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 الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي   

 

                                                            مركز القياس والتقويم    
 

 «الن  ـــــــــــــــــــــــــإعــ» 
 من حملة شهادات  الشهادات الطبية غير السورية تعادللطلبات  الموعد تقديم  

تخصص السمع   التقـانات الحيوية،  أسنان، طب بشري، صيدلة، العلوم الصحية، التمريض، قبالة، طب بيطري، اإلجازة في طب
 (1023  أيلول دورة) والنطق، والمساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية

 

ـ  لالختصاصات الطبية غري السورية  اجلامعية اتشهادات اإلجاز موعد قبول طلبات تعادل عن تعلن وزارة التعليم العايل  أواًل
السمع تقانات حيوية، ختصص ، العلوم الصحية، التمريض، قبالة، طب بيطري، )طب أسنان، طب بشري، صيدلة

 .(والنطق، واملساعد اجملاز يف العلوم الطبية والصحية والبيطرية
فو   ماكو  لطياو و زلطعيوليازتوعا مالعلو  ( لطللحود لطن فوة  مبنو  زالة  لطعلبواا لطلو ط   فو  شخصوا  يبدأ قبول  لطلببو    ـ ثانياً 

 صوب ح ً زطا يو  لطسو ع  لطي  او  زلطنصو ع سل  لععب ةلً من لطس ع  لط ألخة لطبصم  زلطصلة  لطشخصا   لطل بق لطالبع( 
  . 88/2/3802زطا ي  يلم لطخماس  82/7/3802يلم لألحد من 

املقبولني لالمتحان، واستالم البطاقات االمتحانية، ومواعيد وأماكن صدور أمساء  الحقًا عن مواعيديتم اإلعالن  ـ  ثالثاً 
النافذة الواحدة، وعلى املوقع االلكرتوين للوزارة  نات يف مبىن وزارة التعليم العايلاالمتحا

(www.mohe.gov.sy.) 
 

 األساسية باللغة اإلنكليزية. مع مراعاة تضمني املصطلحات الطبية االمتحانات لكل اختصاص باللغة العربية  جترى ـ  رابعاً 

 :ةاألوراق المطلوب ـ  خامساً 
 نسخة ورقية عن استمارة التقدم لالمتحان موقعة من صاحب العالقة ومسجلة يف ديوان الوزارة. -1

 دمنوحة بلغة أجنبية مصدقة مجيعها أصواًل. الشهادة مع ترمجة حملفة بالعربية إذا كانتان عن شهادة اإلجازة اجلامعية صورت -2
 ( مع ترمجة حملفة مصدقة أصوالً.)كشوف الدرجات واملقررات والدرجاتعدد سنوات الدراسة ببيان ورتان مصدقتان أصواًل عن ص -3

من   (واملقررات والدرجات )كشوف الدرجاتسنوات الدراسة يطلب بيان بعدد  بني جامعتني أو أكثريف حال االنتقال  -4
 .دقة أصوالً مع ترمجة حملفة مص كل جامعة درس فيها املتقدم

مع ترمجة حملفة هلا  انشهادة الثانوية غري السورية وصورتالنسخة األصلية للأو  ،عن الشهادة الثانوية السورية صورة مصدقة -5
 مصدقة مجيعها أصواًل.

 مع انغري السورية وصورت اإلعداديةشهادة النسخة األصلية للأو  اإلعدادية )التاسع(،عن الشهادة الثانوية  صورة مصدقة -6
 ، يف حال كانت الشهادة الثانوية غري سورية.ترمجة حملفة هلا مصدقة مجيعها أصوالً 

 وصورة عنو. أثناء فرتة الدراسة جواز السفر -7

 أو إخراج قيد حديث العهد (4A)يصور كال وجهي البطاقة على نفس الورقة قياس  صور عن البطاقة الشخصيةثالث  -8
 .(ملركز القياس والتقومي عند أخذ البصمةللنافذة الواحدة وصورة )تقدم صورتني 

  أل من قبل صاحب العالقة.ورقة التأشريات تُ  -9

 (.للموفدين فقطصورة مصدقة عن قرار اإليفاد مع كتاب من مديرية البعثات العلمية يبني وضع الطالب أثناء الدراسة ) -11
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على إجازة خاصة بال أجر أو إجازة  وفيما إذا كان قد حصل بيان بالوضع الوظيفي إذا كان صاحب الشهادة موظفاً  -11
 دراسية أثناء دراستو.

 سند إقامة لغري السوريني. -12

دمنوحة بلغة أجنبية مصدقة  الشهادة مع ترمجة حملفة بالعربية إذا كانتان عن شهادة االختصاص أو الدراسات العليا صورت -13
 .(لالختصاصيني فقط) مجيعها أصوالً 

  ظرف بالستيكي شفاف. -14

  31/5/2119/و تاريخ 66للقرار الوزاري رقم  اخلاصة اجلامعات األرمينيةخرجيو خيضع  ـ  سادساً 
يف التعليمررات التنفيذيررة ألحكررام القررانون رقررم ترررفض الطلبررات الررق ال طقررق شرررا التواجررد الفعلرري يف بلررد الدراسررة الررواردة  ـ  ســابعاً 

 النافذة. 2111( لعام 19)
، تقردمي باجتيراز االمتحران واستوفوا مجيع أوراقهم الثبوتية ومل يوفقروا حان يف الدورات السابقةالذين تقدموا لالمترجيني على اخل ـ  ثامناً 

 خالل فرتة اإلعالن. وصورة عن اهلوية الشخصية مع صورة شخصية التقوديياستمارة االمتحان 
 التقدم هلذه الدورة االمتحانية. ةالدورات االمتحانية السابقأوراقهم الثبوتية أصوالً يف يستكملوا ال حيق ملن مل  ـ  تاسعاً 
 وتعديالتو. 4/1/2119/و تاريخ 1 رقم تعاجل حاالت نقص اإلقامة للمتقدمني بناًء على القرار ـ  عاشراً 
 عدم لطمل طب  بجللال  لطسفا لطميدم  إال بلد صدزة أسم ء لطميبلطان طالمعح ن لطعيليم   لطلطن (. ـ عشر  أحد
 :شريطة استكمالادل تباعاً بعد صدور النتائج أصوالً تصدر قرارات التع عشرـ   اثنا

إجراءات تعادل الشهادة الثانوية غري السورية أو الشهادة الثانوية الفنيرة )صرناعة، جترارة، زراعرة(، لردى وزارة الرتبيرة  -1
 /جلنة تعادل الشهادات/.

أجررل اسررتكمال االمتيرراز مررن  سررنة إترراموثيقررة إءرراء سررنة االمتيرراز للحاصررلني علررى شررهاداشم مررن جامعررات تشرررتا  -2
 مزاولة املهنة. شروا

ـــ عشـــر ثالثـــة ماجسرررتري أو شرررهادة اختصررراص ال تقرررل مررردشا عرررن ثرررالث سرررنوات( يف دكتررروراه أو خيضرررع  لرررة الشرررهادات العليرررا ) ـ
خمتصرة وذلرهب فردف معادلرة شرهاداشم  جلرانجتريها  تإىل مقابال ، طب األسنان، الصيدلة()الطب االختصاصات الطبية

 .ووفق التعليمات الصادرة فذا الشأن معية األوىلاجلا
                                                                                        

 زايا لطعلباا لطل ط                                                                                       
 

 محمد يحا  ملاللطدكعلة                                                                                      


