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 للعلوم الطبية في كلية العلوم برنامج التحضيريالتعليمات الخاصة لل

 

 األمريكية العربية الجامعة في

 

 المادة األولى:

 -:تعريفات 

هو برنامج التخصص الذي ينوي الطالب االنتقال اليه بعد تحقيق شروط االنتقال  البرنامج المستهدف:

 لهذا البرنامج.

ويوجه  سنتين دراسيتين كحد أقصىسنة دراسية واحدة او مدته برنامج  هو :التحضيري البرنامج

لتخصص المستهدف ويُمكنّه من استكمال متطلبات االلتحاق به، وتطبق عليه للتأهل لبرنامج امسار الطالب 

 خالل دراسته التعليمات الخاصة والعامة المتعلقة بالبرنامج المستهدف.

كل من ي في البجروت وتشمل باإلضافة الى مساق الرياضيات اإلجبار مساقات العلوم األساسية:

 مساق األحياء.الكيمياء و مساق ،مساق الفيزياء

أحياء،  أساسي )فيزياء، كيمياء،هو كل مساق علوم :  في البجروت ةالمحتسبمساق العلوم األساسية 

 ثالث أو أكثر. هرياضيات( عدد وحدات

 المادة الثانية:

  المستهدفون:الطلبة 

بشهادة انهاء وعالمات من المدرسة وبانتظار النتائج شريطة  . الطلبة الذين أنهو دراسة البجروت1

 ط دخول البرنامج التحضيري.وإحضار البجروت قبل بدء الفصل األول من العام األكاديمي وبما يحقق شر
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ل وينقصهم مساقين علميين محتسبين من . حملة البجروت العلمي ممن حققوا شرط الفرع والمعد2

 العلوم األساسية.

محتسبين  علميين أساسيين مساقينالبجروت ممن حققوا شرط الفرع والمعدل ودرسوا  . حملة3

 وتقدموا بعد إغالق القبول في هذا البرنامج. )اجباري بجروت( الى مساق الرياضيات المحتسب باإلضافة

 

 المادة الثالثة:

  البرنامج:محتوى 

حسب مستوى الطالب  للسنه االولىالمساقات التي تطرح لطلبة البرنامج المستهدف وبالجدول الدراسي 

 باللغة اإلنجليزية مع المساقات التحضيرية الالزمة في العلوم األساسية.

 المادة الرابعة:

 المستهدف:شروط االنتقال الى البرنامج 

 البرنامج المستهدف.نة الثانية الواردة في تعليمات . تحقيق شروط االنتقال الى الس1

. في حالة اخفاق الطالب لتحقيق شروط االنتقال للسنة الثانية في البرنامج المستهدف يمنح فرصة إعادة 2

 حسب التعليمات الخاصة لإلعادة في البرنامج المستهدف.أخرى لسنة التحضيرية  السنة األولى

. في حالة اخفاق الطالب لتحقيق شروط االنتقال الى السنة الثانية للبرنامج المستهدف في نهاية السنة الثانية 3

ان رغب في استمرار  فيه القبولالتحويل الى تخصص آخر في الجامعة يحقق شروط  فعليهالتحضيرية 

 .دراسته في الجامعة

 المادة الخامسة:
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الى تعليمات الجامعة العامة فيما لم ي البرنامج المستهدف ان وجدت، ويخضع الطالب للتعليمات الخاصة ف

  في التعليمات الخاصة ذات العالقة.فيه نص  يرد

 

 

 

 

 

 

 


