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منوذج ( )5معادلة مقررات دراسية

 -1يعبأ من قبل القسم
االسم
اجلامعة/الكلية احملول
منها الطالب

القسم

الرقم اجلامعي

حفظه اهلل

سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية

تقدم الطالب املوضحة بياناته أعاله بطلب معادلة مقررات دراسية متت دراستها يف اجلامعة والكلية املوضحه أعاله .قام رئيس
القسم بتشكيل جلان مراجعة داخل القسم للدراسة معادلة املقررات املطلوبة .ملخص رأي اللجنة موضح يف اجلدول:
قرار جملس القسم
النتيجة

املقرر املكافئ يف كلية اهلندسة بعنيزة
نسبة
التطابق

عدد
الساعات

اسم املقرر

رمز
املقرر

املقررات اليت درست يف اجلامعة  /الكلية
اخلارجية
الدرجة

عدد
الساعات

اسم املقرر

رمز
املقرر
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املقررات املعادلة أقل من  %40من وحدات اخلطة املعتمدة للتخصص
وحدات املقرر اجملتاز مساويه أو أكثر من وحدات املقرر يف اخلطة احملول إليها
مجيع املقررات اجملتازة مل ميضي عليها عشرة فصول دراسية

رئيس جلنة املعادالت بالقسم .................................................. :التوقيع ......................... :التاريخ:
رئيس القسم ............................................................. :التوقيع ......................................... :التاريخ:
 -2وكيل الكلية للشؤون التعليمية
مت عرض الطلب على جملس الكلية جبلسته رقم (
املوافقة على معادلة كل املقررات املذكورة اعاله

) و املنعقدة بتاريخ:

/

144 /هـ
144 /هـ

/
/

 144 /هـ  ،و قرر اجمللس مايلي:

عدم املوافقة على كل املقررات املذكورة اعاله

املوافقه على جزء من املقررات وهي....................................................................................................................................................................... :
اعادة املوضوع للقسم املختص لدراسته مره اخرى بسبب.................................................................................................................................... :

وكيل الكلية للشؤون التعليمية........................................... :

التوقيع ............................... :التاريخ:

/

144 /هـ

ضوابط وإجراءات معادلة مقررات دراسية
املادة الثالثة و األربعون من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية:
يقوم جملس الكلية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بناء على توصية األقسام اليت تقــدم هــذه
املقــررات وتثبــت يف الســجل األكــادميي للطالــب املقــررات الــيت عودلــت لــه وال تــدخل يف احتساب معدله الرتاكمي

القاعدة التنفيذية جلامعة القصيم
يعادل للطالب احملول املقررات من خارج اجلامعة وفق الضوابط التالية
 1أال تتجاوز وحدات املقررات املعادلة أربعني يف املائة(  ) %40من وحـدات اخلطـة املعتمـدة للتخصص احملول إليه
 .2أال تكون وحدات املقرر اجملتاز أقل من وحدات املقرر يف اخلطة احملول إليها.
 .3جيوز معادلة أكثر من مقرر من اجلامعة احملول منها مبقرر واحد وال جيوز العكس
 .4ال جيوز معادلة املقرر إذا مضى على اجتيازه أكثر من عشرة فصول دراسية
 .5ال جيوز معادلة مقررات من درجة علمية إىل درجة أعلى منها
 .6التقديرات اليت حصـل عليهـا الطالـب يف املقـررا ت املعادلـة ال تـدخل يف احتسـاب معدلـه الرتاكمي
 .7ال جيـوز معادلـة املقـررات الـيت لـيس هلـا وزن يف احتسـاب املعـدل الرتاكمـي وتـدرس يف الربامج التحضريية.

ضوابط كلية اهلندسة بعنيزة
بناءً على املادة الثالثة واألربعني من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية (يقوم جملس الكلية
مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة بناء على توصية األقسام اليت تقدم هذه
املقررات ،وتثبت يف السجل األكادميي للطالب املقررات اليت عودلت له ،وال تدخل يف احتساب معدله
الرتاكمي).
يسمح للطالب مبعادلة مقررات داخل اجلامعة بشرط مطابقة توصيف املقرر بنسبة ال تقل عن
 %85وتكون املعادلة وفق االتي:
• إذا كان الطالب قد أنهى دراسة املقرر قبل االلتحاق بالكلية فعلى الطالب تعبئة منوذج
املعادالت الداخلية وتقديم وصف املقرر السابق إىل رئيس القسم مع النموذج ،بعدها يُحال
وصف املقرر إىل مدرس املقرر والتوقيع على مطابقة التوصيف ومن ثم الرفع إىل شؤون
الطالب الستكمال إجراءات املعادلة ورفعه لسعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية.
• إذا كان الطالب سيدرس مقررًا يف الصيف أو بنظام الزيارة ،فيُقدم توصيف املقرر إىل رئيس
القسم قبل عملية التسجيل يف املقرر لضمان معادلته .ويف حالة اإلخالل بهذا الشرط ،فإن
الكلية هلا احلق يف عدم معادلة املقرر إذا زادت نسبة االختالف عن.25%
• ال تسمح الكلية مبعادلة الساعات األقل باألكثر ،وحتال املعاملة إىل سعادة وكيل اجلامعة
للشؤون التعليمية حسب االختصاص.
• تُعادل املقررات اليت دُرست خارج اجلامعة بشرط أن يكون التقدير (ج) فأكثر وماعدا ذلك فلن ينظر يف الطلب.

