
 خامسًا : شروط التحويل من التعليم عن بعد إلى االنتظام :
والتعليم عن بعد على حتويل  الإلكرتوين  والتعلم  والت�سجيل  القبول   موافقة عمادتي 

الطالب .
 التقدم يف الوقت املحدد للتحويل ح�سب التقومي اجلامعي .

 األ ي�سبق للطالب التحويل من النتظام اإىل النت�ساب .
 اأن يكون الطالب �سعوديًا ، اأو غري �سعودي من اأم �سعودية .

 اأن ل يقل املعدل عن )3،75( يف تخ�س�ص ال�سريعة والقت�ساد واإدارة الأعمال ، وعن 
)2،75( يف التخ�س�سات الأخرى .

القت�ساد  لطالب   ) والثالث   ، والثاين   ، الأول   ( امل�ستويات  مقررات  جميع  اجتياز   
واإدارة الأعمال ، واجتياز امل�ستوى الأول يف التخ�س�سات الأخرى.

 اجتياز املقابلة ال�سخ�سية لطالب القت�ساد واإدارة الأعمال .
 اجتياز اختبار ال�سنة التح�سريية لطالب القت�ساد واإدارة الأعمال.

 ي�سمح بالتحويل من النت�ساب اإىل النتظام ملن �سوف مي�سي ن�سف درا�سته على الأقل 
منتظمًا .

 ل يحق للطالب والطالبات غري ال�سعوديني بعد اجتيازهم للدورة التاأهيلية املطالبة 
بالتحويل اإىل الدرا�سة اجلامعية بطريقة النتظام .

التحويل بين التخصصات 
والتحويل بين الجامعات 

 مالحظة :
حتديد رغباتك وميولك العلمية ، وتعرفك على التخ�س�ص وفر�سه الوظيفة 

يحد من عملية التحويل .

www.elearn.imamu.edu.sa

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع العمادة 
www.elearn.imamu.edu.sa

اأو الإت�سال مبركز عمادة التعليم اللكرتوين والتعليم عن بعد
9 2 0 0 0 1 5 8 0 هاتف : 

@imamuelearnimamuelearn

imamuelearn
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 ثالثًا : شروط التحويل من االنتظام أو االنتساب 
التقليدي إلى التعليم عن بعد في تخصص آخر :

 موافقة عمادتي القبول والت�سجيل والتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد على حتويل 
الطالب .

 التقدم يف الوقت املحدد للتحويل ح�سب التقومي اجلامعي .
 األ ي�سبق للطالب التحويل من تخ�س�ص اإىل اآخر .

 األ يكون الطالب حا�ساًل على )3( اإنذارات فاأكرث .
 اأن يلتزم الطالب بدرا�سة جميع مقررات التخ�س�ص املحول اإليه دون املطالبة باإجراء 

معادلة للمقررات التي در�سها يف تخ�س�سه املحول منه .

 رابعًا : التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى التعليم عن 
بعد في الجامعة :

 انطباق �سروط التحويل اخلارجي الآتية دون املطالبة باإجراء معادلة املواد ، ويعفى من 
الدورة التاأهيلية .

 اأن يكون مقيدًا يف كلية اأو جامعة معرتف بها .
 اأن ل يكون مف�سوًل من اجلامعة املحول منها لأ�سباب تاأديبية .

 اأن يكون الطالب جمتازًا جلميع املقررات التي در�سها يف اجلامعة املحول منها. 
 اأن يكون معدله )2،75( من )5( فاأعلى .  
 اأن تنطبق عليه �سروط الق�سم املحول اإليه .

ربما واجه بع�ص الطالب م�سكالت يف درا�ستهم فيعتقد البع�ص اأن التحويل هو احلل 
على  يرتتب  لأنه  و�سيلة  اآخر  هو  بل  �سحيحًا  ولي�ص   ، الأكادميية  مل�سكالتهم  الوحيد 

التحويل ما يلي :
 اإطالة فرتة الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية .

 هدر للوقت .
اأو  الق�سم  اأن يتم احت�ساب جميع ما مت درا�سته يف  ، فلي�ص بال�سرورة   �سياع للجهد 

الكلية املحول منها لذا ين�سح مبراجعة الإر�ساد الأكادميي قبل اتخاذ قرار  التحويل .

 أواًل : شروط التحويل بين التخصصات في التعليم عن بعد :
 موافقة عمادتي القبول والت�سجيل والتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد على حتويل الطالب.

 التقدم يف الوقت املحدد للتحويل ح�سب التقومي اجلامعي :
 األ ي�سبق للطالب التحويل من تخ�س�ص اإىل اآخر .

 األ يكون الطالب حا�ساًل على )3( اإنذارات فاأكرث .
باإجراء  املطالبة  دون  اإليه  املحول  التخ�س�ص  بدرا�سة جميع مقررات  الطالب  يلتزم  اأن   

معادلة للمقررات التي در�سها يف تخ�س�سه املحول منه .

 موافقة عمادتي القبول والت�سجيل ووالتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد على حتويل الطالب.
 اأن يكون معدله )2( من )5( فاأعلى .

 التقدم يف الوقت املحدد للتحويل ح�سب التقومي اجلامعي .
فيلزم  التحويل  له  �سبق  واإن   ، النتظام  اإىل  النت�ساب  من  التحويل  للطالب  ي�سبق  األ   

احل�سول على ا�ستثناء معايل مدير اجلامعة .
 اإح�سار ال�سجل الأكادميي .

 ثانيًا : شروط التحويل من االنتظام أو االنتساب التقليدي إلى 
التعليم عن بعد في التخصص نفسه :
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