـر مـن الـدقـیقة 

األولـى لـبدء الـمحاضـرة ویحسـب غـیاب بـعد بـدء الـدقـیقة الـخامـسة مـن الـمحاضـرة 

والیبقى لھ الحق في الحضور. 

ثانیا: الحضور المستمر لجمیع المحاضرات 

فـي حـالـة غـیاب الـطالـب ل ١٥ ٪ مـن مجـموع الـمحاضـرات لـلفصل الـدراسـي یحـرم 

مـن دخـول اإلخـتبار الـنھائـي لـذلـك الـفصل، وفـي حـال تـجاوز ال 15 ٪ یـتم الـنظر 

فـي األعـذار الـطبیة الـتي تـتجاوز یـومـین مـتتالـیین فـقط، وسـتعرض األعـذار عـلى 

مجلس الكلیة للقبول أو الرفض. 

نظام الغیاب عن اإلمتحانات: 

بـناء عـلى الـالئـحة الـتنظیمیة لـلكلیات الـتقنیة مـادة (71) والـتي تـنص 1.

عـلى: اذا تـغیب الـطالـب عـن اإلمـتحان الـنھائـي فـإنـھ یـتوجـب عـلى 

الطالب: 

• ارفاق اإلستمارة بعذر الغیاب (في حالة العذر الطبي: ترفق اإلجازة الطبیة). 
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یـرفـع الـطلب الـى مجـلس الـكلیة وفـي حـالـة قـبول الـعذر یـتم إعـداد امـتحان تـكمیلي •

مـن قـبل الـقسم الـمختص وذلـك حسـب الـمواعـید الـمعلن عـنھا مـن قـسم الـقبول و 

التسجیل. 

الغش في اإلمتحانات: 

فـي حـالـة ثـبوت قـیام الـطالـب بـالـغش أثـناء اإلمـتحان یـعد راسـبا فـي امـتحان الـمادة 

الـتي ضـبط الـغش فـیھا ألول مـرة أمـا فـي حـال ثـبوت الـغش فـي الـمرة الـثانـیة یـتم 

تـوقـیف الـطالـب عـن الـدراسـة لـمده فـصل دراسـي واحـد . وفـي حـالـة ثـبوت قـیام 

الـطالـب بـالـغش لـلمرة الـثالـثھ یـتم فـصلھ نـھائـیا مـن الـكلیة. وبـناء عـلى الـالئـحة 

الـتنظیمیة لـلكلیات الـتقنیة یـجوز لـلطالـب ان یـتظلم الـى مجـلس الـكلیة مـن الـقرار 

الصادر بالعقوبھ خالل15 یوما من تاریخ إبالغة بھ. 

سیاسة الكلیات التقنیة ضد السرقة األدبیة 

تعریف السرقة األدبیة: 

السـرقـة األدبـیة (Plagiarism) ھـي أن ینسـب الـشخص عـمل شـخص آخـر لـنفسھ 

دون تـوثـیق مـصدره أو ذكـر الـمرجـع. ویـشمل ذلـك اسـتخدام الـنصوص، الـصور، 

الفیدیو، التطبیقات االلكترونیة وغیرھا التي ھي أعمال  ألشخاص آخرین. 

أنواع السرقة األدبیة: 

نسخ كل أو جزء من ما كتبھ شخص آخر دون توثیق المصدر. 1.
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الـنسخ الحـرفـي لـما كـتبھ شـخص آخـر دون تـضمین ذلـك بـین قـوسـین 2.

واستخدام التوثیق المناسب. 

اقــتباس أو اخــتصار أو إعــادة صــیاغــة أي نــص لــشخص آخــر أو 3.

استخدام فكرتھ. 

نسخ ولصق نص من أي مصدر، سواء كان مطبوعاً أو إلكترونیاً. 4.

تقدیم عمل جماعي على أنھ عمل شخصي. 5.

تقدیم عمل قام بھ شخص آخر على أنھ عمل شخصي. 6.

اإلجراءات المتبعة: 

تـلتزم الـكلیات الـتقنیة بـالـحفاظ عـلى أعـلى مسـتویـات الـنزاھـة األكـادیـمیة وأخـالقـیات 

الـبحث الـعلمي بـین مـوظـفیھا وطـالبـھا، وعـلیھ سـتقوم إدارة الـكلیة بـاتـخاذ اإلجـراءات 

الالزمة في حال اكتشاف أي سرقة أدبیة وذلك وفقا لما یلي: 

الـمخالـفة األولـى: یـحصل الـطالـب عـلى إنـذار كـتابـي ویـلزم بـإعـادة -

المشروع أو البحث. 

الـمخالـفة الـثانـیة: یـحصل الـطالـب عـلى درجـة (صـفر) فـي المشـروع -

ویعاقب بتأجیل الدراسة لفصل دراسي واحد. 

المخالفة الثالثة: یفصل الطالب من الكلیة. -
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وبـناء عـلى الـالئـحة الـتنظیمیة لـلكلیات الـتقنیة یـجوز لـلطالـب ان یـتظلم الـى مجـلس 

الكلیة من القرار الصادر بالعقوبھ خالل15 یوما من تاریخ إبالغة بھ. 

قواعد السلوك 

بـناء عـلى الـالئـحة الـتنظیمیة لـلكلیات الـتقنیة یـتوجـب عـلى الـطلبة مـراعـاة نـظام 

اإلنـضباط والـنظام الـمعمول بـھ بـالـكلیات الـتقنیة وفـق الـمواد (73)، (74)، (75)، 

  .(78) ،(77) ،(76)

التحلي باألخالق الحسنھ في معامالتك مع المحاضرین 

• اإلنصات الى تعلیمات المحاضر. 

• التحدث عندما یطلب منك فقط. 

• خـالل الـمحاضـرة یـتوجـب غـلق الـھاتـف الـنقال أو وضـعھ فـي ھـیئة الـصامـت. وفـي 

حـالـة اسـتخدام الـھاتـف أو عـدم غـلقھ سـیتخذ اإلجـراء الـالزم مـن قـبل الـمختصین 

بالبرنامج التأسیسي العام. 

• احترام المحاضر. 

• فـي حـالـة رفـض الـطالـب اإلنـصات/طـاعـة تـعلیمات و تـوجـیھات الـمحاضـر 

بـالخـروج مـن الـقاعـة لسـبب مـا یـعرض الـطالـب لـلمسائـلة الـقانـونـیة مـن قـبل 

المختصین ویتم حفظ جمیع المخالفات الطالبیة في ملف الطالب. 

التحلي باألخالق الحسنھ في معامالتك مع زمالئك الطلبة والطالبات 
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• احترام حریة زمالئك وعدم اإلعتداء على حدود اآلخرین. 

• مخاطبة زمالئك بالطرق المثلى. 

المحافظة على ممتلكات الكلیة 

• المحافظة على نظافة الطاولة الدراسیة. 

• المحافظة على نظافة الكتب الدراسیة. 

• الجلوس بشكل معتدل على الكرسي الدراسي. 

• جـمیع الـموارد الـصفیة تـقع ضـمن مـمتلكات الـكلیة وأي إسـاءة فـي اسـتخدام ھـذه 

الموارد تتخذ العقوبة المناسبة. 

إجراءات الشكاوى 

اوال: الشكاوي األكادیمیة أو الصفیة: 

تـحال الـمشاكـل السـلوكـیة الـى قـسم الـتوجـیة واالرشـاد وتـعالـج االكـادیـمیة حسـب 

التفصیل االتي 

• تحل المشاكل األكادیمیة أو الصفیة مع محاضر المادة. 

• في حالة عدم التوصل الى حل یناقش الموضوع مع منسق المستوى. 

• وفي حالة عدم التوصل الى حل یناقش مع رئیس الشعبة. 

• وفي حالة عدم التوصل الى حل یعرض على رئیس البرنامج التأسیسي العام. 
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وفـي حـالـة عـدم الـتوصـل الـى حـل یـعرض عـلى مـساعـد الـعمید لـشؤون الـطلبة •

للتحقیق. 

ثانیا: المواضیع الشخصیة: 

تعرض على قسم التوجیھ واإلرشادومتابعة الخریجین. •

فصل الطالب من البرنامج التأسیسي العام  

بـناء عـلى الـالئـحة الـتنظیمیة لـلكلیات الـتقنیة مـادة (72) یـتم فـصل الـطالـب مـن 

البرنامج التأسیسي العام في الحاالت التالیة: 

إذا تغیب مدة أسبوعیین متتالیین بدون عذر رسمي مقبول. 1.

قـرار مـن لـجنة الـتأدیـب فـي حـالـة مـخالـفة الـالئـحة الـتنظیمیة لـلكلیات 2.

التقنیة. 

الـرسـوب مـرتـین فـي الـبرنـامـج الـتأسـیسي الـعام (خـالل مـدة الـدراسـة فـي 3.

السنة التأسیسیة.) 

مالحظة 

یـتم اعـادة قـید الـطلبة الـمفصولـین بسـبب الـرسـوب مـرتـین فـي أي مسـتوى مـن 

المستویات بالبرنامج التأسیسي العام في الكلیات التقنیة وفقا لما ھو آت: 
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الـتقدم والـنجاح فـي االمـتحان الـنھائـي بنسـبة 50٪ للمسـتوى الـرابـع مـن 1.

الـبرنـامـج الـتأسـیسي الـعام فـي الـكلیة وذلـك بـتقدیـم طـلب لـقسم الـتسجیل 

خالل عام أكادیمي من تاریخ صدور قرار الفصل. 

یـعطى الـطالـب فـرصـة واحـدة فـقط للجـلوس لـالمـتحان الـنھائـي للمسـتوى 2.

الرابع بعد فصلھ. 

تـلبیة مـتطلبات مـادتـي تـقنیة الـمعلومـات والـریـاضـیات مـن الـبرنـامـج 3.

التاسیسي حسب المعاییر المعتمدة. 

التظلم من نتیجة اإلمتحان 

بناء على الالئحة التنظیمیة للكلیات التقنیة المادة (68) والتي تنص على: 

لـلطالـب ان یـتظلم مـن نـتیجة (اإلمـتحان الـنھائـي لـلفصل الـدراسـي) بـطلب یـقدمـھ إلـى 

قـسم الـقبول والـتسجیل ویـرفـع الـى رئـیس الـبرنـامـج الـتأسـیسي الـعام وذلـك خـالل 

ثالثة أیام من إعالن النتیجة. 

تأجیل الدراسة 

بناء على الالئحة التنظیمیة للكلیات التقنیة المادة (56) والتي تنص على: 

یـجوز لـلطالـب تـأجـیل دراسـتھ لـفصلین دراسـیین خـالل دراسـتھ بـالـكلیة بـناء عـلى 

مـوافـقة عـمید الـكلیة وألسـباب صـحیة او ظـروف عـائـلیة. كـما یـجوز فـي الـظروف 

اإلسـتثنائـیة الـسماح لـلطالـب بـالـتأجـیل ولـفصل ثـالـث بـموافـقة مجـلس الـكلیة بـعد 

دراسة حاجتھ.
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