
 م2222فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لالمتحان الشامل للدورة الصيفية 
وهو الذي يتقدم لالمتحان ألول مرة وعلى الخطة الدراسيية الت  درساا ي  لليت،  رريطة نن   يلون  الطالب المنتظم: .1

 قد مضى على تخرج، سنتان.
 

( مرات 4تحيث   يزيد عدد تقدم، لالمتحان على ): وهو الطالب الذي سيييييييييييتق لام ونن تقدم لالمتحان  الطالب المعيد .2
خالل سييينتين متتاليتين  نو لم يمل على تخرج، سييينتان دراسييييتان  ويقيد األوراق الت  رسيييب يياا ول، نن يقيد نيا  من 

 ة الت  تقدم تموجتاا لالمتحان آخر مرة.األوراق الت  نجح يياا لغايات ريع المقدل وويقا  للخطة الدراسي
 

تغل النظر عن  2222: وهو الطالب الذي لانت نتيجت، )ناجح( ي  الدورة الرتيقية لقام الطالب الناجح لرفع المعدل .3
صييييقة تقدم، وخطت، الدراسييييية  يل، نن يقيد األوراق الت  يختارها لريع مقدل، وعلى الخطة الدراسييييية الت  تقدم تموجتاا 

 .2222دورة الرتيقية ي  ال

 

وهو الطالب الذي اسييييييتنقذ عدد مرات التقدم المسيييييييموا تاا للطالب المنتظم  نو مضيييييييى على : الطالب المستتتتتنفه حق  .4
تخرج، نلثر من سييييييييينتين دراسييييييييييتين ولم يتملن من تحقيق متطلتات النجاا ي  ا متحان ولم يتقدم لالمتحان آخر مرة 

تقدم ي  آخر دورة امتحان ضمن ناجح لريع المقدل  ويتقدم لالمتحان تجميع  ضمن يئة مستنقذ حق،  نو الطالب الذي
يما تقد(  نما تالنسييييييييتة للطلتة الذين درسييييييييوا على  2212/ 2212نوراق، وعلى الخطط الدراسييييييييية المقمول تاا حاليا  )

ية لخطط الدراسيييييالخطط القديمة  ييسيييييمح لام تالتقدم ضيييييمن هذا القئة خذا لانت تخصيييييصييييياتام ما زالت يقالة ضيييييمن ا
 (.وتنقس المسمى الجديدة )ني يوجد تخصصات جديدة نظيرة للتخصصات الت  درسوها ي  للياتام

 
 :  فقط( 2222)حالة استثنائية وللدورة الصيفية  الطالب المستنفه حق / معيد .5

 وهو من ينطبق علي  قرار اللجنة العليا لالمتحانات التالي:

م الستتتماح للطلبة من فئة مستتتتنفه 02/4/2222( المنعقدة بتاريخ 4في جلستتتتها رقم )"قررت اللجنة العليا لالمتحانات 
فقط، بإعادة التقدم لالمتحان في الورقة/ األوراق التي رستتتبوا فيها وفقان لنتائخ  در دورة  2222حق ، وللدورة الصتتتيفية 

ات على أوراق االمتحان المعمول مع مراعاة أستتتتز توايع العالم )ضتتتتمن فئة مستتتتتنفه حق ( تقدم بها الطالب لالمتحان
أو الجديدة  2222/2222بها حاليان، ويستتتتتتتتترر هها القرار على الطلبة الهين درستتتتتتتتتوا على الدطط الدراستتتتتتتتتية القديمة 

2202/2202." 


