مواعيد وشروط واجراءات التحويل من تخصص آلخر داخل الكلية
تعلن إدارة الكلية عن بدء تقديم طلبات التحويل االلكتروني من تخصص آلخر داخل الكلية وعلى موقع نظام التسجيل
االكتروني  - ERMS-خالل االسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي الحالي (1439/4/ 3 - 3/29هـ) الموافق
2017/12/ 21- 12/17م وفقا للقواعد واالجراءات التالية:
القواعد التنفيذية للمادتين  49 ،48الخاصة بالتحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية :
يجوز للطالب التقدم بطلب التحويل من قسم آلخر وفقا ً للشروط التالية:
 .1أن يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل على موقع الكلية ) (ERMSفقط في الفترة المعلنة  ،ولن يقبل
تقديم أي معروض خارج الفترة المسموح بها للتقديم.
 .2أن يكون قد مضى على دراسته فصل دراسي واحد في التخصص الذي حدد له بعد السنة التحضيرية وال
يتجاوز دراسته ال مستوى الرابع (الفصل الثاني في التخصص)  ،و ال يشمل ذلك فصول التأجيل واالعتذار عن
الدراسة.
 .3أن ال يكون قد سبق له التحويل خالل درسته في الكلية (التحويل مرة واحدة طوال الدراسة في الكلية).
 .4تتضمن شروط التحويل المعدل التراكمي ،شواغر التخصص ،ومعاييرأخرى مثل المقابالت ،و يضعها مجلس
الكلية وتعلن قبل وقت تقديم طلبات التحويل.
 .5أن ال يكون المعدل التراكمي للمتقدم أقل من ( 2.00تحت اإلنذار األكاديمي) .و أن ال يقل معدله التراكمي عن
 3.00عند طلب التحويل لتخصص في مستوى البكالوريوس.
 .6أن يوافق كل من رؤساء االقسام المعنية ووكيل الكلية للشئون االكاديمية وقائد الكلية على نتائج المحولين.
 .7تثبت في السجل االكاديمي للطالب المحول داخل الكلية جميع المواد التي سبق له دراستها ،ويشمل ذلك
التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الكلية.
 .8يدرس الطالب المحول المواد المتاحة من التخصص الجديد ويتحمل مسئولية تأخره في التخرج.
 .9يجب الحصول على موافقة جهة ابتعاث الطالب المبتعث على تحويل الطالب.
 .10ال يستطيع الطالب تعديل طلب التحويل بعد تسليمه الكترونيا.
 .11تعلن نتائج المحولين من قسم إلى آخر بداية الفصل الدراسي الالحق.
 .12التخصصات التي يمكن للطالب التحويل لها :علوم المختبرات  ،إدارة معلومات صحية  ،دبلوم تقنية أجهزة طبية.
 .13التخصصات التي يمكن للطالبات التحويل اليها  :التخدير  ،مساعد طبيب اسنان  ،التمريض.
خطوات تقديم طلب التحويل االلكتروني من تخصص آلخر داخل الكلية
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خطوات التقديم

Change Specialty/Transfer Form

الدخول إلى حساب الطالب في نظام التسجل االلكتروني ERMS
اختيار ايقونة تغيير/تحويل التخصص من خالل صفحتي
تظهر شاشة يتم من خاللها اختيار الدرجة والتخصص المطلوب
التحويل اليه
اختر مربع موافق Accept
إضفط على زرالتسليم Submit

Log in to ERMS
Select Specialty change/Transfer from my Menu
Select the Required Degree and the specialty.

1.
2.
3.

Select Accept
Click on Submit

4.
5.

