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الـسـعـــــوديــــــة ـيـــــــة الـــــعــــر اململكــــــــة
الـــــعــــــــــــــالـــــــــــــــي الــــــتـــــعــــــــــــــــــــلــيـــــــــــــم وزارة

اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
يل وال القبول شؤون عمادة
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 مقدمة
 

زا ر  جلدجةييع ة عقلييط ا يي  ج اييع ج  جل يي  ج  ع  ييع ت     
تيي ا جامعة ييط لب عليي  ج أييال

 إلى
ً
ةن الةأيط جلر جسيط  جالب ريع ج   24, 24, 24, 24, 24, 24, 24اجق ج  جستنعقج

 احيير  ةيين جلحةأييط ج 43,  43 ج ييعقت    لبمعحبييط جامعة  ييط  داج يير ع جل ن    ييط,

 لبر جسع  جل ب ع.

يير  ريي ل  رداييعد  يي و ج  ييعقال   ضيياج     ديير  ر  جامعة ييط       ضييت تنميي ح ةاحل

 ليييى رح يييعد  عةيييط  يشييي مً  جل نمييي ح ,   ييي ج   يييع  جا يييعجالج  جلح ةيييط ل ن  ييي  عإدعج

 داييييييح   عقلييييييط  ,  عقلييييييط ج اييييييع ج  ةيييييين بييييييع   جامعة ييييييط داييييييح , ثحثييييييط رداييييييعد

 ح   عقلط ةاع ج  جل عل  جلدجةع.ج اع ج  ةن قجب  جامعة ط,  دا
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 أحكام عامة

ن مجلسيكم يسم لينم مخييةمج   يةم -1
املقيراا مجيأمضاءييا ممبمعادليةُيعي ِّ

 اأماثخ  .مضاءائهامل دايكمبالقلن،مالىمضالميقسماددهيئةما

تيييي نمءاييييرا ا ماملعادلييييةمايييينمان يييية ا  مان ليييي  مجييييأمبدايييييةم ييييسم  ييييسم -2

 دااس ي.

 ميراعىمانمجعادلةماملقراا مجاميلنم: -3

 ال قاابمانما نماملقرامب اهماام. -ض 

 اا يازماملقرام  ا مجأمداخسما ماجعةمض مجأمخاااها. -ب 

 ماييييييينمجعادليييييييةمجقيييييييراا م -ج 
 
ضالميقيييييييسمتقيييييييديرماملقيييييييرامايييييييأم اييييييييدمايييييييدا

 .الداا ا مالعسيا

جطابقيييةمايييددمال ييييدا مبييي  ماملقيييراا ماملعادلييية،م تلييي زمجعادليييةم -د 

اخيييدممضكثييينمجيييأمجقيييرامبمقيييرام اييييد،م جقيييرام اييييدمبييي كثنمجيييأمجقيييرا 

 تطابقماددمال يدا .

 ٪ .07اأم بمامالميقسمامل ا قةمب  مجفردا ماملقراا ماملعادلةم -ه 

املريسيييييييييةممقييييييييراا ملائيييييييي كمالقليييييييينمت  يييييييييةم مخييييييييةماملعييييييييادال ممر يييييييي ي -4

ءذام انيييملماملقيييراا ماملطس  يييةمءليييىمامييييدمالعسييييةمالا مادهيييامما ماجعيييية

 جعادلتهامجأمداخسما ماجعة.
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إذةاك ندددددد ااةمل حلدددددد اةة  لعردددددد يعتمدددددد الكلددددددداة ملردددددد الع   دددددد ال دددددد  ة ا -5

ةمل د  ة اةملللبةدد الع    مد الدد الد  عاةة  لعدد اتود ةاالددما ب در اة   دد ا

ا لم  ةا)
ً
 (ال االئح اة   ةس اوةاللتب  ة .34ةملختص،اوذ كاوف  

ام ايخدصيبص يالكلداة    ات ملبةف  االما ب ر اة و اةملع  ال افر -6

لكلدداة   ةسد  اثد الد ال حل اة   ةس  اة علر او  فعاملكلدداة ملرد او 

 ة علر ا لمبةف  اة نم ئر .

لاإ خمدددد اة ل  ددددرالخ ابدددد اة ملردددد  اة لدددد  اإذةاك ندددد ا -7  تددددبلماة ملردددد اةملحددددبا

 هو كال   ة ا تبعاكلر  األ  اضم ال   ة اةملع    .

لاإ خمددد اة ل  دددرات  وتددد ئ ا عمددد  ةا -8 بعدد اعمدددعاةملعددد  ال ا  فدددعاة ملرددد اةملحددبا

إل ل  هدد اا  اة علردد اح ددراةمل حلدد أوا ل  ةسدداشددنوااة  بددبلاوة ت دد ر 

 فياة وظ م.

الا زيددددددد اإعددددددد ةةة اةملع   ددددددد ااددددددد اأسدددددددببا االددددددد ا ددددددد  ي ا  دددددددل اةملع   ددددددد ا -9

 ةمل تبفر اة مرعالتللب تم .

اة ل  ر -01 االم اوة ت  ر ااة زةئ  ايكر اة  ببل اشنوا اام  ة  زوي 

ازةئً ةا ا  سافخم  اة تي اةة  لع  ال  االخم  احص  اة تي اة  سمر  تنت ئكه

 اال ات ةاة   ةس افياأولافص ا  ةس يايليال ةا  ةستهالاللاأسببا

 زةئً ة.
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 أوال : ضوابط معادلة املقررات عند التحويل من خارج اجلامعة

 

  :الضوابط

 فت  تتخل  وال لت،  عويلت  التت  املقتراا  للطدلت  األكتديمي  الستل  فت  تثبت  -1

 التراكي . معخل، احتسدب

 املعتيتتخ  الخطتت  ستتدعد  متت ) ٪٤٠یتجتتدو   ال بيتتد املحتتو    للطدلتت  ُیعتتدي  -2

( مت  ٪0٠يتد ال متجتدو   بفت  متواي املرحلت  اللدمع ت   و  إلیت، املحتو    للتخصت 

 سدعد  الخط  املعتيخ  ف  مرحل  الخااسد  العل د.

( فتتتت  مرحلتتتتت   -3
 
أال مقتتتت  تقتتتتخمر الطدلتتتت  فتتتت  املتتتتواي املتتتتراي معديلة تتتتد عتتتت     خ تتتتخا

 الخااسد  العل د.

 فصتو   ستت  مت  أكثتر املتراي معديلة تد للوحتخا  يااستت، علت  مضتى  قتخ مكون أال  -4

 .يااس  
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 :اإلجراءات

جيل ىيتقدم الطالب بنموذج التحويل إلى  ممىا ش وى ال الق ىول اال  ى -1

 في املواميد املحد ش للتحويل الخارجي.

خة معتمىىدش ىجله األكىىا يم و ا  ىىىخة معتمىىدش مىى   ىىىيرفىىا الطالىىب   ىى -2

 ه ال ابقة. م  توصيف املقررات التي  ر ها في جامعت

جيل بالتن ىىىيا مىىىي الملليىىىة املحىىىول إل  ىىىا ىتقىىىوم ممىىىا ش وىىى ال الق ىىىول اال  ىىى -3

 الطالب لدرا ة طلب التحويل.

إذا كانىىى  - الملليىىىة مجلىىى  يقىىىومبعىىىد موافقىىىة الملليىىىة ملىىى  التحويىىىلو  -4

إذا كانىىى  -امجلىىى  الدرا ىىىات العليىىىا  -ال ملىىىالوريو ملرحلىىىة  املقىىىررات

  ر ىىىها تيىالىىى املقىىىررات معا لىىىةب -ملرحلىىىة الدرا ىىىات العليىىىا املقىىىررات

ُ    تيىالىى األق ىىام توصىىية ملىى  بنىىاء الجامعىىة خىىارج الطالىب
هىى   تىىدرس

 .املقررات
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 ضوابط معادلة املقررات :  ثانيًا

 عند التحويل بني أقسام اجلامعة وكلياتها

 

  الضوابط:

ثبت      
ُ
أو ومتت   أختى   إلت  كلیتت  مت  املحتول   للطدلت  األكتدیمي  الستل  فتت  ت

تتخخ  فت  املعتخ   وال اللدمعت   فت  یرستاد التي املقىرات یعجيتخصص إل  آخى 

 .له عویل  املقىرات التي إال التراكي 

 

  :اإلجىاءات

يقوم الطدل  بتعبئ  النيوذج الخدص بدملعدیالت الخاخلي  املوجوی عل   -1

 املوقع اإللكترون  لعيدیة شؤون القبو  والتسلي .

 لكلي  املحو  إليهد.يتقخم الطدل  بطلبه إل  القسم الخراس ي أو ا -2

 جله األكدیيي . تيىفق الطدل  مع نيوذج املعدیل  نسخ  معتيخة م  س -3

 .إحدل  طل  املعدیل  إل  للن  املعدیالتالقسم  عل  رئيس -4
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 ثالثا : ضوابط معادلة املقررات لطالب اجلامعة 
 الذي سيدرس زائرًا يف جامعة أخرى أو يف فرع من فروع اجلامعة

      

 في أو أخرى  جامعة في املقررات بعض بدراسة يقوم الذي هو رالزائ الطالب      

 ت يالي املقيررات لي، وتعياو  تحويلي،  إليهيا وو   ينتمي  التي  الجامعة فروع من فرع

 اجتازها.

 

 :الضوابط

 فيييييي  -1
 
يجييييب أ  ت تمييييي  إجيييييراةات لليييييب املعاولييييية فيييييي  وراسييييية الطاليييييب زائيييييرا

ى للييات الزييارم مين تصدر املوافقة عليو  الجامعة األخرى أو فرع الجامعة 

 إرسالها من ِفي  الكليات املعنية.جي  بعد يعماوم شؤو  القيو  والتس

 فتحتسيب الجامعية فيروع مين فيرع فيي الزائير الطاليب وراسية كاني  إذا  -2

يا  للطاليب ميمن معدلي، الكما مي  معاولتهيا تتم الت  املقررات معدالت
 
 ليق

 خر.آلى إو من تخصص خرى أألى إملا هو معمو  ب، في التحوي  من كلية 

 الجامعية مين الزائير للطاليب معاولتهيا تتم الت  املقررات معدالت تحتسب ال -3

 األكاويم . جل،يس في املقررات الكما م  وتثب  معدل، ممن األخرى 

ال تتجاوز الوحدات الدراسية الت  يم ن احتسابها للطالب الزائير لجامعية  -4

 لطالب.٪( من مجموع وحدات الخطة الدراسية ل02أخرى )
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  :اإلجراءات

يقوم الطالب بتعبئة  الموةو ا ااصةاط بطمةب لعاالة  اتقةرطات لمطالةب  -1

الزائةةةةةر لةةةةة  ااجالعةةةةة و اتوجةةةةةوا لعةةةةةش اتو ةةةةة  اإلل     ةةةةة  لعوةةةةةاا   ةةةةة    

 جيل.ةالقبول  التس

 دةا  -2
ً
ًائةرا  لموقةرطات اليةي ير ةب دةا اطا ةائا 

ً
 لعتودا

ً
يرفق الطالب توصيفا

  . ااجالع  األخرى أ  دا فرع ااجالع

و ثةةة  يي يةةةدطي ف ئةةةا الطالةةةبةُيعتوةةةد ذوةةةو ا عمةةةب اتعاالةةة  لةةة  ال ميةةة  الةةة -3

جيما ةجيل  بةةل بةةدء  سةةةيقدلةةا الطالةةب عمةةش لوةةاا   ةة    القبةةول  التسةة

 دةةا ااجالعة  األخةةرىج لةة  أجةل أخةةج لوافقةة  ااجالعة  لعةةش الدطا ةة  
ً
ًائةرا

.
ً
  ًائرا
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