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خطوات الدخول إلى صفحة الخدمة 

من البوابة،أدخل بيانات  معادلة املقرراتبعد الدخول لخدمة .1

 حسابك التدريبي

 بيانات حسابك التدريبيأدخل .2

طلب جديد في الصفحة الرئيسية للخدمة، لتقديم طلب، اضغط .3

 من أسفل الصفحة
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الطلب باتباع الخطوات املتدرب  بعد الدخول لصفحة الخدمة، يقدم

 التالية:

بيانات الطلب، في قسم ، طلب معادلة شهادة إحترافيةلتقديم .1

 حدد اآلتي:

 حقل املنظمة اختيار املنظمة املانحة للشهادة اإلحترافية في

 املانحة للشهادة / الجامعة

 حقل مسمى الشهادة اختيار مسمى الشهادة اإلحترافية في

 االحترافية / املقرر 

تاريخ الحصول على املؤهل 

إرفاق بصيغة املرفقات :PDF املستندات املطلوبة 

اختياري() تاملالحظا 

طلب معادلة مقرر من جهة غير تقنية، في قسم بيانات لتقديم .2

 ، حدد اآلتي:الطلب

 حقل املنظمة املانحة للشهادة اختيار الجهة أو الجامعة  في

 الجامعة /

 حقل مسمى الشهادة اختيار املقرر املطلوب معادلته في

 االحترافية / املقرر 

تاريخ الحصول على املؤهل 

إرفاق بصيغة املرفقات :PDF املستندات املطلوبة 

اختياري() املالحظات 

حال وجود أكثر من مقرر واحد ترغب بمعادلته،  :مالحظة

بعد تلقي ، ثم واحدمقرر تقديم الطلب ملعادلة يرجى 

اعتماد نهائي لهذا املقرر، قم بتقديم طلب آخر للمقرر 

 التالي

م آليا مقررات بناء على املحدد في نموذج الطلب، سيعرض النظا.3

إذ بعد ، تفاصيل املعادلةاملؤسسة من املحتمل معادلتها في قسم 

قد يتم املعادلة فقط لبعض هذه اعتماد الطلب بشكل نهائي 

 املقررات، حسب نتائج مراجعة الطلب

من أسفل ارسال الطلب بعد تحديد بيانات الطلب، اضغط .4

 الصفحة
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مراجعة حالة الطلب باتباع للمتدرب  بعد الدخول لصفحة الخدمة، يمكن

 الخطوات التالية:

سيعرض النظام طلبات املعادلة ، الطلبات اإللكترونيةفي قسم .1

 التي قدمها املتدرب

، امام سجل حالة الطلبيمكن معرفة وضع الطلب من حقل .2

 الطلب املعني

، أمام سجل ومالحظات مراجعة الطلبملراجعة تفاصيل الطلب .3

 استعراض الطلبالطلب املعني اضغط 

، يمكن إلغاء الطلب جاري العمل عليهحال ال تزال حالة الطلب .4

إلغاء من امام سجل الطلب ثم اضغط استعراض الطلب باختيار 

 من أسفل الصفحةالطلب 

حالة أن حال  ،وتم تنفيذه الطلب يعتبر معتمد بشكل نهائي.5

)إشارة إلى أن تم االعتماد النهائي موافقة املناهج تغيرت إلى الطلب 

 من قبل اإلدارة العامة للمناهج(

عند عرض تفاصيل الطلب، بعد اعتماد الطلب بشكل نهائي،.6

املقررات التي تم  ،تفاصيل املعادلةيرجى مالحظة أن في قسم 

، كما حقل مستبعدفي  ال اعتمادها للمعادلة، هي التي لديها عبارة 

 الصورة الثانية موضح في

 


