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 اجراءات التعامل مع الحاالت الخاصة    
  حجب نتائج الطالب غير المسددين للمصروفات بناء على كشوف محددة معتمدة من وكيل الكلية

 م والطالبلشئون التعلي
 متحان فيها فى العام أليؤدون ا األقلالمحملين بمقررات من الفرقة  والثالثة بالنسبة لطالب الفرقة الثانية

تؤخذ مقررات التخلفات فى الحسبان عند لن  و 2020/2021مايو يناير أو الجامعى التالى فى دور 
 األعلى . تقرير نقلهم إلى الفرق 

 فيها فى عقب أدائهم  متحانألاالمحملين بمواد من الفرق السابقة يؤدون  بالنسبة لطالب الفرقة الرابعة
 .الفرقة الرابعة مباشرة ناتمتحاأل

  فقط األولتطبيق نصف درجات الرأفة على مقررات الفصل الدراسى. 
 يرسب فى البحث يعاد له مرة ثانية فى موعد يتم تحديده من قبل مجلس الكلية سوف الطالب الذى  

 .ى المرة الثانية تعد مادة تخلف وفقا للقواعد القانونية المطبقةذا رسب فوا
  إذا كان ناجحا صافيا أو بتخلف فى مقرر أو مقررين حيث يعد  األعلىينقل الطالب إلى الفرقة

 المشروع البحثى فى كل مقرر بمثابة امتحانا فيها
 األعلىتؤخذ مواد التخلف فى الحسبان عند تقرير نقل الطالب إلى الفرقة  ال. 
 يؤدى الطالب بحثا فى الجزء النظرى، )التمريض(  بالنسبة للمقررات التى بها أجزاء عملية وأخرى نظرية

التي كان مقرر عقدها في  في الفصل الدراسي الثاني عمليةالمتحانات التدريب العملي و األويؤجل 
إنتهاء فترة تعليق الدراسة، أو  بعدهذا الفصل  التمريض نهاية الفصل الدراسي الثاني إلجتياز مقررات

، وال يؤثر تأجيله على انتقال الطالب للفرقة االعلى، ويؤدى فى الجزء  قادمفي بداية العام الجامعي ال
  .العملى امتحانا بتقدير ناجح راسب، وتحذف درجاته من التراكمي

 ة التى توازي النسبة المئوية اما بالنسبة  للمواد الممتدة، يعد الطالب حاصال فى المادة ككل على الدرج
التى حصل عليها فى شطر المادة فى الفصل الدراسى األول، بشرط أن يعد بحثا فى الشطر الذى درسه 

 .فى الفصل الثانى وينجح فيه، فإن رسب فيه ، يعاد له، فإن رسب ثانية تكون المادة ككل مادة تخلف
 مع الفرق النهائية. إنتهاء فترة تعليق الدراسة عدب الطالب الباقي لألعادة في أي فرقة يؤدي األمتحان 
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  سيتم اخراج النتيجة النهائية للعام الدراسى بحيث تتضمن  2019/2020بالنسبة للعام األكاديمي ككل
الفصل الدراسي األول )بدرجات وتقديرات( والفصل الدراسى الثانى )بناجح أو راسب( ويحسب تقدير 

اعتمادا على درجات الطالب فى الفصل الدراسي األول  2019/2020 الطالب النهائى للعام الجامعي
 فقط.

 بالتوفيق والنجاح

 

 


