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"مواهب " في الفرع االول ، يتم قبول الطالب بواسطة  امتحان القدرات الخاصة  -1

.في كلية الفنون والتصميم  " المواهب " يجب على الطلبة المتقدمين في هذا الفرع دخول امتحان القدرات الخاصة 

" باليدين " للنجاح في هذا الفرع يجب على المتقدم اتقان االعمال التي سيقوم بها بشل محترف    -14

، وفي نهاية العام سيخضع الطلبة المتحان اللغة االنجليزية وبعد اتمام االمتحان سيكون الطالب جاهز لدخوله السنة " مجبراً "سيخضع الطلبة الذين سيتم قبولهم لعام تحضير لللغة االنجليزية  -21 

االولى في فرعه

لغة التعليم االنجليزية  - 28

" عملي " سيجبر الطلبة المقبولين بهذا الفرع على ارتداء الزي الخاص ببعض المواد المسلكية 

"االناث " في هذا الفرع سيتم قبول الطالبات فقط   - 78

% 30في هذا الفرع اقل نسبة للتدريس باللغة االنجليزية هي  - 86

من اج لدراسة هذا الفرع يجب حصول الطالب على تقرير طبي من احدى المستشفيات الحكومية او مستشفى الحامعة تثبت صحته الجسدية والعقلية والروحية خالل فترة دراسته   - 87

لن تحتسب سنة اللغة من فترة دراسة الفرع " مجبراً " يجب اتمام سنة تحضير لللغة العربية  - 121

بعد اتمام امتحان اللغة العربية سيتم نقل الطالب الى السنة االولى من فرعه

من اجل التسجيل على هذا الفرع جيب احتساب جميع الشهادات العلية بشكل ثانوي كما يجب احضار تقرير طبي من مستشفى حكومية او مستشفى الجامعة تثبت صحة المتقدم نفسيا وجسديا  -209 
وروحانياً

"عملي"كما يجبر الطالب على ارتداء الزي المطلوب بكل مادة 

(الخ ..قبعة خاصة كمامة قفازات حذاء خاص )

.كما يجبر ايضا على التقيد بااللوان والموديل المطلوب 

236- 
يجبر الطالب على اختيار لغة اجنبية االنجليزية ، االلمانية ، الفرنسية ويكون الطالب حر في اختيار اللغة وسيكون مجبر على دراسة عام كامل باللغة التي اختارها 

الطلبة الذين لم يجتازوا اختبار اللغة يحق لهم اعادة االمتحان في العام المقبل 

.وفي حال تكرر الرسوب في امتحان اللغة سيتم توقيف قيد الطالب 

في اللغة التي اختارها % 30بعد اجتياز  االمتحان سيكون اِلطالب مجبر على الدراسة بنسبة ال تقل عن 

% 30في هذا الفرع اقل نسبة للتدريس باللغة العربية هي - 708

من اجل تسجيل الطالب في هذا الفرع يجب ان يحضر تقرير طبي يثبت بانه خاِل من جميع االمراض الجسدية او النفسية التي ممكن ان تكون عائق في حياته الدراسية   - 845

ترجمة االستاذ حسن الجراد .  طوال فترة دراسته 
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