أسس معادلة المواد الدراسية في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا
إستنادا ً الى المادة ( )21من تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم  2لسنة 2011
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تسمى هذه االسس( اسس معادلة المواد الدراسية لسنة  ) 2018في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
ويعمل بها إعتبارا من تاريخ إعتمادها من مجلس العمداء .

 -2المسميات :
المــــــــــواد  :المواد الدراسية التي سبق وأن درسها الطالب في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها
شريطة أن يكون قد حصل على المتطلب السابق قبل إجتيازه المواد التي يرغب بمعادلتها .
المعادلة العامة  :هي المواد التي تم معادلتها في الجامعة وفقا لهذه األسس.
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تهددف معادلددة المددواد الدراسدية إلددى ءددبم إجددراءات معادلدة المددواد إلكترو يددا فددي الجامدـعة فددي إرددار جدددو
زمني محدد.
تتولى عمادة القبو والتسجيل في الجامعة مسؤولية -:
أ .إ شدداء مدداس حاسددوبي يسددمى ا مدداس معادلددة المددواد فددي جامعددة االميددرة سددمية للتكنولوجيددا ا علددى موق د
الجامعة االلكترو ي .
ب .إ شاء قاعدة بيا ات ( ماس معلومات) تحتوي على المواد التدي سدبق وتدم معادلتهدا فدي الجامعدة حسدب
االصو .

 -5تنشر قاعدة البيا ات ( ماس معلومات) المذكورة في المدادة ( )2الفقدرة (ب) علدى الموقد االلكترو دي للجامعدة
بحيث تتضمن شرور معادلة المواد بندا ًء علدى قدرار مجلدس العمدداء رقدم (31-2017-2018 )23
من تعليمات منح درجة البكالوريوس وهي :
أ.

أن يكون إسم المادة مطابق لإلسم المعتمد في الجامعة الى حد كبير .

ب.

أن يكون المحتوى العلمي للمادة مطابق بنسبة ال تقل عن  %70للمحتوى العلمي المعتمد في الجامعة

ج.

يجب على الطالب دراسة المتطلب السابق للمادة قبل احتسدابها ويسدمح لدد بدراسدة المتطلدب السدابق
إذا رغب في إحتساب مادة لها قبل إعتمادها .

د.

يستثنى من هذا القرار متطلبات الجامعة اإلجبارية واإلختيارية .

هـ.

أن ال يكون قد مضى على دراسة المواد المطلوب معادلتها أكثر من سب سنوات .

 -6إذا كا ت المادة أو المواد التي يراد معادلتها لم يسبق معادلتها في الجامعة يطلب مدن الطالدب مراجعدة القسدم
األكدداديمي المعنددي فددي الجامعددة م د وجددوب إحضددار وصددا للمددواد مصدددقا ً حسددب االصددو مددن
جامعتد خال مدة ال تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ تقديمد رلب المعادلة.
 -7ال يجوز معادلة أي مادة من الجامعات التي تتب ماس اال تساب .
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يتولى رئيس القسم المعني إجراء المعادلة حسب األصو للمواد غير الموجودة في قاعدة بيا ات المواد
المعادلد وذلك بعد التدقيق في وصا المادة والتحقق من شرور المعادلة ويتخد القرار بالمعادلة
أو عدمها إلكترو يا بجا ب كل مادة وخال مدة ال تتجاوز إسبوع من تاريخ تقديم الطالب لطلب
المعادلة.

 -9يتولى قسم القبو والتسجيل بعد استالس قرار رئيس القسم المعني بالمعادلة تدقيق صحة البيا ات المدخلة
حاسوبيا م كشا عالمات الطالب المصدقة حسب االصو

وفي حا تطابق البيا ات يقوس

باعتمادها وتحويلها الى المدقق لتدقيقها واءافة المواد الى قاعدة البيا ات .
 -10يستطي الطالب الحصو على وثيقة معادلة مصدقة للمواد التي تمت معادلتها لد مدن قسدم القبدو والتسدجيل فدي
الجامعة.
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في حالة معادلة أي مادة تعد هذه المعادلة عامة لجمي الطلبة الذين درسوا هذه المادة.
(أ) يتولى عمداء الكليات ورؤساء االقساس األكاديمية المعنيين في الجامعة مسؤولية مراجعة ملا معادلة
المواد الخاصة بكلياتهم وأقسامهم األكاديمية مرة كل ثالث سنوات وال يجوز إلغاء مادة من ذلك
إال بعد مضي ثالث سنوات على اعتمادها.
(ب) في حا

الرغبة في الغاء المعادلة العامة لمادة و/أو لمواد ما قبل مضي ثالث سنوات على معادلتها

تتم الكتابة لنائب الرئيس المعني ألخذ موافقتد خطيا ً على أن يسري تطبيق اإللغاء اعتبارا ً من
الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي اتخذ فيد قرار اإللغاء وتبقى المادة في قاعدة بيا ات المواد
المعادلة وتثبت عبارة (تم ايقاف المعادلة) ويثبت عليها التاريخ.
 -13في جمي االحوا

يجب أن ال تتجاوز المدة الزمنية إلتماس إجراءات المعادلدة والمصدادقة عليهدا مددة فصدل

دراسي واحد من تاريخ قبو او ا تقا الطالب إلى الجامعة.

 -14يجوز تعديل قرار المعادلة للطالب في حا حصو خطأ وذلك بتنسيب من عميد القبو والتسدجيل وموافقدة
عميددد الكليددة ورئدديس القسددم المعنددي علددى أن يددتم ذلددك خددال او فصددل دراسددي يلتحددق فيددد الطالددب
بالجامعة وال يجوز تعديل أو إلغاء المعادلة للطالب بعد ا تهاء ذلك الفصل الداراسي
 -15ال تدخل عالمات المواد المعادلة في المعد التراكمي للطالب في الجامعة
 -16في حا دراسة الطالب لمادة في جامعتد السابقد وتحققت شرور معادلتها لدينا ولم يكن الطالب قد درس
المتطلب السابق تحسب هذه المادة وعلى الطالب إ هاء المتطلب السابق لدينا .
 -17تلغي هذه االسس أي أسس أو قرارات سابقة بهذا الشأن تتعارض م هـــذه األسس .
 -18تكددون االقسدداس األكاديميددة وعمددادة القبددو والتسددجيل هددي المسددؤولة عددن تحددديث قاعدددة بيا ددات معادلددة المددواد
وتعديلها.
 -19تُحا إلى مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد فيها ص في هذه االسس للبت فيها بناء على تنسيب الرئيس.
 -20عمادة القبو والتسجيل هي المسؤولة عن تنفيذ هذه األسس .

إعداد قسم الدراسات والتطوير
عمادة القبول والتسجيل

