نموذج طلب التحويل إىل جامعة الملك خالد
ً
االسم رباعيا:

رقم الوثيقة  /ن-1-19-وك

رقم الهوية الوطنية:

المرحلة الدراسية:

الماجستي

ر

 الدكتوراه

نوع الدراسة:

غي مدفوع الرسوم
 انتظام ر

التخصص المحول منه:

القسم:

الكلية:

التخصص المحول إليه:

القسم:

الكلية:

المعدل:
المؤهل
السابق:

وضع الطالب يف الدراسة:

أنىه الطالب  فصل

ماجستي

ر

 ثالثة فصول  ر
أكي

 فصل ري

 بكالوريوس يف .......................................................................................................

 انتظام مدفوع برسوم

معدل المؤهل السابق

يف ......................................................................................................

سعادة عميد الدراسات العليا  .....وفقه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،أفيد سعادتكم بأن ين اطلعت عىل المادة الثالثـ ـ ري من الالئحة الموحدة للدراسات العليا يف الجامعات وقواعدها التنفيذية
بجامعة الملك خالد  ،وأرغب التحويل من جامعة ......................................................................إىل جامعة الملك خالد وفق البيانات الموضحة أعاله ،وذلك
لألسباب التالية:
............................................................................ ............................................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................................................................................ .......................................................
.............................................................................................................................................................................

طلن مع وافر الشكر.
آمل التكرم بالنظر يف
ي

تاريـ ـخ تقديم الطلب:

144ـه

/......./......

توقيـع الطالب............................ :

المستندات المطلوبة
ً
غي مرفق
 مرفق
األكاديم معتمدا
 -1السجل
 ر
ً ي
ً
ً
غي مرفق
 مرفق
الن درسها الطالب يف التخصص المحول منه
 -2وصفا تفصيليا معتمدا للمقررات
 ر
ي
ً
ً
ً
ّ
المحول منها موضحا فيه أنه لم يكن الطالب مفصوال ألي سبب من األسباب.
 -3خطابا من عمادة الدراسات العليا التابعة للجامعة
أخرى........................................................ :
اإلنجليية
 اختبار اللغة
للجامعيي
 -4مستندات إضافية  :القدرات العامة
ر
ر
رأي مجلس القسم المحول إليه
تم عرض طلب التحويل الذي تقدم به الطالبـ/ـه عىل مجلس القسم يف جلسته (

) المنعقدة بتاري ــخ :

/

/

14ـه ،وأوىص :

 بالموافقة عىل طلب التحويل واحتساب الوحدات الدراسية المحددة يف محض مجلس القسم ،وفق النموذج المرفق.
ً
الن ُدرست سابقا.
 الموافقة عىل طلب التحويل مع عدم احتساب الوحدات الدراسية ي
 بعدم الموافقة عىل طلب التحويل؛ لألسباب الموضحة بمحض القسم.
رئيس القسم................................................. :

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

التوقيع .................................. :التاري ــخ.................... :

رأي مجلس الكلية المحول إليها
تم عرض طلب التحويل الذي تقدم به الطالبـ/ـه عىل مجلس الكلية يف جلسته (
 بالموافقة عىل طلب التحويل

 بعدم الموافقة عىل طلب التحويل.

عميد الكلية................................................................. :

اإلجراءات التنفيذية للطلب
 تنطبق رشوط القبول

التوقيع ............................................... :التاري ــخ............................... :

 ال تنطبق رشوط القبول

عسيي
يحن
ر
ترك ر
مدير وحدة القبول بعمادة الدراسات العليا أ .ي
ُ
 يعتمد طلب التحويل
عميد الدراسات العليا

) المنعقدة بتاري ــخ :

/

/

14ـه ،وأوىص :

التوقيع .......................................... :التاري ــخ............................... :

ُ
 ال يعتمد طلب التحويل

يحن آل فائع
أ.د .أحمد بن ر

التوقيع .................................................... :التاري ــخ............................ :

مالحظة :ينبغي تعبئة النموذج بدقة واستكمال المستندات المطلوبة حتى تتم استكمال إجراءات طلب التحويل
يتم ارسال نموذج التحويل والمستندات المطلوبة إلى ايميل العمادة  dgs@kku.edu.saمن االيميل الجامعي للطالب في الوقت المحدد لتقديم طلبات التحويل لالستفسار:
0172414807/0172418366

