تعليمات إجراء امتحان اإلكمال لطلبة كلية التمريض
أوال :يعقد امتحان اإلكمال للمساقات التي هي "متطلب سابق نجاح" لمساقات أخرى في الخطط الفعالة
لتخصصات كلية التمريض اعتبارا من نهاية الفصل الدراسي األول  ،0200/0202وحسب الشروط التالية:
 .2أن يكون راسبا بالمساق بعالمة ال تقل عن  %02وأال يكون الطالب محروما بسبب عقوبة تأديبية.
 .0أن يتقدم الطالب بطلب إلى عميد الكلية برغبته للتقدم لالمتحان خالل الفترة المعلنة.
 .3يتم عقد االمتحان خالل األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الالحق لفصل الرسوب.
 .0يفقد الطالب حقه في التقدم لالمتحان في حال عدم تقدمه بطلب خالل الفترة المعلن عنها من قبل
الكلية أوفي حال تأجيل الفصل.
 .5يسمح للطالب بالتقدم لالمتحان لمساق واحد فقط لكل من مساقات السنتين الدراسيتين األولى والثانية
حسب مكان المساق في الخطة االسترشادية لتخصصه (بغض النظر عن عدد ساعات المساق).
 .6يسمح بالتقدم لالمتحان لمساق واحد فقط ألي من مساقات السنتين الدراسيتين الثالثة أوالرابعة حسب
مكان المساق في الخطة االسترشادية لتخصصه (بغض النظر عن عدد ساعات المساق).
 .7ال يجوز أن يتقدم الطالب المتحان اإلكمال للمساق الواحد أكثر من مرة مهما بلغ عدد مرات
الرسوب طيلة مدة الدراسة.
 .8ال يجوز تسجيل أو مزامنة المساق المترتب على المساق الذي رسب به الطالب بعد التقدم المتحان
االكمال.
 .9تترك اإلجراءات التنظيمية لعقد امتحان اإلكمال والقيام بعملية التسجيل بعد رصد النتائج لعميد كلية
التمريض وبالتنسيق مع العمداء المعنيين ووحدة القبول والتسجيل.
 .22يجوز للطالب الناجح في امتحان اإلكمال في مساق ما سحب ذلك المساق مع ترصيد الرسوم
وإضافة مساق آخر بناء على موافقة عميد كليته.
 .22ترحل عالمات امتحانات اإلكمال إلى نظام القبول والتسجيل من خالل نظام عالمات اإلكمال
اإللكتروني بعد اعتمادها من العمداء المعنيين.
 .20يحدد الوضع األكاديمي لطلبة الكلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لالمتحان بعد انتهاء فترة
عقد االمتحان وانتهاء اإلجراءات التي تليها بناء على نتائجهم في االمتحان وحسب البند ثانيا أدناه
ثانيا :العالمات:
 .2تكون عالمة النجاح في االمتحان هي ( )% 62للمساقات من داخل كلية التمريض ،ويرصد للطالب
الناجح رمز (ج )-في سجله بغض النظر عن العالمة التي حصل عليها في االمتحان.
 .0تكون عالمة النجاح في االمتحان هي ( )% 52للمساقات من الكليات األخرى ،ويرصد للطالب
الناجح رمز (د  )-في سجله بغض النظر عن العالمة التي حصل عليها في االمتحان.
 .3تبقى عالمة الطالب الراسب في امتحان اإلكمال كما كانت عليه في سجله األكاديمي قبل التقدم
لالمتحان.
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