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  -:نح درجة البكالوریوسمن تعلیمات م) ١٩(و) ١١ (شروط المادة البدیلة كما تنص علیھا المادة: ) أ(مالحظة* 

  .أو مادتینتوقف احتمال تخرج الطالب في اي فصل دراسي على مادة واحده ان ی -١

 . في برنامج الطالب ال یمكن حلھوجود تعارض او  تخرجھ مطروحة في فصل االصلیةان ال تكون المادة -٢

 نھایة  ان یتم اعالم دائرة القبول والتسجیل خطیًا قبل-٤ . مادتین بدیلتینو مادة بدیلة أھفصل تخرجعلى أن یدرس الطالب في نفس  -٣

 اذا درس الطالب ماده بدیلة عن مادة سبق ان رسب فیھا تحسب عالمة الماده البدیلھ فقط في -٥  . واالضافة لذلك الفصلاالنسحاب فترة

عدم احتساب عالمة المادة البدیلھ التي  -٦. لمعدلالمعدل التراكمي، وتبقى المادة األصلیة مثبتھ في سجلھ األكادیمي دون احتسابھا في ا

درسھا الطالب في المعدل على اعتبار انھ درسھا في فصل التخرج في حال عدم تخرجھ بسبب رسوبھ بھا، وعلیھ اعادة دراسة المادة 

  ٠األصلیھ عند طرحھا

      : )ب(مالحظة **
  

وعدد المحتوى  المادة المكافئة ھي مادة مشابھة لمادة اخرى ب-٣ . تكون المادة البدیلة مكتبیة یجب ان ال-٢ .المادة المكافئة ال تعتبر بدیلة -١       
لجمیع الطلبة ویكون قد صدر بھا قرار رسمي بھذة الصفة  الموجودة في خطة الطالب واالسم وتختلف بالرقم وتحل محل المادة االصلیة اوساعات 

 .من عمادة الكلیة المعنیة 
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