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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 جامعة كردفــــــــــــــــان

 مجلس األساتذة
 

 نظم ولوائح التحويل من وإلى جامعة كردفان

                           
ا
خرى  :أول

ُ
 أحكام خاصة بالتحويل من جامعة كردفان إلى جامعة أ

قبل طلبات التحويل من الجامعة إلى أ .1
ُ
ولى. يال ت

ُ
خرى بالنسبة لطالب السنة األ

ُ
 جامعة أ

خرى. يالقبول الخاص ال يحق لهم التقديم للتحويل أل  يالطالب املقبولين ف .2
ُ
 جامعة أ

خرى عليه تقديم طلب التحويل ألمين الشئون  ييرغب ف يالطالب الذ .3
ُ
التحويل إلى جامعة أ

 إليها. يينتم يالعلمية بواسطة عميد الكلية الت

قة عميد الكلية املعنية على التحويل ُيخاطب أمين الشئون العلمية بالجامعة حالة مواف يف .4

 بالجامعة املراد التحويل إليها.  هنظير 

 من أمين الشئون  .5
ً
بعد موافقة الجامعة املراد التحويل إليها ووصول ما ُيفيد بذلك كتابة

مين الشئون العلمية العلمية بالجامعة املعنية يتم إرسال املستندات الخاصة بالطالب إلى أ

 بالجامعة املراد التحويل إليها.

قبل طلبات التحويل أثناء العام الدراس  .6
ُ
التحويل إكمال إجراءات  يوعلى من يرغب ف يال ت

 .يأو العام الدراس  يالتحويل قبل بداية الفصل الدراس 

 لحين وصول ما ُيفيد بقبوله  .7
ً
 نظاميا

ً
بالجامعة املحول يظل الطالب املتقدم للتحويل طالبا

 إليها.

فرض رسوم على الطالب الراغبين ف .8
ُ
التحويل من الجامعة كرسوم تحويل وملقابلة تكاليف  يت

 البريد السريع لنفس الغرض.

 ال تتم بالخطوات املبينة أعاله. يطلبات التحويل الت يال ُينظر ف .9

خرى إل
ُ
: أحكام خاصة بالتحويل من جامعة أ

ا
 جامعة كردفان يثانيا

ولى بأ يُينظر فال  .1
ُ
خرى. يطلبات التحويل املقدمة من طالب السنة األ

ُ
 جامعة أ

على كل كلية بالجامعة إعداد الئحة خاصة بقبول الطالب املحولين إليها من جامعات  .2

خرى.
ُ
 أ
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قدم طلبات التحويل للجامعة ألمين الشئون العلمية بواسطة نظيره ف .3
ُ
خرى  يت

ُ
الجامعة األ

 إليها الطالب. يينتم يالت بعد موافقة عميد الكلية

خرى قضاء أربعة فصول دراسية أو عامين  .4
ُ
على الطالب املتقدم للتحويل من جامعة أ

 دراسيين كحد أدنى بجامعة كردفان للحصول على إجازتها الجامعية.

التحويل إلى  يوعلى من يرغب ف يطلبات التحويل املقدمة أثناء العام الدراس  يال ُينظر ف .5

 .يأو العام الدراس  يقبل بداية الفصل الدراس كمال إجراءات التحويل جامعة كردفان إ

خرى. يال ُينظر ف .6
ُ
 تحويل طالب القبول الخاص من الجامعات األ

:  أحكام عامة
ا
 ثالثا

قدم ملجلسها لبحثها  .1
ُ
تقوم كل كلية بإعداد مسودة لنظم ولوائح التحويل خاصة بها ت

 وإجازتها.

حالة تعارض نظم ولوائح التحويل ملجلس األساتذة مع لوائح ونظم التحويل للكلية تسود  يف .2

خرى.لنظم ولوائح مج
ُ
 س األساتذة على األ

مقترحات أو سلبيات تظهر من خالل التطبيق  يترفع مجالس الكليات ملجلس األساتذة أ .3

 لنظم ولوائح التحويل للدراسة واملعالجة أول بأول.
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