
عالن إ ىل طلبة  يف لكية إلطب فامي يتعلق ابمتحاانت إل كاملإلس نوإت إلأساس ية  إ 

حسب  25/7/2020س تعقد إمتحاانت إل كامل للس نة إلثالثة بدءًإ من اترخي  -1

 إجلدول إملرفق.

 

ويه إملوإد إليت وردان  موإد فقط حيتوي ثالث رفقإلرجاء مالحظة أأن إجلدول إمل -2

ذإ إختار أأحد إلطلبة  من إلتسجيل أأن هناك حاجة إىل عقد إكاملت لها ولكن إ 

موإد أأخرى لغاايت رفع إملعدل فس تعلن موإعيد تكل الامتحاانت حبيث تكون 

ىل  25/7خالل إلفرتة ما بني   .29/7/2020إ 

 

إلصيفي وذكل قبل تُعقد إمتحاانت إل كامل للس نة إلثانية طب بعد هناية إلفصل  -3

، وس تعلن إملوإعيد 2020/2021أأس بوعني من بدإية إلفصل إلأول للعام إجلامعي 

 يف حيهنا.

 

عن طريق إلربيد إل لكرتوين سيبدأأ تقدمي طلبات إل كامل للس نة إلثالثة طب  -4

(nawal.ahmad@ju.edu.jo)  ولغاية اترخي  21/6/2020إعتبارًإ من اترخي

، إلرجاء كتابة الامس وإلرمق إجلامعي وأأسامء إملوإد إليت س يقدم 28/6/2020

 إلطالب إمتحان إل كامل فهيا. 

 

أأرجو إلعمل بأأن رشوط إلنجاح يف إلس نة إدلرإس ية يه إلنجاح يف مجيع إملوإد  -5

ىل إحلصول عىل معدل  إلعلمية )إحلصول عىل عالمة دإل عىل إلأقل( ابل ضافة إ 

 مفا فوق. 2علمي س نوي 

 



حيق إلتقّدم لمتحاانت إل كامل ملن مل حيصل عىل عالمة دإل يف مادة أأو مادتني. أأو  -6

 .2من جنح يف مجيع إملوإد ومل حيصل عىل معدل 
 

من مل حيصل عىل عالمة دإل يف مادتني علميتني يتقدم إىل إمتحان إكامل يف هاتني  -7

 إملادتني فقط.

 

كامل يف  المةمن مل حيصل عىل ع -8 دإل يف مادة علمية وإحدة عليه إلتقدم لمتحان إ 

كامل يف مادة علمية أأخرى تقل عالمته فهيا عن  تكل إملادة وحيق هل إلتقدم لمتحان إ 

ىل مس توى  جمي زإئد ىل مس توى إلس نة إلثانية وإلثالثة أأو جمي ابلنس بة إ  ابلنس بة إ 

) علامً بأأنه ل يشرتط إلتقّدم ابمتحان إكامل يف مادة اثنية غري إليت  إلس نة إلأوىل

 رسب فهيا ولكن هذإ إخليار متاح ملن رغب يف ذكل (.

 

كامل مبادة أأو  2من جنح يف مجيع إملوإد ومل حيقق معدل  -9 حيق هل إلتقدم لمتحان إ 

 مادتني بغض إلنظر عن عالمته فهيام.

 

من ل حيصل عىل عالمة دإل يف ثالث موإد يعترب رإس بًا يف تكل إلس نة ول حيق -10

كامل.   هل إدلخول لأي إمتحان إ 

 

نتقال إىل إلس نة إلتالية إلنجاح يف إمتحاانت إل كامل إليت قدهما إلطالب  -11 يشرتط لال 

 . 2وإحلصول عىل معدل 

 مساعد إلعميد لشؤون إلطلبة والامتحاانت   

 

 إدلكتورة هيام عوض 


