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 :املقرر البديلضوابط 

مقارر  إذا توقف احتمال تخرج الطالب على مقرر واحد إجباري وكان هذا املقرر غير مطروح في الفصل الذي يتخرج فيه، أو كاان مطروحاا ومترار اا ما  .1

س الطالب مقررا  آخرا  بديال  عناه  إجباري أخر أو سبق للطالب إن رسب فيه مرتين على األقل،  فللرميد برد اخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن يدر 

 القبول والتسجيل بذلك.  إدارةيكون  من  نفس  املجال  املررفي  ومن نفس املستوى الدراس ي له  أو  أعلى  للمقرر  املستبدل على ان ترلم  

لرمياااد بتبساايب مااان رئاايس القسااام أن اختياااري  ولااام يااتمسن مااان تسااجيله لساااتب خااارج عااان إرادتااه فلتمااال تخااارج عالااب علاااى  مقاارر  واحاااد إذا توقااف اح .2

 القبول  والتسجيل  بذلك. إدارةيوافق على استبداله بمقرر  آخر مناسب  من  مقررات  الكلية  أو  أي  كلية  أخرى م  مراعاة املستوى، على أن  ترلم  

ري  أو  إختيااري  بساتب  عادط  عرحاه  أو  ترار اه  بتبسيب  من  رئيس  القسم  وموافقة  من  الرميد  إذا  لام  سساتط   الطالاب  تساجيل  مقارر  إجباا .3

  من  حيث  الوصف  واملضمون  إذا  ترددت  الخطط  املطبقة  في  البرنامج.
ً
 يجوز  له  أن  سسجل  مقرر  مكافئ  له  تماما

 يجب ان اليزيد عدد املقررات البديلة عن مقررين. .4

 

 :Student Name ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الطالب/الطالبة:

 -------------------------------------------------- :Collegeالكلية:            -------------------------------------------:.ID. Noالرقم الجامعي:

 ------------------------------ :Academic Yearالراط الجامعي:                                -------------------------------------:Semesterلدراس ي: الفصل ا

 -------------:Expected Semester for Graduatingفصل توق  التخرج:  -------------------------------------: .Contact Noرقم االتصال: 

                                    

 
مأل هذه البيانات من رئيس القسم املختص :

ُ
                                                                                                             :To be filled in by   Head of Department                                                 ت

                                             Alternative Course البديل قرر بيانات امل                                                                Original Courseاملستبدلقرر بيانات امل

                Course’s Nameاسم املقرر  Course Codeقرر امل رمز                 Course  Nameاملقرر اسم  Course Codeقرر امل رمز  ت.

1.      

2.      

 

  

                                                                                                                                                                                         For College’s Deanship Useالستعمال عمادة الكلية

 Notes of Head of Department              مالحظات رئيس القسم املختص  

                                                          

 

 

o                     موافق Approved 

o  افق         غير موNot Approved 

                                    Signatureالتوقي :

 Notes of Dean of the College                                مالحظات عميد الكلية   

  

 

 

o                     موافق Approved 

o          غير موافقNot Approved 

                                    Signatureالتوقي :

 
                                                                                                          For Directorate of Admissions & Registration’s  Useالقبول والتسجيلإدارة الستعمال     

 التاريخ: التوقي : بيانات:اسم املوظف املسؤول عن إدخال ال

 


