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 حتويل من خارج اجلامعةطلب 
 

  االسم )رباعيًا(:

 ماجستري                                                     دكتوراه املرحلة الدراسية:

 الكلية احملول إليها:معلومات  معلومات الكلية احملول منها:

 القسم: :الكلية القسم: الكلية:

 :التخصص املعدل: التخصص:
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 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...

 ،لألسباب اآلتية أعاله املدونةإىل جامعة امللك سعود وفق البيانات ............ بأنين أرغب التحويل من جامعة ...........................................أفيد سعادتكم 

 النظر يف طليب: فآمل
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 ....................................................: تاريخ تقديم الطلب                                                         .....................................................: توقيــــــــــع الطالب
 
 

 (.مع تعبئة منوذج طلب التقديم على الدراسات العليا للتحويل للفصل الذي يليه مالحظة: جيب أن يقدم الطلب قبل نهاية األسبوع الثالث من الفصل الدراسي)

 )على القسم التقيد بالتعليمات(

حتويل الطالب إىل اجلامعة من جامعة أخرى معرتف بها بناًء على  أنه جيوزعلى واليت تنص ( من الالئحة املوحدة للدراسات العليا 46على املادة ) بناء 

 توصية جملسي القسم والكلية وموافقة جملس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يلي:

 ل منها ألي سبب من األسباب.الطالب مفصواًل من اجلامعة احملوأال يكون  (2 أخرى يراها القسم.توفر شروط القبول يف الطالب احملول وأي شروط  (1

 )ارفاق منوذج معادلة( جيوز احتساب عدد الوحدات الدراسية اليت درسها الطالب طبقًا لالتي: (4

 من حيث املوضوع مع متطلبات الربنامج احملول إليه. ب . أن تتفق أ . أال يكون قد مضى على دراسته للوحدات املعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.

 د . أال يقل تقديره يف الوحدات املعادلة عن )جيد جدًا(. ج . أال تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثني يف املائة من وحدات الربنامج احملول إليه.

املعادلة بتوصية من جملس القسم الذي يتبعه املقرر وموافقة جملسي الكلية و . تكون  . ال تدخل الوحدات املعادلة ضمن حساب املعدل الرتاكمي. ـه

 وعمادة الدراسات العليا.

          

 بيانات تعبأ من قبل القسم والكلية

 )لن تنظر العمادة يف أي طلبات حتويل ترد إليها بعد نهاية األسبوع العاشر(

  عدم املوافقة  التوصية ب             املوافقةالتوصية ب          هـ            13/    /                     بتاريخ  القسم:  )      ( جملس جلسة 

 ........التحويل: ....................................... بداية فصل

  عدم املوافقة  التوصية ب             املوافقةالتوصية ب          هـ            13/    /                    الكلية: )      ( بتاريخ   جملس جلسة 
 

 :ختم الكلية    .............: .................توقيع عميد الكلية   ...: ..........................توقيع رئيس القسم

 

  القرار بعدم املوافقة                القرار باملوافقة            هـ13عمادة الدراسات العليا: )      ( بتاريخ    /    /            جملس جلسة 
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