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  الكلية اجلاهعية بالليث

 نظام التحويل الذاخلي



 
 الكلية الجامعية بالليث

 :طلب تغيري التخصص

انتحىَم اِنٍ ػباسة ػٍ تحقُق سغباث انطهبت يٍ خالل تحىَههى إنً انتخصصاث 

األكادًَُت انتٍ َشغبىَها فٍ كهُاث اندايؼت خالل فتشة انتحىَم انُظايُت، يغ األخز 

 انًؼذل انتشاكًٍ نهطهبت وسغباث انطهبت وانطاقت االستُؼابُت نكم قسى.فٍ االػتباس 

  ػهً انطهبت انشاغبٍُ فٍ انتحىَم إنً انكهُاث انطبُت؛ اختُاص انسُت

 انتحضُشَت نهًساس انطبٍ أوالً.

  ػهً انطهبت انشاغبٍُ فٍ انتحىَم إنً انكهُاث انؼهًُت؛ اختُاص انسُت

 انتحضُشَت نهًساس انؼهًٍ أوالً.

  ػهً انطهبت انشاغبٍُ فٍ انتحىَم إنً انكهُاث اإلداسَت؛ اختُاص انسُت

 انتحضُشَت نهًساس اإلداسٌ أوالً.

 التحويل هن كلية/قسن إىل كلية/قسن آخر داخل اجلاهعة:

  ٍأٌ َكىٌ انطانب/انطانبت قذ أيضً يا ال َقم ػٍ فصم دساسٍ واحذ ف

ػٍ انذساست )وال َشًم كهُته، وال َشًم رنك فصىل انتأخُم أو االػتزاس 

رنك حشكت انتحىَم اإلخباسٌ نطهبت بشَايح انسُت انتحضُشَت أو حشكت 

 انتخصُص اِنٍ(.

 .أال َكىٌ قذ سبق نهطانب/نهطانبت انتحىَم خالل دساسته فٍ اندايؼت 

  أٌ تكىٌ انًذة انُظايُت انًتبقُت يٍ دساست انطانب/انطانبت كافُت إلكًال

% 05نُظايُت هٍ يذة انخطت انذساسُت + يتطهباث انتخشج، وانًذة ا

 وتحسب وفقاً نتخصصه انسابق.

  ال َحق نهطانب/نهطانبت انًُقطغ ػٍ انذساست وانًفصىل أكادًَُاً وانًُسحب

 كهُاً فٍ انفصم انحانٍ انتحىَم يٍ تخصص إنً تخصص.
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  ًال َحق نهطانب/نهطانبت انتحىَم يٍ تخصص إنً تخصص آخش إرا أيض

صصه انحانٍ أسبغ فصىل دساسُت )سُتٍُ(، وال َشًم ػهً دساسته فٍ تخ

 رنك انفصم انصُفٍ.

  ػهً انطهبت انشاغبٍُ فٍ انتحىَم نهكهُاث انطبُت انتانُت )كهُت انطب

كهُت انصُذنت  –كهُت انتًشَض  –كهُت انؼهىو انطبُت انتطبُقُت  –واندشاحت 

(، اختُاص كهُت انصحت انؼايت وانًؼهىياتُت انصحُت –كهُت طب األسُاٌ  –

 انًساس انطبٍ بُداذ. –بشَايح انسُت انتحضُشَت 

  ػهً انطهبت انشاغبٍُ فٍ انتحىَم نهكهُاث انؼهًُت انتانُت )كهُت انهُذست

(، اختُاص بشَايح ُت انحاسب اِنٍ وَظى انًؼهىياث وانؼًاسة اإلساليُت ـ كه

 انًساس انؼهًٍ بُداذ. –انسُت انتحضُشَت 

 ٍانتحىَم نهكهُاث اإلداسَت انتانُت )كهُت إداسة  ػهً انطهبت انشاغبٍُ ف

 انًساس اإلداسَت بُداذ. –األػًال(، اختُاص بشَايح انسُت انتحضُشَت 

  ال َحق نطهبت بشَايح انسُت انتأهُهُت انًسائُت أو بشَايح انسُت انتحضُشَت

انًسائُت انتقذو بطهب انتحىَم اِنٍ بٍُ أقساو وكهُاث اندايؼت، وإًَا 

هُهى إَهاء انبشَايح بُداذ بُهاَت انؼاو انذساسٍ حتً َتى َتىخب ػ

 .تخصُصهى آنُا
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 طلبة السنة التحضريية:

فٍ حانت ػذو تًكٍ انطهبت يٍ اختُاص بشَايح انسُت انتحضُشَت بُداذ، فُتىخب 

ػهُهى انتحىَم اإلخباسٌ، ػهًاً بأٌ انتحىَم َقتصش فقظ ػهً انكهُاث انتٍ ال تطبق 

 تحضُشَت.بشَايح انسُت ان

 السنة التحضريية املسائية:
فٍ حانت ػذو تًكٍ انطهبت يٍ اختُاص بشَايح انسُت انتحضُشَت انًسائُت )أحذ 

انبشايح انًقذيت يٍ كهُت خذيت انًدتًغ وانتؼهُى انًستًش( بُداذ، وكزنك حصىل 

( فأكثش، فُتىخب ػهُهى انتحىَم اإلخباسٌ، 57.0انطهبت ػهً انًؼذل انتشاكًٍ )

 بأٌ انتحىَم َقتصش فقظ ػهً انكهُاث انتٍ ال تطبق بشَايح انسُت انتحضُشَت. ػهًاً 

 آلية التحويل اآليل:

  َتى إدخال انشغباث )سغباث انتحىَم اِنٍ( خالل فتشة انتحىَم )األسبىع

انثاٍَ ػشش( يٍ انفصم انذساسٍ ػٍ طشَق يىقغ خايؼت أو انقشي )خذياتٍ 

 نٍ.سغباث انتحىَم اِ-تغُُش انتخصص -

 .َتى إتاحت انشغباث بُاًء ػهً انحانت األكادًَُت نهطانب/انطانبت 

  َكىٌ انًؼُاس فٍ انًفاضهت آنُاً يبُُاً ػهً انًؼذل انتشاكًٍ نهطهبت وانطاقت

 االستُؼابُت نكم قسى وسغباث انطهبت فٍ انتحىَم.

  ٍسىف تتى ػًهُت انتحىَم آنُاً ػٍ طشَق يىقغ خايؼت أو انقشي )خذيات– 

 انتحىَم اِنٍ(. سغباث

  ال َستهضو يٍ انطانب/انطانبت يشاخؼت ػًادة انقبىل وانتسدُم َهائُاً نتقذَى

 طهباث انتحىَم اِنٍ.
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 ( َتى إشؼاس انطهبت ػبش سسائم اندىالSMS وػبش يىقغ خايؼت أو انقشي )

انشسائم انخاصت( بانتخصص انزٌ تى انتحىَم ػهُه ورنك بؼذ  –)خذياتٍ 

 سٍ األول وبؼذ َهاَت انفصم انذساسٍ انثاٍَ.َهاَت انفصم انذسا

 

 


