اعالن بخصوص عقد امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدورة الشتوية لعام 2222

 -1يبدأ تسجيل الطلبة المتحان الدورة الشتوية لعام 2222إعتبا ارً من صباح يوم االحد الموافق
2221/12/11

وحتى يوم االحد الموافق 2221/11/1

 -2تحدد مواعيد امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية لعام  2222وفقاً للجدول التالي
الفعاليـــــــــة
االمتحان العملي

من
اليوم

الشهادة الجامعية

المتوسطة وامتحان

السبت

إلى
التاريخ

اليوم

 2221/11/22الخميس

مالحظــــــــــات
التاريخ

2221/11/22

الكفاءة العملي لبرنامج

تبدأ جميع االمتحانات

(العملية والنظرية) في تمام

الساعة التاسعة صباحاً.

الدبلوم الفني

االمتحان النظري:

التاريخ

اليوم

الورقة األولى

الخميس

2221/12/11

الورقة الثانية

االحد

2221/12/11

الورقة الثالثة

االربعاء

2221/12/22

الخميس

2221/12/22

 -3مواعيد االنسحاب من االمتحان او ترصيد الرسوم:
إذا تقدم بطلب لالنسحاب من االمتحان لعدم رغبته في التقدم وذلك خالل فترة ال تتجاوز نهاية دوام
يوم االربعاء الموافق .2220/00/02

 -4فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم للدورة الشتوية لعام :2222

 .1المنتظم :من أنهى بنجاح دراسة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام  2222فما بعد وفقاً
للخطط الدراسية التي بدأ بتطبيقها اعتبا ارً من العام الجامعي  ،2222/2221ولم يسبق له التقدم
لالمتحان ،فيتقدم لالمتحان في كافة األوراق.
 .2المعيد :الراسب في االمتحان من العام  2222فما بعد ،على أن ال تتجاوز عدد مرات تقدمه لالمتحان
عن أربع مرات ،فيجب عليه التقدم لالمتحان في األوراق التي رسب بها ،وبامكانه اختيار أي ورقة أو
أوراق نجح بها إلعادتها بشكل اختياري ،على أن يتم اعتماد عالمات آخر دورة تقدم لها.
 .2الناجح لرفع المعدل :الناجح في امتحان الدورة الصيفية لعام  ،2221ويرغب في رفع معدله ،فيتقدم
لالمتحان في أي ورقة أو أوراق نظرية من األوراق المقررة لتتخصصه ،وال يجوز له إعادة االمتحان
العملي (الورقة العملية).
 .4المستنفد حقه :من لم يحقق متطلبات النجاح في االمتحان خالل سنتين من تخرجه أو تقدم لالمتحان
أربع مرات خالل سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في االمتحان ،أو من تقدم للدورة

الصيفية لعام  2221ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الصيفية لعام

 ،2221فيتقدم لالمتحان بجميع األوراق النظرية والعملية ولمرة واحدة فقط وفقاً لما يلي:


الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج بحسب الخطط الدراسية الجديدة  :2212 /2211يتقدمون

لالمتحان وفقاً لمخرجات التعلم النظرية والعملية لتخصصاتهم وكما هو معلن على موقع وحدة
التقييم واالمتحانات العامة.



الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج بحسب الخطط الدراسية القديمة  :2222 /2221يتقدمون

لالمتحان وفقاً ألوراق االمتحان النظرية والعملية لتخصصاتهم على الخطة التي درسوها وكما هو
معلن على موقع وحدة التقييم واالمتحانات العامة.

 .2من لم يتمكن من حضور الدورة السابقة بسبب جائحة كورونا بشرط تسديد الرسوم والتحقق من
استكماله شروط النجاح ويحق له التقدم لإلمتحان ضمن فئة التقدم المنطبقة عليه.

 -5قرار بخصوص المستنفذ حقه:
قررت اللجنة العليا لالمتحانات منح فرصة اضافية للطلبة المستنفذي حقهم والذين تقدموا سابقاً ضمن
هذه الفئة بالتقدم لالمتحان بجميع االوراق في الدورة الشتوية لعام ،2222شريطة تقدمهم على الخطط
الجديدة سارية المعفول.

