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 June- 2020ـ– 07تاريخ النسخة: 

 الجهات الغير تقنيةمقررات دليل طلب معادلة الشهادات اإلحترافية و 

 

 الجهات الغير تقنيةمقررات طلب معادلة الشهادات اإلحترافية و دليل 

 اإلجراء املتبع: شرح  14  من 1

 

 

  
اإلجراء 

 املتبع

يراجع الطلب من قبل  ثانيا:

صاحب الصالحية في الوحدة 

لإلعتماد، مع إمكانية  التدريبية

إضافة مالحظات وتحديث 

املقررات املمكن معادلتها إذا 

 تطلب األمر ذلك

طلب معادلة  املتدربيقدم  أوال:

مقررات من جهة غير تقنية مع 

املقررات املطلوب الجهة و تحديد 

وإرفاق املستندات معادلتها 

، ويحدد النظام آليا املطلوبة

 دلتهامقررات املؤسسة املمكن معا

 

 طلب معادلة مقرر من جهة غير تقنية

يراجع الطلب من قبل  :ثالثا

صاحب الصالحية في اإلدارة 

، مع للتدقيقالعامة للمناهج 

إمكانية إضافة مالحظات 

املمكن وتحديث املقررات 

 معادلتها إذا تطلب األمر ذلك

يراجع الطلب من قبل  :رابعا

صاحب الصالحية في اإلدارة العامة 

، مع لإلعتماد النهائيللمناهج 

إمكانية إضافة مالحظات وتحديث 

املقررات التي ستعادل، نتيجة 

 سينفذ الطلب آليا لذلك،

 

اإلجراء 

 املتبع

يراجع الطلب من قبل  ثانيا:

صاحب الصالحية في الوحدة 

لإلعتماد، مع إمكانية  التدريبية

إضافة مالحظات وتحديث 

املقررات املمكن معادلتها إذا 

 تطلب األمر ذلك

طلب معادلة  املتدربيقدم  أوال:

شهادة احترافية مع تحديد نوع 

الشهادة وإرفاق املستندات 

املطلوبة، ويحدد النظام آليا 

 معادلتها مقررات املؤسسة املمكن

 إحترافيةطلب معادلة شهادات 

يراجع الطلب من قبل  :ثالثا

مركز صاحب الصالحية في 

لإلعتماد، مع  التدرب اإللكتروني

إمكانية إضافة مالحظات 

املمكن وتحديث املقررات 

 معادلتها إذا تطلب األمر ذلك

يراجع الطلب من قبل  :رابعا

صاحب الصالحية في اإلدارة 

، مع للتدقيقالعامة للمناهج 

إضافة مالحظات إمكانية 

وتحديث املقررات املمكن 

 معادلتها إذا تطلب األمر ذلك

يراجع الطلب من قبل  :خامسا

صاحب الصالحية في اإلدارة العامة 

، مع لإلعتماد النهائيللمناهج 

إمكانية إضافة مالحظات وتحديث 

املقررات التي ستعادل، نتيجة 

 سينفذ الطلب آليا لذلك،
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 املتدرب -لتقديم الطلب  إلى صفحة الخدمة: الدخول 14من  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطوات الدخول إلى صفحة الخدمة 

  التالي: صفحة رايات أدخل عنوان.1

http://rayat.tvtc.gov.sa  

 املتدربيننافذة واختر  انتقل إلى أسفل الصفحة.2

أسفل الخيارات الظاهرة امامك، توجد دوائر صغيرة لالنتقال بين .3

كما موضح في  –الخامسة من اليسار الدائرة الخيارات، اضغط 

 الصورة

 معادلة املقرراتاختر .4

 أدخل بيانات حسابك التدريبي.5

 ستظهر الصفحة الرئيسية لخيارات الخدمة الذاتية.6

اضغط على أيقونة املربع من األعلى في في الصفحة التالية،.1

 اليمين، ثم اختر

 Banner 

  ثمStudent  

 ثمStudent Requests 

 ثمEquivalent Request  
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 املتدرب -تقديم طلب معادلة : 14من  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطلب باتباع الخطوات املتدرب  بعد الدخول لصفحة الخدمة، يقدم

 التالية:

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

 حدد اآلتي:

 املنظمة حقل 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() املالحظات 

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

بناء على املحدد في نموذج الطلب، سيعرض النظام آليا مقررات .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



 

Page 4 of 14 
 

 2.0رقم النسخة: 

 June- 2020ـ– 07تاريخ النسخة: 

 الجهات الغير تقنيةمقررات دليل طلب معادلة الشهادات اإلحترافية و 

 

 املتدرب -ملراجعة حالة الطلب  : الدخول إلى صفحة الخدمة14من  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمة خطوات الدخول إلى صفحة 

  التالي: صفحة رايات أدخل عنوان.1

http://rayat.tvtc.gov.sa  

 املتدربيننافذة واختر  انتقل إلى أسفل الصفحة.2

أسفل الخيارات الظاهرة امامك، توجد دوائر صغيرة لالنتقال بين .3

كما موضح في  –الدائرة الخامسة من اليسار الخيارات، اضغط 

 الصورة

 معادلة املقرراتاختر .4

 بيانات حسابك التدريبيأدخل .5

 ستظهر الصفحة الرئيسية لخيارات الخدمة الذاتية.6

اضغط على أيقونة املربع من األعلى في في الصفحة التالية،.2

 اليمين، ثم اختر

 Banner 

  ثمStudent  

 ثمStudent Requests 

 ثمView Student All   Requests  
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  املتدرب - مراجعة حالة الطلب: 14من  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

 ، كماحقل مستبعدفي  ال اعتمادها للمعادلة، هي التي لديها عبارة 

 الصورة الثانية موضح في
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 صفحة صاحب الصالحية في الوحدة التدريبية – طلبات املعادلةملراجعة  : الدخول إلى صفحة الخدمة14من  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة ملراجعة الطلب لالعتماد او الرفض، يمكن لصاحب الصالحية في

حسب مسار ونوع الطلب، الدخول لصفحة الخدمة، باتباع  التدريبية

 الخطوات التالية:

انتقل إلى  http://rayat.tvtc.gov.saمن صفحة رايات .1

الخدمة اختر أيقونة ، املدربينأسفل الصفحة ومن نافذة 

 الذاتية

 أدخل بيانات حسابك التدريبي.2

اضغط على أيقونة املربع من األعلى في في الصفحة التالية،.3

 اليمين، ثم اختر

 Banner 

  ثمService Menu  

 ثمCampus Services 

ثمCampus All Requests   
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 صفحة صاحب الصالحية في مركز التدرب اإللكتروني –ملراجعة طلبات املعادلة  : الدخول إلى صفحة الخدمة14من  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز ملراجعة الطلب لالعتماد او الرفض، يمكن لصاحب الصالحية في

حسب مسار ونوع الطلب، الدخول لصفحة الخدمة، التدرب اإللكتروني 

 باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى  http://rayat.tvtc.gov.saمن صفحة رايات .4

الخدمة اختر أيقونة ، املدربينأسفل الصفحة ومن نافذة 

 الذاتية

 أدخل بيانات حسابك التدريبي.5

اضغط على أيقونة املربع من األعلى في في الصفحة التالية،.6

 اليمين، ثم اختر

 Banner 

  ثمService Menu  

 ثمE-Learning Services 

ثم All Requests   
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 صفحة صاحب الصالحية في اإلدارة العامة للمناهج –ملراجعة طلبات املعادلة  : الدخول إلى صفحة الخدمة14من  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة ملراجعة الطلب لالعتماد او الرفض، يمكن لصاحب الصالحية في

حسب مسار ونوع الطلب، الدخول لصفحة الخدمة، باتباع العامة للمناهج 

 الخطوات التالية:

انتقل إلى  http://rayat.tvtc.gov.saمن صفحة رايات .7

الخدمة اختر أيقونة ، املدربينأسفل الصفحة ومن نافذة 

 الذاتية

 أدخل بيانات حسابك التدريبي.8

اضغط على أيقونة املربع من األعلى في في الصفحة التالية،.9

 اليمين، ثم اختر

 Banner 

  ثمService Menu  

 ثمCurriculum Department Services 

ثم All Requests   
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  البحث عن طلب املعادلة املعني مراجعته: 14من  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،الوحدة سيظهر لصاحب الصالحية في  بعد الدخول لصفحة الخدمة

حسب مسار اإلدارة العامة للمناهج او مركز التدرب اإللكتروني او  التدريبية

ونوع الطلب، سجالت الطلبات املطلوب مراجعتها، ويتم مراجعتها بتنفيذ 

 :التالي

، يمكن تحديد أحد التالي للبحث عن معايير البحثمن قسم .1

 الطلب املعني مراجعته:

رقم املتدرب 

 :جهة غير تقنية أو معادلة شهادة نوع الطلب

 احترافية

:الوحدة التدريبية التي يتبع لها املتدرب الوحدة 

:الرقم التسلسلي املنشأ للطلب، إذا وجد رقم الطلب 

من أسفل يسار املعايير  تنفيذبعد إدخال معايير البحث، اضغط .2

 ةاملدخل

الطلبات بناء على ذلك، سيعرض النظام نتائج البحث في قسم .3

 اإللكترونية

ملراجعة تفاصيل الطلب لالعتماد أو الرفض، أمام سجل الطلب .4

 استعراض الطلباملعني، اضغط 
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 صاحب الصالحية في الوحدة التدريبية –مراجعة الطلب : 14من  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معادلة شهادة إحترافية سواء كان نوع الطلب ، للمراجعة اختيار سجل الطلببعد

تنفيذ ، لصاحب الصالحية في الوحدة التدريبية متاح، أو مقررات جهة غير تقنية

 :اآلتي

 ضمن بيانات الطلب، يعرض النظام آليا اآلتي:.1

 :في هذا الحقل يحتسب النظام نسبة املعادلة للمتدرب الحالية

في  من إجمالي الساعات املعتمدة عودلتنسبة الساعات التي 

 طلبات معادلة سابقة لتنفيذ، وذلك نتيجة خطة املتدرب

 في هذا الحقل يحتسب النظام : الجديدةنسبة املعادلة للمتدرب

في  من إجمالي الساعات املعتمدة ستعادلنسبة الساعات التي 

 حال تم تنفيذ طلب املعادلة الحالي، خطة ملتدرب

 عرض املرفقرفقات للمراجعة، أسفل بيانات الطلب، اضغط امللعرض .2

أسفل بيانات الطلب، يعرض النظام آليا مقررات املؤسسة املمكن .3

 معادلتها حسب بيانات الطلب

 ، باتباع اآلتي:املؤسسةاستبعاد معادلة مقرر من مقررات يمكن .4

حدد على سجل املقرر املعني استبعاده 

 ثم  استبعاد/تضمينمن أسفل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر

 حفظاضغط 

 ستتغير مستبعدنتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 نعمإلى  ال القيمة من 

 اآلتي:، باتباع إلغاء االستبعاد ملعادلة مقرر من مقررات املؤسسةيمكن .5

حدد على سجل املقرر املعني استبعاده 

 ثم  استبعاد/تضمينمن أسفل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر

 حفظاضغط 

 ستتغير مستبعدنتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 الإلى  نعمالقيمة من 

بعد مراجعة الطلب، وتحديد مقررات املؤسسة املطلوب معادلتها، يتم .6

 فيذ أحد اآلتي:معالجة الطلب، بتن

 للموافقة على الطلب، من أسفل الصفحة، أدخل مالحظات

، قبول ، ثم اضغط حقل النص الخاص باملالحظاتاملراجعة في 

مركز التدرب اإللكتروني او اإلدارة العامة إلى ليحول الطلب آليا 

 حسب نوع الطلبللمناهج 

 حقل النص الخاص لرفض الطلب، أدخل مالحظات املراجعة في

 للمتدرب، ليحول الطلب آليا رفض، ثم اضغط باملالحظات
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 صاحب الصالحية في مركز التدرب اإللكتروني –مراجعة الطلب : 14من  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،معادلة شهادة إحترافيةنوع الطلب  حال كانبعد اختيار سجل الطلب للمراجعة ،

 ، تنفيذ اآلتي:اإللكترونيمركز التدرب لصاحب الصالحية في متاح 

 ضمن بيانات الطلب، يعرض النظام آليا اآلتي:.1

 :في هذا الحقل يحتسب النظام نسبة املعادلة للمتدرب الحالية

في  من إجمالي الساعات املعتمدة عودلتنسبة الساعات التي 

 طلبات معادلة سابقة لتنفيذ، وذلك نتيجة خطة املتدرب

 في هذا الحقل يحتسب النظام : ةالجديدنسبة املعادلة للمتدرب

في  من إجمالي الساعات املعتمدة ستعادلنسبة الساعات التي 

 حال تم تنفيذ طلب املعادلة الحالي، خطة ملتدرب

 عرض املرفقرفقات للمراجعة، أسفل بيانات الطلب، اضغط امللعرض .2

أسفل بيانات الطلب، يعرض النظام آليا مقررات املؤسسة املمكن .3

 حسب بيانات الطلبمعادلتها 

 ، باتباع اآلتي:استبعاد معادلة مقرر من مقررات املؤسسةيمكن .4

حدد على سجل املقرر املعني استبعاده 

 ثم  استبعاد/تضمينمن أسفل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر

 حفظاضغط 

 ستتغير مستبعدنتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 نعمإلى  ال القيمة من 

 ، باتباع اآلتي:االستبعاد ملعادلة مقرر من مقررات املؤسسةإلغاء يمكن .5

حدد على سجل املقرر املعني استبعاده 

 ثم  استبعاد/تضمينمن أسفل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر

 حفظاضغط 

 ستتغير مستبعدنتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 الإلى  نعمالقيمة من 

ت املؤسسة املطلوب معادلتها، يتم بعد مراجعة الطلب، وتحديد مقررا.6

 معالجة الطلب، بتنفيذ أحد اآلتي:

 للموافقة على الطلب، من أسفل الصفحة، أدخل مالحظات

، قبول ، ثم اضغط حقل النص الخاص باملالحظاتاملراجعة في 

 اإلدارة العامة للمناهج ليحول الطلب آليا إلى 

 الخاص  حقل النصلرفض الطلب، أدخل مالحظات املراجعة في

 للمتدرب، ليحول الطلب آليا رفض، ثم اضغط باملالحظات
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 للتدقيق صاحب الصالحية في اإلدارة العامة للمناهج –مراجعة الطلب : 14من  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معادلة شهادة إحترافية بعد اختيار سجل الطلب للمراجعة، سواء كان نوع الطلب

 لصاحب الصالحية في اإلدارة العامة للمناهج، متاح أو مقررات جهة غير تقنية

 ، تنفيذ اآلتي:للتدقيق

 ضمن بيانات الطلب، يعرض النظام آليا اآلتي:.1

 :في هذا الحقل يحتسب النظام نسبة املعادلة للمتدرب الحالية

في  من إجمالي الساعات املعتمدة عودلتنسبة الساعات التي 

 طلبات معادلة سابقة لتنفيذ، وذلك نتيجة خطة املتدرب

 في هذا الحقل يحتسب النظام : الجديدةنسبة املعادلة للمتدرب

في  من إجمالي الساعات املعتمدة ستعادلنسبة الساعات التي 

 حال تم تنفيذ طلب املعادلة الحالي، خطة ملتدرب

 عرض املرفقرفقات للمراجعة، أسفل بيانات الطلب، اضغط امللعرض .2

يعرض النظام آليا مقررات املؤسسة املمكن أسفل بيانات الطلب، .3

 معادلتها حسب بيانات الطلب

 ، باتباع اآلتي:استبعاد معادلة مقرر من مقررات املؤسسةيمكن .4

حدد على سجل املقرر املعني استبعاده 

 ثم  استبعاد/تضمينمن أسفل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر

 حفظاضغط 

ستتغير مستبعد نتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 نعمإلى  ال القيمة من 

 ، باتباع اآلتي:إلغاء االستبعاد ملعادلة مقرر من مقررات املؤسسةيمكن .5

حدد على سجل املقرر املعني استبعاده 

 ثم  استبعاد/تضمينمن أسفل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر

 حفظاضغط 

 ستتغير مستبعدنتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 الإلى  نعميمة من الق

بعد مراجعة الطلب، وتحديد مقررات املؤسسة املطلوب معادلتها، يتم .6

 معالجة الطلب، بتنفيذ أحد اآلتي:

 للموافقة على الطلب، من أسفل الصفحة، أدخل مالحظات

، قبول ، ثم اضغط حقل النص الخاص باملالحظاتاملراجعة في 

 للمراجعة واإلعتماد النهائي   ليحول الطلب آليا

 حقل النص الخاص لرفض الطلب، أدخل مالحظات املراجعة في

 للمتدرب، ليحول الطلب آليا رفض، ثم اضغط باملالحظات
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 صاحب الصالحية في اإلدارة العامة للمناهج لإلعتماد النهائي –مراجعة الطلب : 14من  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معادلة شهادة إحترافية بعد اختيار سجل الطلب للمراجعة، سواء كان نوع الطلب

لصاحب الصالحية في اإلدارة العامة للمناهج ، متاح أو مقررات جهة غير تقنية

 ، تنفيذ اآلتي:لإلعتماد النهائي

 ضمن بيانات الطلب، يعرض النظام آليا اآلتي:.1

 :في هذا الحقل يحتسب النظام نسبة املعادلة للمتدرب الحالية

في  من إجمالي الساعات املعتمدة عودلتنسبة الساعات التي 

 طلبات معادلة سابقة لتنفيذ، وذلك نتيجة خطة املتدرب

 في هذا الحقل يحتسب النظام : الجديدةنسبة املعادلة للمتدرب

في  من إجمالي الساعات املعتمدة ستعادلنسبة الساعات التي 

 حال تم تنفيذ طلب املعادلة الحالي، خطة ملتدرب

 عرض املرفقرفقات للمراجعة، أسفل بيانات الطلب، اضغط امللعرض .2

أسفل بيانات الطلب، يعرض النظام آليا مقررات املؤسسة املمكن .3

 معادلتها حسب بيانات الطلب

 ، باتباع اآلتي:استبعاد معادلة مقرر من مقررات املؤسسةيمكن .4

عني استبعادهحدد على سجل املقرر امل 

 ثم  استبعاد/تضمينمن أسفل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر

 حفظاضغط 

 ستتغير مستبعدنتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 نعمإلى  ال القيمة من 

 ، باتباع اآلتي:إلغاء االستبعاد ملعادلة مقرر من مقررات املؤسسةيمكن .5

حدد على سجل املقرر املعني استبعاده 

ثم  استبعاد/تضمينل يسار قائمة املقررات، اضغط أمر من أسف

 حفظاضغط 

 ستتغير مستبعدنتيجة لذلك، ضمن سجل املقرر، في حقل ،

 الإلى  نعمالقيمة من 

بعد مراجعة الطلب، وتحديد مقررات املؤسسة املطلوب معادلتها، يتم .6

 معالجة الطلب، بتنفيذ أحد اآلتي:

 للموافقة على الطلب، من أسفل الصفحة، أدخل مالحظات

، قبول ، ثم اضغط حقل النص الخاص باملالحظاتاملراجعة في 

  آليا، وينفذ الطلب املتدربإلى  ليحول الطلب

 حقل النص الخاص لرفض الطلب، أدخل مالحظات املراجعة في

 للمتدرب، ليحول الطلب آليا رفض، ثم اضغط باملالحظات
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 مراجعة بيانات الطلب من شاشات النظام اإلدارية: 14من  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد االعتماد النهائي للطلب، سيحدث النظام آليا سجل املتدرب حسب

عن بيانات املعادلة املنفذة لسجل املتدرب، يرجى  بيانات الطلب، لالستعالم

 اتباع الخطوات التالية:

لدخول الشاشة املطلوبة: من محرك البحث في الصفحة .1

، اضغط على النتيجة املطابقة معلومات املقرر املحول الرئيسية، 

، سينتقل النظام  SHATRNS للتحقق رمز الشاشة هو–للبحث 

 معادلة املقرراتإلى شاشة 

 الرقم الجامعيل رقم املتدرب في حقل أدخ.2

رقم  اختر اسم الجهة الخارجية من القائمة املنسدلة لحقل.3

 تنفيذ ثم املؤسسة/ الجامعة املحول منها

 سيعرض النظام البيانات األساسية للمعادلة.4

 -مرتين  –القسم التالي اضغط تفاصيل معادلة املقررات،  لعرض.5

 أسفل يمين الشاشةتوجد في أيقونة سهم إلى األسفل 

 في الشاشة التالية، سيعرض النظام اآلتي:.6

 سجل املقرر الذي قسم تفاصيل املقرر املحول في ،

 اجتازه املتدرب في الجهة الخارجية

 سجالت قسم تفاصيل املقررات املكافئةفي ،

مقررات املؤسسة التي عودلت حسب سجل املقرر 

 قسم تفاصيل املقرر املحول املذكور في 

لنفس  معادلة مقررات أخرى للمتدرب حال تم

عرفة تفاصيل معادلة باقي ، يمكن مالجهة الخارجية

كل مقرر،  قال إلى سجلتباالنمقررات املتدرب، 

بالضغط على أيقونات األسهم أسفل قسم وذلك 

فوق عنوان  – تفاصيل املقرر املحول مباشرة

  موضح موقعها في الصورة -تفاصيل املقرات املكافئة

في  كذلك املقررات املعادلة ستحدث آليا وتضاف: مالحظة.7

نظام التقارير السجل التدريبي للمتدرب، يمكن التحقق من 

 بطباعة السجل التدريبي للمتدرب

 

حال وجود مقررات أخرى عودلت للمتدرب، ستكون هذه األسهم 

 مفعلة حتى يمكن اإلنتقال لسجالت باقي املقررات 


