إعلن شروط التحويل بين التخصصات
متابعة الغيابات ،ويوم لإلرشاد حول البرامج المشتركة

أبناءنا الطلبة األعزاء
نهديكم أطيب تحياتنا،
شكرا جزيل ألبنائنا الطلبة على الجهود التي بذلوها لتأدية اختبارات الشهر الثاني ،وما أبدوه من التزام عال ،وما حققوه من
نتائج طيبة ،فبارك هللا بكم ،وتمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق الدائم .وبهذه المناسبة نود التذكير بأهم الفعاليات اإلرشادية خلل
األيام القادمة ،لتسهيل متطلبات دراستكم:
تبدأ يوم االثنين  12/26ولغاية يوم الخميس  ،12/29إجراءات تقديم الطلبات للتحويل من تخصص إلى آخر وفق التقويم
الجامعي والتعليمات ،وحسب الشروط اآلتية:
.1
.2
.3
.4

يحق للطالب تحويل التخصص مرة واحدة خلل مسيرته الدراسية ،وينظر في طلبات التحويل للمرة الثانية بموافقة مجلس
العمداء.
أن ال يقل معدل الثانوية العامة عن معدالت القبول ،وأن يكون فرع الثانوية مقبوال في التخصص الذي يرغب الطالب في
االنتقال إليه.
يحق للطالب التقدم لتحويل التخصص لغاية مستوى السنة الثالثة كحد أقصى.
إذا كان لدى الطالب علمة غير مكتمل لمادة ما ،فل يحق للطالب التحويل إال بعد تقديم االختبار لتلك المادة ،وأن يحقق
شرط االنتقال بعد احتساب المعدل.

 .5ينظر في وضع الطلبة الذين يدرسون دراسة غير منتظمة ،بعد دراسة وضعهم األكاديمي.
 .6تحسب المواد التي يختارها الطالب من سجله األكاديمي قبل االنتقال ،على أن تكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص
المنتقل إليه ،وتدخل علمات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.
 .7إذا انقطع الطالب المفصول أكاديميا ،ورغب في التحويل إلى تخصص آخر في الجامعة ،يعد انقطاعه بعذر لغايات استكمال
إجراءات التحويل ،شرط أن ال تزيد فترة االنقطاع عن فصل دراسي واحد ،وأن يؤجل دراسته لذلك الفصل ،وإال يعتبر
مفصوال من الجامعة حسب التعليمات.

إجراءات عملية التحويل


يحق للطالب تقديم طلب االنتقال من تخصص إلى آخر في كليته أو التحويل إلى كلية أخرى خالل الفترة المحددة
في التقويم الجامعي حسب كل فصل دراسي.



تقدم طلبات االنتقال في عمادة القبول والتسجيل في الفترة المحددة ،ويتاح للطالب تعبئة (تخصصين) للتحويل كحد
أقصى.



يتم فرز طلبات تحويل التخصص بعد ظهور نتائج االختبارات النهائية للفصل الحالي واحتساب المعدالت الفصلية
والتراكمية ،مع العلم أن النتائج ستظهر بتاريخ .2017/2/2



يتم ارسال طلب التحويل إلى الكلية المعنية بالتخصص المحول له مرفقاً بكشف عالمات الطالب.



تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معدل الثانوية العامة وفرعها ،وعدد المقاعد المتاحة في التخصص المطلوب
والمعدل التراكمي األعلى.



تعاد الطلبات إلى عمادة القبول والتسجيل مرفقة بالموافقة أو عدمها ،موقعة من عميد الكلية التي يرغب الطالب في
التحويل إليها.



يتم تحويل الطالب بموعد أقصاه أسبوع من بداية فصل التحويل.



يتم اطالع الطالب على معادلة المواد والسجل األكاديمي الخاص بها؛ للموافقة والتوقيع عليها ،خالل أسبوع من
اإلعالن عن نتائج التحويل ،وخالفاً لذلك يتم الغاء طلبه.

إعلن :تبدأ يوم الثلثاء  2016/12/27فعالية يوم اإلرشاد االكاديمي للتعرف على متطلبات االنضمام إلى البرامج المشتركة
مع الجامعات األمريكية ،حيث يستطيع الطالب من خللها التعرف واالستفسارعلى التفاصيل كافة.
توجيه :ندعو الطلبة االعزاء كافة إلى التأكد من غياباتهم قبل يوم  2017/1/5والتعرف على أوضاعهم؛ لتجنب العقوبة
األكاديمية (الحرمان من المادة) بسبب تجاوز الغياب المقدَّرة بـ  %15أي ما يعادل ثمانية ساعات خلل الفصل على األكثر،
حسب تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة ،والمبادرة إلى سحب أو إسقاط المادة ،لكي ال تؤثر على المعدل التراكمي.
تأكيد :بالنسبة للشعب المغلقة ،سيتم مراعاة تسجيل الطلبة المتوقع تخرجهم اوال ،ثم تدرس الخطة الدراسية لكل طالب من
قبل القسم الدراسي ويتخذ القرار المناسب ،وعلى ابنائنا االعزاء وكما اوضحنا لهم سابقا دراسة الخطة الدراسية مع المرشد
االكاديمي وايجاد البدائل المناسبة.
وتنفيذا لتوجهات األستاذ الدكتور رئيس الجامعة في رعاية أبنائنا الطلبة واالهتمام بمشاكلهم ومتابعة مسيرتهم الدراسية،
فإن عمادة القبول والتسجيل وفرت خطاهاتفيا وبريدا إلكترونيًّا للتصال المباشر بعميد القبول والتسجيل الستقبال ملحظاتكم
أو مقترحاتكم أو شكواكم في األيام واألوقات كافة.

Email: dar@psut.edu.jo
Mobile phone: 0776709168

نحن دائما في خدمتكم ...متمنين لكم النجاح الدائم
اإلرشاد االكاديمي  -عمادة القبول والتسجيل

