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أقر أنا الموقع أدناه أنني قد أطلعت على جميع الشروط المرفقة بالنموذج قبل طباعته و أن جميع البيانات الواردة صحيحة و أتحمل أية
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االسم  ......................................................................... :التوقيع  .................................... :التاريخ :

/

 41هـ

/

التأكد من صحة البيانات من الموظف المختص
/

الموظف المختص  ................................................. :التوقيع  .......................... :التاريخ :

/

 41هـ

سعادة عميد /عميدة كلية  ................................................................................................................................................................ :وفقه الله
نفيد سعادتكم بأنه تقدم لنا الطالبــ/ــة الموضحة بياناته أعاله بطلب تحويل إلى كليتكم الموقرة .
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مالحظة هامة  :يرجى قراءة ضوابط و شروط التحويل بتركيز و عناية

الضوابط و الشروط العامة للتحويل


شروط التحويل
-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
-1ان ال يقل معدله التراكمي عند التحويل على النحو
التالي:
أ -للكليات الصحية والهندسة وعلوم الحاسب
(2.2من )1او (3.2من)2
ب-لباقي كليات الجامعة (2من )1او(3من)2
-2ان يدرس الطالب في جامعة الباحة ما ال يقل عن
 %06من متطلبات التخرج
-0ان 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 مقيدا ً في جامعة  ،أو كلية
معترف بها.

المستندات المطلوبة في التحويل

 -4سجل أكاديمي رسمي .
 -2توصيف المقررات .
 -3نموذج تحويل من الجامعة المحول منها الطالب أو الطالبة .
 -1إفادة انتظام .
 -2صورة شهادة الثانوية .
 -0صوووورة البطاقوووة الشخصوووية للطوووتب ( صوووورة كووورت العا لوووة
للطالبات ).

اإلجراءات المتبعة في التحويل

-4يقوودم الطالووب أو الطالبووة نموووذج التحويوول بعوود إسووتكمال بياناتووه
مباشرة إلى عمادة القبول والتسجيل .
-2تقوووم العمووادة بارسووال جميووع أورال 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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