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 مسارالتعديل الجديدة لواعد ــــــــقال

 2020-2019العام الجامعى  وليالفرقة األتطبق على الطلبة المستجدين ب
                                                                      

بتلك القواعد والتي  2018/2019عدادية للعام الدراسي يتم اعالم جميع الطالب في السنة اال أوال :

 . خالل الشهر األول من الدراسة 2018سوف يتم فيها البدء في تطبيق الئحة الكلية الجديدة 

 -:قسام المختلفة بناء علي مجموع اعتباري خاص فقط بالتنسيق وهويتم التنسيق لدخول األ ثانيا :
%( من اجمالي 10درجة ) 150( باإلضافة الي 1500مجموع الطالب من إجمالي الدرجات )

 درجة. 1650الدرجات ليصبح الحد االقصي 

كمواد  -مادة من مواد السنة االعدادية أو أكثر بحد أقصي ثالث مواد  ميحدد كل مجلس قس ثالثا :
( لكي تضاف الي مجموع الطالب في 150تؤخذ درجاتها منسبة الي الدرجة اإلضافيه ) -مؤهلة 

 (.يرفق جدول األقسام والمواد المؤهلة) السنة االعدادية

وطالب العام  2017/2018دراسي تستمر قواعد تعديل المسار الحالية لطالب العام ال رابعا :

 .مع اعالنها علي الطالب واعالن اعداد المقبولين 2018/2019الدراسي القادم 

 التمييزبينعدم  تطبق القواعد الجديدة للتنسيق وتعديل المسار علي جميع الطالب مع خامسا :
و أفني ثانوية عامة أو شهادة معادلة أو التعليم ما قبل الجامعي )لمرحلة  تهمخلفيطبقا ل الطالب

% من العدد المقبول 10 على اال تتعدىوتكون طبقا للطاقة اإلستعابية لألقسام  ،و خالفه(أصناعي 

 بالقسم.

وال  ،من الخارج وال يتم لطالب ،مرة واحدة فقطديم طلب تعديل المسار قيسمح للطالب بت سادسا :
 .السنة االعداديةيتم ألي طالب محمل بمقررات من 

دة عام دراسي واحد اذا رغب الطالب في تعديل المسار من قسم الي آخر بعد انتظامه لم سابعا :
وتخفض  ةفتكون حالته في القسم الجديد باٍق لإلعاد، و تغيب وقٌبل التعديلأبعذر  و تقدمأورسوبه 

مع  ،مقبولالعلي إلى أ -ون عذر دالتى رسب فيها أو تغيب عن حضور امتحانها ب - موادهجميع 
 .ضرورة إعالم الطالب بذلك اعالنا نافيا للجهالة

اذا كان مجموع الطالب االعتباري في التنسيق بعد السنة االعدادية يؤهله لتعديل المسار من  ثامنا :
بعد قبول ايقاف قيده للعام الجامعى أو عذره عن الفصل الدراسى الثانى فى العام قسم الي آخر 

 .(تخفيضدون )أى مستجد وتكون حالته الجامعى التالى يتم تحويله لهذا القسم 

ار اذا كان مجموع الطالب االعتباري في التنسيق بعد السنة االعدادية ال يؤهله لتعديل المس تاسعا :
وتدرس امكانية التعديل  ه اإلعتبارىمجموعالي  ةدرجمائة ( 100من قسم الي آخر فيتم اضافه )

 من عدمه.

 .ويسمح للطالب بالتقدم بطلبات تعديل المسارقبل نهاية شهر يولي :عاشرا 



 


