
 
 
 
 

 )نظام فصلي( التقومي اجلامعي جلامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية
   2023 -2022للعام الدراسي 

  الفصل األول 
 16/09/2022 بدء الدراسة

/  11/11 اختبارات منتصف الفصل 2022 
 2022  / 16/12 االمتحاانت العملية
 2022 / 27/12 االمتحاانت النظرية

 26/01/2023 صدار النتائج اإلمتحانيةآخر موعد إل
  الفصل الثاين
 03/02/2023 بدء الدراسة

/  31/03 اختبارات منتصف الفصل 2023 
 2023  / 30/04 االمتحاانت العملية
 2023 / 12/05 االمتحاانت النظرية

 8/06/2023 النتائج اإلمتحانيةصدار آخر موعد إل
 
 يطبق هذا الربانمج على الطالب القدامى  كما يلي:  الحظة: م

 . السنوات الرابعة واخلامسة طب بشري وصيدلة وأسنان 
   طالب السنة الرابعة إدارة مشايف 
  طالب السنة الثالثة والرابعة متريض 
  .طالب السنة الثالثة والرابعة واخلامسة هندسة طبية 

 رئيس جامعة األندلس اخلاصة للعلوم الطبية

 .د. حممد عامر املارديينأ                                                                  

 

 



 
 
 
 

 تعليمات خبصوص دوام الطلبة يف خمتلفة الكليات 

 اسي يفالدر  يبدأ الدوام واحتساب أايم تغيب الطالب منذ اليوم األول لبدء العام -1
16/09/2022  

ن قبول مهري ممرضي أو ق )بدون أي عذر ار لكل طالب يف حال تغيب حماضرتنيسيوجه انذ -2
 ذلك.عن أي من جزأي املقرر النظري أو العملي ويعلم أهله ب( عميد الكلية

قرر النظري أو جزأي املأي من ( يف 15%كل طالب يتجاوز نسبة الغياب املسموح فيها )  -3
تحان م لالملتقدا،  حيرم من أو قهري مقبول من عميد الكلية( )بدون أي عذر مرضيالعملي

 .النظري للمقرر
ل عن ك  ملقررايفقد الطالب درجة واحدة من درجات النشاط املخصصة للجزء العملي من  -4

 حماضرة يتغيب عنها يف أي من جزأي املقرر النظري أو العملي. 
وتعترب  اضرينب احلا كان عدد الطالاحملاضرات اليت ستلقى يف األسبوع األول لن تعاد مهم -5

 مقررة. 
يف القاعات بل مشر من ق سيتم اعتماد التفقد االلكرتوين مع بداية العام الدراسي والذي سيتم -6

 ابستخدام ألواح إلكرتونية )اتب( .
 جناحه ئيسي يفسبب ر االلتزام حبضور احملاضرات املقررة هو مؤشر هام على جدية الطالب، و  -7

 يهالبشرية من خرجيردها اء موانتقاااً، ويعترب مؤشر هام تراعيه ادارة اجلامعة يف أكادمييًا ومهني
 للعمل يف املشاريع التابعة للجامعة.

اعد قو وااللتزام ب لعامة،افق االمتناع عن التدخني يف األماكن العامة، واحملافظة على نظافة املر ا -8
لطالب جامعة  حلضاريسلوك اهو دليل على ال ،و محاية البيئة اليت تتبعها اجلامعةفاايت فرز الن

 األندلس. 

 جاحبدوام التوفيق والنلكم  نامع متنياتااللتزام أبنائنا الطلبة أنمل من 
 امعةاجلرائسة                              وكل عام وأنتم أبلف خري                                      


