طالب زائرمن كلية الجبيل الجامعية إلى كلي ـ ــة/جامعـة أخ ـ ـ ـرى-:
ً
أوال :ضوابط وشروط الدراسة كطالب زائرمن كلية الجبيل الجامعية إلى جامعة أخرى:
 )1يجب على الطالب الحصول على املوافقة املسبقة من كلية الجبيل الجامعية للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع
تحديد املقررات التي سيقوم بدراستها.
 )2أن تكون لغة الدراسة في الكلية/الجامعة باللغة اإلنجليزية.
ً
 )3أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادال أو (مكافئا) في مفرداته ألحد املقررات التي تتضمنها
الخطة الدراسية لتخصصه في الكلية ويشترط موافقة القسم املعني.
ً
 )4أن تكون عدد الساعات املعتمدة للمقرر الذي يرغب في دراسته مساويا أو أكثر من املقرر املكافئ في الكلية.
 )5عدم اإلخالل بمتطلبات التخرج بحيث يكون الحد األقص ى ملجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من
خارج الكلية ( )48ساعة معتمدة.
 )6ال يحتسب تقدير املقررات لطالب الكلية والزائر لكلية /جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي وتثبت في سجله
األكاديمي بالرمز ( )NPفقط للمقررات التي اجتازها بتقدير ( )Cفأعلى.
 )7أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
 )8يستمر صرف املكافأة للطالب الزائر في حالة دراسته في جامعة /كلية داخل اململكة على أال يقل عدد الوحدات
الدراسية املسجلة عن ( )12ساعة معتمدة.
 )9يتم إيقاف صرف املكافأة الشهرية من كلية الجبيل الجامعية للطالب الزائر في حالة دراسته في جامعة خارج
اململكة العربية السعودية.
ً
ثانيا :إجراءات طلب الدراسة كطالب زائرمن كلية الجبيل الجامعية إلى جامعة/كلية أخرى:
 )1على الطالب الذي تنطبق عليه شروط الزيارة وضوابطها استكمال اإلجراءات في املوعد املحدد وهو قبل بداية
الفصل الدراس ي املطلوب دراسته بأسبوع.
 )2يقوم الطالب بمراجعة الجامعة املراد الدراسة بها كطالب زائر والتأكد من طرح املقررات في الفصل الدراس ي
املطلوب دراسته ،وأخذ نسخة مصدقه مختومة من وصف جميع املقررات املراد دراستها على أن تكون لغة
الدارسة هي اللغة اإلنجليزية.
 )3أن تقدم الطالبة ما يثبت بأن لغة الدراسة في الكلية /الجامعة األخرى هي اللغة اإلنجليزية.
 )4يقوم الطالب برفع طلب الدراسة كطالب زائر إلى جامعة أخرى وذلك بتعبئة نموذج طالب زائر في قسم القبول
والتسجيل في الكلية الجامعية ،ويرفق السجل األكاديمي الرسمي ووصف املقررات املستلمة من الجامعة املراد
الدراسة بها وتحويله إلى القسم األكاديمي لتحديد املقررات املتطابقة.
 )5بعد أخذ املوافقة النهائية على الدراسة كطالب زائر يتم تسليم الطالب خطاب املوافقة واستكمال اإلجراءات في
النظام بحيث يسجل كطالب زائر في جامعة/كلية أخرى.
ثالثا :شروط معادلة املقررات (بعد دراسة الفصل الزائر):
 يجب على الطالب تزويد قسم القبول والتسجيل بكلية الجبيل الجامعية بنتائجه التي حصل عليها (سجل أكاديمي رسمي
ً
مختوم) خالل أسبوع من بدء الدراسة في أول فصل دراس ي يلي فترة دراسته كزائر ،وإذا لم يقدم نتائجه يعتبر منقطعا.
 لن يتم إعتماد الفصل الزائر للطالب وال يحق له معادلة املقررات التي درسها كطالب زائر في حال عدم أخذ
موافقة مسبقة من كلية الجبيل الجامعية.
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طالب زائرمن كلي ـ ــة/جامعـة أخ ـ ـ ـرى إلى كلية الجبيل الجامعية- :
ً
أوال :ضوابط وشروط الدراسة كطالب زائرمن جامعة أخرى إلى كلية الجبيل الجامعية:
ً ً
 )1أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من جامعته/كليته للدراسة كطالبا زائرا في كلية الجبيل الجامعية،
ً
مذكورا فيه املقررات التي سيقوم الطالب بدراستها.
 )2أن يحصل على موافقة القسم الذي يرغب الدراسة فيه كطالب زائر.
 )3يجب على الطالب استيفاء جميع متطلبات املقررات املراد دراستها.
 )4ال تصرف املكافأة للطالب الزائر.
 )5يمكن ملجلس الكلية إضافة أي شروط أخرى.
ً
ثانيا :املستندات املطلوبة لطلب الدراسة كطالب زائرإلى كلية الجبيل الجامعية:
 )1خطاب من جامعة الطالب باملوافقة على الدراسة كطالب زائر في كلية الجبيل الجامعية موضح املقررات التي يرغب
دراستها (رقم ورمز واسم املقرر وعدد الساعات).
 )2سجل أكاديمي رسمي مختوم.
 )3صورة من الهوية الوطنية.
َ
ثالثا :الجراءات لطلب الدراسة كطالب زائرإلى كلية الجبيل الجامعية:
 )1يتوجه الطالب إلى قسم األكاديمي الستالم وصف املقررات املطروحة في الفصل املذي يرغب الدراسة فيه كطالب
زائر.
 )2يتوجه الطالب إلى جامعته للحصول على موافقه خطيه للدراسه كطالب زائر في كلية الجبيل الجامعية ،ويجب أن
يذكر في الخطاب مقررات كلية الجبيل الجامعية التي سيقوم بدراستها.
 )3يتقدم الطالب إلى قسم القبول والتسجيل في الكلية الجامعية بتعبئة نموذج طالب زائر في ويرفق خطاب املوافقة
من جامعته أن يتقدم في املوعد املحدد وهو قبل بداية الفصل الدراس ي املطلوب دراسته بأسبوع.
 )4بعد أخذ املوافقة النهائية يتم إبالغ الطالبة واستكمال اإلجراءات في النظام بحيث يتم إصدار للطالب رقم جامعي
وتسجل له املقررات املطروحة واملوافق عليها.
ً
رابعا :الجراءات (بعد دراسة الفصل الزائر):
 يزود الطالب في نهاية دراسته بسجل أكاديمي مختوم يوضح نتائج املقررات التي درسها لتقديمها إلى جامعته.
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