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 الزائر  تعليمات الطالب

 في الجامعة العربية األمريكية

 

لمدة فصل أو أكثر في الجامعة العربية  المساقاتهو الذي يتقدم بطلب دراسة عدد من : الطالب الزائر تعريف

 للتعليمات ولألنظمة المعمول فيها في الجامعة العربية األمريكية.ويخضع خالل دراسته األمريكية 

 

 شروط القبول: 

 

كون الطالب حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة )التوجيهي( أو ما يعادلها مثل البجروت أو يأن  .1

GCE,  أوSAT أوIB من مستوى البكالوريوس. مساقات( وذلك إذا تقدم لدراسة 

اردة في أنظمة تنطبق على الطالب الزائر شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات وأحكام التأديب الو .2

 الجامعة وتعليماتها.

 الطلبة الزائرين في الجامعة. ملفمسؤول حسن السيرة والسلوك مع اجتياز مقابلة شخصية مع أن يكون    .3

 تعبئة نموذج خاص بالطلبة الزائرين .4

 

 الوثائق المطلوبة: تقديم الطلب / 

ً فيه يتقدم الطالب بطلب التحاق  المساقات التي ينوي دراستها وإذا كان طالباً كطالب زائر بالجامعة موضحا

أو المؤسسة على دراسة  منتظماً في جامعة أو كلية أخرى فعليه إحضار كتاب خطي يفيد بموافقة هذه الجامعة

 في جامعتنا.محددة  الطالب لمساقات

 .صورة عن الهوية أو عن جواز السفر (1)

 .صورة مصدقة عن شهادة الميالد (2)

 .مصدقة حسب األصول الدراسة الثانوية العامة )التوجيهي أو ما يعادلها(كشف عالمات شهادة  (3)

 صورتان شخصيتان حديثتان. (4)
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 أحكام عامة:

بالنسبة الى  أما الطالب. لها يتبع التي للكلية المعتمدة الرسوم حسب المعتمدة الساعات رسوم استيفاء يتم (1)

 9( يقوم الطالب بدفعها كاملة إذا كان ينوي دراسة .... الخ، تسجيل، انترنت)تأمين الرسوم األخرى

 .معتمدة ساعات 9أو نصف هذه الرسوم إذا كان ينوي دراسة أقل من  وأكثر كاملةمعتمدة ساعات 

 

يستفيد الطالب الزائر من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية خاصة لهذا  (2)

 الغرض.

 ,Fallبهذه الجامعة في بداية أي فصل من الفصول الدراسية الثالث ) االلتحاق الزائريحق للطالب  (3)

Spring and Summer) 

يحصل الطالب الذي يحقق شروط القبول في نهاية كل فصل دراسي على كشف عالمات رسمي يثبت  (4)

للمساقات التي درسها وعدد ساعاتها المقررة وتقديرها شريطة دفع الرسوم كاملة لكل  دراسته

 .المساقات

بالمساقات  Transcript( )مكافئةيحصل الطالب الذي يتم دراسة أكثر من فصل على وثيقة نظيرة  (5)

 التي درسها وعدد ساعاتها المعتمدة وتقديراتها شريطة استيفاء الرسوم لكل المساقات.

ينطبق على الطالب خالل دراسته التعليمات واألنظمة المعمول بها في الجامعة بما في ذلك إعطاء  (6)

وردت  كمااألخرى فرصة االمتحان التكميلي نتظمين في كليات طبية في الجامعات بة الزائرين المالطل

لمساقين راسب في أحدهما أو كالهما أو مساقين حاصل فيهما على أدنى العالمات وذلك في التعليمات 

 لغايات النجاح أو رفع المعدل.

 

 

 :الطلبة الزائرين ملف

 بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل والدائرة المالية الجامعة بملف الطلبة الزائرينتكلف الجامعة أحد أساتذة 

 -وتكون مهامه ما يلي: 

 استقبال الطالب الزائر وفحص األوراق الخاصة به ومطابقتها للتعليمات النافذة بهذا الشأن. -1

 التنسيق مع الدائرة المالية بشأن الرسوم الدراسية. -2

بالمساقات المطلوبة وتسجيل الطالب وتسكينه في الشعب المناسبة ودون أي تعارض تحضير الجدول  -3

 .القبول والتسجيل والعمادات ذات الشأن وبالتنسيق مع عمادة

 متابعة السجل األكاديمي للطالب. -4

 مافي النواحي األكاديمية والرد على استفساراتها حيث إن وجدت األمأو المؤسسة مع الجامعة التنسيق  -5

 العمل على توسيع عالقات التعاون معها.وم يلز
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