
 المملــكــــة العــربــيــة السـعـــوديــــــة
 وزارة التـــعـلــــيــــم 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

(048)  

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 عمادة القبول والتسجيل

 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA                       

Ministry of Education                          

Princess Nourah bint Abdurrahman university 

    (048)                                                                

Educational Affairs Vice- Rectorate                                                      

 Deanship of Admission and Registration 

 
 

 منوذج )11(
 طلب زيارة في جامعة أخرى

 

 

للطالبة بعد االعتماد صورة  

FM-03-04-01.rev.02  

 رقم الهوية*: الرقم الجامعي*:  االســــــــم*:

 المســــــــار: القســـــــــــــم*: الكليــــــــة*:

5( من  ) المعدل التراكمي  رقم الجوال*:  

     1             2                  3 ال يوجد             طلبات الزيارة السابقة  

 هـ…14 14/         العام الجامعي الصيفي   الثالث    الثاني  األول  الزيارة الفصل الدراسي املطلوب:

جامعة ..................................................................................في   
......................................قسم:   .......................................كلية:   

المطلوب دراستها كزائرة ..................................المقررات في جامعة   
نعبد الرحمالمقررات التي تعادل في جامعة األميرة نورة بنت   

 

 م

 رقم ورمز 

 المقرر
المقرراسم   

رقم ورمز  عدد الوحدات

 المقرر
 اسم المقرر

 عدد الوحدات

 المعتمدة عملي نظري المعتمدة عملي نظري

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 طلب الزيارة ضوابط

 أن تكون الدراسة في جامعة معترف بها. .1

 .أن تكون المقررات المختارة من ضمن المستوى الذي تدرس به الطالبة أو الذي يليه، وفقا للخطة الدراسية المعتمدة .2

 .وحدات متطلبات التخرجمن عدد  %25الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة هو  .3

عمادة القبول والتسجيل في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وذلك خالل شهر من بدء إلى معتمدة من الجامعة التي كانت زائرة فيها،  تحضر الطالبة نتيجتها .4

 لفصول عدا الفصول الصيفية.الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراستها زائرة، وإذا لم تقدم نتائجها تعد منقطعة عن تلك ا

 وتثبت المقررات في سجلها األكاديمي كاالتي: التراكمي امن الجامعة األخرى ضمن معدله ةالزائر ةال تحتسب معدالت المقررات التي تتم معادلتها للطالب .5

o  ند( نجاح دون درجةNP( )(؛ إذا حصلت الطالبة على درجة ال تقل عن )جيد مرتفعC)+  

o  هد( رسوب دون درجةNF إذا حصلت على درجة من )75إلى أقل من  60  

o  وتحجب عنها مرتبة الشرف ،60رسوب )هـ( إذا حصلت على درجة أقل من. 

 والتسجيل.في حال عدم اخذ موافقة مسبقة من عمادة القبول  ةزائر ةها كطالبتمعادلة المقررات التي درس اوال يحق له ةلن يتم اعتماد الفصل الزائر للطالب
 بصحة جميع البيانات المدونة في النموذج وأقر بالعلم بجميع الضوابط واإلجراءات. : أتعهدةـــالطالب

 ..............................................التوقيع:      ..........................................................................................االســـم: 
 هـ14/         /        التـاريخ:  

 املرشدة األكادميية:
 ........................................................التوقيع:         .........................................................................................االســـم: 

 هـ14/               /  التـاريخ:    
 :عميدة الكلية ختم الكلية

 ........................................................ :.االســـم
 ........................................................ التوقيع: 

 هـ14/               /    التـاريخ:  


