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 عمادة الدراسات العليا   

 
 

 من الالئحة املوحدة للدراسات العليا:(  31الشروط وفقاً للمادة )
  على الطالب التقدم بطلب التحويل إىل عمادة الدراسات العليا جبامعة أم القرى وفق التقومي

 الدراسات العليا و حسب اآللية املعلن عنها يف موقع العمادة.الزمين لإلجراءات األكادميية لعمادة 
 .توفر شروط القبول يف الطالب احملول و أي شروط يراها القسم ضرورية 
 مفصوالً أو ملغي قيده. أال يكون الطالب 
 واحدة خالل املدة احملددة للحصول على الدرجة. يكون التحويل من برانمج إىل آخر مرة 
 

 املرفقات املطلوبة:
صورة طبق األصل من وثيقة التخرج مع وصف تفصيلي معتمد ملفردات املقررات اليت درسها  .1

 الطالب/ــة يف القسم احملول منه.
 صورة من اهلوية الشخصية. .2
 إفادة انتظام. .3
 القدرات اجلامعية للتخصصات اليت تشرتط ذلك.اجتياز التوفل أو ما يعادله و اجتياز  .4
بيان مصدق ابلوحدات اليت درسها الطالب /ــة يف القسم احملول منه )سجل أكادميي  .5

 مصدق من القسم احملول منه(.
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           السجل املدين ..........................................: ................ـة  /ـالطالباسم 

 دكتوراه   ماجستري              دبلوم عايل  املرحلة الدراسية :     الرقم اجلامعي : ..........................................................
 و أين أرغب يف التحويل  املرفقات املطلوبةو قد أرفقت يف طليب مجيع أبن مجيع بياانيت املوضحة أعاله صحيحة ،ة / ـ أقر أان الطالب

 ..............................من ختصص : ............................................  بقسم :......................................... بكلية :..............
 :......................................... بكلية :.............................................. إىل ختصص :............................................ بقسم

 هـ 144التاريخ     /    /    رقم اجلوال : ........................................... التوقيع........................   ...........................االسم /..........
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 حفظكم هللا                                   كلية ..................................................سعادة عميد  
للتكرم ابالطالع و اإلحالة إىل القسم املختص للنظر يف إمكانية  -و مرفق معه املرفقات املطلوبة–نرفق لسعادتكم منوذج طلب حتويل من الطالب/ــة املوضحة بياانته أعاله 

جيوز احتساب الوحدات الدراسية اليت سبق دراستها يف اجلامعة إذا رأى القسم املختص أهنا مطابقة للربانمج الذي معادلة و احتساب بعض الوحدات اليت درسها الطالب/ــة، و 
. الرجاء اكمي ، كما أنه ستحتسب املدة اليت قضاها الطالب يف الربانمج احملول منه ضمن املدة القصوى احملددة للحصول على الدرجة يريد التحويل إليه و تدخل ضمن معدله الرت 

 التكرم ابالطالع و العرض على جملسي القسم  و الكلية و اإلفادة مبا يتم حيال ذلك للعرض على جملس العمادة.
 هـ    التوقيع : ................................ 14............................... التاريخ :     /   /  ..........: عميد الدراسات العليا 

 ) جدول معادلة املقررات( احملول إليه تعبأ من قبل القسم بياانت 

 جدول معادلة املقررات
 عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر املعادل له عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر احملتسب

      
      
      

 

على طلب التحويل و ذلك عدم املوافقة       على طلب التحويل و املعادلةابملوافقة   هـ     14أوصى جملس القسم يف جلسته رقم   )       (       بتاريخ    /   /  
 ...........................................................................................................................................لألسباب التالية: 

 توقيع : ............................هـ           ال 14التاريخ :  /   /   ....................................................: ..............رئيس القسم 
على طلب التحويل و ذلك لألسباب عدم املوافقة       على طلب التحويل و املعادلةابملوافقة    14أوصى جملس الكلية  يف جلسته رقم   )      (       بتاريخ    /   /  

 .......................................................................................................................................................التالية: 
                     : .............................التوقيع................  ............................................: اسات العليا لدر وكيل الكلية لمت اإلطالع وتستكمل اإلجراءات: 

 ..............التوقيع : ................            هـ             14....  التاريخ :  /   /  ................عميد الكلية  : .........................................
عدم املوافقة  و ذلك لألسباب التالية:  املوافقة.                   :      ادة الدراسات العلياقرار جملس عم

....................................................................................................................................................... 
             هـ             14التاريخ :  /   /                         ..................  التوقيع : ................................: .........................................  االسم  


