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اضافه

آمل من سعادتكم توجيه من يلزم إلكمال إجراءات الطلب علما بأنين اطلعت على الشروط يف خلف الورقة و أرغب باضافه
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هل املقرر له
رقم ورمز املقرر يف ساعات
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أقر بأن مجيع البيانات اعاله صحيحه
تسليمي هذا الطلب لشؤون الطالب ال يعين بالضرورة املوافقة عليه وعلي املتابعة حتى تنفيذ الطلب
جيب علي احضار سجل اكادميي رمسي خمتوم من اجلامعة املستضيفه ملعادلة املواد
يتم ارفاق هذا النموذج  +وصف املقرر يف الكلية املستضيفه ويرسل لشؤون الطالب بالكلية إلكمال االجراءات
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رئيس القسم
سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية

حفظة اهلل

املقررات املذكورة بعاليه واليت يرغب الطالب بدراستها يف جامعة  .............................................كلية  ................................هي
مقررات مقبولة داخل القسم و متت معادلتها واليوجد متطلب سابق هلا مل يدرسه الطالب وال مانع لدى القسم من دراستها
يف اجلامعة املشار إليها أعاله.
رئيس القسم ................................................. :التوقيع ......................................... :التاريخ:

/

144 /هـ

وكالة الكلية للشؤون التعليمية
ارسال خطاب للجامعة  /الكلية املستضيفة
الطلب مرفوض بسبب............................................................................................................................................. :
144 /هـ
/
وكيل الكلية للشؤون التعليمية ................................................. :التوقيع ............................... :التاريخ:
ضوابط عامة
 .2عدم وجود متطلب سابق
 .1ال تعادل الساعات األقل باألكثر
 .4احلــد األقصـــى للفصــول الدراســـية الـــيت يســمح للطالـــب دراســتها زائـــراً
 .3الكلية  /اجلامعة معرتف فيها
فصـــالن دراسيان
 .5تعادل املقررات اليت درست خارج اجلامعة بشرط أن يكون التقدير (ج) أو أعلى.

الطالب الزائر
املادة اخلمسون من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية:

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي إليها دون
حتويله وتعادل له املواد اليت درسها وفقا للضوابط اآلتية:
أ -موافقة الكلية اليت يدرس فيها مسبقاً على الدراسة.
ب -أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها.
ج -أن يكـون املقـرر الـذي ي درسـه الطالـب خـارج اجلامعـة معـادالً أو ( مكافئـاً ) يف مفرداتـه ألحـد املقررات ال تتضمنها
متطلبات التخرج.
د -إذا كانـت دراسـة الطالـب الزائـر يف فـرع مـن فـروع اجلامعـة الـيت ينتمـي إليهـا الطالـب فتـتم املعاملة طبقًا للمادة ()47
هـ -حيدد جملس اجلامعة احلد األقصى لنسبة الوحدات الدراسية اليت ميكن احتسابها من خارج اجلامعة للطالب الزائر.
و -ال حتتسـب معـدالت املقـررات الـيت تـتم معادلتهـا للطالـب الزائـر مـن اجلامعـة األخـرى ضـمن معدله الرتاكمي وتثبت
املقررات يف سجله األكادميي.
ز -أي شروط أخرى يضعها جملس اجلامعة

القاعدة التنفيذية جلامعة القصيم
ميكن للطالب الدراسة زائراً وفق الضوابط التالية:
أوال :طالب جامعة القصيم ويرغب الدراسة زائراً يف جامعة أو كلية خارج اجلامعة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن تكون الدراسة يف جامعة أو كلية معرتف بها لدى وزارة التعليم .
أن يكون الطالب قد أمضى فصالًدراسياًواحداًعلى األقل.
احلصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن كليـة الطالـب ل لسـماح لـه بالدراسـة كطالـب زائر ملقررات حمددة.
للكلية اشرتاط احلصول على معدل معني ملعادلة املقرر .
أن تكــون املقــررات الـين سيدرســها الطالــب خــارج اجلامعــة معادلــة أو( مكافئــة ) يف مفرداتها وال تقل وحداتها
الدراسية عن وحدات مقررات اخلطة الدراسية.
أن تنتهـــي إجـــراءات طلـــب الزيـــارة وفـــق التقـــويم األكـــادميي املقـــر مـــن جملـــس اجلامعة.
ال حتتسـب معـدالت املقـررات الـيت تـتم معادلتهـا للطالـب الزائـر يف جامعـة أخـرى ضمن معدله الرتاكمي وتثبت
املقررات يف سجله األكادميي
جيـب علـى الطالـب تزويـد عمـادة القبـول والتسـجيل بسـجله الدراسـي الـذي حصـل عليه خـالل أسـبوع مـن بـدء
الدراسـة يف أول فصـل دراسـي يلـي فـرتة دراسـته كزائـر وإذا مل يقدم سجله الدراسي فيعترب منقطعا عن تلك
الفصول( عدا الفصول الصـيفية ) ويعامـل حسب املادة ()15
احلــد األقصـــى للفصــول الدراســـية الـــيت يســمح للطالـــب دراســتها زائـــرًا فصـــالن دراسيان على أال تزيد الوحدات
الدراسية املسجلة يف كل فصل دراسي يف اجلامعة األخرى عن احلد األعلى املسموح به للتسجيل يف جامعة القصيم

ثالثاً :طالب جامعة القصيم يرغب تسجيل مقررات يف مقر آخر داخل اجلامعة:
.1
.2
.3
.4
.5

احلد األقصـى املسـموح للطالـب بدراسـته زائـراً يف مقـر آخـر داخـل اجلامعـة ( )43وحدة دراسية.
ال يسمح بتسجيل مقررات يف مقرين يف يوم دراسي واحد .
يشرتط موافقة الكليتني.
جيـــب أن تنتهـــي إجـــراءات التســـجيل خـــارج املقـــر وفـــق املـــدة احملـــددة يف التقـــويم األكادميي.
يتـــــاح التســـــجيل خـــــارج املقـــــر بـــــني درجـــــيت الــربامج االنتقاليـــــة (إن وجـــــدت) والبكالوريوس.

