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 (    )منوذج 

 بنت عبدالرحمن جامعة األميرة نورة إلى زيارةطلب 
 هـ …14/     …14الفصل الدراسي: ................ العام الجامعي      

 

 الهوية:رقم  :مـــــــــاالس

First Name:                        Father Name:                          Grand Father:                           Family Name: 

   القســــم*:   *:ةــــــــالكلي الجامعة:

 المستوى الدراسي: )           (( من      )     : المعدل التراكمي  الرقم الجامعي

  الجنسية:
  الرقم الجامعي السابق  هل سبق التقديم بطلب زيارة لجامعة االميرة نورة

    (IN)عالمية   تحفيظ قران    مي    عل أدبي   نوع الثانوية

 0 5         :الطالبة رقم جوال

 0 5         :ولي أمرها رقم جوال

 البريد اإللكتروني للطالبة: 

 شروط التقديم لطلب الدراسة بنظام )زائر(:
 أن تكون الطالبة سعودية أو ألم سعودية..1

 تها )طي قيد(.أال تكون الطالبة: منذرة أكاديميا؛ أو حال2

 .أن يكون تقديم الطلب حسب المواعيد المعلنة في التقويم الجامعي.3

 جامعتها..اخذ موافقة مسبقة على طلب الزيارة من 4

 .أن تكون الدراسة في جامعة حكومية سعودية.5

 ..التقيد بالمواعيد المحددة بالتقويم الجامعي للجامعة التي ترغب الدراسة بها كزائرة6

 

 تيار المقررات لدراسة الطالبة بنظام الزيارة:ضوابط اخ
 يتم اختيار المقررات من ضمن مقررات المستوى الذي تدرس فيه الطالبة أو الذي يليه، وفقا للخطة الدراسية المعتمدة..1

 %.75 تماثل عدد الساعات، وتطابق المحتوى بنسبة ال تقل عن  .أن يحقق المقرر المقترح لدراسة الطالبة بنظام الزيارة؛ الشرطين: 2

 % من عدد ساعات متطلبات التخرج )فصالن دراسيان(.25.الحد األقصى لمجموع الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة هو 3

 ول الدراسة بنظام الزيارة من المدة النظامية للطالبة..تحتسب فص4

 

 االجراءات الخاصة بعمادة القبول والتسجيل:
 .توجه الطالبة للدراسة بخطاب رسمي من عمادة القبول والتسجيل للجامعة المراد الدراسة بها.1

 .تسجل حالة الطالبة األكاديمية بالنظام األكاديمي )زائرة(.2

تحضر الطالبة نتائجها )سجل أكاديمي رسمي مختوم( إلى عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن قبل نهاية األسبوع .بعد االختبارات 3

 األول من الفصل الدراسي الذي يلي فترة دراستها كزائرة.

ب ما ورد في النتيجة، مع تطبيق ضوابط معادلة المقررات خارج .تسجل مسؤولة الزيارة في العمادة؛ المقررات التي درستها الطالبة بنظام الزيارة حس4

 الجامعة.

 بعد تقديم نتائجها إلى عمادة القبول والتسجيل. -إن كانت مستحقة لها-.تصرف المكافأة الشهرية للطالبة الزائرة 5
 

 صحيح وبخط واضح  لبريد اإللكترونيا الرجاء كتابة.  

 

 البيانات المدونة في النموذج وأقر بالعلم بجميع الضوابط المكتوبة أعاله.أتعهد بصحة جميع :   ةـــالطالب

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


