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 الكلية الجامعية بالليث

 

 لتحويل إىل جامعة أم القرى:ا

َدىس قثىل ذسىَم انطانة/ انطانثح يٍ خارج اندايعح إنً خايعح أو انقزي تفزوعها 

 :اندًىو/ انهُث/ أضى/ انقُفذج( وفق انضىاتظ اِذُح )يكح انًكزيح/

 أٌ َكىٌ انطانة/ انطانثح طعىدٌ اندُظُح أو يٍ أو طعىدَح. 

  ٍكهُح أو خايعح يعرزف تهاأٌ َكىٌ انطانة/ انطانثح يقُذاً ف. 

 أٌ َكىٌ قذ أَهً فصالً دراطُاً وازذاً عهً األقم فٍ خايعره. 

  ٍفصىل دراطُح فٍ خايعره، تسُث َذرص ياال  6أال َكىٌ قذ أَهً أكثز ي

 .خايعح أو انقزي % يٍ انًقزراخ ف66ٍَقم عٍ 

 أال َكىٌ يفصىالً يٍ اندايعح انًسىل يُها ألطثاب ذأدَثُح. 

  املطلوبة:املستندات 

 إفادج اَرظاو يٍ اندايعح يخرىيح. 

  يخرىو-انظدم األكادًٍَ طدم انذرخاخ. 

  أو كزخ عائهح –صىرج يٍ إثثاخ انهىَح تطاقح انهىَح انىطُُح. 

 صىرج يٍ انشهادج انثاَىَح. 

 ٍصىرج َرُدح اخرثار انقذراخ انعايح وانرسصُه. 

 ،)نًسرىي انًقزراخ وهى شزذ ذفصُهٍ  ذىصُف انًقزراخ )يفزداخ انًىاد

 .انًزاد يعادنرها

 َدة زفظ انىثائق انًطهىتح عهً يهف PDF  وإرفاقها عُذ ذقذَى انطهة

 إنكرزوَُاً.

 ضوابط املعادالت اخلارجي:

  اعرًاد انًىافقح عهٍ انًعادالخ يٍ قثم ندُح انًعادالخ تانقظى ورئُض

 .انقظى ويٍ ثى انخرى انزطًٍ نهقظى



 
 الكلية الجامعية بالليث

 

 06راخ انرٍ اخراسها انطانة تًا ال َقم عٍ َرى اعرًاد انًعادالخ نهًقز 

 .درخح نهًقزر

  ٌَدة أٌ َكىٌ عذد طاعاخ انًقزر انًطهىب يعادنره، أكثز يٍ أو ذظاو

 .عذد طاعاخ انًقزر ضًٍ خطح انطانة

 ( ٍيٍ انًقزراخ، زُث َشرزط أٌ 06ال َُظًر نهطانة تًعادنح أكثز ي )%

 .انرخزج فٍ اندايعح%( يٍ يرطهثاخ 66َذرص انطانة يا ال َقم عٍ )

  ال ذُسرظة فٍ انًعذل انرزاكًٍ َرائح انًقزراخ انرٍ ذرى يعادنرها، وذُثثد

 فقظ وذسًم انزيش )يع(. انًقزراخ فٍ طدهه األكادًٍَ كًقزراخ يدراسج

 آلية املعادالت اخلارجية:
  تعذ اَرهاء إخزاءاخ انقثىل نهطهثح انًسىنٍُ َرى إرطال طدالذهى األكادًَُح

تًفزداخ انًقزراخ انرٍ طثق نهطانة دراطرها إنً األقظاو انًعُُح يزفقح 

 .نُرى ذسذَذ انًقزراخ انًًكٍ يعادنرها نهطانة

 ذزطم األقظاو انًعادالخ انًىافق عهُها تخطاب رطًٍ إنً انعًادج. 

  ٍَعرًذ رئُض قظى انُرائح انًىافقح عهً انًعادالخ تعذ انرأكذ ي

نهًذخهٍُ نًعادنح انًقزراخ عثز  نهضىاتظ، ويٍ ثى ذىخه اطرُفائها

 .انًُظىيح

______________________________________________ 


