
 7102/7102شروط وضوابط التقديم للدراسات المسائية للعام الدراسي 

 

 يكون التقديم الى االقسام العلمية في الجامعة مباشرة.)تقديم مباشر(. -ا

يتم التقديم بموجب استمارة ورقية تحول الحقا الى استمارة الكترونية من قبل القسم ويتسلم الطالب وصل استالم مثبت  -ب

 اختياراته.فيه 

 يحق للطالب التقديم الكثر من قسم علمي. -ج

بعد ظهور نتائج القبول يراجع الطالب القسم الذي تم قبوله فيه ويرغب التسجيل فيه مستصحبا معه كافه المستمسكات  -د

 المطلوبة مع صك مصدك المر القسم المعني لغرض التسجيل.

 في القسم الواحد بالتسلسل لتاكيد رغبته في االختيارعلى الطالب تثبيت اختياراته لكافة الفروع  -هـ

 6112/6112ولخريجي الفرع العلمي للسنوات  6102/6102يسمح لخريجي الفرعين االحيائي والتطبيقي لسنة  -و

 %21صعودا بالتقديم على ان ال يقل معدل الطالب عن 

ارة وال يقبل خريجو الدراسة المهنية الصناعية % من الخطة للوائل على المعامل حسب الية الوز01يتم قبول نسبة  -ز

 بسبب مؤشرات ضعف المستوى العلمي للمقبولين منهم خالل السنوات الماضية.

ال يتطلب قبول الطالب في الدراسة المسائية اجراء االمتحان التنافسي والمقابلة للمتقدمين للقبول لهذا العام  -ح

االمكانيات الكافية لالمتحان التنافسي بالشكل الذي يجري فيه القبول في ( نظرا لضيق الوقت وعدم توفر 6102/6102)

 الدراسة الصباحية.

( عشرة درجات عن الحد االدنى لمعدل القبول الفعلي في 01يكون الحد االدني للقبول في الدراسة المسائية اقل ب ) -ط

 الدراسة الصباحية.

كون اخر موعد للتقديم بعد اعالن نتائج الدور الثاني للدراسة االعدادية وي 2/9/6102يبدء التقديم للقبول اعتبارا من  -ي

 ايام عمل. 01بمدة 

نظرا الستقاللية الجامعة التكنولوجية فان لمجلس الجامعة او الهيئة المشرفة على الدراسات المسائية بناء على توصية  -ك

بناء على دراسة جدوى دون التقيد باالجور المقررة مركزيا  مجالس االقسام العلمية اقرار اجور الدراسة المسائية المناسبة

 من قبل الوزراة.

في حال استمرار وزارة التربية باعتماد الفرعين االحيائي والتطبيقي للدراسة االعدادية للسنوات الالحقة فأن الجامعة  -ل

 ية للدراسات المسائية.التكنولوجية ستستمر بقبول خريجي كال الفرعين في كافة االقسام والفروع العلم

درجات على  5% من خطة القبول البناء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية مع اضافة 5يتم تخصيص نسبة  -م

 معدل الطالب وفي حال تساوي المعدالت تكون االفضلية البناء الهيئة التدريسية في الجامعة التكنولوجية.

القبول في الدراسة المسائية لمواجهة االنسحابات واالنتقاالت وضمان تنفيذ % كاحتياط لخطة 011يتم تخصيص نسبة  -ن

 كامل الخطة.

 


