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تعليمات امتحانات الدورة اإلضافية للعام الدراسي 2013/2012
للطالب الراغبين بالتقدم المتحاناتھم في الجامعات األخرى
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ﳚﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي داوم وﺗﻘﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻏﲑ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ  ،اﻟﺘﻘﺪم إﱃ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ
اﻷم  ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺴﻘﲔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ اﻷم.
ﳚﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﻘﺮرات ﻏﲑ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷم واﳌﻘﺮرات اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱵ داوم
ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ.
ﳚﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺳﺐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ اﻷم ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺮرات اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ) /ﻏﲑ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻼب
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺮات( ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧﺮى ﱂ ﻳﺪاوم ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺣﻘﻖ ﺷﺮوط اﻟﺘﻘﺪم ﳍﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن.
ﻻ ﳚﻮز ﺗﻘﺪﱘ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻘﺮرات اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ) /ﻏﲑ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺮات( ﰲ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ واﳉﺰء اﻵﺧﺮ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷم  ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻔﺲ اﳌﻘﺮر ﰲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ  ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻠﻐﻰ اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻘﺮر.
ﻻ ﳛﻖ ﻟﻄﻼب ﺟﺎﻣﻌﺎت دﻣﺸﻖ ،اﻟﺒﻌﺚ ،ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﺮرات ﻏﲑ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧﺮى.
ﺗﺰود اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷم ﺑﻘﻮاﺋﻢ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ /اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ إن وﺟﺪت .وﻻ ﳚﻮز اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
اﳌﻀﻴﻔﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷم ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﺴﺮي اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻘﺎﻧﻴﺔ )اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ( اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ
اﻷﺧﺮى ﻓﻴﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮزارة اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻊ ﳍﺎ اﳌﻌﻬﺪ أو اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺨﺘﺺ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﳚﻮز ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮوع ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ إﺟﺮاء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻢ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷم ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷم.
ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺴﻘﲔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ .
ُﲡﺮى اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺮات )دﻳﺮ اﻟﺰور ﻓﻘﻂ( وﻓﻖ اﳌﻮاﻋﻴﺪ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺳﺘُﺤﺪد ﻻﺣﻘﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺮات.
ﺗُﻄﺒﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﲞﺼﻮص اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻢ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧﺮى.
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 .12ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ و ﻓﺮع إدﻟﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ و ﻓﺮﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻜﺔ واﻟﺮﻗﺔ :ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ:
-

اﻟﺘﻘﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪون أﺳﻤﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮرات ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ
اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ.

 اﻟﺘﻘﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرات ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪون أﺳﻤﺎء ﻫﺬﻩاﻟﻤﻘﺮرات ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻗﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﻠﺒﻪ.
 .13ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم إﱃ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﰲ ﻏﲑ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻢ  ،اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻘﺪﱘ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳُﺮﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﻮرة ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :أﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ،اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،اﻟﻜﻠﻴﺔ  ،اﻟﻘﺴﻢ  ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻪ – أﲰﺎء اﳌﻘﺮرات
اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﳍﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة  -ﺳﻨﺔ وﻓﺼﻞ اﳌﻘﺮر – ﻧﻮع اﳌﻘﺮر )ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ/ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ(.
 .14ﺗﻘﺪم الطلبات بدءاً من يوم الثالثاء تاريخ  2013/ 08 /6وحتى نھاية الدوام الرسمي من يوم
الخميس
 ،2013/ 8/ 15في المراكز المبينة في الجدول اآلتي:
جامعة دمشق

جامعة حلب

 الكلية/المعھدالمماثل
 مديرية شؤونالطالب المركزية
)في حال عدم
وجود كلية/معھد
مماثل(

 الكلية /المعھدالمماثل
 مديرية شؤونالطالب المركزية
)في حال عدم
وجود كلية/معھد
مماثل(
)فاكس
0112132610
.(01133923590

جامعة تشرين

-

)فاكس
0212643831
.(0212632144

مديرية شؤون
الطالب المركزية.
)فاكس
- 041445297
.(041445107

-

جامعة البعث

 الكلية /المعھدالمماثل
 مديرية شؤونالطالب المركزية
)في حال عدم
وجود كلية/معھد
مماثل(
)فاكس
(0312128711

جامعة الفرات

 دائرة شؤون الطالب فرعالرقة
)فاكس . (022247988
 دائرة شؤون الطالب فرعالحسكة
)فاكس .(052378577

