جامعة الزيتونة األردنية

Al-Zaytoonah University of Jordan
عمادة الدراسات العليا

Deanship of Graduate Studies
"عراقة وجودة"
QF22/0104-3.1

"الريادة والتميز"
نموذج طلب انتقال أو تحويل لطلبة الماجستير -إجراءات القبول والدراسة في برنامج الماجستير /عمادة الدراسات العليا

الكلية /القسم:
الرقم:
التاريخ:

معلومات الطالب

طلب انتقال أو تحويل لطلبة الماجستير
(تعبأ من قبل الطالب)

الرقم الجامعي (في حال التحويل)

اسم الطالب

اسم البرنامج (في حال التحويل)

الكلية (في حال التحويل)

الفصل الدراسي

العام الجامعي

رقم الهاتف

البريد االلكتروني

مسار الدراسة



شامل



رسالة

االجراء المطلوب
 التحويل من تخصص آلخر داخل الجامعة

 التحويل من مسار الرسالة الى مسار االمتحان الشامل

 تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار اإلمتحان

 التحويل من مسار االمتحان الشامل الى مسار الرسالة

الشامل حكما وذلك بسبب:

--------------------------------

توقيع الطالب

الوضع األكاديمي

التاريخ
(يعبأ من قبل دائرة القبول والتسجيل في حال التحويل)

فصل االلتحاق بالجامعة

عدد الساعات المجتازة بنجاح

المعدل التراكمي

عدد فصول االنسحاب

عدد فصول التأجيل

عدد فصول االنقطاع

عدد المواد االستدراكية المطلوبة

عدد المواد االستدراكية المجتازه

عدد المواد االستدراكية المتبقية

مدير دائرة القبول والتسجيل

التوقيع والتاريخ

 معلومات التحويل الى برنامج آخر في الجامعة
البرنامج المنتقل /المحول منه

الكلية

البرنامج المنتقل /المحول إليه

الكلية

هل يحقق الطالب شروط القبول في البرنامج؟



نعم



ال

هل يتوفر شاغر للطالب؟



نعم



ال

هل معدله التراكمي ال يقل عن ( %57أو ما يعادلها) (في حال االنتقال إلى برنامج التخصص نفسه المنتقل منه)



نعم



ال

رئيس القسم

التوقيع والتاريخ

 معلومات تحويل مسار الدراسة من الرسالة الى الشامل أو العكس
هل سبق للطالب تحويل مساره؟



نعم



ال

هل يتوفر شاغر للطالب؟



نعم



ال
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هل اجتاز الطالب أكثر من ( )21ساعة معتمدة بمعدل تراكمي ال يقل عن ()%57

رئيس القسم



نعم



ال

التوقيع والتاريخ

توصية لجنة الدراسات العليا في القسم في اجتماعها رقم  ...........بتاريخ .....................

التوقيع والتاريخ

رئيس اللجنة

تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية في اجتماعها رقم  ...........بتاريخ .....................

التوقيع والتاريخ

رئيس اللجنة

قرار مجلس الدراسات العليا في اجتماعه رقم  ...........بتاريخ .....................

عميد الدراسات العليا

التوقيع والتاريخ

تنفيذ

مدير دائرة القبول والتسجيل
المرفقات:


التوقيع والتاريخ

قراري لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية

نسخة لكل من:


الكلية المعنية



دائرة القبول والتسجيل
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