 2017/1/14بدء االختبارات النهائية

أبناءنا الطلبة االأعزاء
نهديكم أطيب تحياتنا
تبدأ يوم السبت 2017/01/14االختبارات النهائية للفصل األول من العام الجامعي  ،2017/2016وكلنا ثقة بالجهود
العلمية الكبيرة التي بذلتموها مع أساتذتنا األفاضل ،لتحقيق التفوق والتميز لمستقبلنا الزاهر ومن أجل بناء بلدنا الغالي.
وبهذه المناسبة نرجو االستفادة من المالحظات الواردة.

تؤكد عمادة القبول والتسجيل ،بناء على توجيهات األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي رئيس الجامعة ،وضمن أنشطة برنامج
 ،Tutorial Systemدعوتها للطلبة كافّة الراغبين في االنتظام بدورات تقوية مجانية تحضيرا لالختبارات النهائية
للفصل االول ،والتي تنظمها العمادة بالتنسيق مع نادي مرجع ،وأن يبادروا للتسجيل وااللتحاق بها ،بخاصة المواد التالية:
رياضيات  -1رياضيات األعمال – محاسبة  – 1محاسبة  – 2اقتصاد جزئي – نظم المعلومات اإلدارية – فيزياء – برمجة
بنائية – برمجة الكينونة ،مقدمة في علم الحاسوب – البرمجة المرئية – اإلحصاء لألعمال.

ونود التذكير بأن االختبارات النهائية ستبدأ يوم السبت  ،2017/1/14فنرجو االنتباه إلى جدول االختبارات
والتعرف على أوقات االختبارات وأماكن انعقادها:
الجداول-الدراسية-واالمتحاناتwww.psut.edu.jo/ar/content/

نرجو من طلبتنا األعزاء التعرف على بعض الضوابط الواجب االلتزام بها ،وهي كما يلي:
 .1التأكد من جدول االختبارات وأوقاتها وأماكن انعقادها.
 .2الحرص على الحضور إلى قاعة االختبار ،قبل خمس أو عشر دقائق من بدء االختبار.
 .3اكتب على ورقة االختبار اسمك ورقمك الجامعي بشكل واضح قبل البدء باإلجابة عن األسئلة.
 .4ال يجوز بأي شكل من األشكال اصطحاب الهاتف الجوال إلى قاعة االختبار.
 .5احرص على سماع توجيهات مشرف قاعة االختبار ،وااللتزام بضوابط أداء االختبارات.
 .6يعتبر الغش في االختبار أو الشـروع فيه ،أو التشويش على اآلخرين ،مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أي
منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها نظام تأديب الطلبة في الجامعة.
 .7ال يجوز تأجيل أي اختبار إال بعذر يقبله عميد الكلية.
 .8ال تنس إحضار جميع أدوات االختبار من قرطاسية وغيرها ،خاصة آلة الحاسبة لالختبارات التي تتطلب ذلك.

 .9راجع إجابتك قبل تسليم ورقةاالختبار ،وتأكد أنك أجبت عن األسئلة جميعها.

مالحظة مهمة :إن التغيب عن االختبار النهائي يتطلب تقديم عذريقبله عميد الكلية لغرض إجراء
اختبارتكميلي للطالب ،خالل مدة أقصاها الشهر األول من بداية الفصل الذي يليه .وتسجل كلمة (غير
مكتمل) للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن االختبار النهائي بعذر مقبول ،ثم تحول إلى صفر إذا لم يتقدم
الطالب لالختبار في الفترة المحددة.
ويشترط بالعذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب الجامعة ،أو مركز طبي صادر عن مستشفى
أو مركز طبي شامل أو جهة حكومية .وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية في مدة ال تتجاوز أسبوعين
من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة .وفي الحاالت القاهرة األخرى ،يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري
في غضون أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
عزيزي الطالب  ...تستطيع مواصلة دراسة البكالوريوس أو الماجستير ضمن برامج الشراكة بين جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا وجامعة متشيغان ديربون وجامعة أوكالند األمريكيتين

ونرجو االنتباه إلى أن الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي أقل من ( )60%في نهاية أي فصل دراسي،
يرصد في سجله الدراسي تنبيه يسمى (اإلنذار األكاديمي) وهو يعني أن درجاته تدنت عن المستوى
المقبول ،ويتطلب منه أن يبذل جهدا ً أكبر ويغير من طريقته في الدراسة ليرفع درجاته ويرفع معدله ،وال
يستطيع التسجيل أكثر من  12ساعة معتمدة ،وعليه أن يرفع معدله في هذا الفصل وإال حصل على إنذار
أكاديمي ثان.

وتنفيذا لتوجهات األستاذ الدكتور رئيس الجامعة في رعاية أبنائنا الطلبة واالهتمام بمشاكلهم ومتابعة مسيرتهم الدراسية،
فإن عمادة القبول والتسجيل وفرت خ ّطا هاتفيّا وبريدا إلكترونيًّا لالتصال المباشر بعميد القبول والتسجيل الستقبال
مالحظاتكم أو مقترحاتكم أو شكواكم في األيام واألوقات كافة.

dar@psut.edu.joemail:
Mobile phone:0776709168

نحن دائما في خدمتكم ...متمنين لكم النجاح الدائم
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