المملكة العربية السعودية  -وزارة التعليـم

طلبات اإلعتراض
دليل المستخدم
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المحتويات

لجنة النظر في حاالت االعتراض
األسئة الشائعة:
      -هل يمكن االعتراض على قرار معادلة الشهادة؟
      -ماهي شروط االعتراض على قرار معادلة شهادة؟
      -ماهي اهم انواع طلبات االعتراض؟
      -ماهي المدة المتوقعة إلنجاز طلب االعتراض على نتيجة معادلة الشهادة؟
      -كيف يمكن متابعة طلب االعتراض على نتيجة معادلة الشهادة؟
تقديم طلبات االعتراض:
      كيف يتم إنشاء طلب اعتراض في تواصل؟
      كيف يمكن متابعة طلب االعتراض ؟
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لجنة النظر في حاالت االعتراض

تــدرس لجنــة النظــر فــي حــاالت االعتــراض علــى قــرارات لجنــة المعادالت،الطلبــات

المقدمــة إليهــا مــن المســتفيدين  ولمــرة واحــدة فقــط بشــرط أن يكــون الطلــب مبنيـ ًـا
علــى أســباب مقنعــة أو توفــر معلومــات جديــدة تســتدعي إعــادة النظــر كما تعيــد اللجنة

النظــر فــي الحــاالت التــي تحــال إليهــا بتوجيــة مــن معالــي الوزيــر.

ويعــد تشــكيل هــذه اللجنــة نقلــة نوعيــة تؤكــد حــرص الــوزارة إعطــاء جميــع الفــرص
الممكنــة للمتقــدم لطلــب المعادلــة للنظــر بموضوعيــة فــي إمكانيــة معادلــة شــهادته

وفــق ضوابــط ومعاييــر المعادلــة التي حددتها الئحة لجنة معادلة الشــهادات الجامعية.
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 : 3 - 3ماهي اهم انواع طلبات االعتراض؟

يمكن تقسيم طلبات االعتراض إلى نوعين:
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•

األسئلة الشائعة

اعتراض على نتيجة معادلة الشهادة في حال (عدم المعادلة ،مالحظات على الشهادة ،الدرجة

المعادلة،مسمى التخصص،التخصص الفرعي) ويتم إرسالة الى لجنة إعادة انظر أو اللجنة المختصة

حسب النوع في حالة توفر المبرارات المقنعة.
•

اعتراض على صحة البيانات الوارده في قرار المعادلة مثل (اسم الطالب ،اسم الجامعة ،التخصص،

ترجمة التخصص ،سنة التخرج).

 : 4 - 3ماهي المدة المتوقعة إلنجاز طلب االعتراض على نتيجة معادلة الشهادة؟
 : 1 - 3هل يمكن االعتراض على قرار معادلة الشهادة؟

يحق اإلعتراض على نتيجة معادلة الشهادة أو على أي بيان ورد فيها في مدة أقصاها
شهرين من تاريخ صدور النتيجة.

•

•

ارفاق جميع الوثائق التي تدعم طلب اعتراضكم.

•

•

•

•

•

 : 2 - 3ماهي شروط االعتراض على قرار معادلة شهادة؟
تقديم طلب االعتراض يتم من خالل خدمة تواصل

تعتمد مدة انجاز طلب االعتراض على نتيجة معادلة الشهادة على عدة عوامل ومن أهمها:

https://tawasul.moe.gov.sa

ذكر مبررات  االعتراض على قرار معادلة الشهادات بشكل واضح ودقيق.
صدور نتيجة معادلة الشهادة التي يتم طلب االعتراض عليها.

• يحق لكم االعتراض على قرار المعادلة لمره واحدة فقط.

رد الجهات الخارجية مثل الملحقية أو المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة في بعض الطلبات
دقة ووضوح البيانات والوثائق المرفوعة في طلب االعتراض

االجـراءات التـي يحتاجهـا طلـب االعتـراض مـن العـرض علـى لجنـة إعـادة النظـر و اللجنـة الفرعيـة

واللجنـة الرئيسـية.

•

•

تدقيق الطلب من قبل أمانة اللجان.
اعتمادة من صاحب الصالحية  .

 : 5 - 3ماهي المدة المتوقعة إلنجاز طلب االعتراض على نتيجة معادلة الشهادة؟

يمكنك متابعة حالة طلب االعتراض من خالل خدمة توصل على الرابط التالي:
https://tawasul.moe.gov.sa

و الدخول على حساب المتقدم في معادلة الشهادات على الرابط التالي:
/https://eqs.moe.gov.sa
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تقديم طلبات اإلعتراض

 : 1 - 4كيف يتم إنشاء طلب اعتراض في تواصل؟
•

الدخول على رابط خدمة تواصل عن طريق الرابط التالي

 https://tawasul.moe.gov.saوإختيار (استفسار).
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•

تسجيل دخول خدمة تواصل

(الدخول من خالل النفاذ الوطني الموحد).
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•

بيانات الطلب االعتراض الجهة (وكالة التعليم العالي والبحث العلمي)

•

ارسال الطلب الى تواصل سوف تصلك رسالة نصية  SMSورقم طلب.

ونوع الخدمة (شؤون معادلة الشهادات).
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 : 2 - 4كيف يمكن متابعة طلب االعتراض؟
يمكنك متابعة حالة الطلب االعتراض من خالل خدمة توصل
على الرابط .https://tawasul.moe.gov.sa
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ً
.. شكرا لكم

@tetcosa
https://tetco.sa/

