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منوذج  / 41ك

طلب تحوٌل من جامعة الباحة إلى جامعة أخرى
أسم الطالبـ  /ـة :

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

الرقم الجامعً :
الكلٌة :

رقم السجل المدنً :

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

القسم  .................................................................. :العام الجامعً :

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

عدد الساعات المجتازة  .............................................. :عدد الساعات المتبقٌة  ......................................... :المعدل التراكمً :

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

المستوى الدراسً  .............................................. :عدد مرات التحوٌل  ..................................... :حالة الطالب   :منتظم
عناوٌن االتصال .الجوال  ................................................... :الهاتف  ................................................... :البرٌد االلكترونً

 معتذر

 مؤجل

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

أقر أنا الموقع أدناه أننً قد أطلعت على جمٌع شروط التحوٌل 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 .
 44هـ
االسم  ....................................................................:التوقٌع  .................................. :التارٌخ / / :

التأكد من صحة البٌانات من الموظف المختص
الموظف المختص :

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

سعادة عمٌد  /عمٌدة القبول و التسجٌل بجامعة  /كلٌة :

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

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

/

 41هـ

/

وفقه هللا

نفٌد سعادتكم بموافقة العمادة على تحوٌل الطالبــ /ــة الموضحة بٌاناته أعاله إلى جامعتكم  /كلٌتكم الموقرة.
آمل فً حال موافقتكم على طلبه موافاتنا بذلك لنتمكن من إكمال الالزم .

عمٌد القبول و التسجٌل

الختم

د .علً بن عثمان الزندي

رأي الجامعة  /الكلٌة المحول إلٌها الطالب  /الطالبة
أوافق
عمٌد القبول والتسجٌل

:

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

ال أوافق
التوقٌع:

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

الختم

ترجو العمادة من سعادتكم التعاون مع الطالب "صاحب هذا الطلب" و بٌان قراركم على نفس النموذج و تسلٌمه للطالب ٌدوٌا ً .

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

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

الضوابط و الشروط العامة للتحوٌل

شروط التحوٌل

الشروط المطلوبة فً التحوٌل :
 -4أن ٌكون الطالب أو الطالبة قد أمضى فصل دراسً
على األقل .
 -2أن ال ٌكون الطالب او الطالبة مطوي قٌده أو
مفصول أكادٌمٌا ً .

المستندات المطلوبة فً التحوٌل :
.1
.2
.3
.4
.5

نموذج ( التحوٌل من جامعة الباحة إلى جامعة أخرى ) .
السجل األكادٌمً للطالب أو الطالبة .
توصٌف المقررات .
إفادة انتظام .
صورة بطاقةة األحةوال للطالةب وصةورة كةرت العائلةة لةولً أمةر
الطالبة .

اإلجراءات المتبعة فً التحوٌل :

 -3بالنسبة للطالبات ٌشترط موافقة ولً أمر الطالبة .

-4

أن ٌحضر الطالب أو الطالبة ما ٌفٌد قبول التحوٌل
من عدمه خالل مدة أقصاها نهاٌة األسبوع الثانً
من كل فصل دراسً ،

-5

ال ٌصح تغٌٌر طلب التحوٌل إلى طالب زائر .

ٌ -1تقدم الطالب أو الطالبة إلى عمادة القبول والتسجٌل للتؤكد من
صحة البٌانات
ٌ -2قوم الطالب شخصٌا ً بتقدٌم طلب التحوٌل للجهة التً ٌرغب
التحوٌل إلٌها .
 -3على الطالب أو الطالبة إبالغ العمادة بالموافقة على تحوٌله
من عدمه .
 -4على الطالب أو الطالبة الذي حصل على موافقة بالتحوٌل
إخالء طرفه من الجامعة حسب نموذج (إخالء طرف)
الموجود على موقع الجامعة على االنترنت .
ٌ -5كتب قسم المكافآت بشإون الطالب مشهد للطالب أو الطالبة
بآخر مكافؤة صرفت أو ستصرف له .

