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منوذج  / 51ك
أسم الطالبـ  /ـة :

التحوٌل من جامعة أخرى إلى جامعة الباحة

....................................................................................................................................................................................................................................

رقم السجل المدنً :

الرقم الجامعً :

الجامعة المحول منها الطالبـ/ـة ....................................................................... :الكلٌة :

.................................................................

العام الجامعً  .......................................................... :عدد الساعات المجتازة  .......................... :نوع الشهادة :
)

نسبة الثانوٌة ( :

)

درجة القدرات ( :

القسم :

 علمً

.....................................

 أدبً

النسبة الموزونة ( :

المستوى الدراسً  .............................................. :المعدل التراكمً ......................................... :حالة الطالب   :منتظم
عناوٌن االتصال .الجوال  ................................................... :الهاتف  ................................................... :البرٌد االلكترونً

)
 معتذر

 مؤجل

............................................................:

=================================================================
أقر أنا الموقع أدناه أننً قد أطلعت على جمٌع الشروط المرفقة بالنموذج قبل طباعته و أن جمٌع البٌانات الواردة صحٌحة و أتحمل أٌة
مسئولٌة ناتجة عن عدم صحتها كما ألتزم بجمٌع شروط التحوٌل المقرة من مجلس الجامعة .

االسم  ......................................................................... :التوقٌع  .................................... :التارٌخ :

/

 44هـ

/

التأكد من صحة البٌانات من الموظف المختص
/

الموظف المختص  ................................................. :التوقٌع  .......................... :التارٌخ :

/

 41هـ

سعادة عمٌد /عمٌدة كلٌة  ................................................................................................................................................................ :وفقه هللا
نفٌد سعادتكم بأنه تقدم لنا الطالبــ/ــة الموضحة بٌاناته أعاله بطلب تحوٌل إلى كلٌتكم الموقرة .
آمل فً حال موافقة سعادتكم على الطلب عمل معادلة وموافاتنا بكامل المعاملة لنتمكن من إكمال الالزم .
عمٌد القبول و التسجٌل
الختم

د .علً بن عثمان الزندي

رأي الكلٌة المحول إلٌها الطالب  /الطالبة
رئٌس

القسم:

عمٌد الكلٌة

............................................................................................................

:

أوافق

.......................................................................................................................

ال أوافق
التوقٌع:

التوقٌع:

....................................................

الختم

....................................................

ترجو العمادة من سعادتكم التعاون مع الطالب "صاحب هذا الطلب" و بٌان قراركم على نفس النموذج و إنهاء إجراءاته .

التنفٌذ على النظام
أسم الموظف :
تم التنفٌذ

.....................................................

لم ٌتم التنفٌذ لـ

التوقيع  ..................................... :التاريخ :

..............................................................

/

/

 44هـ

الختم الرسمي

الرقم  .......................................... :التارٌخ  ........................................... :المشفوعات ............................................. :

مالحظة هامة ٌ :رجى قراءة ضوابط و شروط التحوٌل بتركٌز و عناٌة

الضوابط و الشروط العامة للتحوٌل


شروط التحوٌل
-4ان يكون قد امضى فصلين دراسيين على االقل في
الكلية التي يرغب التحويل منها .
-2ان ال يكون مفصوال من الجامعة المحول منها ألسباب
تعليميه او تأديبيه أو منقطعا عن الدراسة
-3موافقه مجلس الكلية المحول اليها بناء على توصية
مجلس القسم
-4ان ال يقل معدله التراكمي عند التحويل على النحو
التالي:
أ -للكليات الصحية والهندسة وعلوم الحاسب
(2.5من )4او (3.5من)5
ب-لباقي كليات الجامعة (2من )4او(3من)5
-5ان يدرس الطالب في جامعة الباحة ما ال يقل عن
 %66من متطلبات التخرج
-6ان يتقدم الطالب بطلب التحويل وفق التقويم االكاديمي
لجامعة الباحة لكل عام دراسي الموجود بموقع عمادة
القبول والتسجيل على موقع الجامعة االلكتروني .
-7أن يكون الطالب أو الطالبة مقيداً في جامعة  ،أو كلية
معترف بها.

المستندات المطلوبة فً التحوٌل

 -4سجل أكاديمي رسمي .
 -2توصيف المقررات .
 -3نموذج تحويل من الجامعة المحول منها الطالب أو الطالبة .
 -4إفادة انتظام .
 -5صورة شهادة الثانوية .
 -6صوووورة البطاقوووة الشخصوووية للطوووتب ( صوووورة كووورت العا لوووة
للطالبات ).

اإلجراءات المتبعة فً التحوٌل

-4يقوودم الطالووب أو الطالبووة نموووذج التحويوول بعوود إسووتكمال بياناتووه
مباشرة إلى عمادة القبول والتسجيل .
-2تقوووم العمووادة بارسووال جميووع أوراق التحويوول بعوود اسووتتمها موون
الطتب وتدقيقها إلى الكليات ألخذ الموافقوة علوى التحويول مون
عدمه .
 -3يتم إعتن نتا ج التحويل على موقوع الجامعوة بعود إسوتتمها مون
الكليات .
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