إجراءات التحويل:
بعد االطالع على شروط التحويل يرجى اتباع خطوات تقديم الطلب على النحو اآلتي:
أ .الدخول على موقع إدارة معلومات الطالب  sis.uob.edu.bhبإدخال الرقم الجامعي والرقم السري
الخاص بالطالب.

ُ
 ،)Menuواختيار (طلباتي  )My Request /ث َّم

ب .الضغط على خيار (القائمة الرئيسة/
اختيار (التحويل َّ ،)Transfer /
ثم اختيار نوع التحويل املناسب ،حسب اآلتي:

 .1التحويل من كلية الى كلية أخرى " ( " College to College Transferرسوم التقديم عشرة دنانير
بحرينية)
مالحظة مهمة :ستكون خدمة دفع رسوم التحويل من كلية إلى أخرى عن طريق موقع الحكومة
اإللكترونية بالضغط على زر ( )Pay Onlineفي نفس صفحة التحويل ،إذ سوف يقوم النظام بنقلك
َ
ً
وم ْن ث َّم االنتهاء من إجراءات تقديم طلب
تلقائيا إلى موقع الحكومة اإللكترونية للقيام بإجراء الدفعِ ،
التحويل من كلية إلى أخرى.
 .2التحويل من برنامج الى برنامج آخر في نفس الكلية "( " Program to Program Transferبدون رسوم)
 بعد اختيار التخصص املراد التحويل له (برامج البكالوريوس أو الدبلوم املشارك) يرجى الضغطعلى زر ( ،)Saveوبذلك تنتهي إجراءات تقديم طلب التحويل.
مالحظات:
 .1سيتم البت في طلبات التحويل حسب األنظمة واللوائح الجامعية املنصوص عليها.
 .2سيتم اإلعالن عن نتائج التحويل يوم األحد املوافق  26يونيو 2019م عبر موقع إدارة معلومات
الطالب بإظهار تنبيه "  " Notificationوعن طريق ارسال رسائل نصية " ." SMS
 .3باإلمكان طباعة " وصل " بعد االنتهاء من عملية تقديم طلب التحويل للرجوع اليه إذا دعت الحاجة.

شروط التحويل
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.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

أن تكون الشهادة الثانوية للطالب مؤهلة للقبول في البرنامج األكاديمي الذي يرغب في التحويل
إليه.
أن يجتاز الطالب البرنامج التمهيدي.
أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح  3مقررات دراسية أو  9ساعات معتمدة كحد أدنى ،وأال يكون
قد اجتاز  66ساعة كحد أقص ى.
أال يكون الطالب قد فصل من الجامعة.
أال يكون قد سبق له التحويل من برنامج أكاديمي إلى آخر مرتين.
أن يكون التحويل في نطاق الحد األقص ى لعدد الطلبة الذي حدده القسم األكاديمي وفق طاقته
االستيعابية ،وفي حال تجاوز عدد املتقدمين هذا الحد تجرى املفاضلة بينهم على أساس املعدل
التراكمي ،وفي حال التساوي تكون األفضلية ملن اجتاز بنجاح عدد ساعات معتمدة أكثر.
أن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية واالختبار التحريري اللذين يجريهما القسم األكاديمي التابع
له البرنامج األكاديمي املطلوب التحويل إليه ،متى كان القسم يشترط ذلك.
ال يسمح للطالب بالعودة لتخصصه األول الذي سبق أن حول منه ،كما ال يسمح له بالعودة
من برنامج دبلوم بعد التحويل إليه الى برنامج بكالوريوس أو العكس.

 مالحظات:
 .1ال يحق للطالب تغيير طلب التحويل في نفس الفصل.
 .2رسوم تقديم طلب التحويل من كلية ألخرى عشرة دنانير بحرينية.

