(التحويل الداخلي)

مقدمة الطبعة الثانية
ســمحت عــام  ٢0١٦ولقيــت إقبــاالً
صــدرت الطبعــة األولــى مــن سلســلة لــو
ِ
كبيــرا مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا ألســباب منهــا :أنهــا أجابــت علــى الكثيــر مــن
التســاؤالت التــي قــد تحتاجهــا الطالبــة واإلداريــة وعضــو الهيئــة التعليميــة
باإلضافــة لســهولة المحتــوى واالحترافيــة بالعــرض واإلخــراج.
ً
ونظــرا لنفــاد النســخ المطبوعــة مــن السلســلة ،وتوافــر معلومــات جديــدة،
واجتمــاع مالحظــات مختلفــة ،لــذا اقتضــى األمــر إعــداد الطبعــة الثانيــة التــي بيــن
يديكــم ،وقــد راعينــا فيهــا مــا اســتجد مــن إجــراءات أو تعديــل فــي الالئحــة .كمــا
أخذنــا فيهــا بالمالحظــات والتصحيحــات الالزمــة.
وتحتــوي هــذه الطبعــة عــدد مــن الكتيبــات الجديــدة التــي رأينــا حاجــة الطالبــة لهــا،
مثــل تخصصــت وخطتي ومرشــدتي وإذا أردت أن..؟
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه السلســلة ســتكون متوفــرة بنســختها اإللكترونيــة
علــى موقــع الجامعــة لالســتفادة منهــا لعــدد أكبــر مــن مرتــادي موقــع الجامعــة
فــي كل وقــت وكل مــكان.
ونتقــدم بالشــكر واالمتنــان إلــى كل مــن ســاهم فــي بنــاء هــذه السلســلة
حتــى وصلــت لــك بهــذه الصــورة ،ونخــص بالشــكر كالً مــن:
الطالبــة تغريــد بنــت يحــي دراج والطالبــة شــذى بنــت طــارق العلــي لمشــاركتهما
الفعالــة فــي التصميــم واإلخــراج.
وريــم بنــت محمــد البريــكان لمتابعتهــا الطباعــة ،ونهــالء بنــت فهــد الدوســري
وحصــة بنــت محمــد العثمــان وأمــل بنــت ســليمان الجريفانــي لمراجعتهــن الكتيبــات
بعــد الطباعــة.
والشــكر موصــول إلــى فريــق العمــل فــي إدارة الطباعــة والنشــر فــي جامعــة
األميــرة نــورة لتعاونهــم وحرصهــم علــى جــودة العمــل.

تم األنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة  ١٤٣٩ه

١

مقدمة الطبعة األولى
تعــد عمــادة القبــول والتســجيل همــزة وصــل بيــن الجامعــة والطالبــة
والمجتمــع ،فمــن أروقتهــا تنطلــق الطالبــة إلــى رحــاب الجامعــة ،ومــن أروقتهــا
تنطلــق الخريجــة إلــى رحــاب المجتمــع ،وبيــن االنطالقتيــن تحمــل العمــادة علــى
عاتقهــا مهمــة تزويــد الطالبــة بالمعلومــات الكافيــة عــن العمليــات األكاديميــة
واإلجــراءات التنظيميــة ،كمــا تســعى إلــى مواكبــة التطــورات التقنيــة التــي
تســاهم فــي تحســين آليــة العمــل وإنجــاز المهــام .ومــن هــذا المنطلــق تقــدم
عمــادة القبــول والتســجيل فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن هــذه
السلســلة التوضيحيــة التــي تبيــن اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد تحتــاج إليهــا
الطالبــة فــي مشــوارها التعليمــي.
هــذا الكتيــب هــو جــزء مــن سلســلة موجهــة لطالبــات الجامعــة ومنســوبيها،
ٌ
وتعــد هــذه السلســلة دليــل مرشــد يوضــح اإلجــراءات األكاديميــة التــي قــد
تحتــاج إليهــا الطالبــة فــي مســيرتها الجامعيــة ،حيــث يوفــر المعلومــة الكافيــة
لبنــاء خبراتهــا بنفســها.
نرجــو اللــه تعالــى أن تحقــق هــذه السلســة تطلعاتنــا وأن تكــون كافيــة
ومســتوفية لجميــع االستفســارات.
ونتقــدم بالشــكر واالمتنــان إلــى كل مــن ســاهم فــي بنــاء هــذه السلســلة
حتــى وصلــت لــك بهــذه الصــورة ،ونخــص بالشــكر كالً مــن :الطالبــة ....... :والطالبــة
.....لمشــاركتها الفعالــة فــي التصميــم واإلخــراج ،و أ .ريــم محمــد البريــكان
لمتابعتهــا الطباعــة ،كمــا نقــدم أســمى آيــات الشــكر لفريــق العمــل فــي مطابــع
جامعــة األميــرة نــورة لتعاونهــم وحرصهــم علــى جــودة العمــل.

٢

مقدمة
تتيــح أنظمــة الجامعــة للطالبــة التحويــل برغبتهــا الشــخصية مــن كليــة إلــى
أخــرى مــرة واحــدة ً طــوال مــدة دراســتها حيــث تقــوم الطالبــة بتقديــم طلــب
التحويــل إلكترونيــا فــي الموعــد المنصــوص عليــه فــي التقويــم الجامعــي،
ُ
ويشــترط لقبــول طلــب التحويــل مــن كليــة إلــى أخــرى بالجامعــة ،تحقيــق جميــع
الشــروط الخاصــة بــكل تخصــص.

التحويل من تخصص إلى اخر داخل الجامعة:
أكاديميــة تتيــح للطالبــة فرصــة إلكمــال مســيرتها العلميــة فــي
هــو عمليــة
ُ
تخصــص غيــر الــذي قبلــت فيــه ،لعــدم تحقيقهــا للشــروط فــي وقــت التخصيــص
أو عــدم مناســبته لقدراتهــا ،أو ألســباب أكاديميــة أخــرى.

إجراءات التقديم على التحويل الداخلي وتغيير التخصص:
-١يتــم اإلعــالن عــن موعــد اســتقبال الطلبــات ورابــط التقديــم علــى الصفحــة
الرئيســية لموقــع الجامعــة.
-٢يكــون تقديــم الطلــب عبــر رابــط يتــم تنشــيطه فــي المــدة المحــددة فــي
التقويــم الجامعــي.
-٣يتــاح التقــدم لتغييــر التخصــص لطالبــات مرحلــة البكالوريــوس في المســتوى
الثالــث كحــد أقصى.
-٤يجب اجتياز شروط الكليات الخاصة ،المنشورة في حينه
-٥ال يمكن تغيير التخصص إال مرة واحدة فقط خالل الدراسة الجامعية.
-٦يتــم فــرز الطلبــات بعــد انتهــاء االختبــارات النهائيــة واحتســاب المعــدالت
التراكميــة.
-٧علــى الطالبــة المقبــول تحويلهــا مســؤولية متابعــة تســجيل مقرراتهــا فــي
التخصــص الجديــد.
-٨التقدم بطلب التحويل ال يعني قبول الطلب.
-٩ال يحق للمحولة من خارج الجامعة التقدم بطلب تغيير التخصص.

٣

رفض طلب التحويل:
ال يحق للطالبة التقدم بطلب (التحويل) في الحاالت التالية:
 -١من لم تنه دراسة فصل دراسي في التخصص.
 -٢من أنهت أكثر من المستوى الدراسي المحدد بالشروط.
-٣الطالبة المنقطعة عن الدراسة أو المفصولة.
-٤تقديم الطلب خارج المدة المحددة بالتقويم الجامعي.

٤

ضوابــط التحويــل للســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة (المســار
الصحي)
-١أن تكون الطالبة سعودية أو ألم سعودية.
-٢أال يقل المعدل التراكمي عن ( )٤.٧٥من ()٥
-٣الحصــول علــى درجــة ال تقــل عــن ( )٦فــي اختبــار اللغــة اإلنجليزيــة اآليلتــس
األكاديمــي أو مــا يعادلــه
-٤أن تكــون الطالبــة قــد درســت فصليــن دراســيين متصليــن فــي تخصصهــا؛ (ال
يقبــل تحويــل مــن درســت فصــل واحــد فقــط أي أجلــت فصــل أو اعتــذرت عــن فصــل)
-٥أن تجتاز الطالبة الكشف الطبي المطلوب والمقابلة الشخصية
-٦يتــم تحديــد التخصــص فــي إحــدى الكليــات الصحيــة بعــد اجتيــاز الســنة
التأسيســية حســب شــروط التخصيــص التــي تعلنهــا عمــادة القبــول والتســجيل
-٧ال يقبل طلب من يوجد عليها إنذار أو مخالفة ألنظمة الجامعة.
-٨يقبــل التحويــل للســنة التأسيســية للكليــات الصحيــة للطالبــات مــن الكليــات
العلميــة اآلتيــة فقــط:
-١كلية الهندسة
-٢كلية العلوم
-٣كلية علوم الحاسب والمعلومات
-٤كلية اإلدارة واألعمال (قسم علوم اإلدارة وثانويتها علمي)
-٩الطالبــة المحولــة والتــي لــم تحقــق شــروط التخصيــص بعــد إنهــاء الســنة
التأسيســية ،ســواء انخفــض معدلهــا عــن ( )٣أو لــم تنجــح فــي بعــض المقــررات،
يتــم تحويلهــا إلــى كليــة اآلداب أو كليــة المجتمــع

٥

معادلة المقررات للمحوالت داخل الجامعة
-١تثبــت فــي الســجل األكاديمــي للطالبــة التــي غيــرت تخصصهــا داخــل الجامعــة
جميــع المقــررات التــي ســبق لهــا دراســتها؛ ويشــمل ذلــك التقديــرات والمعــدالت
الفصليــة والتراكميــة وذلــك طــوال دراســتها فــي الجامعــة ســواء كانــت ناجحــة
أو راســبة فيهــا.
-٢تتــم معادلــة متطلبــات الجامعــة فــي النظــام األكاديمــي تلقائيــا ،وبــدون
الحاجــة إلــى طلــب مــن الطالبــة.
-٣تتــم معادلــة المقــررات التخصصيــة التــي درســتها الطالبــة فــي تخصصهــا
المحولــة منــه والمطابقــة للمقــررات فــي التخصــص المحولــة إليــه تلقائيــا عندمــا
تكــون بنفــس الرمــز واالســم.
-٤يتــم معادلــة المقــررات اإلضافيــة والمختلفــة بالمســمى؛ عندمــا تكــون
مكافئــة للمقــررات فــي التخصــص المحولــة إليــه ،حســب مــا يــرد مــن وكالــة
الشــؤون التعليميــة بالجامعــة.
-٥يتــم احتســاب جــزء مــن الســاعات المكتســبة التــي لــم تعــادل بالتخصــص
الجديــد كســاعات لمقــررات حــرة ،بنفــس عــدد الســاعات الحــرة ،حســب برنامــج
الطالبــة المحولــة إليــه.
ّ
ّ
-٦تتحمــل الطالبــة المحولــة مســؤولية التأكــد مــن مرشــدتها األكاديميــة عــن
معادلتهــا بعــد التحويــل ،وتســجيل المقــررات المناســبة.
-٧الطالبــة مســؤولة مســؤولية تامــة عــن انهــاء متطلبــات التخــرج حســب الخطــة
التــي ســجلت بهــا فــي التخصــص الــذي حولــت إليــه.
-٨عنــد تحويــل الطالبــة ،أو تغييــر خطتهــا الدراســية نتيجــة انقطاعهــا أو تأجيلهــا
للدراســة ،تقــوم المرشــدة األكاديميــة بتوثيــق معادلــة المقــررات للطالبــة حســب
الخطــة التــي قيــدت بهــا ،وتوعيــة الطالبــة بذلــك ،لمتابعــة إنهــاء متطلبــات التخــرج.
-٩تدخــل كافــة الســاعات التــي درســتها الطالبــة -حتــى الزائــدة التــي لــم تعــادل
لهــا -فــي معدلهــا التراكمــي.

٦

المدة النظامية للمحوالت

ّ
تحتســب المــدة التــي قضتهــا الطالبــة فــي تخصصهــا المحولــة منــه ضمــن مدتهــا
النظاميــة ،إلنهــاء متطلبــات التخــرج.

المكافآت للمحوالت
-١يتــم صــرف المكافــأة حســب التخصــص المحولــة لــه .مثــال :إذا حولــت مــن
تخصــص أدبــي إلــى علمــي تتغيــر مكافأتهــا إلــى  ١000والعكــس.
-٢يتــم اســتكمال المكافــآت للطالبــة المحولــة ،حســب برنامجهــا المحولــة لــه،
ُ
فــإذا حولــت بعــد دراســة فصليــن دراســيين إلــى برنامــج مدتــه  ٨فصــول يصــرف لهــا
 ٦فصــول فقــط فــي تخصصهــا الجديــد.

مرتبة الشرف
تحتسب مقررات الرسوب للطالبة قبل التحويل عند احتساب مرتبة الشرف.

٧

اتصل بنا
ً
لدينــا فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن الكــوادر اإلداريــة المدربــة خصيصــا
لتقديــم الدعــم والخدمــة المتميــزة ،ويمكنــك التواصــل معنــا مــن خــالل قنــوات
التواصــل المذكــورة أدنــاه وستســعدنا خدمتــك خــالل وقــت الــدوام الرســمي مــن
 ٨:00إلــى  ، ١:٣0ونرحــب بــكل مقتراحتــك.
للتواصل مع إدارة التحويل الداخلي في جامعة األميرة نورة

لالستفسار والتواصل:
البريد اإللكتروني
tramsfer@pnu.edu.sa

الهاتف
0١١٨٢٤٣٤٧١

0١١٨٢٢١٧٥١ 0١١٨٢٤٣٤٦١

المكان
عمــادة القبــول والتســجيل حــي النرجــس (طريــق المطــار) ،مبنــى اإلدارة ،المدخــل
الجنوبــي ( .)٢رقــم المواقــف ()PO٥
محطة  ))A٩أو محطة ( )F١من داخل الجامعة
الدور األرضي ،مكتب 0.٢١٢.0٢

ّ
سنســعى إلــى تحقيــق المنجــزات والمكتســبات التــي لــن تأتــي إال بتحمــل كل منــا
مســؤولياته مــن مواطنيــن وقطــاع أعمــال وقطــاع غيــر ربحــي
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تغييــر تخصصــي يضــم المعلومــات التــي تهــم الطالبــة عــن عمليــة التحويــل بيــن البرامــج األكاديميــة
وتغييــر التخصــص فــي جامعــة األميــرة نــورة وسياســة المعــادالت بيــن البرامــج األكاديميــة.
-١مقبولة
-٢بطاقتي_الجامعية
ُ
-٣مكافأتي
-٤جدولي
ا-٥ختباراتي
-٦معدلي
-٧صيفي
-٨مؤجلة ومعتذرة
-٩منقطعة

.١٠تغيير تخصصي
.١١محولة
.١٢زائرة
-١٣إذا اردت أن...؟ جديد
-١٤خطتي جديد
-١٥مرشدتي جديد
-١٦خريجة
-١٧تخصصت جديد
-١٨طالبة منحة جديد

إعداد

مراجعة

د .منيرة بنت محمد العميل

د .فرح بنت منصور العسكر

وكيلة عمادة القبول والتسجيل

عميدة القبول والتسجيل

تصميم
تغريد دراج  -شذى العلي

سمحت :أنا خريجة و،...
لو
ِ
لو سمحت :مكافأتي،...
لو سمحت :أنا زائرة،...
ً
هكــذا دائمــا تبــدأ الطالبــة بســؤالها عمــادة القبــول والتســجيل ،والعمــادة تجيبهــا عــن جميــع
استفســاراتها بصــدر رحــب؛ ولهــذا أطلقــت سلســلتها التعريفيــة التــي جعلــت عنوانهــا أول جملــة تبــدأ
ـمحت) ،وتــم اختيــاره باقتــراح ابنتنــا الطالبــة ســارة بنــت عــواض الشــلوي،
فيهــا الطالبــة ســؤالها (لــو سـ
ِ
كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات تخصــص نظــم المعلومــات

