
    

  
  احتساب مادة بديلة    

                 

     

  .................................................... :التخصص................................................  :الرقم الجامعي ..........................................................................................................: اسم الطالب -  

  ........................................................: توقیع الطالب اسم و         .               ادناه ) أ، ب( تم اطالعي على المالحظات    
  .......................  :تصنیف............................................................................................اسم المادة)  ............................................... (رقم المادة / في خطة الطالب المادة االصلیة -   

  ....................... :تصنیف.............................................................................................. اسم المادة ) ...................................................(     م المادةــــــــرق / ةــــلــدیـــــالمادة الب -    

  )أ،ب(نتباه الى مالحظةوایضاً اال قائمة المواد المكافئة یجب ان تكون خارج المادة البدیلة ارجو االنتباه ان

  ......................................................................................................................................................................................................:سبب اعطاء مادة بدیلة -     

               .....................................................................................................................................................................................................  
  ختم القسم                                                                                      

  رئیس القسم                                            م   :       /          /           التاریخ   
ُرسل النموذج الى دائرة القبول والتسجیل لبیان معلومات الطالب والتدقیق                                      یـ

 
 

  

    ............ ........... ........  .......... ... ....... ........:اسم المادة االصلیة)       :(   سنة الخطة: تأكد من سنة خطة الطالب ومن المادة االصلیة الموجودة في خطتھ  -   

  ال                   ..........................................................................................: اسم المادة / نعم      ھل سبق واحتسبت للطالب مادة بدیلة ؟   -   

  ال         ..........................................................................................: اسم المادة / نعم      ھل المادة البدیلة ضمن قائمة المواد المكافئة ؟   -   

  ال       نعم                                   مادة غیر مكتبیة ؟   ھل المادة البدیلة مطروحة في الجدول الدراسي  -   

  ال                     نعم                                                                      ھل تتحقق الشروط المذكورة ادناه ؟   -   

ُسجل               م          /      :       / التاریخ                                                                    اسم وتوقیع المـ
  

 
                          :التوقیع      ............................................................................................................................................................................................ :رأي العمید  

.م/      /                :التاریخ                  
  - :من تعلیمات منح درجة البكالوریوس) 19(و) 11(شروط المادة البدیلة كما تنص علیھا المادة ) : أ(مالحظة* 

  .ان یتوقف احتمال تخرج الطالب في اي فصل دراسي على مادة واحده أو مادتین -1

 .الصلیة مطروحة في فصل تخرجھ او وجود تعارض في برنامج الطالب ال یمكن حلھان ال تكون المادة ا -2

رة  -4. على أن یدرس الطالب في نفس فصل تخرجھ مادة بدیلة أو مادتین بدیلتین -3 ة فت ل نھای ً قب ا ول والتسجیل خطی ان یتم اعالم دائرة القب

دل اذا درس الطالب ماده بدی -5.  االنسحاب واالضافة لذلك الفصل ي المع ط ف ھ فق اده البدیل ة الم ا تحسب عالم لة عن مادة سبق ان رسب فیھ

عدم احتساب عالمة المادة البدیلھ التي درسھا الطالب  -6. التراكمي، وتبقى المادة األصلیة مثبتھ في سجلھ األكادیمي دون احتسابھا في المعدل

  .خرجھ بسبب رسوبھ بھا، وعلیھ اعادة دراسة المادة األصلیھ عند طرحھافي المعدل على اعتبار انھ درسھا في فصل التخرج في حال عدم ت

      : )ب(مالحظة** 
  

ة -1  ر بدیل ة -2. المادة المكافئة ال تعتب ة مكتبی ادة البدیل ون الم المحتوى وعدد  -3. یجب ان ال تك ادة اخرى ب ادة مشابھة لم ة ھي م ادة المكافئ الم
ذة الصفة ساعات او االسم وتختلف بالرقم وتحل م حل المادة االصلیة الموجودة في خطة الطالب ولجمیع الطلبة ویكون قد صدر بھا قرار رسمي بھ

.من عمادة الكلیة المعنیة  

  

REG-1-2 


