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طالب الجامعة اإلفتراضية السورية في المملكة العربية السعودية
تم افتتاح مركز نفاذ جديد في المملكة العربية السعودية في كل من المدن التالية :الرياض (ذكور /إناث)_ مكة المكرمة
(ذكور /إناث) .وسيتم معالجة وضع الطالب وفق الحاالت التالية:

برامج الحقوق_ التربية واالعالم
أوال :بالنسبة للطالب الذين تم ايقاف موادهم في الفصل الدراسي ( )F15وتحويل حالتهم الى (:)DP
 سيتم اعادة تفعيل المواد التي حالتها ( )DPفي بداية التسجيل على الفصل الدراسي ( )S16بشكل تلقائي من قبلقسم االمتحانات ،كمايلي:
 .1في حال قدم الطالب الوظيفة وحقق شرط ( :)%40سيتم نقل هذه المقررات الى الفصل الدراسي ( )S16مع
االحتفاظ بعالمة الوظائف .وتسجل هذه المواد ضمن صف مميز ،ويقدم الطالب االمتحان فقط.
 .2في حال لم يقدم الطالب الوظيفة يتم نقل المواد الى الفصل الدراسي ( )S16ويتوجب على الطالب اختيار الصف
المناسب عند بدء اختيار الصفوف من قبل قسم شؤون الطالب.
 .3في حال قدم الطالب الوظيفة ولم يحقق شرط ( :)%40يعتبر الطالب راسب في المقرر ويتوجب عليه اعادة
التسجيل على المقرر وتسديد الرسوم المطلوبة .
 يتوجب على الطالب اختيار احد المراكز المحددة في السعودية وذلك بعد نهاية امتحانات الفصل ( )F15وبدءالتسجيل على الفصل الدراسي ( ،)S16من خالل مراسلة قسم شؤون الطالب كل حسب برنامجه عبر االيميل
حصرا.
 بالنسبة أللية الدفع سيتم تجيير الرسوم االمتحانية المدفوعة سابقا لفصول قادمة ويتوجب على الطالب اعادة دفع مبلغ /200/لاير للمركز.
ثانياً :بالنسبة للطالب الذين قاموا بنقل مركزهم االمتحاني من السعودية الى أي مركز آخر في الفصل (:)F15
 -يستمر الطالب بتقديم امتحاناتهم المقررة في الفصل ( )F15ضمن المراكز المحددة لهم.
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 يحق للطالب اعادة مركزهم االمتحاني الى احد المراكز المحددة في السعودية وذلك بعد نهاية امتحانات الفصل( )F15وبدء التسجيل على الفصل الدراسي ( ،)S16من خالل مراسلة قسم شؤون الطالب كل حسب برنامجه عبر
االيميل حصرا.

