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ةعن  إعالن   الدراسية المقررات طلبات معادلة تقديم فتر
 

 من اعتب باستقبال طلبات معادلة المقررات الدراسيةتعلن إدارة القبول والتسجيل بالكلية عن البدء 
ً
 حدال يوم ارا

 هـ4111رجب  41م الموافق 50/50/0503حتى يوم الخميس  ـه4111 رجب 41الموافق  م50/50/0503

 معادلة واحتساب تقديرات المقررات المحولة من خارج الكلية: لالقواعد التنفيذية وذلك بحسب  .(أسبوعلمدة )

مرفق بسجل عالمات مصدق ووصف للمقررات المراد  المقررات الدراسيةمعادلة طلب نموذج  ةبتعبئالطالب  قومي .1

ية.  ز ط أن يكون توصيف مقررات المواد العلمية باللغة اإلنجلت   معادلتها ويشتى

 لرفع طلب معادلة لثالث مواد فأكتر يجب إرفاق إخالء طرف الطالب من الكلية/الجامعة السابقة.  .2

.  تقديم المعادلة للمقرر تكون لمرة واحدة فقط، وال يقبل أي .3
ً
 مقرر تم تقديمه سابقا

ي دراسة الم عىل .4
ز
ز صدور قرار بمعادلته له.  قرر الدراسي الطالب االستمرار ف  إىل حي 

ي سبق له دراستها، وتم معادلتها ويعفز  .5
ي السجل الكاديمي للطالب المحول من كلية/جامعة إىل أخرى المواد التى

ز
تثبت ف

ي حساب 
ز
ي الكلية وال تدخل ف

ز
اكمية للطالب ولكن تحسب ضمن ساعات التخرج. من دراسة مثيالتها ف  المعدالت التى

افسة لغراض المنتم احتساب عالمات المواد المعادلة من خارج الكلية يبحيث ويستثتز من ذلك مقررات السنة الوىل 

اكمية للطالب ولكن تحسب ضمن ساعات التخرج عىل التخصصات فقط ي حساب المعدالت التى
ز
 .وال تدخل ف

ة المقررات للطالب المحول للمرفق التعليمي حسب الخطة الدراسية المعتمدة يجب أن ال تقل تقديرات عند معادل .6

ي جامعته/ كليته. C)ج( أو )جيد المواد عن تقدير 
ز
ي المقرر الذي درسه ف

ز
 ( ف

ز محتوى المقرر المطلوب معادلته والمقرر  %15وجود تطابق بما ال يقل عن  .7 ي الكلية. ابي 
ز
ئ له ف

ز
 لمكاف

ي الكلية. أن  .8
ز
ي درسها عن مثيالتها ف

 ال تقل عدد الساعات المعتمدة للمواد التى

9.  . اط إجراء اختبارات أو مقابالت شخصية للطالب لمعادلة المقرر الدراسي  يحق للقسم الكاديمي اشتى

 

 مع تمنياتنا لجميع طالبنا وطالباتنا بالتوفيق والنجاح

 


