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   2012/2013الدورة اإلضافية للعام الدراسي  امتحانات تعليمات 
  الراغبين بالتقدم المتحاناتھم في الجامعات األخرى طالبلل

  
  

جيوز للطالب الذي داوم وتقدم المتحاناته العملية يف غري جامعته ، التقدم إىل امتحاناته النظرية يف جامعته  .1
على أن يتم إعالم جامعته بذلك من خالل املنسقني يف اجلامعة املضيفة أو من خالل تقدمي طلب  األم ،

 .يف جامعته األم

جيوز للطالب التقدم المتحاناته للمقررات غري املتماثلة يف اجلامعة األم واملقررات املتماثلة يف اجلامعة اليت داوم  .2
 .فيها وذلك حسب اإلمكانية

غري املتماثلة بالنسبة لطالب / (يف جامعته األم بالتقدم المتحانات املقررات املتماثلة جيوز للطالب الراسب .3
 .يف جامعة أخرى مل يداوم فيها إذا حقق شروط التقدم هلذا االمتحان) جامعة حلب وجامعة الفرات

يف )  ة الفراتغري املتماثلة بالنسبة لطالب جامعة حلب وجامع/ (ال جيوز تقدمي جزء من املقررات املتماثلة .4
اجلامعة املضيفة واجلزء اآلخر يف اجلامعة األم ، كما أنه ال جيوز أن يقدم الطالب امتحان نفس املقرر يف 

 .جامعتني خمتلفتني ، ويف هذه احلالة يلغى امتحان املقرر

 .ال حيق لطالب جامعات دمشق، البعث، تشرين تقدمي املقررات غري املتماثلة يف اجلامعات األخرى .5

م العملية .6 النظرية / تزود اجلامعة املضيفة اجلامعة األم بقوائم بنتائج امتحانات الطالب الذين تقدموا بامتحانا
وال جيوز اإلعالن عن نتائج االمتحانات يف اجلامعة . لديها ، وكذلك بالعقوبات االمتحانية إن وجدت

 .املضيفة إال بعد موافقة اجلامعة األم عليها

أما بالنسبة للمعاهد . التابعة للجامعات) املتوسطة(ذكورة أعاله على طالب املعاهد التقانية تسري البنود امل .7
 .األخرى فيتم مراجعة الوزارة املختصة اليت يتبع هلا املعهد أو املعهد املختص للحصول على التعليمات

م يف اجلامعة األم، مع مراعاة البنود املذكورة أعاله، جيوز لطالب الفروع يف اجلامعة إجراء امتحان .8 وذلك بعد ا
 .موافقة اجلامعة األم

 .  عند وضع الربامج االمتحانيةمن خالل املنسقني يف اجلامعات اجلامعات التنسيق فيما بينها  على .9

وفق املواعيد واألماكن اليت سُتحدد الحقًا من قبل )  دير الزور فقط(ُجترى امتحانات طالب جامعة الفرات  .10
 . جامعة الفرات

م  .11 ُتطبق األنظمة النافذة خبصوص االمتحانات يف اجلامعة املضيفة على الطالب الذين يتقدمون بامتحانا
 .لديها من اجلامعات األخرى
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مع : طالب جامعة حلب و فرع إدلب التابع لجامعة حلب  و فرعي جامعة الفرات في الحسكة والرقة بخصوص .12
 :مراعاة البنود المذكورة أعاله، يجوز للطالب

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

التقدم المتحانات المقررات لالختصاصات غير المتماثلة في الجامعات األخرى، على أن يدون أسماء هذه  -
به إلى الجامعة المضيفة، وعليه  مراجعة لجان التنسيق قي الجامعة المضيفة المقررات في طلبه الذي يتقدم 

 . لتنظيم طلبه

 

م ، التقدم بطلب خطي إىل اجلامعة  على .13 اليت يريد تقدمي املضيفة الطالب الراغبني يف التقدم إىل االمتحانات يف غري جامعا
على أن يُرفق الطلب بصورة عن اهلوية الشخصية ، صورة عن البطاقة اجلامعية، وأن يتضمن  الطلب  ،اامتحاناته فيه

أمساء املقررات  –اجلامعي، الكلية ، القسم ، الفصل الذي يريد تقدمي امتحاناته أسم الطالب ،  الرقم : املعلومات اآلتية
  .)غري متماثل/متماثل(نوع املقرر  – سنة وفصل املقرر - لكل فصل على حدة اليت يريد التقدم هلا

وحتى  نھاية الدوام الرسمي من يوم  3201/ 08/ 6تاريخ   الثالثاء  الطلبات بدءاً من يوم  تقدم .14

 :، في المراكز المبينة في الجدول اآلتي3201/ 8/ 15  الخميس       
 

  جامعة الفرات  جامعة البعث جامعة تشرين جامعة حلب  جامعة دمشق
المعھد  /الكلية  -

 المماثل 
مديرية شؤون   -

الطالب المركزية 
في حال عدم (

 معھد /وجود كلية
  )مماثل

  
فاكس (

0112132610  - 
01133923590(.  

  المعھد/الكلية  -
 المماثل 

مديرية شؤون   -
الطالب المركزية 

في حال عدم (
 معھد/وجود كلية

 )مماثل
  
فاكس (

0212643831  - 
0212632144(.  

  

مديرية شؤون 
  .الطالب المركزية

  
فاكس (

041445297  -  
041445107(.  

  

  المعھد/ الكلية  -
 المماثل 

مديرية شؤون   -
الطالب المركزية 

في حال عدم (
 معھد/وجود كلية

  )مماثل
  
 فاكس(

0312128711(  

دائرة شؤون الطالب فرع  -
 الرقة           

  
 . )022247988فاكس ( 
دائرة شؤون الطالب  فرع  -

 ة  الحسك
  

  .)052378577فاكس (

  
  

  


