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 .17/7/2112تاريخ  /172رقم /كحاا  المروو  ألالتنفيذية تعليمات ال

 
 
 /542القرار رقم /

 وزير التعليم العايل 
 والئحتو التنفيذية. 6006/ لعام 6بناء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم /

 .62/7/6022تاريخ / 672/على أحكام ادلرسوم رقم و 
 

 يقــرر ما يلي:
 الدورة المتحانية اإلضافية :أولا 

 
والجيوز  5/9/6022ولغاية  28/8/6022حيدد موعد الدورة االمتحانية االضافية خالل الفرتة من  -2 -2 المادة

 أن تتجاوز مدة الدورة أسبوعني وحتدد ادلواعيد لكل جامعة بقرار من رللس اجلامعة.
أال تتجةاوز مةدة  رللس جامعة الفرات موعد الدورة االمتحانية لطالب كليات مدينةة ديةر الة ور علةى حيدد -6

 .الدورة االسبوعيني
 اآلتية من الطالب: فئاتيستفيد من ىذه الدورة ال -1 دةالما

 .راوب(، في درجة اإلجازة الجامعية )مستجد  الطالب المسجل -2

 ،قرارت ىذا الفصلدلدة فصل الدخول إىل امتحانات م تسجيلوال حيق للطالب ادلستجد الذي أوقف )
 .(تسجيلو دلدة عام الحيق لو الدخول إىل امتحانات ىذه الدورة ادلستجد الطالبأما إذا أوقف 

 .الطالب الذي اوتنفد فرص التسجيل أول مرة في الفصل األول أو الفصل الثاني -6

يجة امتحانات الفصل األول الدخول إىل امتحانات نتبالحيق للطالب ادلستجد الذي استنفد أول مرة )
 .(مقررات الفصل الثاين

راسب( أي رسم عن ىذه الدورة، أما الطالب ادلستنفدون  –مستجد الطالب النظاميون )يسدد ال -2 -1 المادة
 .فيسددون الرسم الذي يؤديو أمثاذلم حني يتقدمون إىل االمتحانات من خارج اجلامعة

 الدورة دورة امتحانية يف رلال العقوبات االمتحانية.تعد ىذه  -6
ال حتسب ىذه الدورة من الدورات اإلضافية ادلمنوحة لطالب السنة األخرية عماًل بأحكام الفقرة /ج/  -2

 / من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.206من ادلادة /
بنتيجة امتحانات الفصل الثاين من العام الدراسي  الطالب الراغب باالستفادة من ادلساعدات االمتحانية -2

، باستثناء حالة طالب السنة األخرية إذا كانت ال حيق لو التقدم إىل الدورة اإلضافية 6026/6022
 .وفق األنظمة النافذة ىذه ادلساعدة ختولو الدخول للدورة التكميلية

خبصةةةةوو األوائةةةةل يف ادلسةةةةتويات  6026/6022تعةةةةد ىةةةةذه الةةةةدورة جةةةة ءاً ال يتجةةةة أ مةةةةن العةةةةام الدراسةةةةي  -5
 االنتقالية والتخرج.



 
، مهما  يفتتح يف مجيع االختصاصات يف مرحلة اإلجازة اليت تعتمد نظام الساعات ادلعتمدة فصل صيفي -4المادة 

/ ساعة معتمدة  26، وحيق للطالب يف ىذه احلالة التسجيل على /كان عدد الطالب ادلسجلني على ادلقرر
 كحد أقصى.

 
 الدورة الوتثنائية :انياا ث

يستفيد من ىذه الدورة الطالب ادلستنفدون فرو التقدم إىل االمتحانات من داخل اجلامعة ومن خارجها  -5 المادة
 خالل األعوام اآلتية:

- 6020/6022 
- 6022/6026 
- 6026/6022 

 .6022/6022من العام الثاين األول أو الفصل حيق للطالب اخليار بني التقدم للفصل  -2

األول مةةةن العةةةام الدارسةةةي  الفصةةلحتةةدد مواعيةةةد التسةةةجيل للطةةالب الةةةراغبني باالاةةةرتا  يف امتحانةةةات  -6
مةن  وحة  اايةة الةدوام الر ةي 6/20/6022 صةبا  يةوم األحةد الواقةع يف اعتباراً مةن 6022/6022

 .68/22/6022يوم اخلميس الواقع يف 
الفصةةةل الثةةةاين مةةةن العةةةام الدراسةةةي حتةةةدد مواعيةةةد التسةةةجيل للطةةةالب الةةةراغبني باالاةةةرتا  يف امتحانةةةات  -2

 مةن يةوم  ةي اايةة الةدوام الر وح   6/2/6022صبا  يوم األحد الواقع يف  اعتباراً من 6022/6022
 .25/5/6022الواقع يف اخلميس 

ادلقةةررات اثد ةةة بعةةد اسةةتنفاد  وتعةةدإىل االمتحانةةات وفقةةاً لةنظمةةة النافةةذة يف كليةةا م يتقةةدم الطةةالب  -2
 يل مقررات غري مرسبة بالنسبة ذلم ح  التخرج .جفرو التس

 اجلامعة.الرسم الذي يؤديو أمثاذلم حني يتقدمون إىل االمتحانات من خارج يؤدي الطالب  -5

 6022/6022مةةةن العةةةام الدراسةةةي الفصةةةل األول ميكةةةن للطالةةةب الةةةذي اختةةةار التقةةةدم إىل امتحانةةةات  -6
ومل يةتمكن مةن االاةرتا  يف امتحانا ةا اائيةاً أن يتقةدم إىل وسدد الرسةوم و مشمول بأحكام ادلرسوم وى

 ويف ىةةةةذه احلالةةةةة عليةةةةو أن يسةةةةدد رسةةةةم 6022/6022الفصةةةةل الثةةةةاين مةةةةن العةةةةام الدراسةةةةي امتحانةةةةات 
اةةةرتا  يف ادلقةةررات الةةيت سةةيتقدم اةةا رلةةدداً ويسةةقا حقةةةو يف اسةةرتداد الرسةةوم الةةيت كةةان قةةد سةةددىا لال

أما إذا كان قد اارت  يف امتحانا ةا ولةو رقةرر واحةد فيسةقا حقةو يف التقةدم  ،امتحانات الفصل األول
إذا مل يشةةرت  مةةو الطالةةب الةةذي يةةؤدي الرسةةم مسةةتفيداً مةةن أحكايعةةد وال  امتحانةةات الفصةةل الثةةاينإىل 

 .فعلياً باالمتحانات

ميكةن للطالةةب الةذي رقةةن قيةده مةةن اجلامعةة بعةةد اسةتنفاده فةةرو التسةجيل أو قبلهةةا أن يتقةدم بطلةةب إىل  -7
إذا  يبدي فيو رغبتو برفع اطب قيده ليتمكن من االسةتفادة مةن ادلرسةوم جبامعتو مديرية اؤون الطالب 
 .كانت تشملو أحكامو

 من يل م لتنفيذه.يبلغ ىذا القرار  -6المادة 
 

 وزير التعليم العالي        
 
  محمد يحيى معال الدكتور 


