
 )اربع مواد(نموذج تغيير تخصص

 
 جامعة آل البيت

 دائرة القبول والتسجيل

 طلب انتقال من تخصص الخر)داخل الجامعة(
 

 ( من تعليمات منح درجة البكالوريوس والتي تنص  على :82استناداً لنص المادة )
( مين ذيذا التعليميات 82ة)يجوز للطلبة الراغبين فيي تغييير تخصصياتوم وممين ط تنطبيي  علييوم اليروط اطنتنياص المنصيوص عليويا فيي المياد:  اوالا 

 من تخصص الى تخصص اخر وفي الالروط التالية :اطنتناص 
ان يدرس الطالب في التخصص الذي يرغب باطنتناص اليه اربع مواد يحيددذا النسيم اطكياديمي المعنيي مين ميواد تخصصيه ويوافيي عليى  . أ

 % .27تسجيلوا ، وينجح فيوا جميعاً في المرة اطولى وبمعدص ط ينص عن 
أن يتعوييد الطالييب خطييياً بتحمييص مسييبولية أي تبعييات تنالييث عيين ذلييل ميين حيييد التكل يية المادييية والحييد اطعلييى لسيينوات الدراسيية والمعييدص  . ب

 التراكمي واطنذارات وال صص واية امور مترتبة على ذلل وردت في ذذا التعليمات.

 .اً تدخص عالمات ذذا المواد في المعدص التراكمي للطالب نجاحاً ورسوب  ج.
( اعالا( في كص تخصيص ومين الميواد اطجباريية عليى 82: تنوم اطقسام بتحديد المواد اطربعة المطلوب دراستوا )حسب ال نرة )أ( من المادة ) ثانياا 

 . بدراسة اطربع مواد في فصص واحد اً ملزم ليسعلماً بان الطالب ،  المرفي ويرسص الى مدير النبوص والتسجيصالنموذج 

وبنااااااااااا ا دلااااااااااس  لاااااااااا_ _قااااااااااد داااااااااارر مجلاااااااااا  د اااااااااا                  ماااااااااان  لية مع ااااااااااد 
بادناااو والمتقااد  بطلااب االنتقااال الااس تخصااص                         ال اامال للطالااب الماا  ور 

بااللتزا  بنص  وتع د   التالية من المواد التاليةاد باختيار اربعة مو                          
  . وودع دليه بأدالو ورة المادة الم وبنود 

 ا   المادة رد  المادة ت

1   

2   

3   

4   

5   

 مصاددة دميد ال لية  المع د توديع رئي  الق   

  

 اا : ال تعمال الطالبلثثا

           الرقم الجامعي

 اسم الطالب:

 العائلة الجد اطب اطوص

    

  التخصص :  الجنسية :

 :الالوادة الثانوية 

 مصدرذا سنتوا فرعوا المعدص
 (            ,)%    

 

 ط  نعم  ذص سبي ان انتنلت من تخصص طخر :   
 

     التاريخ :   التوقيع :

 : (الم جل المعنيدائرة القبول والت جيل )ال تعمال : رابعاا 

  : اساس قبوص الطالب                           
  : من تخصص طخر  ذص سبي وان انتنص الطالب

  : جوة اطن اي                                  
 التاريخ :    /      /   التوقيع :

 


