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 طلب الزيارة ضذوابط

 أن تكون الدراسة في جامعة معترف بها. .1

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

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

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

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

 قررات في سجلها األكاديمي كاالتي:ثبت الموت 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 ،. 

 في حال عدم اخذ موافقة مسبقة من عمادة القبول والتسجيل. ةزائر ةها كطالبتمعادلة المقررات التي درس اوال يحق له ةلن يتم اعتماد الفصل الزائر للطالب .6
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