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 -:رى ـــــــــة أخـجامعكليــــــة/إلى  كلية الجبيل الجامعيةالب زائر من ط

:
ً
 إلى جامعة أخرى: كلية الجبيل الجامعيةوشروط الدراسة كطالب زائر من  ضوابط أوال

للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع  كلية الجبيل الجامعيةالحصول على املوافقة املسبقة من على الطالب يجب  (1

 تحديد املقررات التي سيقوم بدراستها.

 أن تكون لغة الدراسة في الكلية/الجامعة باللغة اإلنجليزية. (2

( في مفرداته ألحد املقر  (3
ً
رات التي تتضمنها أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادال أو )مكافئا

 .الكلية ويشترط موافقة القسم املعنيالخطة الدراسية لتخصصه في 

 أو أكثر من املقرر املكافئ في  (4
ً
 الكلية.أن تكون عدد الساعات املعتمدة للمقرر الذي يرغب في دراسته مساويا

عدم اإلخالل بمتطلبات التخرج بحيث يكون الحد األقص ى ملجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من  (5

 تمدة.( ساعة مع48خارج الكلية )

لطالب الكلية والزائر لكلية/ جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي وتثبت في سجله املقررات  تقدير يحتسبال  (6

 ( فأعلى.C( فقط للمقررات التي اجتازها بتقدير )NPاألكاديمي بالرمز )

 بها.أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف  (7

الوحدات أال يقل عدد داخل اململكة على الزائر في حالة دراسته في جامعة/ كلية املكافأة للطالب يستمر صرف  (8

 .ساعة معتمدة( 12) املسجلة عنالدراسية 

حالة دراسته في جامعة خارج  الزائر فيللطالب  من كلية الجبيل الجامعية املكافأة الشهريةيتم إيقاف صرف  (9

 السعودية.اململكة العربية 

 
ً
 :أخرى  كلية/لى جامعةإ كلية الجبيل الجامعية زائر منجراءات طلب الدراسة كطالب إ: ثانيا

عد املحدد وهو قبل بداية جراءات في املو اإل  استكمالعلى الطالب الذي تنطبق عليه شروط الزيارة وضوابطها  (1

 الفصل الدراس ي املطلوب دراسته بأسبوع.

كطالب زائر والتأكد من طرح املقررات في الفصل الدراس ي  مراجعة الجامعة املراد الدراسة بهايقوم الطالب ب (2

على أن تكون لغة  من وصف جميع املقررات املراد دراستها مصدقه مختومة خذ نسخةأ، و دراسته املطلوب

 الدارسة هي اللغة اإلنجليزية.

 اللغة اإلنجليزية. يفي الكلية/ الجامعة األخرى ه ةبأن لغة الدراس تأن تقدم الطالبة ما يثب (3

برفع طلب الدراسة كطالب زائر إلى جامعة أخرى وذلك بتعبئة نموذج طالب زائر في قسم القبول يقوم الطالب  (4

وصف املقررات املستلمة من الجامعة املراد السجل األكاديمي الرسمي و  ويرفق والتسجيل في الكلية الجامعية،

 تحديد املقررات املتطابقة.وتحويله إلى القسم األكاديمي ل الدراسة بها

بعد أخذ املوافقة النهائية على الدراسة كطالب زائر يتم تسليم الطالب خطاب املوافقة واستكمال اإلجراءات في  (5

 النظام بحيث يسجل كطالب زائر في جامعة/كلية أخرى.

 ثالثا: شروط معادلة املقررات )بعد دراسة الفصل الزائر(:

  رسمي أكاديميبنتائجه التي حصل عليها )سجل الجبيل الجامعية بكلية القبول والتسجيل  قسميجب على الطالب تزويد 

  كزائر،( خالل أسبوع من بدء الدراسة في أول فصل دراس ي يلي فترة دراسته مختوم
ً
 .وإذا لم يقدم نتائجه يعتبر منقطعا

  خذ أعتماد الفصل الزائر للطالب وال يحق له معادلة املقررات التي درسها كطالب زائر في حال عدم إلن يتم

 من كلية الجبيل الجامعية.موافقة مسبقة 
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 -الجامعية: كلية الجبيل رى إلى ـــــــــة أخـجامعكليــــــة/ الب زائر منط

  
ً
ابط وشروط الدراسة كطالب زائر من جامعة  :أوال  كلية الجبيل الجامعية: إلى خرى أضو

 في  كليته/على موافقة خطية مسبقة من جامعتهالطالب أن يحصل  (1
ً
 زائرا

ً
 الجامعية،كلية الجبيل للدراسة كطالبا

 فيه املقررات التي 
ً
 بدراستها.الطالب  سيقوممذكورا

 القسم الذي يرغب الدراسة فيه كطالب زائر.أن يحصل على موافقة  (2

 دراستها.جميع متطلبات املقررات املراد  استيفاءيجب على الطالب  (3

 الزائر.املكافأة للطالب تصرف ال  (4

 أخرى.يمكن ملجلس الكلية إضافة أي شروط  (5

: املستندات املطلوبة لطلب الدراسة كطالب زائر 
ً
  الجامعية:كلية الجبيل إلى ثانيا

موضح املقررات التي يرغب  الجبيل الجامعيةكلية خطاب من جامعة الطالب باملوافقة على الدراسة كطالب زائر في  (1

 .ورمز واسم املقرر وعدد الساعات( دراستها )رقم

 مختوم. كاديمي رسميأسجل  (2

 صورة من الهوية الوطنية. (3

: ال 
َ
 :كلية الجبيل الجامعيةإلى جراءات لطلب الدراسة كطالب زائر ثالثا

الدراسة فيه كطالب  ذي يرغباملقررات املطروحة في الفصل امل وصفالستالم  األكاديميتوجه الطالب إلى قسم ي (1

 زائر.

أن  بالجامعية، ويجيتوجه الطالب إلى جامعته للحصول على موافقه خطيه للدراسه كطالب زائر في كلية الجبيل  (2

 يذكر في الخطاب مقررات كلية الجبيل الجامعية التي سيقوم بدراستها.

 املوافقةخطاب ويرفق بتعبئة نموذج طالب زائر في يتقدم الطالب إلى قسم القبول والتسجيل في الكلية الجامعية  (3

 عد املحدد وهو قبل بداية الفصل الدراس ي املطلوب دراسته بأسبوع.ملو افي يتقدم  جامعته أنمن 

إصدار للطالب رقم جامعي في النظام بحيث يتم  واستكمال اإلجراءات الطالبةيتم إبالغ بعد أخذ املوافقة النهائية  (4

 .عليهاوافق املاملطروحة و وتسجل له املقررات 

 
ً
 )بعد دراسة الفصل الزائر(: الجراءات: رابعا

 إلى جامعته.يوضح نتائج املقررات التي درسها لتقديمها مختوم كاديمي أزود الطالب في نهاية دراسته بسجل ي 

 


