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ضوابط التحويل لكلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة من الكليات األخرى داخل وخارج
الجامعة

استناداً إلى المواد أرقام  46 ،45 ،44 ،43و  47من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية والمقرة
من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  1423/1/23ه
واستناداً إلى القواعد التنفيذية لجامعة القصيم المعتمدة بقرار مجلس الجامعة رقم ( )7بتاريخ  1430/6/30ه
يتم قبول تحويل الطالب إلى كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة بحسب الضوابط التالية:
المادة األولى:
يتم قبول التحويل بحسب التواريخ المحددة في التقويم األكاديمي لجامعة القصيم وتكون بداية دراسة الطالب
المحول مع بداية العام األكاديمي وال يمكن أن يبدأ الطالب الدراسة في منتصف العام األكاديمي.
المادةالثانية :
يشترط أن يكون الطالب قد أمضى على األقل فصلين دراسيين كحد أدنى وأربعة فصول دراسية كحد أقصى
في كليته المحول منها بدون حساب فصول السنوات التحضيرية أو الدورات المكثفة وماعدا ذلك فيرفع إلى
لجنة مشاكل الطالب األكاديمية للنظر فيه بعد استيفائه لباقي الضوابط وتوفر المقعد بعد المفاضلة.

المادة الثالثة:
يشترط أن يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة بالسنة الواحدة التي أمضاها الطالب في الكلية المحول منها
 24ساعة معتمدة.
المادة الرابعة:
يشترط أال يكون الطالب قد رسب في مقرر واحد أو أكثر خالل دراسته بالكلية المحول منها.
المادة الخامسة:
يكون تحويل الطالب من خارج جامعة القصيم قبوالً مشروطاً بتجاوز مقررات السنة التحضيرية.
المادة السادسة:
ترسل طلبات التحويل من خارج جامعة القصيم إلى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة والتي تقوم بتحويلها للكلية
لدراستها واتخاذ القرار.
المادة السابعة:
تكون األولوية في المفاضلة إذا تساوى متقدمان لطالب جامعة القصيم.

المادة الثامنة:
تبدأ المفاضلة في طلبات التحويل كما في الجدول التالي:
الكليـة
كليات الطب البشري وكليات
طب األسنان
الكليات الصحية األخرى

المعدل المطلوب
 4.25من  5أو ما يعادله فأعلى وال ينظر فيما دون ذلك.
 4.5من  5أو ما يعادله فأعلى وال ينظر فيما دون ذلك.

المادة التاسعة:
يشترط للمتقدمين على التحويل اجتياز االختبار التحريري.
المادة العاشرة:
يتم تحديد موعد االختبار التحريري عن طريق عمادة الكلية في المقر الرئيسي للطالب والطالبات في كلية الطب
والعلوم الطبية بعنيزة على أن يكون قبل الموعد النهائي لقبول طلبات التحويل في الجامعة بأسبوع كحد أقصى
ويتم إعالنه على الموقع الرسمي للكلية.
المادة الحادية عشرة:
تبدأ المفاضلة بين المتقدمين بحسب المعادلة التالية:
(المعدل التراكمي ×  ) + ) 14درجة االختبار التحريري × ) 0.3

المادة الثانية عشرة:
لعميد الكلية أو من يمثله صالحية تحديد ما يندرج من الكليات ضمن إطار الكليات المذكورة أعاله .

المادة الثالثة عشرة:
يتم تحديد أعداد التحويل من قبل عمادة الكلية لكل عام أكاديمي في حينه على أال تزيد عن خمس طالب وخمس
طالبات بحسب توفر المقاعد.

وكيل الكلية للشؤون التعليمية
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