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أعلن األستتتتتتتتتتتتأحم افخرأ ا أجلخ ي، ر اف جل عة  ابلق ءحا ت افقلةح  افأ قلللتة ابلق افلجمت اف للح ف اأ حعح  
ةفغحيت  2023)اااأ حش افةتتحاتل فلخةام اف علملت عن استتأل اا افأيتتجمت ااأ حش افةتتلحام افجحاملت افلأ ستت ت 

 .2023ة3ة30علحيت اةام ي م اف،للق افل ايق 

ي م ستتتتتتت و تقخأ اعأنحااا ان  تتتتتتتنح   2023ةأضتتتتتتتحو افخرأ ا اف جل عة أش اااأ حعح  اف لللت فلخةام اف علملت 
 .2023ة5ة11اف،للق افل ايق ةفغحيت علحيت اةام ي م  2023ة5ة4افل ايق  اف،للق

 

 جيب افق عحاج افأحفة: يي و ت ةخ اااأ حعح  افمظ يتأاح 
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1/6/2023 
تقوم سااو  عند الساااعة التاسااعة ااا احًا  و تبدأ جميع االمتحانات العملية والنظرية علمًا بأن 

وحادة التقيي  واالمتحاااناات العاااماة مع الجااامعااة بتوعيع الطل ااة على مراات وأ اام وجلسااااااااااات 
 االمتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطل ة.

 
 
 



ة المساااااااموا له  بالتقدم المتحان الشاااااااهادة الجامعية المتوساااااااطة )االمتحان أما مئات الطل 
   مهع على النحو اآلتع:2023 الربيعيةالشامل( للدورة 

  يلح ب خ 2021ية اف حم ان أعلى بمجح  اااستتتتت رحيت افل اا افخااستتتتلت افلة ام فأ، تتتت تتتت   المنتظ : .1
ةيةحا  ية رحيت األةااق افمظ يت ةاف لللت فأ، تتتتتتتت تتتتتتتت  ف اأ حش ةفم ييتتتتتتتتقق ف  افأةخم ف اأ حش  يمأةخم

 .فل، ت افخااسلت افأة ققت علملح
أجتتحةع عتتخا ا ا  تةتتخاتت  ييلتتح ب تتخ  على أش ا  2021اف استتتتتتتتتتتتتتتتب ية اااأ تتحش ان اف تتحم  المعياد: .2

لح  ةعحاكحع  اخألحا أر يمف اأ حش أاعع ا ا   فلجب علل  افأةخم ف اأ حش ية األةااق افأة استتتتتتتتتب 
 ية آخ  اةام ااأ حش تةخم بلح ف يع ا خف . ان األةااق افأة عجح بلح ةعلللت أة أةااق عظ يتةاقت 

  ةي غب ب يع ا خف   يمأةخم م يةط2023افةأ يت ف حم افمحءح ية ااأ حش افخةام  الناجح لرمع المعدل: .3
بل ءقلح فلخةام افأة تةخم افخااسلت  تف اأ حش ية أر ةاقت ان األةااق افلة ام فأ،    ةيةحا فل، 

   بلح ية مفك ةاقت اااأ حش اف للة.2023افةأ يت 
 المستنفد حقه: .4

 الحالة األولى:

فم ي ةق اأ لنح  افمجح  خ ل ستتتتتتتتتمأمن ان ت، ء  أة تةخم ف اأ حش أاعع ا ا  خ ل ستتتتتتتتتمأمن ان ان "
ضتتتتتتتتتلن ي ت افمحءح  2023افةتتتتتتتتتأ يت   أة ان تةخم فلخةام ت، ء  ةفم ي ةق اأ لنح  افمجح  ية اااأ حش
بجللع أةااق  افمظ يت   يمأةخم ف اأ حش 2023افةتتتتتتتأ يت افخةام ف يع افل خل ةعغض افمظ  عن عألجأ  ية 

  ةي حات لةاح ب خ 2018ة2017افجخيخم  افل ل ل بلح جحفلحا )اف، ط ةاف لللت ةعلى اف، ط افخااستتتتتتتتتتتتتتلت
 ليل   بلح".ا حالت اف حفب افلمأظم ان جمث عخا ا ا  افأةخم ف اأ حش اف

 الحالة الثانية:

م ضتتلن ي ت )ايتتأمقذ جة ل على اف، ط افخااستتلت افجخيخم 2022"اف حفب افذر تةخم على افخةام اف تتلةلت 
ةعجللع األةااق  ةفم ي ةق اأ لنح  افمجح  ية اااأ حش  ي حات ا حالت اف حفب افل مخ  ةييتتتتتتتتتتتتتتلح ف  

يملح ةعلى اف، ت افخااستتتتتتتتتتتتتتلت افأة تةخم بل ءقلح  بحفأةخم ف اأ حش إلعحام األةااق افأة استتتتتتتتتتتتتتتب أة عجح
 ".2022ف اأ حش على افخةام اف لةلت 

 

 



 الحالة الثالثة:

"ييلح فل حفب افليأمقذ جة  افذر أعلى اأ لنح  افأ، ج على اف، ط افخااسلت افةخيلت اح ققت 
  ول  يتقدم لالمتحان على الدورة الشتوية افأة تم ت خيللح 2018ة2017أة اف، ط افجخيخم  2018ة2017
بحفأةخم ف اأ حش على اف، ط افخااسلت افل ل ل بلح جحفلحا ةية افأ، ص افمظم  فأ،    ان   2023

جمث ااسم إش ةءخ  ةي حات ا حالت اف حفب افلمأظم ان جمث عخا ا ا  افأةخم ف اأ حش افليل   بلح  
اف للح ف اأ حعح  بمح  على تميمب ان اخي  ةجخم افأةملم  ةيق ض إفى ابلق افجحا تة ابلق افلجمت

ةاااأ حعح  اف حات بل حفجت اف حا  افأة قخ تمةأ عن ت قمق هذه اف حفت  ةية ءللع اف حا  ت خا 
ةجخم افأةملم ةاااأ حعح  اف حات افل خقح  ةاف ثحبق فل لنت افمحء من ب يب اسم افأ، ص افذر تةخم 

 أ حش".اف حفب بل ءن  ف ا

 

 

 


