ﺟﺎﻣﻌــﺔ آل اﻟﺒﻴ ــﺖ
داﺋﺮة اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
طلب انتقال من تخصص الخر )داخل الجامعة(
استناداً لنص المادة ) (28تعليمات منح درجة البكالوريوس والتي تنص على :
اوالً :يجوز للطلبة الراغبين في تغيير تخصصاتھم وممن ال تنطبق عليھم شروط االنتقال المنصوص عليھا في المادة ) (27من ھذه التعليمات االنتقال من
تخصص الى تخصص اخر وفق الشروط التالية :
أ .ان يدرس الطالب في التخصص الذي يرغب باالنتقال اليه اربع مواد يحددھا القسم االكاديمي المعني من مواد تخصصه ويوافق على تسجيلھا ،
وينجح فيھا جميعا في المرة االولى وبمعدل ال يقل عن .%76
ب .ان يتعھد الطالب خطيا ً بتحمل مسؤولية اي تبعات تنشا عن ذلك من حيث التكلفة المادة والحد االعلى لسنوات الدراسة والمعدل التراكمي
واالنذارات والفصل وايه امور مترتبة على ذلك وردت في ھذه التعليمات.
ج .تدخل عالمات ھذه المواد في المعدل التراكمي للطالب نجاحا ورسوبا.
ثانيا ً  :تقوم االقسام بتحديد المواد االربعة المطلوب دراستھا )حسب الفقرة )أ( من المادة ) (28اعاله( في كل تخصص ومن المواد االجبارية على النموذج
المرفق ويرسل الى مدير القبول والتسجيل  ،علما ً بان الطالب ليس ملزما ً بدراسة االربع مواد في فصل واحد .

وبناء على ذلك فقد قرر مجلس قسم  .....................................من كلية  /معھد .............................................
السماح للطالب المذكور بادناه والمتقدم بطلب االنتقال الى تخصص ...................................................................
باختيار اربعة مواد من المواد التالية وتعھد بااللتزام بنص وبنود المادة المذكورة باعاله ووقع عليه .
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توقيع رئيس القسم :
ثالثا :الستعمال الطالب
الرقم الجامعي
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ھل سبق ان انتقلت من تخصص آلخر:
التاريخ :
التوقيع :
رابعا ً  :الستعمال دائرة القبول والتسجيل ) المسجل المعني(:
اساس قبول الطالب
....................................................................... :
ھل سبق وان انتقل الطالب من تخصص الخر
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