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QAF-ARD-01/1.0 
 نموذج طلب معادلة مقررات دراسية

Credit Transfer Application Form 
 

 اسم الطالب
Student’s Name 

 

 البرنامج
Track 

 الرقم الجامعي 
Student id 

 

 الفصل الدراسي
Semester 

 الجامعيالعام  
Academic Year 

 

 اسم المؤسسة األكاديمية التي تم فيها دراسة المقررات المراد معادلتها
The Academic Institution in which the student completed the 

courses to be transferred 

 

 البلد الذي درس به الطالب المقررات المراد معادلتها
The Country in which the student studied the courses to be 

transferred 

 

 اسم وتوقيع مدقق الطلب:
 توقيع الطالب:

Student’s Signature 

 

 توصية لجنة المعادالت االبتدائية للكلية
Course Equivalency Committee Recommendation 

 ساعات معتمدة ____ مقرر بما يعادل عدد____ توصي اللجنة بمعادلة عدد 
The committee recommends the equivalency of ___ Courses, that is equivalent to ___ credit hours 

 االسم:__________             التوقيع:__________ االسم:__________             التوقيع:__________

 االسم:__________             التوقيع:__________ التوقيع:__________االسم:__________             

 االسم:__________             التوقيع:__________ االسم:__________             التوقيع:__________

 اعتماد لجنة معادالت المقررات الرئيسية في السعودية
Course Equivalency Main Committee Accreditation 

 توصي اللجنة بـ )قبول/رفض( _______ التوصية
The main committee (approves/rejects) ______ the recommendation 

 وكيل الجامعة للشؤون االكاديمية    التوقيع:__________
Vice President for Academic Affairs 

 _________عميد كلية دراسات ادرة االعمال      التوقيع:_
Dean of Business Studies Dept. 

 عميد كلية دراسات الحاسب االلي   التوقيع:__________
Dean of Computer Studies Dept. 

 مدير القبول والتسجيل                 التوقيع:__________
Admission and Registration Director 

 التوقيع:__________عميد كلية الدراسات اللغوية         
Dean of Language Studies Dept.  

 مدير وحدة الجودة                     التوقيع:__________
Quality Unit Director 

 

 ة من صفحتين )لن يتم اعتماد الطلبات الغير مكتملة(ليتكون طلب المعاد
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QAF-ARD-01/1.0 
 نموذج طلب معادلة مقررات دراسية

Credit Transfer Application Form 
 

 المقررات العامة: )المقررات العامة الغير تخصصية التي يرغب الطالب بمعادلتها(

General Courses to be transferred 

 )تعبئ من قبل الطالب(المواد المطلوب معادلتها 
 

by student) out(to be filled  Courses to be transferred 

المواد المكافئة لها في الجامعة العربية 
 )تعبئ من قبل لجنة المعادالت(المفتوحة 

 

(to Equivalent courses in AOU 
)by the committee out be filled 

 
 قرار اللجنة*

Committee’s Decision 

 رمز المقرر
Course 
Code 

 اسم المقرر
Course Name 

 س.م.
Credit 
hours 

 التقدير
grade 

 رمز المقرر المكافئ
Equivalent 

course code 

 س.م.
Credit hours 

 مقبول
approved 

 مرفوض
rejected 

        

        

        

        

        

 
 المقررات التخصصية: )المقررات التخصصية الغير تخصصية التي يرغب الطالب بمعادلتها(

Major Courses to be transferred 

 )تعبئ من قبل الطالب(المواد المطلوب معادلتها 
 

by student) out(to be filled  Courses to be transferred 

المواد المكافئة لها في الجامعة العربية 
 )تعبئ من قبل لجنة المعادالت(المفتوحة 

 

(to Equivalent courses in AOU 
)by the committee out be filled 

 
 قرار اللجنة*

Committee’s Decision 

 رمز المقرر
Course Code 

 اسم المقرر
Course Name 

 س.م.
Credit 
hours 

 التقدير
grade 

 رمز المقرر المكافئ
Equivalent course 

code 

 س.م.
Credit 
hours 

 مقبول
approved 

 مرفوض
rejected 

        

        

        

        

        

        

معادلة مقرر معين )حسب اللوائح(، يتم كتابة مرفوض في خانة قرار اللجنة على المقرر بدون تحديد رمز مكافئ في خانة  *في حال رفض

 .االجراء
*If the committee’s decision was to reject a particular course (according to university’s regulations), 
“rejected” is typed in the decision field, without specifying an equivalent course code. 

 مكتملة(لن يتم اعتماد الطلبات الغير ة من صفحتين )ليتكون طلب المعاد


