
    وهٍ كالتالٍ : 0202/0200قرر مدلس الكلُت شروط وقىاعد التحىَل إلٍ الكلُت للعام الدامعً  

 -قىاعد تحىَل الطالب من خارج الكلُت )كلُاث الهندست المناظرة( الٍ البرنامح العادي: -أوال :

لصش لجٕل انطالة انذبصهٍٛ عهٙ رمذٚش عبو )جٛذ جذا( عهٙ األلم ثبنفشلخ اإلعذادٚخ أٔ انفشلخ األٔنٙ ثكهٛبرٓى، عهٙ إٌ ركٌٕ  -

 ثٛال/ كفش انشٛخ(. –انًذهخ انكجشٖ/ انغشثٛخ  –يٛبط د -اإللبيخ داخم انُطبق انجغشافٙ نهجبيعخ )انذلٓهٛخ

 ٔال ٚجٕص نًٍ رجبٔص انفشلخ األٔنٙ انزذٕٚم َٓبئٛب رذذ أ٘ ظشف -

 -الطالب المحىلُن إلٍ البرامح النىعُت من داخل الكلُت او خارخها: -ثانُا :

 ق: رذمك نٓى سغجزٓى االٔنٙ.انطالة انذبصهٍٛ عهٙ رمذٚش جٛذ فًٛب فٕ .1

 انطالة انذبصهٍٛ عهٙ رمذٚش يمجٕل عهٙ األلم رذمك نٓى اعهٙ سغجخ ثششط اٌ ركٌٕ عذد األيبكٍ رسًخ ثزنك. .2

ٚزى لجٕل طهجبد انزذٕٚم انطالة انُبجذٍٛ ٔانًُمٕنٍٛ يٍ انفشق ) اإلعذاد٘ أٔ األٔنٙ ( ٔ نذٚٓى يٕاد رخهف أٔ غبئت  .3

 انكهٛخ أ خبسجٓبثعزس ، سٕاء كبٌ يٍ داخم 

 ال ٚمجم ثبنجشايج انجذٚذح أ٘ طالة ساسجٍٛ فٙ اٖ فشلخ دساسٛخ يٍ داخم انكهٛخ أ خبسجٓب. .4

ال ٚسًخ ال٘ طبنت يذٕل ثبنذضٕس ٔاالَزظبو فٙ انذساسخ إال ثعذ إخطبسِ سسًٛب يٍ لجم إداسح انكهٛخ أ عهٙ انًٕلع  .5

 االكزشَٔٗ

 انذساسٙ ثٕلذ كبفٙ دزٙ ال ٚزبثش انطالة.ٚجت اٌ ٚزى رمذٚى انطهجبد لجم ثذء انعبو  .6

ال ٚجٕص انزذٕٚم يٍ انذساسخ ثبنُظبو انعبدٖ انٙ انجشايج انجذٚذح نهطالة ثعذ انفصم انذساسٙ انشاثع دزٙ نٕ كبٌ  .7

  انزذٕٚم انٙ يسزٕٖ الم يٍ انًسزٕٖ انًمٛذ ثّ انطبنت.

 -ُت او خارخها:ثالثا/ الطالب المحىلُن مابُن البرامح النىعُت من داخل الكل

 رمذٚى طهت يصذٕة ثآخش ثٛبٌ دبنخ يعزًذ. .1

االَزظبو ثبنجشَبيج األصهٙ انز٘ ُٚزًٙ إنّٛ دزٗ ٚصذس لشاس جًٛع انهجبٌ انًزعهمخ ثبأليش ٔإعالٌ َزٛجخ انزذٕٚالد  .2

 عهٙ انًٕلع االنكزشَٔٙ نهكهٛخ .

 رمجم إ٘ طهجبد إضبفٛخ ثعذ ثذء انذساسخ.يٕعذ رمذٚى انطهجبد لجم ثذء ا٘ فصم دساسٙ سئٛسٙ ثشٓش عهٙ األلم ٔنٍ  .3

انطهجبد انزٙ ال رذمك انششٔط سٕف ٚزى فذصٓب ٔنٍ ٚزى عشضٓب عهٙ انهجبٌ انًسئٕنخ ٔنٍ ٚسزشد صبدت انطهت  .4

 انًصشٔفبد انًمشسح.

د ًٚكٍ نهطالة انزٍٚ لضٕا انفشلخ اإلعذادٚخ أٔ انفشلخ األٔنٙ فٙ ثشايج جذٚذح داخم انكهٛخ أٔ يٍ كهٛبد ثجبيعب .5

دكٕيٛخ أخش٘ انذساسخ ثٓب ثُظبو انسبعبد انًعزًذح انزذٕٚم إنٙ ثشايج جذٚذح أخش٘ ثششط أال ٚمم انًعذل انزشاكًٗ 

 ( .GPA:1.0عٍ )

ٚزى عًم يمبصخ نهطبنت طجمب ألخش ثٛبٌ دبنخ يعزًذ، ٚجت آٌ ٚكٌٕ ربسٚخ ثٛبٌ انذبنخ ْٕ ربسٚخ انزمذو ثطهت انزذٕٚم  .6

 آٔ لشٚت.

 -(:000أ/ طالب المستىٌ )

انطالة انًهزذمٍٛ ثبنجشايج يجبششح يٍ طالة انشٓبدح انثبَٕٚخ أٔ يبٚعبدنٓب ٚذك نٓى انجشايج دست سغجزٓى فٙ ثذاٚخ انفصٕل • 

 انذساسٛخ انشئٛسٛخ طجمب نهمٕاعذ ٔال ٚذك نهطبنت طهت رذٕٚهّ يشح أخش٘ نهُظبو انعبد٘ رذذ أ٘ ظشف

 -(:000ب/ طالب المستىٌ )

  

  



غٛش يسًٕح أل٘ طبنت ثبنزذٕٚم ثٍٛ انجشايج إال إرا كبَذ دبنزّ عُذ االنزذبق ثبنجشايج رسًخ نّ ثبالنزذبق ثبنجشَبيج • 

 انًطهٕة انزذٕٚم أنّٛ .

ٚزى عًم يمبصخ نهطبنت طجمب ألخش ثٛبٌ دبنخ )ٚجت أٌ ٚكٌٕ ربسٚخ ثٛبٌ انذبنخ ْٕ ربسٚخ انزمذو ثطهت انزذٕٚم أ لشٚت • 

 رنك(.

 -: رابعا

ٚزى دسبة انًعذل انزشاكًٙ نطالة يذٕنٍٛ نجشَبيج ٚعًم ثُظبو انسبعبد انًعزًذح ثُبء عهٙ يب دسسّ انطبنت يٍ يمشساد 

رذذ يظهخ ْزا انجشَبيج فمظ ٔال ٚعزذ ثًب دسسّ انطبنت فٙ أ٘ ثشَبيج ثُظبو انسبعبد انًعزًذح فٙ أ٘ جبيعخ أخش٘ أٔ َظبو 

ٔ أ٘ جبيعخ أخش٘ ٔفٙ جًٛع األدٕال ٚزى إجشاء يمبصخ نًب دسسّ نٛزى دسبثّ ضًٍ انفصهٍٛ انذساسٍٛٛ سٕاء ثجبيعزّ ا

يزطهجبد انذصٕل عهٙ انذسجخ دٌٔ ادزسبثٓب فٙ دسبة انًعذل انزشاكًٙ نهطبنت ٔرنك طجمب نهششٔط انًشجعٛخ نُظبو انذساسخ 

 (. 0202ثُظبو انسبعبد انًعزًذح ثكهٛبد انُٓذسخ )

  

 


