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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 /إماث) .وسيتم معالجة وضع الطالب وفق الحاالت التالية:
باقي برامج الجامعة (عدا الحقوق_ التربية واالعالم)
أوال :بالنسبة للطالب الذين تم ايقاف موادهم (أو بعض المواد) في الفصل الدراسي ( )F15وتحويل حالتهم الى ()DP
يحق للطالب أحد الخيارين:
 .1اعادة تفعيل المواد المسجلة في الفصل الدراسي ( )F15وتقديم الوظائف واالمتحانات المطلوبة ،وذلك بعد تقديم طلب
(تفعيل مواد) الى قسم االمتحانات عبر االيميل حص ار كل حسب برنامجه لموعد أقصاه (.)2016/6/10
 .2اعادة تفعيل المواد التي حالتها ( )DPفي بداية التسجيل على الفصل الدراسي ( )S16بشكل تلقائي من قبل قسم
االمتحانات ،ويتوجب على الطالب:
 اختيار احد المراكز المحددة في السعودية وذلك بعد نهاية امتحانات الفصل ( )F15وبدء التسجيل على الفصلالدراسي ( ،)S16من خالل مراسلة قسم شؤون الطالب كل حسب برنامجه عبر االيميل حصرا.
وذلك كمايلي:
 في حال قدم الطالب الوظيفة وحقق شرط ( :)%40سيتم نقل هذه المقررات الى الفصل الدراسي ( )S16معاالحتفاظ بعالمة الوظائف .وتسجل هذه المواد ضمن صف مميز ،ويقدم الطالب االمتحان فقط.
 في حال لم يقدم الطالب الوظيفة يتم نقل المواد الى الفصل الدراسي ( )S16ويتوجب على الطالب اختيار الصفالمناسب عند بدء اختيار الصفوف من قبل قسم شؤون الطالب.
 في حال قدم الطالب الوظيفة ولم يحقق شرط ( :)%40يعتبر الطالب راسب في المقرر ويتوجب عليه اعادةالتسجيل على المقرر وتسديد الرسوم المطلوبة .
 .3بالنسبة أللية الدفع سيتم تجيير الرسوم االمتحانية المدفوعة سابقاً لفصول قادمة ويتوجب على الطالب اعادة دفع مبلغ
 /200/لاير للمركز.
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ثانياً :بالنسبة للطالب الذين قاموا بنقل مركزهم االمتحاني من السعودية الى أي مركز آخر في الفصل (:)F15
 .1يحق للطالب اعادة مركزهم االمتحاني الى احد المراكز المحددة في السعودية وذلك بعد مراسلة قسم االمتحانات
كل حسب برنامجه عبر االيميل حص ار لموعد أقصاه (.)2016/6/10
ثالثاً :بالنسبة للطالب الذين قاموا بتقديم طلب انسحاب من الجامعة ويرغبون بالعودة إلى الجامعة ضمن المراكز الجديدة
المعتمدة في السعودية وذلك وفق اآلتي:
 اعادة تفعيل حساب الطالب ومواده في الفصل الدراسي ( )F15وتقديم الوظائف واالمتحانات المطلوية ،وذلك بعدتقديم طلب (الغاء انسحاب) الى قسم االمتحانات عبر االيميل حص ار كل حسب برنامجه لموعد أقصاه
(.)2016/6/10
 بالنسبة أللية الدفع سيتم تجيير الرسوم االمتحانية المدفوعة سابقاً لفصول قادمة ويتوجب على الطالب اعادة دفعمبلغ  /200/لاير للمركز.
مالحظات هامة:
 سيتم جدولة امتحانات الفصل الدراسي ( )F15في مراكز السعودية ضمن عدة ايام خالل االسبوع الواحد وذلك حسباعداد الطالب والتقاطعات بين المواد.
 تبدا امتحانات الفصل الدراسي للمراكز الخارجية في االسبوع الثاني من الشهر السابع ،وسيتم تعميم البرنامج علىالطالب قبل شهر من موعد االمتحانات.
 لن يتم قبول اي طلب تفعيل أو نقل مركز بعد المدة المحددة أعاله. -على الطالب مراجعة موقع الجامعة وااليميل باستمرار لمعرفة التفاصيل.

