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الـسـعـــــوديــــــة ـيـــــــة الـــــعــــر اململكــــــــة
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اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
يل وال القبول شؤون عمادة
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 مقدمة
 

الحمدددددب ا عا ان،دددددالة وا سان دددددسو سانادددددسو لىددددد  ع ددددد ن ال ا  ددددد وا سلىددددد   نددددد       

 سأصحالب  أجم، وا أ ال ب،ب:

ل أس انزائددددددل  ،الضنددددددو ب،دددددد  اة ددددددلعا  ان دددددد  تددددددام اللال ،ددددددو ن  الندددددد  اة دددددد   تف     

 د دددد  اةدددد اض 
و
 ددددح  ئ ددددو انبعا ددددو  24ا 24ا 24ا 24ا 24ا 24ا 24اجتالزهددددال ا ددددت الضا

 دددددح  43ا  43ساةدددددالض  و  سا ختبدددددالعا  ن ملل دددددو اللال ،ادددددو سي الدددددبهال انت  ا  دددددوا

 انسئ و اة لبو ن بعا ال  ان، اال.

ددب  بدد  و أياددالو هدد و اة،ددالض   سضدد اب   سيددب عأ  اللال ،ددو      سضددت   مدداح   ل 

و لال دددو لىددد  أل دددال يشدددتم   انت مددداح ا سهددد ا ديلاعهدددال سااجدددلاالا  انسز دددو نت  اددد هال

سياددددددح ة،الضنددددددو  اة،الضنددددددو اة ددددددلعا   ددددددح خددددددالع  اللال ،ددددددو ياددددددح :سثسثددددددو أياددددددالو

 ح ة،الضنو   لعا  ان الن  انزائل.اة لعا   ح ضاخ  اللال ،وا سيا

ب ددددددلاع  ج دددددد  اللال ،ددددددو    انددددددليح  س  مددددددف اة اف ددددددو لىدددددد  هدددددد و ان دددددد اب       

هددددددددد  3/4/3244تددددددددالع   هدددددددددت  ددددددددا ج اددددددددت  انلاب،ددددددددو اة، دددددددد ضو ب4444-3242/3244)

 
و
د   ان  لو الحالض دو لشدلو  دح اةدالضو ان،شدل ح  دح جمدالو  ج د  انت، داح ا ت الضا

 ان،ال ا.

 ساللال ،و  تمنى انت فاق نللمات.      
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 أحكام عامة

ن مجلسيكم يسم لينم مخييةمجمعايةم اعقرريةممن يعضمءمجي م   ييق م -1
ُيعي ِّ

   ممثخ  .م   قئهقمهيئةممرعدضيكم قر لن،م لىم المي سم در

فاييييسمتييييعنمءاييييعم مءممنعقررييييةمايييينممن يييية    ممن ريييي  مجيييي م دميييييةم ييييسم -2

 رضمس ي.

 يعمعىمانمجعقررةممن عضمءمجقميلنم:م -3

 مرع قضبمانمم نممن عضم  اهم قم. -  

 ماعيقزممن عضم  م مج مرمخسمم مقجعةم  مج مخقضاهق. -ب 

 ماييييييينمجعقرريييييييةمج يييييييعضمءم -ج 
 
 المي يييييييسمت يييييييديعممن يييييييعضم ييييييي م اييييييييدمايييييييدم

 مردضم قءممرعسيق.

 يييدرممر تيييدمءم ييي  ممن يييعضمءممنعقررييية،م تلييي زمجعقرريييةممجطق  ييية -ر 

 كثييينمجييي مج يييعضم ا يييعضم متيييد،م ج يييعضم متيييدم ييي كثنمجييي مج يييعضم خيييدم

 تطق قم درممر تدمء.

 ٪ .07من مف ةم   مجفعرمءممن عضمءممنعقررةم اقمالمي سم  م  -ه 

يعفييييييييلمضمييييييييجكممر ليييييييينمت ايييييييييةم مخييييييييةممنعييييييييقرالءمن ييييييييعضمءممنعتسيييييييييةم -4

ييييةمال عاقرهيييقمءتمم قرييي ممن يييعضمءممنطس  يييةمم مقجعييييةمءعيييىم اييييدممر س

 جعقررتهقمج مرمخسمم مقجعة.

 

5 



 

 
 

 
 

مجلددددددي  معلدددددددر معاملمددددددر معدددددد ك ن     لددددددر    امعدددددددر      ا دددددد   يعتمدددددد  -5

  عد ك ن   للبةددر معاملم مدا مدد  لداكع    امعددر توداة الددم  ب ددر  مع دد  

 ملماملة )
ً
 ( م  الئحر  م ك سر و اللتباك ن.34  ختص، و مك وفعا

يبص ي مجلي  مع   تا ب فعر الم  ب در   ور   عاملالن فدما يخدص  -6

لدا و  فع  جلدي  معلددر ومد  مد  مجلدي  م ك سدان م  لر  م ك سان  مع

  معلدا ملمب فعر  منمائدر.

ل  مخمددددا  ملامددددر مخاابددددر  معلدددددان   لدددد        ا دددد   -7  تددددبلم  معلدددددر   حددددبا

 هواك مع ك ن  تبع  لدان أل   ضم  مع ك ن   عاملمر.

ل  مخمدددا  ملامدددر تاموتدددائ  معمددداملة  -8 بعدد  عمدددع   عددداملالن   فدددع  معلددددر   حددبا

ن  معبددبل و متيدد د  أو مل ك سددان  معلدددا   ددر     لددر  مللام ددا شدد و 

 في  موظام.

ال  زيددددددد   عددددددد  ة ن   عاملمدددددددر اددددددد  أسدددددددببا ن مددددددد   ددددددداكي    دددددددل    عاملمدددددددر  -9

    تبفدر   مدع متللباتما.

يجر الم  ملامر  مز ئ   زوي  اماملة ش ون  معببل و متي د   -01

ملكس فخما ز ئً    تنتائجه  م سمدر  متي  ص  الخما م     امعر  متي

لالل أسببا ن م  ت ة  م ك سر في أول فص  ملك س ي يلي م ة ملك سته 

 ز ئً  .
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 ضوابط معادلة املقررات عند التحويل من خارج اجلامعة: أوال 

 

  :الضوابط

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

 .التراكي  معخل، احتسدب

 املعتيتتخ  الخطتت  ستتدعد  متت ) ٪٠٤)یتجتتدو   ال بيتتد املحتتو    للطدلتت  ُیعتتدي  -2

اا فتت   إليتت، املحتتو    للتخصت  ( ٪0٤)املرحلتت  اللدمعيت   و يتتد ال متجتتدو   مقتر 

 .م  سدعد  الخط  املعتيخ  ف  مرحل  الخااسد  العليد

اا أال مقتت  تقتتخمر الطدلتت  فتت   -3   جيتتخ )املتتراي معديلا تتد عتت   املقتتر 
 
فتت  مرحلتت  (  جتتخا

 .الخااسد  العليد

اا لل يااستت، علت  مض ى قخ ال مكون أ -4  فصتو   ستت  مت  أكثتر املتراي معديلا تد يقتر 

 .يااسي 
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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

 م  توصيف املقررات التي  ر ها في جامعته ال ابقة. 

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  بعىىىد موافقىىىة الملليىىىة ملىىى  التحويىىىلو يقىىىوم -4

إذا كانىىى  -ليىىىا امجلىىى  الدرا ىىىات الع -املقىىىررات ملر لىىىة ال ملىىىالوريو 

  ر ىىىها تيىالىىى املقىىىررات بمعا لىىىة -املقىىىررات ملر لىىىة الدرا ىىىات العليىىىا

ُ ه هىى    تيىالىى األق ىىام توصىىية ملىى  بنىىاء الجامعىىة خىىارج الطالىب
تىىدرس

 املقررات.
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 ضوابط معادلة املقررات :  ثانيًا

 عند التحويل بني أقسام اجلامعة وكلياتها

 

  الضوابط:

ثبتت      
ُ
متت  أختت أ أ   إلتت  كلیتت  متت  املحتتو    للطيلتت  األكتتيمي   الستت   فتت  ت

تتخخ  فت  املعتخ    ال ال يمعت   فت  مرستاي التي املق رات تخصص إل  آخ  ج یع

 .له عومل  املق رات التي التراك   إال

 

  :اإلج اءات

يقوم الطيل  بتعبئ  الن وذج الخيص بيملعيمالت الخاخلي  املوجوم عل   -1

 املوقع اإللكتر ن  لع يمة شؤ ن القبو   التس ي .

 املحو  إليهي. يتقخم الطيل  بطلبه إل  القسم الخراس ي أ  الكلي  -2

 جله األكيمي  . تي فق الطيل  مع ن وذج املعيمل  نسخ  معت خة م  س -3

 عل  رئيس القسم إحيل  طل  املعيمل  إل  ل ن  املعيمالت. -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 الزائر 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

الجامعة األخرى أو فرع الجامعة  وتصدر املوافقة علي  للييات الزييارن مين 

 إرسالها من ِفي  الكليات املعنية. جي  بعديعماون شؤو  القيو  والتس

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

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

 ملا هو معمو  ب، في التحوي  من كلية إل  أخرى أو من تخصص إل  آخر.

 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

 ٪( من مجموع وحدات الخطة الدراسية للطالب.02أخرى )
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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  يرفق -2
ً
ًائةرا  لموقةرطات اليةي ير ةب دةا اطا ةائا 

ً
 لعتودا

ً
الطالب توصيفا

 ااجالع  األخرى أ  دا فرع ااجالع . 

يي يةةةدطي ف ئةةةا الطالةةةبو  ةةة  ةُيعتوةةةد 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 
ً
أخةةم لوافقةة  ااجالعة  لعةةش الدطا ةة  ًائةرا

 .
ً
 ًائرا
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