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ضووط الت ويولووووط ووو ت
أوالًت:تشروطت ويلط ت:ت
التحويل سواء كان فى الكليات داخل اجلامعة أو خارجها خيضع للشروط اآلتية :
 - 1ال يتم التحويل فى الفرقة األولي وذلك وفق موجهات التعليم العالي .
- 2
- 3
- 4

- 5
- 6

جيب أن يكون الطالب ناجحاً فى مجيع مواد الفرقة األولي فى الكليات التى
يرغب فى التحويل منها .
ال جيوز التحويل بعد مضي اسبوعني من العام الدارسي .
فى حالة حتويل الطالب من كلية خارج اجلامعة إىل كلية داخلل اجلامعلة يلتم
التأك د من استيفاء متطلبات اجلامعة والكلية عن طريق عميد الكليلة التلى
يرغب الطالب فى التحويل اليها .
ال يتم التحويل إال بأسباب مقنعة للجهات املعنية .
فى حالة التحويل من كلية إىل كلية داخل مركز اجلامعة (أملدرمان) أو ملن
كلية إىل كلية داخل فرع اجلامعة البد من استيفاء نسبة القبول للعام الذى قبل
فيه الطالب .

ثانياًت:تإجر ء تت ويلط ت:ت
1
ويتبع فيه اخلطوات اآلتية :
 - 1يتقدم الطالب بطلب التحويل إىل عميد الكلية املسجل بها .
 - 2بعد موافقلة عميلد الكليلة املسلجل بهلا الطاللب يتقلدم الطاللب بطلبله لعميلد
الكلية التى يرغب فى التحويل إليها .
 - 3فى حالة موافقة عمداء الكليات على التحويل تقدم املستندات للشئون العلمية
للموافقة النهائية .
 - 4ترسل أمانة الشؤون العلمية صورة من موافقلة التحويلل للردارة العاملة للقبلول
بوزارة التعليم العالي .
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ويتبع فيه اخلطوات اآلتية :
 - 1يتقدم الطالب ألمانة الشؤون العلمية بطلب التحويل مشفوع باملستندات اآلتية من
اجلامعة املتحول منها .
 موافقة مدير اجلامعة أو أمانة الشؤون العلمية . شهادة تفاصيل للمواد التى متت دراستها . شهادة حسن سري وسلوك من عمادة الطالب . - 2حيول الطلب من أمانة الشؤون العلمية باجلامعة للكلية التلى يرغلب الطاللب فلى
التحويل اليها داخل اجلامعة للتأكد من استيفاء متطلبات اجلامعة وموافقة عميد
الكلية
 - 3فى حالة املوافقة على التحويل حتول املستندات للشؤون العلمية للموافقة النهائيلة
تر سل أمانة الشؤون العلمية صورة من املوافقة النهائية للتحويل إىل اجلامعة املتحول
منها الطالب إلرسال ملفه .
- 4

ترسل صورة من التحويل إلدارة القبول بالتعليم العالي .

ويتبع فيه اخلطوات اآلتية :
- 1يت قدم الطاللب للشلؤون العلميلة بطللب عليله موافقلة عميلد الكليلة املتحلول منهلا
وشهادة تفاصيل للمواد التى متت دراستها .
 - 2حيول الطالب للجامعة التى يرغب الطالب فى التحويل اليها لرفادة بالقبول املبدئي
 - 3بعد املوافقة على التحويل يتم إرسال ملف الطالب بصورة ملكتب القبول .
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