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نموذج انتقال من تخصص الى آخر
معلومات الطالب
اســـــــــم الطــــــالب/الطــــالبـــة

الـــرقم الجـامعي

الفــــــصــــل الــــــدراســـــــــي

الــعام الجــامعي

الكلية التي يرغب االنتقال منهــا
الكلية التي يرغب االنتقال إليها

التــــخصـــــص
التــــخصـــــص

الــــــــــــــــــــــهــاتــــــــــــــف

تـــوقيع الطــالب

مطالعات الدائرة المالية
......................................................................................................................................................................................................................................

ـــختم وتوقيع الدائــــرة المالية

التـــــــاريــــــخ

مطالعات دائرة القبول التسجيل
مطالعات شعبة القبول
معدل الثانوية العامة

فــــرع الثـــانويـــة الــــعامــــة

o
 oنعم

هل يتوفر شاغر في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه؟

نعم

هل يسمح للطالب باالنتقال حسب أسس القبول المعتمدة في التخصص؟
القــــ
فيشعبة
رئيس
وقيع
تـــ
إليهبولسنة التحاقه في الجامعة ؟
االنتقال
يرغب
الذي
مطالعات مسجل الكلية
عدد الســــاعات المنجزة

المعدل التراكمي

هل فصل الطالب من التخصص المراد االنتقال إليه؟
هل انتقل الطالب من التخصص المراد االنتقال إليه؟
هل يوجد للطالب رقم جامعي سابق في الجامعة ؟
عدد مرات الفصل من التخصص
تــــوقيـــع مســـجل الكــــلـــــية
تــــوقيع مدير القبول والتسجيل

o
 oال

ال

التـــــــاريــــــخ

o
 oنعم
 oنعم

الوضع األكاديمي للطالب

o
 oال
 oال
ال

نعم

الرقم الجامعي

الوضع السلوكي للطالب
الـــــتـــــــاريـــــــــــخ
الـــــتـــــــاريـــــــــــخ

مطالعات الكلية المنتقل إليها الطالب
رأي رئيس القسـم المنقـــول إليه
قــــرار عميد الكلية المنقول إليها

تـــــوقيعـــه
تـــــوقيعـــه

إجراءات دائرة القبول والتسجيل
.................................................................................................................................................................................................................................

تــــوقيع مدير القبول والتسجيل

التـــاريــــخ

المادة ( - )82من تعليمات منح درجة البكالوريوس
أ -يجوز للطالب االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة إذا كان معدله في الثانوية يؤهله للقبول في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه.
ب -تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل في الجامعة على النماذج المخصصة لهذا الغرض ،ويبت مدير القبول والتسجيل بعد موافقة العميد المختص.
ج -يحق للطالب المنتقل من تخصص إلى آخر احتساب المواد التي درسها وكانت ضمن مواد الخطة الدراسية للتخصص الجديد ،وفي هذه الحالة تدخل عالمات
المواد المحتسبة في المعدل الفصلي والتراكمي له ،وتطبق عليه الخطة الدراسية المعمول بها في التخصص المنتقل إليه في سنة انتقاله.
د -يعامل الطالب المنتقل إلى تخصص آخر داخل الجامعة معاملة الطالب الجديد لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من التخصص ،ويقتطع فصل دراسي واحد من الحد
األعلى لسنوات الحصول على الدرجة مقابل كل ( )51ساعة احتسبت له.
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