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 ،،،الخاصةلجنة متابعة امتحانات المعاهد بناءاً على قرارات 

ساعات أكثر من الساعات الموجودة في الالئحة االسترشادية للمستوى في هذا  بالنسبة للطالب المسجلين لعدد 

لكي تصبح عدد  (INCOMPLETE)ر/المقررات ليتم تحويلها الى غير مكتمل  برجاء اختيار المقر الفصل الدراسي

 الساعات المسجلة للطالب في هذا الفصل الدراسي مساوية لعدد الساعات الموجودة في الخطة الدراسية للطالب المنتظم. 

 الحاالت:

الطالب والخطة الدراسية للطالب  ( ساعة معتمدة زائدة بين عدد الساعات التى سجلها 1في حالة ان الفارق )  -

 المنتظم. 

اذا كان احد المقررات التي يقوم الطالب بدراستها مقرر وزنه ساعة واحدة معتمدة فيختار الطالب هذا المقرر  

 ويفضل ان يكون من مستوى دراسي مختلف عن المستوى الدراسي الحالي للطالب. 

ي هذا الفصل الدراسي مقرر وزنه ساعة واحدة معتمدة  اذا كان ال يوجد لدى الطالب من المقررات المسجلة ف

ساعة معتمدة ويفضل ان يكون من مستوى دراسي مختلف عن   2فيختار الطالب احد المقررات التي وزنها  

المستوى الدراسي الحالي للطالب على انه عند تسجيل مادة وزنها ساعة واحدة معتمدة في اقرب فصل دراسي  

 جح او راسب. سيتم احتساب نتيجتها بنا

ساعة معتمدة فيختار   2وتطبق نفس الحالة على الطالب الذين لديهم فروق اكثر في الساعات فاذا كان الفارق  -

  4ساعات معتمدة واذا كان   3ساعات معتمدة فيختار مقرر وزنه   3ساعة معتمدة واذا كان الفارق  2مقرر وزنه 

ساعة معتمدة او مقررين    2مقررين كل منهم وزنه  ساعات معتمدة او   4ساعات معتمدة فيختار مقرر وزنه  

 ساعات معتمدة. 3احدهما وزنه ساعة واحدة معتمدة واآلخر 

 سواء خريف او ربيع اويقوم الطالب بامتحان المقرر في احد الفصول الدراسية القادمة  :(INCOMPLETE)المقرر الغير مكتمل *

الفصل الدراسي القادم، وبالتالي ال يحتسب ضمن الساعات ويتم ترحيل اعمال السنه الخاصة بالطالب في هذا الفصل الدراسي الى   صيف

 التي يقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي القادم وغير ملزم بالحضور في المادة خالل فصل اجراء االختبار.

 مرفق رابط استبيان للطالب لكتابة المقرر او المقررات التي سيتم تغيير حالتها الى غير مكتمل. 

https://forms.gle/JrjA9zfGhnjUySxAA 
 

وفي حالة عدم رد الطالب بحد اقصى يوم الثالثاء مساءاً فستقوم وحدة االرشاد باختيار المقررات بدون الرجوع  

 الى الطالب.

 كاديمي والساعات المعتمدة،،وحدة االرشاد األ

https://forms.gle/JrjA9zfGhnjUySxAA

