
 

 عمادة القبول والتسجيل

 

 جامعة نزوى يفاملساقات  معادلة وإجراءات سياسات

 

 املقدمة

منذذب ادا ذذة جامعذذة نذذزوىد سذذعل عذذدد مذذف الؤذذات مذذف  تهذذيف املاسسذذات املعذذ   ا ذذا يف عمذذا  و ذذا            

عمذذذذا  إت التسذذذذجيل يف ااامعذذذذة إمذذذذا بسذذذذتسمال د اسذذذذت خ اعذذذذد ابنسذذذذ ات مذذذذف ماسسذذذذة   ذذذذرى  و      

لذذذبلت جتذذذا   داحلاصذذذهل عهذذذل د جذذذة الذذذداهوإ و رابذذذو  يف إسذذذتسمال د اسذذذت خ يف د جذذذة البسذذذالو  و  

جذذذل مسذذذاعدة مذذذف  املسذذذاقات  معادلذذذةسياسذذذة  املسذذذاقات  و لتقيذذذيخإت وضذذذي سياسذذذات واضذذذ ة ااامعذذذة 

 عهميذذةد جذذة الالمتؤهبذذات  مذذي الد جذذة العهميذذة  معادلذذةعذذف ير ذذ   تخذذر  الؤذذات يف الوقذذد الذذدد له  

 لهؤالب.

 :اهلد 

 تقييخ إمسانيةوضي مبادئ توجي ية واض ة مف شأن ا    توفر لهؤات وكبلت عمادة القبول والتسجيل  

د حبيث  تمسف الؤات مف استسمال خترج خ ضمف اإليا  الزمين معادلةكمساقات املمسنة  املساقات

 املمنوح.

 :الغا ة

 لهؤالب مف  تهيف املاسسات التعهيمية األ رى إت:  معادلة املساقاتسياسة   وت د 

تقوإ عهل تقييخ املساقات والسياسة واإلجراءات اليت  اخلؤواتالتأكد مف    الؤات عهل عهخ تاإ مف 

 يف جامعة نزوى. معادلة املساقاتكمتؤهبات ماسسات   رى  املستسبة مف

 :اجملال

 املاجستري والعالي  لؤهبة الداهوإاالنسبة تؤب  هبه السياسة عهل مجيي يات البسالو  و  والداهوإ فقط. 

 يف ااامعة املساقاتمعادلة التقدإ اؤهب  ب ميسف هلخ

 تعر فات

معادة املساقات: عندما  نتقل الؤالب مف ماسسة تعهيمية إت   رىد  تخ مقا نة كشيف الد جات لهماسسة 

 تخ معادلة كما السااقة مف قبل املاسسة احلالية لهمساقات املماثهة اليت د س ا الؤالب يف املاسسة السااقة. 



 ملساقات.املساقات عهل  سا  املعدل وتوصييف ا

 .ب تد ل ضمف املعدلمستسبة ولسف  كمساقات املساقات املعادلة تخ احتسات 

 توضيح السياسة

جامعة نزوى الؤات الب ف  د سو   و د سوا يف ماسسات التعهيخ العالي األ رى املع   ا اد و رابو  تقبل 

 يف استسمال د است خ يف جامعة نزوى. وتشمل متؤهبات املعادلة ما  هي:

 .ا ا مع   عالية تعهيمية ماسسة يف د   قد الؤالب  سو     جيب -1

  اعة فصول   وعف الد اسة يف املاسسة احلالية ألكثر مف سنتل  إنقؤي سو  املتقدإ قد ب     -2

 .د اسية

 إذا كا  الؤالب املنقول حاصا عهل د جة البسالو  و  مف ماسسة سااقةد فإنه ميسف    تصل  -3

 مف متؤهبات الربنامج البي مت قبوهلخ يف جامعة نزوى. ٪50إت  املعادلة

 ". "  و ٪70 عف املعادل معدل املساق  قل ب    جيب -4

  صل ما معادلة ميسف فإنه سااقةد ماسسة مف الداهوإ د جة عهل حاصا املنقول املتقدإ كا  إذا  -5

 .نزوىجامعة  يف قبوهلخ فيه مت البي الربنامج متؤهبات مف معتمدة ساعة 45 إت

 جامعة نزوى تؤرح االيت  املماثهة املساقاتمي  املساقمف  هدا   ٪80جيب     تؤاا  ما ب  قل عف  -6

 .الربنامج التأسيسيعهل مستوى السهية  و سواء 

قبل املستوى  مساقاتيهب معادلة مساقات الهغة اإلجنهيز ة اليت تصنيف عهل  ن ا  لهمنتقلب ميسف   -7

 .جامعة نزوىااامعي يف 

 املثالد سبيل عهلذات الؤااي العمهي  و الد اسة املستقهة ) لهدو ات معادلةيهب  لهمنتقل ميسفب  -8

قدإ الؤهب  نه ميتهت مل األكادمييتا  خ ال  ظ ر يفد قد احلابت اعض يف...(.  إخل دالتد  ب املشروعد

ميسف  تيف مثل هبه احلابلعهمية. خلؤة الد جات ا املؤهواة اتلهمساق املؤهواة امل ا ات و  املعرفة

و هدا  الت دي البي هو تقييخ شامل  غؤي مجيي وحدات  امت ا لهؤالب التقدإ اؤهب إلجراء 

 املساق.

 اليت د س ا كربنامج د اسات عهيا  و داهوإ عالي. لهمساقاتالؤالب املنقول ب ميسنه يهب معادلة  -9

اليت تعترب  قل مف مستوى السهيةد مبا يف ذلت الر اضيات األساسيةد وامل ا ات احلياتيةد  املساقات -10

وحدات  ا ات احلاسب اآللي ميسف تقيم ا عف ير   امت ا  السفاءة وهو تقييخ  غؤي مجيي مو

 و هدا  املساق.

وداهوإ كامرب د   ICDLد IC3االنسبة مل ا ات احلاسوتد ش ادات دولية مل ا ات السمبيوتر مثل  -11

 واريها تعترب كمساقات معادلة إذا إجتاز الؤالب مجيي املساقات املعادلة.مل ا ات تسنولوجيا املعهومات 

   



سياق إقهيمي  تهيف. )عهل اب ميسف لهمنتقل     ؤهب معادلة لهمساقات ذات يبيعة مماثهة ولسف  -12

 سبيل املثال  ساليب التد  س واملناهج ويرق التعهيخ وما إت ذلت ......(

عف متؤهبات اخلؤة الد اسية يف الربنامج البي  راب الؤالب اد استه يف جامعة   ا   مساق ي  -3

 كمتؤهب جامعة  و إ تيا ي كهية.فيه عهل د جة عالية ميسف معادلته  نزوى وحصل

ساعات  4 ستهاد  البي مت املساقيف جامعة نزوىد  معادلة املساقاتخ احلفاظ عهل التواز  يف  ت  -14

املساق البي يف جامعة نزوى  ساعات معتمدة 3     عادل مساق تيف املاسسة السااقة ميسف  معتمدة

ساعة معتمدة يف جامعة  2ساعات معتمدة يف املاسسة السااقة ميسف     عادل مساق ت  3 ستهاد مت 

 .نزوى. وحيتفظ اتواز  يف معادلة املساقات

د مف  جل احلصول عهل ساعات سااقًاإذا كا  الؤالب  راب يف تسجيل مساق قد مت معادلته  -15

حتل انت اء ف ة ابنس ات الرمسيةد واعد  اري مستمل"مستسبة يف املساقد فإ  د جة املساق تبقل "

 .تظ ر الد جة املستسبة يف كشيف الد جاتذلت 

 

 :اإلجراءات

و قدم ا إت  معادلة املساقات   ميأل استما ة يهب  راب مبعادلة املساقات . عهل الؤالب البي 1

 .القبول والتسجيل.عمادة 

 اإللت اق.إجراءات القبول الرمسية ودفي  سوإ ما مل  سمل الؤالب . لف  تخ إعتماد يهب املعادلة 2

ش ادة  ة املؤهوا ةاألصهي اتاملستند حيضر    معادلة املساقات  تقدإ اؤهبالؤالب البي  عهل -3

 .وكشيف الد جات الرمسي التخر 

 يف املاسسة السااقة.عهل الؤالب إحضا  توصييف لهمساقات ونظاإ تقييخ الد جات . جيب 4

جامعة الد اسة يف  ادا ةمف  ش ر فقبل  اؤهب معادلة املساقات   تقدإ   ؤالب ال جيب عهل  -5

 .نزوى

ل وفقا لعدد الؤهبات املعادلة ال سنة و  اعة  ش ر يف الفصل الد اسي السام إعتمادوت اوح ف ة  - 6

 الوا دة.

النظر يف  جيوزالف ة ب  هبهاعد معادلة  ه لهاستاممف   ومًا 30اعد  حي  لهؤالب  في تظهخ -7

 .املعادلة

 
 
 

 

 

 

 

 



  Transfer Credit requisition form /استما ة يهب معادلة مساقات

 ________________________________________________: /Student Nameاسخ الؤالب

 ____________________________________________: /Civil Id No قخ البؤاقة الشخصية 

  /Certificate Attained :الش ادة اليت حصل عهي ا

  /Others  رى □    /Bachelor اسالو  و  □    /Diploma داهوإ □     /حمولة ساعات □:  

 ____________________________________________:  /Graduation year )سنة التخر  

  _________________________________________:/University/Collegeااامعة / السهية 

 _______________________________________________________:  /Majorالتخصص

 : /Accreditation requested forيذذذذهذذذب الذذذذمذذذعذذذادلة 

    /Major Requested:_______________________________________التخصص املؤهوت

  /Diplomaداهوإ  □.    /Bachelorاسالو  و  □

 ______________________________________________________:  /Collegeالسهية

 إ فاق وصل دفي  سوإ التسجيل يف ااامعة مف قسخ املالية اااامعةAttached the payment receipt at Finance Department/  

 _____________: /I Agree the Terms and Conditionالوا دة  عاهالتوقيي ااملوافقة عهل الشروط 

 : ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ /Dateالتا  خ

 

                                                                                                                                 University of Nizwa   جامعة نزوى
           

                                                                                       Deanship of Registration and Records   عمادة القبول والتسجيل
     

                                                                                                       Course Evaluation Committee   انة معادلة املساقات
      

 Reviewed receiptإ ذذذصذذذال مذذذراجذذذعذذذة 

 ________________________________________________________________________:/Nameابسخ

 ____________________________________________________________________:/Student IDالرقخ

 _________________________: /Date of Receive the Transfer Credit Requestتا  خ استاإ يهب املعادلة

 _________________________________________________________:/Staff Receivedاملوظيف املستهخ


