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 جراءات التح��ل من تخصص آلخر داخل ال�ل�ة� مواع�د وضوابط و 
Internal Specialty Transfer 

 
ي من تخصص آلخر داخل ال�ل�ة  القبول والتسج�ل  تعلن إدارة  

وين من خالل  عن بدء تقد�م طلبات التح��ل االل��ت

ي نظام  
ون�ة �ن ر�يع    ٣٠-٢٦ه (١٤٤٤  ولع�ش من الفصل الدرا�ي األ  ثالث خالل االسب�ع ال  ERMSالخدمات اإلل��ت

ي 
 للقواعد واالجراءات التال�ة: م) وفقا ٢٠٢٢ نوفم�ب  ٢٤-٢٠( ) الموافقه١٤٤٤ الثاين

ن   الخاصة بالتح��ل من تخصص إ� آخر داخل ال�ل�ة:  ٤٩، ٤٨القواعد التنف�ذ�ة للمادتني

وط التال�ة:   لل�ش
�
 �جوز للطالب التقدم بطلب التح��ل من قسم آلخر وفقا

ي نظام  أن �قوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتح��ل   .١
ون�ة �ن ة    ERMSمن خالل الخدمات اإلل��ت ي الف�ت

�ن

ة المسم�ح بها للتقد�م.  طلبولن �قبل تقد�م أي  المعلنة،  خارج الف�ت

ي التخصص الذي حدد له بعد السنة األع� األقل  أن �كون قد م�ن ع� دراسته فصل درا�ي واحد  .٢
  و� �ن

ي التخصص)، وال �شمل ذلك فصول التأج�ل واالعتذار  
ي �ن

وال يتجاوز دراسته المستوى الرابع (الفصل الثاين

 راسة. عن الد

ي ال�ل�ة). اأن ال �كون قد سبق له التح��ل خالل در  .٣
ي ال�ل�ة (التح��ل مرة واحدة طوال الدراسة �ن

 سته �ن

، شواغر التخصص .٤ ا��ي وط التح��ل المعدل ال�ت  . تتضمن �ش

ا��ي للمتقدم أقل من .٥ ا��ي عن   ٢٫٠٠أن ال �كون المعدل ال�ت ). وأن ال �قل معدله ال�ت (تحت اإلنذار األ�اد��ي

ي مستوى البكالور�وس.  ٣٫٠٠
 عند طلب التح��ل لتخصص �ن

.   عم�د أن يوافق كل من رؤساء االقسام المعن�ة ووك�ل ال�ل�ة للشئون اال�اد�م�ة و  .٦ ن  ال�ل�ة ع� نتائج المحولني

ي السجل   .٧
ي سبق له دراستها، و�شمل ذلك    األ�اد��ي تثبت �ن

للطالب المحول داخل ال�ل�ة جميع المواد اليت

ي ال�ل�ة. التقديرات والمعدال 
ا�م�ة طوال دراسته �ن  ت الفصل�ة وال�ت

ي التخ�ج.  .٨
 �درس الطالب المحول المواد المتاحة من التخصص الجد�د و�تحمل مسئول�ة تأخرە �ن

٩.  
�
ون�ا  . ال �ستطيع الطالب تعد�ل طلب التح��ل بعد �سل�مه ال��ت

ن من قسم إ� آخر بدا�ة الفصل الدرا�ي  .١٠ ي تعلن نتائج المحولني
 . الحا�ي  من العام الدرا�ي الثاين

، كما ال �حق لطالبات التم��ض تقد�م  التجس�ي وطلبة  ال �حق لطلبة   .١١ ن دبلوم خدمات طب�ة طارئة للعسك��ني

 طلبات التح��ل. 

 اليها:  المتاحة للتح��لالتخصصات  .١٢

o  :التنفس�ة  العنا�ة للطالبRESC 

o العنا�ة التنفس�ة للطالبات :RESC 

ي  .١٣
وين ي تقد�م الطلب االل��ت

 موافقة ع� امكان�ة التح��ل. الال �عين

 


