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يسمح للطالب بالتسجيل في المادة البديلة المذكورة أعاله وذلك بسبب -:
عدم طرح المادة اإلجبارية المطلوبة.
تعـارض المادة اإلجبارية المطلوبة مع مادة إجبارية أخرى.
رسب الطالب في المادة المطلوب استبدالها ثالث مرات أو أكثر.
تـــــــــــــوقــــيـــع الطــالـــــب
توصية رئيس القسم وتوقيعه
قـــرار الـــعميد وتـــوقيـــعــه
مطالعة مسجل الكلية
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توقيع مدير دائرة القبول والتسجيل

التـــاريخ

المادة ( - )03من تعليمات منح درجة البكالوريوس
أ-للعميدددد بعدددد االسدددتئناس بدددرأ رئددديس القسدددمو أن يوافدددق للطالدددب علدددب دراسدددة مدددادتين بدددديلتين ب دددد أقصدددب فدددي فصدددل التخدددرج علدددب أن تكدددون المدددادة
البديلة مماثلة للمادة األصلية من يث المستوى وعدد الساعات المعتمدةو وان ال يكون لها متطلب سابق لم يدرسهو وذلك في ال االت اآلتية:
-1إذا توقدددف ا تمدددال تخدددرج الطالدددب علدددب دراسدددة مدددادة وا ددددة أو مدددادتين وكاندددت أ منهمدددا ةيدددر مطرو دددة فدددي ال صدددل المتوقدددع تخرجددده فيددده أو كاندددت
مطرو ة ومتعارضة مع مادة أخرى من مواد التخصص التي سجلها الطالب في ال صل ذاته.
-2إذا رسب الطالب ثالث مرات أو أكثر في مادة إجبارية أو مادتين إجباريتين من خطته الدراسية ب د أقصب.
ب-تكون المادة البديلة من القسم ن سهو وإذا تعذر من الكلية ن سهاو وفي ال تعذر ذلك فمن كلية أخرى.
ج-تطبق تعليمات المادة المعادة علب المادة البديلة.
د-إذا رسب الطالب في المادة البديلة وطر ت المادة األصلية في ال صل الذ يليه عليه دراسة المادة األصلية.
هـ-إذا نجح الطالب في المادة البديلة ولم يتخرج في ذلك ال صل ثم طر ت المادة األصلية يع ب الطالب من دراستها.
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