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القواعد األكاديمية في جامعة البترا لعام 2018 / 2017

*قواعد السحب و اإلضافة:

أ.

يسمح للطالب بالسحب واإلضافة دون غرامات في الفترة التي تمتد من بداية التسجيل المبكر وحتى نهاية
فترة السحب واإلضافة المعلن عنها في التقويم الجامعي ،وال تثبت المواد التي انسحب الطالب منها في هذه
الفترة في سجله األكاديمي .وعلى جميع الطلبة استكمال تسجيل موادهم الدراسية قبل بدء التدريس للفصل
الدراسي المعلن عنه في التقويم الجامعي .وتُفرض غرامة على الطالب لقاء التسجيل بعد بدء التدريس ،وكما
هو منصوص عليه في التقويم الجامعي للجامعة.

حب مادة أو أكثر بعد بدء التدريس ،فعليه أن يقدم طلباً -حسب نموذج يصدر عن عمادة
ب .إذا رغب الطالب في َ
س ْ
القبول والتسجيل -يتضمن رأي عميد الكلية ،الذي يبت في األمر ،و ُيرسل قراره إلى عمادة القبـــول والتسجيل.
وإذا تم السحب في الفترة بين األسبوع األول  -األسبوع الثالث من بداية الفصل االعتيادي ،تُرد للطالب %75
من رسوم المادة المسحوبة ،أما إذا تم السحب في الفترة بين األسبوع الرابـع  -األسبوع الخامس من بداية
الفصل الدراسي ،ف ُترد للطالب  %50من رسوم المادة المسحوبة ،وفي كلتا الحالتين ال تُسجل المادة في
سجل الطالب األكاديمي ،أما إذا انسحب الطالب في الفترة بين األسبوع السادس وحتى بداية فترة االمتحانات
جل له تقدير انسحاب قهري ( ،)Wوال تُرد له رسوم المادة ،أما إذا تم السحب في الفترة بين
النهائية ف ُيس َّ
األسبوع األول  -األسبوع الثاني من بداية الفصل الصيفي ،ف ُترد للطالب  %75من رسوم المادة المسحوبة ،أمـا
إذا تم السحب خالل األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي الصيفي ،ترد للطالب  %50من رسوم المادة
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جل له
المسحوبة ،أما إذا تم السحب في الفترة بين األسبوع الرابع وحتى بداية فترة االمتحانات النهائية ،ف ُيس َّ
تقدير انسحاب قهري ( ،)Wوال ُترد له رسوم المادة.1
 إذا انسحب الطالب من جميع مواده المسجلة (باستثناء الطلبة المستجدين أو المنتقلين من الجامعات) يتم رصدعال مة ( )Wل هذه المواد ،وتُرد له الرســــوم وفف الفقرة (-13ب) من هذه ال مادة ويث بت في ســــج له األ كاديمي
" ُم ْنسحب من الفصل" و ُيعد حكماً مؤجال ً لذلك الفصل إذا كان فصال ً اعتيادياً و ُيحسب له هذا الفصل من فترة التأجيل
المسموح بها وفف المادة (-14ج) من هذه التعليمات.

*خطوات التسجيل:

 .1يقوم الطالب باستصدار نموذج التسجيل من عمادة الكلية.
ُ .2يراجع الطالب المرشد األكاديمي ويقوم باعتماد جدوله الدراسي من المرشد األكاديمي.
ُ .3يراجع الطالب رئيس القسم المختص وعميد الكلية العتماد الجدول.
ُ .4يراجع الطالب الدائرة المالية لدفع الرسـوم المطلوبة ،ويمكن للطالب أن يدفع الرسـوم في صـندو
في المجمع اإلداري /الطابف الثاني.
ُ .5يراجع الطالب عمادة القبول والتسجيل بعد التأكد من:


استكمال األختام والتواقيع الالزمة على نموذج التسجيل.



استكمال االجراءات المالية.

 .6يقوم الطالب باستصدار الجدول الدراسي للتأكد من صحة المواد المسجلة.

المالية
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كما وي ستطيع الطلبة الت سجيل وال سحب واإل ضافة من خالل الخدمات االلكترونية على الموقع االلكتروني
للجامعة وذلك بعد تسديد الرسوم المالية المطلوبة.



يترتب على الطلبة الذين يســجلون جداولهم الدراســية بعد بداية التدريس في الفصــل الدراســي ال رامات
المنصوص عليها في التقويم الجامعي.



الحد األعلى للعبء الدراســـي هو ( )18ســـاعة معتمدة للفصـــل االعتيادي الواحد و ( )9ســـاعات معتمدة
للف صل ال صيفي ،ويجوز رفع الحد األعلى للف صل االعتيادي إلى ( )21ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية
شريطة أال يقل معدل الطالب التراكمي عن ( )3.00نقاط ،بعد نهاية آخر فصل درسه الطالب.



الحد األعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه هو ( )21ساعة في الف صل االعتيادي و ( )12ساعة في الفصل
الصيفي.



يجوز رفع الحد األعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه إلى ( )24سـاعة في الفصـل االعتيادي و ( )15سـاعة
في الفصل الصيفي بتنسيب من العميد وبقرار من مجلس العمداء.



الحد األدنى للعبء الدرا سي للطالب هو ( )12ساعة معتمدة للف صل االعتيادي ويجوز إنقاص الحد األدنى
في حاالت مبررة ،يوافف عليها عميد الكلية ويعلم عميد القبول والتسجيل بذلك خطياً.



يجوز للطالب في فصل التخرج أن ال يتقيد بالحد األدنى المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.



إذا توقف تخرج الطالب على درا سة مادتين إجباريتين على األكثر ،ولم تطرحا في ف صل التخرج ،أو تعارضت
أي منهما مع مواد إجبارية أخرى ،فيجوز للعميد – بعد تنسيب من رئيس القسم المختص – أن يوافف على
أن يدرس الطالب مادتين بديلتين عنهما كحد أقصـــى ،على أن تكون المادة البديلة مكافلة للمادة األصـــيلة
من حيث المستوى وعدد الساعات المعتمدة ،وتكون المادة البديلة ضمن المواد االختيارية للتخصص أو من
أقسام أخرى في الكلية ،مع إعالم عميد القبول والتسجيل خطيا ً بذلك.
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* العقوبات األكاديمية:

الطلبة الذين قبلوا قبل العام الدراسي(2005/2006):


ينذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن) (1.67نقطه.
على الطالب إزالة اإلنذار في مدة أقصاها فصالن دراسيان اعتياديان الحقان للفصل الذي أنذر فيه ،ويزيل
الطالب اإلنذار بأن يرفع معدله التراكمي إلى ) (1.67نقطة أو أكثر .



يف صل الطالب من ق سم تخ ص صه إذا لم يتمكن من إزالة ا سمه من قائمة اإلنذار ،وي ستثنى من ذلك كل
طالب أتـم دراسة ) (99ساعة معتمدة بنجاح .



ال يوضــع الطالب على قائمة اإلنذار في نهاية الفصــل الدراســي األول اللتحاقه بالجامعـــــــة ،أو في نهاية
الفصل الدراسي األول لت يير تخصصه .ويقوم المرشد األكاديمي بتنبيهه إذا كان معدله متدنيا.



ال يدخل الفصل الصيفي ضمن الفصول التي يوضع فيها الطالب على قائمة اإلنذار .



يجوز أن يقبل في الدراســة الخاصــة االســتدراكية الطالب المفصــول من الدراســة المنت مة بســبب تدني
معدله التراكمي عن الحد األدنى المقبول ( )1.67نقطة وفف الشروط التالية :

 .1إذا كان معدله التراكمي ال يقل عن ( )1.33نقطة ،يعطى أربعة ف صول درا سية لرفع هذا المعدل إلى الحد
األدنى المقبول ،وهو ( )1.67نقطة ،وإذا أخفف ال ي سمح له بموا صلة الدرا سة الخا صة اال ستدراكية إال إذا
كان قد أنهى ما مجموعه ( )99ساعة معتمدة مــــن الساعات المقررة في خطته الدراسية ،وكان معدلــــه
التراكمي ال يقل عن ( )1.60نقطة ،وفي هذه الحالة يعطى فصـــلين دراســـيين احنين كحد أعلى ،يفصـــل
بعدهمـا إذا لم يتمكن من رفع معدله.
 .2إذا كان معدلــــــه التراكمي (من 1-أقل من  )1.33نقطة ،يعطى ف صال ً درا سياً واحداً لرفع هذا المعدل إلى
)(1.33نقطة ،فإذا حقف ذلك ،يعطى حالحة ف صول إ ضافية لرفع المعدل التراكمي إلى الحد األدنى المقبول
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وهو ( )1.67نقطة .وإذا أخفف ال يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة االستدراكية إال إذا كان قد أنهى مـــــا
مجموعه ( )99ساعة معتمدة ،وكان معدله التراكمي ال يقل عن ( )1.60نقطة ،وفي هذه الحالة يعطــــــى
فصلين دراسيين كحد أعلى ،ويفصل بعدهما ،إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى (1.67نقطة) .
 .3يســمح لطالب الدراســة الخاصــة االســتدراكية بدراســة 12ســاعة معتمدة كحد أعلى ،ويجوز أن يرفع هذا
الحـد إلى  13ساعة معتمدة في حالة وجود ساعة مختبر.
 .4ال يتم فصل الطالب إذا نقص معدله عن ( )1.00نقطة خالل فصول الدراسة االستدراكية المقررة له.
الطلبة الذين قبلوا بدءاً من العام الدراسي ( )2006/2005فما بعد:


ينذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن ( )2.00نقطتين.



على الطالب إزالة اإلنذار في مدة أق صاها ف صالن درا سيان اعتياديان ،الحقان للف صل الذي أنذر فيه ،ويزيل
الطالب اإلنذار بأن يرفع معدله التراكمي إلى ( )2.00نقطة أو أكثر.



يفصل الطالب من تخصصه إذا لم يتمكن من إزالة اسمه من قائمة اإلنذار ،ويستثنى من ذلك كل طالب أتم
دراسة ( )99ساعة معتمدة بنجاح.



ال يوضع الطالب على قائمة اإلنذار في نهاية الفصل الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة ،أو في نهاية الفصل
الدراسي األول لت يير تخصصه .ويقوم المرشد األكاديمي بتنبيهه إذا كان معدله متدنياً.



ال يدخل الفصل الصيفي ضمن الفصول التي يوضع فيها الطالب على قائمة اإلنذار.



يقبل الطالب المفصــول من تخصــصــه ،بســبب تدني معدله التراكمي عن الحد األدنى المقبول وهو ()2.00
نقطة ،في الدراسة الخاصة االستدراكية ،وفف الشروط التالية:

 .1إذا كان معدله التراكمي ال يقل عن ( )1.67نقطة ،يعطى أربعة فصــول دراســية لرفع هذا المعدل إلى الحد
األدنى المقبول ،وهو ( )2.00نقطة ،وإذا أخفف ال ي سمح له بموا صلة الدرا سة الخا صة اال ستدراكية ،إال إذا
كان قد أنهى ما مجموعه ( )99ساعة معتمدة ،مـــن الساعات المقررة في خطته الدراسية ،وكان معدلـــه
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التراكمي ال يقل عن ( )1.90نقطة ،وفي هذه الحالة يعطى فصـــلين دراســـيين احنين كحد أعلى ،يفصـــل
بعدهمـا إذا لم يتمكن من رفع معدله.
 .2إذا كان معدلــــــه التراكمي من (-1أقل من  )1.67نقطة ،يعطى ف صال ً درا سياً واحداً ،لرفع هذا المعدل إلى
( )1.67نقطة ،فإذا حقف ذلك ،يعطى حالحة ف صول إ ضافية ،لرفع المعدل التراكمي إلى الحد األدنى المقبول
وهو ( )2.00نقطة .وإذا أخفف ال يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة االستدراكية ،إال إذا كان قد أنهى مـــا
مجموعه ( )99ساعة معتمدة ،وكان معدله التراكمي ال يقل عن ( )1.90نقطة ،وفي هذه الحالة يعطــــــى
فصلين دراسيين كحد أعلى ،ويفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى ( )2.00نقطة.
 .3يسمح لطالب الدراسة الخاصة االستدراكية بدراسة  12ساعة معتمدة كحد أعلى.
 .4ال يتم فصل الطالب إذا نقص معدله عن ( )1.00نقطة خالل فصول الدراسة االستدراكية المقررة له.
 .5يتم اعتماد المعدل التراكمي الذي يحصـــل عليه الطالب في نهاية الفصـــل الصـــيفي ،خالل فترة اإلنذارات
والدرا سة اال ستدراكية ،شريطة أن يحقف هذا المعدل م صلحة للطالب ،كإزالة ا سمه عن قائمة اإلنذار ،أو
منحه فرصا استدراكية أخرى ضمن الشرائح األعلى .وال يجوز االعتماد على المعدل التراكمي الذي يحصل
عليه الطالب ،خالل فترة اإلنذارات والدراسة االستدراكية في الفصل الدراسي الصيفي خالفا لذلك.
 .6تقوم اللجنة األكاديمية المكونة من نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ،وعميد الكلية المختص ،وعميد القبول
والتســــجيل بالن ر في اســــتدعاءات الطلبة المفصــــولين أكاديميا من تخصــــصــــاتهم ،للن ر في إمكانية
اســتمرارهم بالدراســة في تخصــصــاتهم ،اســتنادا إلى معدالتهم التراكمية ،ومجموع الســاعات المجتازة،
وإمكانية رفعهم لمعدالتهم ،وترفع مقترحاتها وتنسيباتها لمجلس العمداء إلقرارها.
 .7ي سمح لطلبة الدرا سة الخا صة اال ستدراكية بدرا سة ( )12ساعة معتمدة حداً أعلى ،ويجوز درا سة ()18
ساعة في حالة كانت الساعات المضافة لمواد معادة.
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*تأجيل الدراسة  /االنقطاع واالنسحاب من الجامعة:

-

يلتزم الطالب بإجراء عمليات التســجيل والســحب واإلضــافة وفف التقويم األكاديمي للجامعة ،الذي تعلنه
الجامعة في كل عام دراســــي .ويحف للجامعة اعتبار الطالب المنت م منقطعاً وفاقد لمقعده الدراس ،في
أي فصل اعتيادي ال يسجل فيه خالل الفترة الزمنية المحددة للتسجيل في ذلك الفصل ،ويجوز أن يسمح
للطالب بالتسجيل إذا توفرت شواغر في التخصص الذي يدرس به الطالب.

-

إذا رغب الطالب في تأجيل دراســــته لفصــــل ما ،فعليه أن يتقدم بطلب -على النموذج المقرر لذلك – في
عمادة القبول والتســجيل ،قبل انتهاء فترة الســحب واإلضــافة ،للفصــل الذي يود تأجيل دراســته فيه ،ويبت
عم يد الكل ية في هذا الط لب ،ويبلغ قراره إلى عم يد القبول والتســــج يل ،ويث بت لل طا لب في ســــج له
األكاديمي مالح ة "مؤجل" لذلك الفصل.

-

يجوز للطالب أن يؤجل درا سته في الجامعة لمدة ال تزيد على أربعة ف صول سواء كانت مت صلة أو متقطعة.
ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل درا سة الطالب لمدة تزيد على ذلك ،وبما ال يتجاوز ستة ف صول
دراسية.

-

ال يســمح للطالب المســتجد أو المنتقل إلى الجامعة بتأجيل دراســته ،إال بعد انقضــاء فصــل دراســي كامل
على التحاقه بالجامعة.

-

ال تحســب مدة التأجيل ضــمن المدة المســموح بها للحصــول على درجة البكالوريوس ،وإذا انقضــت فترة
الســــحب واإلضــــافة في الفصــــل االعتيادي ،ولم يســــجل الطالب ،ولم يتقدم بطلب إلى عمادة القبول
والت سجيل لتأجيل درا سته ،يعتبر منقطعاً عن الدرا سة ،وفاقدا لمقعده الدرا سي في الجامعة ،وت سجل له
في سجله األكاديمي مالح ة "منقطع  /فاقد لمقعده الدراسي" ،ما لم يتقدم بمبررات تبين سبب تأخره،
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وذلك في موعد أقصــاه نهاية األســبوع الثالث من بدء الفصــل االعتيادي .وتقوم اللجنة األكاديمية المختصــة
بالن ر في طلبه ،وفقا للشواغر المتاحة.
-

إذا رغب الطالب في االنســــحاب من الجامعة ،فعليه أن يتقدم بطلب -على النموذج المقرر لذلك  -لدى
عمادة القبول والتسجيل ،واستكمال اإلجراءات الخاصة بإبراء ذمته من الجهات المعنية في الجامعة ،وتثبت
له في سجله األكاديمي مالح ة "منسحب من الجامعة".

*إعادة قيد

يجوز للطالب المنســحب من الجامعة أو المنقطع/الفاقد لمقعده الدراســي أن يتقدم بطلب إلعادة تســجيله (إعادة
قيده) بالجامعة لعمادة القبول والتســجيل ،شــريطة أن ال يزيد مجموع فصــول انســحابه وانقطاعه وتأجيله على 3
ســنوات ،وتقوم اللجنة األكاديمية المختصــة بالن ر في طلبه ،وإذا أعيد تســجيله يحتفه بســجله األكاديمي كامالً،
على أن يكمل متطلبات التخرج حســــب الخطة الدراســــية المعمول بها حين التحاقه بالجامعة ،وفي هذه الحالة
تحســب له المدة الدراســية الســابقة ضــمن الحد األعلى المســموح به للحصــول على درجة البكالوريوس ،وتطبف
على الطالب الرســـوم الدراســـية المعمول بها حين التحاقه بالجامعة .وإذا لم يرغب الطالب في االحتفاظ بســـجله
األكاديمي الســابف ،يعاد تســجيله كطالب مســتجد ،وتطبف عليه أســس القبول والرســوم الدراســية المعمول بها
حينلذ.

*العبء الدراسي

-

الحد األعلى للعبء الدراســـي هو ( )18ســـاعة معتمدة للفصـــل االعتيادي الواحد ،و( )9ســـاعات معتمدة
للف صل ال صيفي ،ويجوز رفع الحد األعلى للف صل االعتيادي إلى ( )21ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية،
شريطة أال يقل معدل الطالب التراكمي عن ( )3.00نقاط ،بعد نهاية آخر فصل درسه الطالب.
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الحد األعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه هو ( )21ساعة في الف صل االعتيادي و( )12ساعة في الف صل
الصيفي.

-

يجوز رفع الحد األعلى لعبء الطالب المتوقع تخرجه إلى ( )24ساعة في الف صل االعتيادي ،و( )15ساعة
في الفصل الصيفي ،بتنسيب من العميد ،وبقرار من مجلس العمداء.

-

الحد األدنى للعبء الدراسي للطالب هو ( )12ساعة معتمدة للفصل االعتيادي ،ويجوز إنقاص الحد األدنى
في حاالت مبررة ،يوافف عليها عميد الكلية ،ويعلم عميد القبول والتسجيل بذلك خطياً.

-

يجوز للطالب في فصـــل التخرج أن ال يتقيد بالحد األدنى المشـــار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة في
التعليمات.

*الحضور وال ياب:

-

تشـــترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضـــرات والمناقشـــات والســـاعات العملية ،حســـب
الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.

-

ال يسمح للطالب بالت يب عن أكثر من ( )%15من الساعات المقررة للمادة.

-

يقوم مدرس ال مادة بتنب يه الطل بة ا لذين يتكرر غ يابهم ،واقتر بت نســــ بة غ يابهم من ( )%15من مجموع
الساعات المقررة لتدريس المادة ،وذلك من خالل لوحة اإلعالنات الخاصة في الكلية ،ووفقاً للنماذج المعدة
لذلك.

-

إذا تجاوز غياب الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الســــاعات المقررة للمادة ،دون عذر مرضــــي أو قهري
يقبله ما عم يد الكل ية ،يحرم من الت قدم لالمت حان الن هائي ،ويعتبر راســــ باً ويث بت له ت قدير ( FAراســــب
بالت يب) ،وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية ،وتدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معـــــدل عالمات
الطالب الفصلي والتراكمي ،ألغراض اإلنذار ،والفصل من التخصص.
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إذا تجاوز غياب الطالب أكثر من ( )%15من ال ساعات المقررة لمادة ما ،وكان هذا ال ياب ب سبب المرض ،أو
لعذر قهري يقبله عميد الكلية ،يعتبر منســحبا من تلك المادة ،وتطبف عليه أحكام االنســحاب ،ويبلغ عميد
الكلية عميد القبول والتســـجيل قراره بذلك ،وتثبت مالح ة (منســـحب) ( )Wإزاء تلك المادة في الســـجل
األكاديمي للطالب ،وي ستثنى من ذلك الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في الن شاطات الر سمية،
فيسمح لهم بالت يب بنسبة ال تتجاوز (.)%20

-

ي شترط في العذر المر ضي أن يكون ب شهادة صادرة عن طبيب عيادة الطلبة في الجامعة ،أو معتمدة منه،
أو صـــادرة عن إحدى المســـتشـــفيات المعتمدة من قبل الجامعة ،وفي حاالت اســـتثنائية من جهة طبية
خارجية ،ويشـــترط في جميع الحاالت اعتماد الشـــهادة من طبيب الجامعة ،وأن تقدم هذه الشـــهادة إلى
عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أســــبوعين من تاريق انقطاع الطالب عن المواظبة ،وفي الحاالت القاهرة
األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريق زوال أسباب ال ياب.

-

يقوم عمداء الكليات ،وأعضاء هيلة التدريس ،والمحاضرون ،وعميد القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة
األنفة الذكر.

*إعادة دراسة المواد-المواد البديلة:

-

يتوجب على الطالب إعادة درا سة المواد اإلجبارية إذا ر سب فيها ،أما في حالة ر سوبه في مادة اختيارية،
فيحف للطالب إعادة دراســــة المادة نفســــها ،أو اختيار غيرها ،حســــب ما هو متوفر في خطة القســــم
المختص.

-

إذا أعاد الطالب دراســة مادة ما ،تحســب له أعلى عالمة حصــل عليها ،وتثبت في ســجله جميع العالمات
التي حصل عليها.
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ال تدخل ال ساعات المعتمدة -في حالة إعادة درا سة المادة  -سوى مرة واحدة في ح ساب عدد ال ساعات
المطلوبة للتخرج.

-

إذا توقف تخرج الطالب على درا سة مادتين إجباريتين على األكثر ،ولم تطرحا في ف صل التخرج ،أو تعارضت
أي منهما مع مواد إجبارية أخرى ،فيجوز للعميد – بعد تنسيب من رئيس القسم المختص – أن يوافف على
أن يدرس الطالب مادتين بديلتين عنهما كحد أقصـــى ،على أن تكون المادة البديلة مكافلة للمادة األصـــيلة
من حيث المستوى وعدد الساعات المعتمدة ،وتكون المادة البديلة ضمن المواد االختيارية للتخصص أو من
أقسام أخرى في الكلية ،مع إعالم عميد القبول والتسجيل خطيا ً بذلك.

-

إذا رســـب الطالب في مادة إجبارية لثالر مرات أو أكثر ،فيجوز لعميد الكلية -بتنســـيب من رئيس القســـم
المختص – الســـماح للطالب بدراســـة مادة بديلة من مواد الكلية ،مماحلة لها من حيث المســـتوى وعدد
الساعات ،ولمرة واحدة فقط خالل سنوات دراسته.

-

إذا قام الطالب بدراسة مادة سبف وأن تمت معادلتها له خالل دراسته في جامعة أخرى ،فترصد له العالمة
المستحقة في هذه المادة وتل ى معادلتها.

*التحويل من تخصص:

يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر شريطة استيفاء ما يلي:



أن يتوافر شاغر في التخصص الذي يزمع الطالب االنتقال إليه.



أن يكون المعدل الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة يؤهله للقبول في التخصص الذي يريد االنتقال
إليه وفقا ألسس القبول المعمول بها عند انتقاله .أو عند قبوله في الجامعة



أن يقدم الطلب إلى عمادة القبو ل والتســـجيل خالل الفترة التي تحددها العمادة في كل فصـــل دراســـي.
وتحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيها ،شريطة اتفاقها وخطة التخصص المنتقل إليه.
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يخضع الطالب لجميع أحكام اإلنذار والفصل يما يتفف وخطة التخصص المحول إليه



يجوز للطالب المحول إلى تخصـــص آخر أن يقدم طلباً خطياً إلى عمادة القبول والتســـجيل ،يطلب فيه إل اء
ســجله األكاديمي الســابف كامالً ،وإعادة تســجيله كطالب مســتجد ،وفي هذه الحالة تطبف عليه أســس
القبـول والرسوم الدراسية المعمول بها حينلذ.



ال يجوز للطالب المفصول من تخصص ما أن يعود إلى نفس التخصص مره أخرى.

