
 

 كمية التربية   

 قواعد وإجراءات القبول والتحويل بربنامج معله الكينياء

 
 أوًلا: إجراءات القبول بربنامج معله الكينياء

ومعمشو لمطالب لمقبؽل  ةيؽجد بكميو التربية جامعو بشيا سياسو وإجراءات واضح
ببرنامج الكيسياء تتالءم مع رغبات الطالب وعدالة التؽزيع بيؼ كافة برامج الكمية ومع السؽارد 

 :يأتيالستاحة بالكمية وتتزح تمغ الدياسة واإلجراءات فيسا 

يتػ تحديد االعداد السراد قبؽليا بالكمية بسجمس الكمية وأرسميا الي السجمس األعمى  .1
 لمجامعات. 

 يتػ قبؽل الطالب وفقا لمقؽاعد التي تػ تطبيقيا بسكتب تشديق الثانؽية.  .2
تؽجو الطالب السقبؽليؼ بالكمية لسكتب شئؽن الطالب لدحب ممفاتيػ وتدمػ دليل الطالب  .3

 الذي يحدد إجراءات وقؽاعد القيد والقبؽل بالكمية. 
بالكمية لمتحقق مؼ تقؽم الكمية بتذكيل لجان لمسقابالت الذخرية لمطالب السقبؽليؼ  .4

قدرتو واستعداده ليذه السيشة واستبعاد مؼ ال تتؽافر بو الذروط الؽاجب تؽافرىا بالسعمػ 
وتتشاول السقابمة الذخرية أربعة محاور رئيدة وىي: السؤىالت الذخرية، واالستعداد 

 السيشي، والسعمؽمات القؽمية، والسعمؽمات العامة.
مات التدجيل اإللكتروني الخاص بكمية التربية يقؽم الطالب بالدخؽل عمى مؽقع خد .5

جامعة بشيا لتدجيل رغباتيػ في التذعيب، حيث يختار الطالب اربع شعب ويقؽمؽن 
 بترتيبيا حدب رغباتيػ.



قؽم الطالب بالتؽجو الي الؽحدة الطبية بالكمية إلجراء الكذف الطبي لمتأكد مؼ لياقتو ي .6
 صحية. الطبية التعرف عمى ما يعانيو مؼ مذكالت

يتػ عسل إحرائيات برغبات الطالب لعرضو عمى مجمس الكمية الذي يقرر معايير لقبؽل  .7
الطالب بالبرنامج يراعي رغبات الطالب وعدالة التؽزيع بيؼ مختمف برامج الكمية 

 واالمكانات الستاحة بالكمية.
شئؽن تطبق السعايير وتعمؼ قؽائػ السقبؽليؼ ببرنامج معمػ الكيسياء عؼ طريق مكتب  .8

 الطالب وعؼ طريق مؽقع الكمية.

 
 ثانيا :معايري القبول بربنامج معله الكينياء 

يؽجد بكمية التربية جامعة بشيا معايير واضحة ومعمشة لمطالب لمقبؽل ببرنامج معمػ 
 :يأتيالكيسياء فيي كسا 

 ن يكؽن حاصال عمى شيادة إتسام دراسة الثانؽية العامة او ما يعادليا مؼ بالد أخرى. أ .1
ن يكؽن مدتؽفيا لذروط القبؽل التي يحددىا السجمس األعمى لمجامعات والسشرؽص أ .2

 عمييا في الالئحة  التشفيذية لقانؽن تشعيػ الجامعات. 
 يكؽن متفرغا لمدراسة بالكمية.  أن .3
ي اجتيازه أالكمية مؼ اختبارات لمتحقق مؼ لياقتو لسيشة التعميػ )  يشجح فيسا تجريو أن .4

 لمسقابمة الذخرية(. 
 اجتياز الكذف الطبي لبيان صالحيتو الجدسية لسسارسة ميشة التعميػ.  .5
 رغبة الطالب في االلتحاق بالبرنامج ويتػ ذلغ مؼ خالل استسارة التذعيب.  .6
 عدالة التؽزيع بيؼ أقدام الكمية. .7



مجمس الكمية مؼ قؽاعد لقبؽل بالبرنامج مثل درجة الطالب في مادة الكيسياء في  ما يقره .8
 الذيادة الثانؽية العامة او غيرىا. 

 
ثالجا :معايري وإجراءات التحويل من وإىل برنامج معله 

 الكينياء 
تؽجد معايير وإجراءات معتسدة لمتحؽيل مؼ البرنامج داخل الكمية الي برامج مشاظرة في 

اخري فتعتسد معايير واجراءات التحؽيل مؼ والي البرنامج  عمى قرارات السجمس األعمى  كميات
لمجامعات في ىذا الذأن التي تشبثق مؼ قانؽن تشعيػ الجامعات والئحتو التشفيذية وبالشدبة 

 :بشفس الكمية فتتسثل فيلمتحؽيل مؼ وإلى برنامج معمػ الكيسياء مؼ البرامج األخرى 
اذا كان الطالب مقيدا بالفرقة األولى في بداية الدراسة واثشاء الفترة السدسؽح لو 

 بالتحؽيل بيا يتػ تحؽيمو عمى أن يكؽن مدتؽفيا لذروط القبؽل بالبرنامج السحؽل اليو. 
اذا كان الطالب مقيدا بالفرقة األولى وكان قد مزى عميو أكثر مؼ الفترة السدسؽح بيا 

 تحؽيل. لمتحؽيل ال يتػ ال
اذا كان الطالب مقيدا بالفرق األعمى وجب ان يكؽن مدتؽفيا لذروط القبؽل بالبرنامج 

 السحؽل اليو وان يكؽن راسبا في البرنامج السمتحق بو.  
  
 
 


