
 :َيمنحَطالبَالجامعةَالفتراضيةَالسوريةَدورةَامتحانيةَإضافيةَواحدةَوفقًاَلمايلي:أولَا

1- (َ َالتالية: َالبرامج َطالب دورة امتحانية إضافية للمقررات الراسبة في الفصل  (BL_EDU_BMCيمنح
تكون هذه  % ومافوق(، بحيث04( وذلك شرط النجاح في درجة أعمال الطالب )تحقيق S17الدراسي )

 ( لبقية الطالب.F17( لطالب التخرج وفي فصل )S17الدورة في فصل )
2- (َ َالتالية: َالبرامج َطالب َإلىََ(TIC_HND_BAIT_BIT_BACT_ISE_BSCEيمنح باإلضافة

(َ َالنكليزية ( F16دورة امتحانية إضافية للمقررات الراسبة في الفصل الدراسي ) (ENGمستوياتَاللغة
بحيث تكون هذه الدورة في فصل  % ومافوق(.04رجة أعمال الطالب )تحقيق وذلك شرط النجاح في د

(F16( لطالب التخرج وفي فصل )S17.لبقية الطالب ) 
3- (َ َوالتخصص َالتأهيل َماجستير َطالب َالعلياMWTPMTM_MIQ_MBAَ_يمنح َالدراسات َوطالب )

(MTM_MWSMQM_) ( دورة امتحانية إضافية للمقررات الراسبة في الفصل الدراسيF16 وذلك شرط )
( لجميع F16بحيث تكون هذه الدورة في فصل ) % فمافوق(،04النجاح في درجة أعمال الطالب )تحقيق 

 الطالب باإلضافة إلى طالب التخرج.
، يتوجب عليه إعادة التسجيل الدورةَاإلضافيةَللتخرجفي حال رسوب الطالب النظامي )غير المستنفد( في  -0

 ل كامل مع إعادة الوظيفة واالمتحان.على المقرر وتسديد الرسوم بشك
يتوجب عليه إعادة التسجيل ، الدورةَاإلضافيةَللتخرج نتيجة امتحاناتواستنفاده في حال رسوب الطالب  -5

يعامل معاملة الطالب الجديد من حيث تقديم الوظائف ومن حيث معاملته ماليًا وفق القرار و  ،على المقرر
 (.43/40/2411( تاريخ )111رقم )

 الذين تنطبق عليهم المادة األولى الرسوم االمتحانية فقط.ُيسدد الطالب  -6

:َيمنحَطالبَالجامعةَالفتراضيةَالسوريةَالذينَاستنفدواَفرصَالتقدمَلالمتحانَالمسموحَبهَداخلَالجامعةَثانياًَ
 أوَخارجهاَممنَاستفادواَمنَدورةَاستثنائيةَسابقةَأوَلمَيستفيدواََفصلينَدراسيينَوفقَمايلي:

َ)ي -1 َالتالية َالبرامج َطالب ضمنًا(،  S17ولغاية  S10المستنفدون من فصل )َ(BL_EDU_BMCمنح
 جميع بحيث يتم التسجيل على ،على جميع المقررات المتبقية لهم ( للتسجيلS18و  F17فصلين دراسيين )

التسجيل وفي حال رسوبهم بهذه المقررات يتم بغض النظر عن األسبقيات،  (F17فصل )المقررات في 
 (.S18عليها في الفصل )

ولغاية  S10( المستنفدون من فصل )BAIT_BIT_BACT_ISE_BSCE)َيمنحَطالبَالبرامجَالتالية -2
F16 ( فصلين دراسيين ،)ضمنًاS17  وF17بحيث يتم  ،المقررات المتبقية لهم جميع ( للتسجيل على



وفي حال رسوبهم بهذه المقررات يتم بغض النظر عن األسبقيات، ( S17التسجيل على المقررات في فصل )
 (.F17التسجيل عليها في الفصل )

ضمنًا(، فصل دراسي  F16ولغاية  S10( المستنفدون من فصل )AHND/EHNDيمنحَطالبَبرنامجَ) -3
 ، وذلك بغض النظر عن األسبقيات.على جميع المقررات المتبقية لهم( للتسجيل S17واحد )

0- َ َالتأهيل َماجستير َطالب َ)يمنح وطالب الدراسات العليا  (MWTPMTM_MIQ_MBA_والتخصص
(_MWSMQMMTM_)ََالتكميلية ولغاية فصل  S10، من فصل )المستنفدونَنتيجةَامتحاناتَالدورة

F16 ( فصلين دراسيين )ضمنًاS17  وF17 للتسجيل على جميع المقررات المتبقية لهم. بحيث يتم )
حال رسوبهم بهذه المقررات يتم التسجيل عليها في  الفصل ( وفي S17التسجيل على المقررات في فصل )

(F17.) 

َوالتخصصَيمنح الطالب المستنفدون في البرامج التالية:  -5 َالتأهيل ماجستير
(_MWTPMTM_MIQ_MBA)َ وطالب الدراسات العليا( MBA__MWSMQMMTM_

Academic)َ فصول سابقة( من فصل ))الذين لم يترشحوا للدورة االمتحانية اإلضافية أو مستنفد منS10 
، على جميع المقررات المتبقية لهم ( للتسجيلF17و  S17ضمنًا( فصلين دراسيين ) F16ولغاية فصل 

( وفي حال رسوبهم S17بحيث يتم التسجيل على المقررات في فصل ) وذلك بغض النظر عن األسبقيات،
 (.F17عليها في الفصل ) بهذه المقررات يتم التسجيل

الب المشمولين بالمادة الثانية معاملة الطالب الجديد من حيث تقديم الوظائف ومن حيث معاملته يعامل الط -6
 (.43/40/2411( تاريخ )111ماليًا وفق القرار رقم )

( ولديه مقررات راسبة في هذا الفصل، التسجيل على هذه F16يحق للطالب المستنفد في الفصل الدراسي ) -1
)أي االحتفاظ بعالمة الوظيفة وتسديد الرسوم  (S17في فصل ) انية اإلضافيةالمقررات بموجب الدورة االمتح

 المتبقية له كطالب مستنفد. ةالجديدأو المقررات  سابقاً  االمتحانية فقط(، والتسجيل على المقررات الراسبة
ولديه مقررات راسبة  (برامج الحقوق_ التربية واإلعالم) (S17يحق للطالب المستنفد في الفصل الدراسي ) -8

)أي  (F17في فصل ) انية اإلضافيةفي هذا الفصل، التسجيل على هذه المقررات بموجب الدورة االمتح
أو المقررات  سابقاً  االحتفاظ بعالمة الوظيفة وتسديد الرسوم االمتحانية فقط(، والتسجيل على المقررات الراسبة

 المتبقية له كطالب مستنفد. ةالجديد

 حكامَعامة:أ
 يطبق القرار على جميع طالب الجامعة االفتراضية داخل سورية وخارجها. -1



بأحكام هذا القرار حقهم في دورة المرسوم مالم يقوموا بالتسجيل ضمن  والمشمولونيفقد الطالب المستنفيدون  -2
 الفصول المحددة أعاله.

َفي حال رسوب الطالب المستنفد نتيجة هذا القرار يبقى مستنفدًا. -3
 
 


