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نموذج رقم ( )13طلب إجراء معادلة لطالب محول(داخلي/خارجي)
بيانات الطالب/الطلب
الرقم الجامعي:
القسم:
عدد الوحدات المكتسبة:
نسبة الساعات المعادلة:

االسم الرباعي:
الكلية:
المعدل التراكمي:
اجمالي الساعات المعادلة:

الجنسية:
التخصص:
فصل التحويل:
اجمالي المقررات المعادلة:

ضوابط معادلة المقررات عند التحويل من خارج/داخل الجامعة
 - 1أن يكون المقرر الذي يرغب الطالب في معادلته معادالً في مفرداته ،وال تقل وحداته الدراسية عن المقرر المكافئ في خطة الطالب.
 - 2يجب أال تقل نسبة المطابقة للمحتوى العلمي للمقررات المعادلة عن .%80
 - 3تثبت في السجل األكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ،وال تدخل في احتساب معدله التراكمي إذا كان التحويل من خارج الجامعة.
 - 4تثبت في السجل األكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها ،ويشمل ذلك التقديرات والمعدالت الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
مقررات المرحلة الجامعية.
المحول بما ال يتجاوز ( )40%من ساعات الخطة المعتمدة للتخصص
 - 5يعادل للطالب
المحول إليه في ّ
ّ
ّ
للمقررات المراد معادلتها أكثر من ستة فصول دراسية.
 -6أال يكون قد مضى على دراسته
ّ

المستندات الرسمية المطلوبة
 -1نسخة معتمدة من السجل األكاديمي ووصف تفصيلي لكل مقرر معتمد اً من الكلية التي درس فيها المقرر المراد معادلته .
 -2نسخة معتمدة من السجل األكاديمي للطالب بعد قبول تحويله الى جامعة الملك خالد.

بيان بالمقررات المعادلة
بناءا ً على مراجعة السجل األكاديمي للطالب نفديكم ب أنه يمكن معادلة المقررات التالية :
بيانات المقرر الذي تم دراسته خارج الجامعة/الكلية
رقم
المقرر

اسم المقرر

بيانات المقررات المعادلة في خطة الطالب

عدد

رقم

الوحدات

المقرر

الموثوقية الهندسية والصيانة

اسم المقرر
الموثوقية الهندسية والصيانة

منسق لجنة المعادالت بالقسم
االســــم
التوقيع
التاريخ

أستاذ المقرر
عدد
الوحدات

االسم
محمد الحمد من

اعتماد رئيس القسم
االســـــم
التوقيع
التاريخ

تم التعديل وفق الالئحة الجديدة للدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية في جامعة الملك خالد بتاريخ 1439/12/30

التوقيع
بالبلبالبالبلب

