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مقدمة

والطالبة  الجامعة  بين  والتسجيل همزة وصل  القبول  عمادة  تعد       
والمجتمع، فمن أروقتها تنطلق الطالبة إلى رحاب الجامعة، ومن أروقتها 
العمادة  تحمل  االنطالقتين  وبين  المجتمع،  رحاب  إلى  الخريجة  تنطلق 
العمليات  عن  الكافية  بالمعلومات  الطالبة  تزويد  مهمة  عاتقها  على 
التطورات  مواكبة  إلى  تسعى   كما  التنظيمية،  واإلجراءات  األكاديمية 
التقنية التي تساهم في تحسين آلية العمل وإنجاز المهام. ومن هذا 
بنت  نورة  األميرة  والتسجيل في جامعة  القبول  تقدم عمادة  المنطلق 
األكاديمية  اإلجراءات  تبين  التي  التوضيحية  السلسلة  عبدالرحمن هذه 

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي. 

الجامعة  لطالبات  موجهة  سلسلة  من  جزء  هو  الكتيب  وهذا     
يوضح  للطالبة  مرشد  دليل  )لومسحتِ(  سلسلة  وٌتعد  ومنسوبيها، 
اإلجراءات األكاديمية التي قد تحتاج إليها في مسيرتها الجامعية، حيث 

يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها بنفسها.  

    نرجو اهلل تعالى أن تحقق هذه السلسة تطلعاتنا وأن تكون كافية 
ومستوفية لجميع االستفسارات.

ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كاًل من :

�
أ.لميس عبداهلل الحرير  لمشاركتها الفاعلة في التصميم و اإلخراج 

 وموظفات مكتب وكيلة العمادة لمتابعتهن الطباعة

 كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق العمل في إدارة الطباعة والنشر في جامعة 
األميرة نوره لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ
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مقدمة

تتيح أنظمة الجامعة للطالبة التحويل برغبتها الشخصية من كلية إلى أخرى 
التحويل  طلب  بتقديم  الطالبة  تقوم  حيث  دراستها  مدة  طوال  واحدة  مرة 
إلكترونيًا في الموعد المنصوص عليه في التقويم الجامعي،  وُيشترط لقبول 
الخاصة  الشروط  جميع  تحقيق  بالجامعة،  أخرى  إلى  كلية  من  التحويل  طلب 

بكل تخصص.

التحويل من تخصص إلى اخر داخل الجامعة

هو عملية أكاديمية تتيح للطالبة فرصة إلكمال مسيرتها العلمية في تخصص 
عدم  أو  التخصيص  وقت  في  للشروط  تحقيقها  لعدم  فيه،  ُقبلت  الذي  غير 

مناسبته لقدراتها، أو ألسباب أكاديمية أخرى.

التقديم علىالتحويل الداخليوتغيير التخصص
الصفحة  على  التقديم  ورابط  الطلبات  استقبال  موعد  عن  اإلعالن  يتم   .1

الرئيسية لموقع الجامعة.
2. يكون تقديم الطلب عبر رابط يتم تنشيطه في المدة المحددة في التقويم 

الجامعي. 
3. يتاح التقدم لتغيير التخصص )لكليات المسار العام( كل فصل دراسي.

4. يتاح للطالبة تعبئة عدة رغبات للتحويل.
5. عند عدم الرغبة في التحويل إال لرغبة واحدة فقط، ليس بالضرورة تعبئة 

الرغبات األخرى.
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6. يتاح للطالبة المتخصصة التقدم للتحويل بعد إنهائها المستوى األول )على األقل( 
في التخصص الذي قبلت فيه.

7. يتاح التقدم لتغيير التخصص لطالبات مرحلة البكالوريوس في المستوى الثالث 
كحد أقصى.

8. يجب اجتياز شروط الكليات الخاصة، كالمقابالت الشخصية ومعدالت الثانوية العامة 
واالختبارات الشفوية والتحريرية وغيرها.

9. يتم الفرز حسب الرغبة األولى ثم الثانية وهكذا.. حسب تحقق الشروط.

10. يكون التحويل بين الكليات تنافسًيا بحيث تتناسب أعداد المقبوالت للتحويل مع 
موارد الدراسة المتاحةبالكلية.

11. ال يمكن تغيير التخصص إال مرة واحدة فقط خالل الدراسة الجامعية. 

12. يتم فرز الطلبات بعد انتهاء االختبارات النهائية واحتساب المعدالت التراكمية.

13. تعلن نتائج التحويل على موقع الجامعة.

14. عند عدم مراجعة الطالبة لعمادة القبول والتسجيل خالل أسبوع من إعالن النتائج؛ 
يتم تنفيذ تغيير التخصص.

15. على الطالبة المقبول تحويلها مسؤولية متابعة تسجيل مقرراتها في التخصص 
الجديد.

16. عند عدم تمكن الطالبة من التقدم الكترونيا، ألية أسباب تعيق دخولها للخدمة 
عليها مراجعة مكتب التحويل الداخلي في عمادة القبول والتسجيل.

17. التقدم بطلب التحويل ال يعني قبول الطلب.

الشروط  حسب  كليتها،  داخل  التخصص  تغيير  بطلب  التقدم  للطالبة  ٌيمكن   .18
التي تعلنها الكلية في حينه.

19. ال يحق للمحولة من خارج الجامعة التقدم بطلب تغيير التخصص.
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سياسة نشر المعلومات عن سياسات التحويل

1. يتــم الــرد علــى كافــة استفســارات الطالبــات فــي موســم التحويــل مــن مكتــب 
القبــول والتســجيل. فــي عمــادة  الداخلــي  التحويــل  الدعــم والمســاندة، ومكتــب 
2. إعــالن مــا يســتجد فــي سياســات التحويــل كل موســم عبــر موقــع الجامعة الرســمي 

ووســائل النشــر والتواصــل المتاحة.
3. توزيع منشورات مجانية تتضمن سياسات وشروط التحويل وتغيير التخصص.

4. تكــون كافــة المعلومــات المتعلقــة بالتحويــل منشــورة علــى موقــع الجامعــة طــوال 
العام.

 سياسة رفض  طلب التقدم على التحويل الداخلي لتغيير التخصص

ال يحق للطالبة التقدم بطلب )التحويل( في الحاالت التالية:
1. من لم تنه دراسة فصل دراسي في التخصص.

2. من أنهت أكثر من المستوى الدراسي المحدد بالشروط.
3. الطالبة المنقطعة عن الدراسة أو المفصولة.

4. تقديم الطلب خارج المدة المحددة بالتقويم الجامعي.
5. طلب التحويل للمسار الصحي )السنة التأسيسية الصحية( في الفصل األول.
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ضوابط التحويل للمسار الصحي
1. أن تكون الطالبة سعودية أو ألم سعودية.
2. التقدم للتحويل يتاح الفصل الثاني فقط.

3. أن تخضع الطالبة الختبار تحديد المستوى اللغة اإلنجليزية الخاص بالكليات الصحية.
4. أن تحقق شروط التحويل للمسار الصحي والمعلنة في حينه.

سياسة معادلة المقررات للمحوالت داخل الجامعة
1. تثبــت فــي الســجل األكاديمــي للطالبــة التــي غيــرت تخصصهــا داخــل الجامعــة جميــع 
الفصليــة  والمعــدالت  التقديــرات  ذلــك  ويشــمل  دراســتها؛  لهــا  التــي ســبق  المقــررات 
والتراكميــة وذلــك طــوال دراســتها فــي الجامعةســواء كانــت ناجحــة أو راســبة فيهــا.

)المــادة 47(.

ــة متطلبــات الجامعــة فــي النظــام األكاديمــي تلقائيــا، وبــدون الحاجــة إلــى  2. تتــم معادل
طلــب مــن الطالبــة.

3. تتــم معادلــة المقــررات التخصصيــة التــي درســتها الطالبــة فــي تخصصهــا المحولــة 
منــه والمطابقــة للمقــررات فــي التخصــص المحولــة إليــه تلقائيــا عندمــا تكــون بنفــس 

ــز واالســم. الرم

4. يتــم معادلــة المقــررات اإلضافيــة والمختلفــة بالمســمى؛ عندمــا تكــون مكافئــة للمقررات 
فــي التخصــص المحولــة إليــه، حســب مــا يــرد مــن وكالــة الشــؤون التعليميــة بالجامعة.

 w



 
 w
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يتــم احتســاب جــزء مــن الســاعات المكتســبة التــي لــم تعــادل بالتخصــص   .5
برنامــج  الحــرة، حســب  الســاعات  عــدد  بنفــس  حــرة،  لمقــررات  الجديــد كســاعات 

إليــه. المحولــة  الطالبــة 

تتحمــل الطالبــة المحّولــة مســؤولية التأّكــد مــن مرشــدتها األكاديميــة عــن   .6
المناســبة. المقــررات  وتســجيل  التحويــل،  بعــد  معادلتهــا 

الطالبــة مســؤولة مســؤولية تامــة عــن انهــاء متطلبــات التخــرج حســب   .7
إليــه. حولــت  الــذي  التخصــص  فــي  بهــا  ســجلت  التــي  الخطــة 

عنــد تحويــل الطالبــة، أو تغييــر خطتهــا الدراســية نتيجــة انقطاعهــا أو   .8
تأجيلهــا للدراســة، تقــوم المرشــدة األكاديميــة بتوثيــق معادلــة المقــررات للطالبــة 
حســب الخطــة التــي قيــدت بهــا، وتوعيــة الطالبــة بذلــك، لمتابعــة إنهــاء متطلبــات 

التخــرج.

تحتســب مقــررات الرســوب قبــل تغييــر التخصــص عنــد احتســاب مرتبــة   .9
بالجامعــة. واالختبــارات  الدراســة  لالئحــة  التنفيذيــة  القواعــد  حســب  الشــرف 

تدخــل كافــة الســاعات التــي درســتها الطالبــة -حتــى الزائــدة التــي لــم   .10
التراكمــي. معدلهــا  فــي  لهــا-  تعــادل 

 



 

سياسة احتساب المدة النظامية والمكافآت للمحوالت داخل الجامعة

1. تحتســب المــدة التــي قضتهــا الطالبــة فــي تخصصهــا المحّولــة منــه ضمــن مدتها 
النظاميــة، إلنهــاء متطلبــات التخرج.

2. يتــم صــرف المكافــأة حســب التخصــص المحولــة لــه. مثــال: إذا حولــت مــن تخصــص 
أدبــي إلــى علمــي تتغيــر مكافأتهــا إلــى ) 1000  (  والعكــس.

3. يتــم اســتكمال المكافــآت للطالبــة المحولــة، حســب برنامجهــا المحولــة لــه، فــإذا 
حولــت بعــد دراســة فصليــن دراســيين إلــى برنامــج مدتــه ) 8  ( فصــول ُيصــرف لهــا 

)6( فصــول فقــط فــي تخصصهــا الجديــد.

)*( المادة السابعة واألربعون :
تثبــت فــي الســجل األكاديمــي للطالــب المحــول مــن كليــة إلــى أخــرى جميــع المــواد 
التــي ســبق لــه دراســتها، ويشــمل ذلــك التقديــرات والمعــدالت الفصليــة والتراكمية 

طــوال دراســته فــي الجامعــة.
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لالستفسار والتواصل

transfer@pnu.edu.sa : البريد اإللكتروني 

هاتف : 
0118243722
0118243562

 موقع عمادة القبول والتسجيل

التواصل  وسائل  في  الوسم  على  اإلطالع  فضاًل  المعلومات  من  لمزيد 

اإلجتماعي :
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النسخة اإللكترونية

مواضيع ذات صلة
معدلي
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تغيير تخصصي   يضم المعلومات التي تهم الطالبة عن عمليةالتحويل بين البرامج األكاديمية 
وتغيير التخصص في جامعة األميرة نورة وسياسة المعادالت بين البرامج األكاديمية.

1. مقبولة
2. هويتي )البطاقة الجامعية(

3. ُمكافأتي
4. جدولي

5. اختباراتي
6. معدلي
7. صيفي

8. معتذرة ومؤجلة

9. منقطعة
10.تغيير تخصصي

11. محولة
12. زائرة

13. معادلتي )قريبًا(
14. ماذا لو )قريبًا(
15. خطتي )قريبًا(

16.مرشدتي )قريبًا(
17. خريجة

إعداد:
د. منيرة بنت محمد العميل

مراجعة:
د. نورة بنت صالح السديس

تصميم:
ربى الضحيان ، لميس الحرير

لو�مسحتِ�: أنا خريجة ..
لو�مسحتِ�: مكافأتي ..

لو�مسحتِ�: أنا زائرة ..

هكذا دائمًا تبدأ الطالبة بسؤالها عمادة القبول والتسجيل،والعمادة 
تجيبها عن جميع استفساراتها بصدر رحب ولهذا أطلقت سلسلتها 

التعريفية التي جعلت عنوانها أول جملة تبدأ فيها الطالبة سؤالها 
)لومسحتِ( ..

وتم اختياره باقتراح ابنتنا
 الطالبة /ساره بنت عواض الشلوي 

كلية الحاسب والمعلومات - نظم معلومات .

إدارة الطباعة والنشر 

Admission_pnu


