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  اداتـادل الشهـة تعــمديري

 األوراق الثبوتية المطلوبة لتعادل  شهادة  البكالوريوس  وشهادة المعهد المتوسط 

 تعتذر مديرية تعادل الشهادات عن قبول أي طلب غير مستوف للشروط المدونة أدناه.

 (في حال الطلب الشخصي يتم تقديم الوثائق األصلية) أو طلب شخصي يحدد الغرض من التعادل كتاب من جهة حكومية. 
 ممنوحة بلغة أجنبية مصدقة جميعها أصوًال. الشهادة إذا كانت(عن النص األجنبي األصلي) مع ترجمة محلفة بالعربية عن شهادة اإلجازة الجامعية  ثالث صور  
 مصدقة (عن النص األجنبي األصلي) مع ترجمة محلفة لها  )دد سنوات الدراسة والمواد الدراسية يتضمن الدرجات التي نالهاعببيان ( كشف عالماتعن   ثالث صور

 إذا كان ممنوحاً بلغة أجنبية. أصوالً 
  (الخطة الدراسية) بلغة أجنبية. ت ممنوحةإذا كان الً مصدقة أصو (عن النص األجنبي األصلي) مع ترجمة محلفة لها صورة مصدقة من الجامعة عن مفردات المنهاج 
  إذا كان ممنوح بلغة أجنبية من كل جامعة درس فيها في حال (عن النص األجنبي األصلي) ثالث صور مصدقة أصوًال عن كشف درجات االنتقال مع ترجمة مصدقة

 الدراسة بأكثر من جامعة.
  إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية من كل جامعة درس فيها.(عن النص األجنبي األصلي)  مع ترجمة مصدقةدراسي التسلسل الوثيقة ثالث صور مصدقة أصوالً عن 
 .وثيقة من الجامعة تبين موجبات القبول (الوثيقة التي سجل بموجبها في الجامعة) وذلك عند عدم ذكر موجبات القبول في كشف الدرجات 
  بلغة أجنبية عنها مع ترجمة محلفة لها إذا كانت ممنوحة  وثالث صورالثانوية غير السورية األصلية  أو الشهادةصورتان مصدقتان عن شهادة الدراسة الثانوية السورية

 .مصدقة جميعها أصوالً 
  غير ين عنها إذا كانت في حال كانت الشهادة الثانوية غير سورية يجب تقديم صورة مصدقة عن الشهادة اإلعدادية السورية أو اإلعدادية االصلية مع صورتين مصدقت

  حسب متطلبات وزارة التربية.سورية (مع الترجمة إذا كانت ممنوحة بلغة غير عربية) 
 (من أوله إلى أخره) وصورة عنه أثناء فترة الدراسة جواز السفر. 
 تمأل من قبل صاحب العالقة. دخول وخروج تأشيرات ورقة 
 و سند إقامة لغير السوريين . صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد حديث العهد 
  للموفدين فقطأثناء الدراسة ( خريجمع كتاب من مديرية البعثات العلمية يبين وضع الوتعديالته صورة مصدقة عن قرار اإليفاد.( 
  ًناء دراسته.وفيما إذا كان قد حصل على إجازة خاصة بال أجر أو إجازة دراسية أث بيان بالوضع الوظيفي إذا كان صاحب الشهادة موظفا 
 :بالنسبة لحملة اإلجازة في الهندسة المدنية يجب إرفاق مايلي 

 مشروع التخرج. .1
 مفردات المنهاج التي درسها الخريج. .2

  وتقديم سةصادرة عن الجامعة أو المعهد تؤكد االنتظام خالل مدة الدرا من الخارجية السورية يجب إرفاق وثيقة مصدقة(كافة) بالنسبة لخريجي الجامعات اللبنانية ،
 .2014/2015جواز السفر إلثبات اإلقامة بدءاً من العام الدراسي 

  أمانة سر لجنة المعادالت للتعليم العالي اللبنانية.عن  صادرعن قرار معادلة الشهادة  إرفاق صورة مصدقة يجبلخريجي الجامعات اللبنانية الخاصة بالنسبة 
 .ظرف بالستيكي شفاف 
 ما يلي : إرفاقية يجب بالنسبة لالختصاصات الطب 

ة كمتطلب صورتان مصدقتان عن شهادة إنهاء االمتياز لحملة الشهادات غير السورية اختصاص طب بشري وطب أسنان من الدول التي تشترط إنهاء هذه السن .1
 أساسي للحصول على الدرجة أو لمزاولة المهنة.

  نة الممنوحين من وزارة الصحة.شهادة تسجيل االختصاص باإلضافة إلى ترخيص مزاولة المه .2
 الحكومية المستشفيات   إحدى في أو الجامعة، تلك في إلزامية إضافية تدريب بسنة سنوات خمس فيها الدراسة مدة جامعة من بشري طب شهادة الحائز يطالب .3           
 الحكومية المستشفيات إحدى في أو الجامعة، تلك في ضافيةإلزامية إ تدريب بسنة واتسن  أربع فيها الدراسة مدة جامعة من أسنان طب شهادة الحائز يطالب كما   السورية
 .السورية

  صورة طبق األصل عن قرار النجاح بفحص الكولوكيوم..4
 .إيصال قبض يشعر بتسديد الرسوم 
 تسليم الوثائق وجوازات السفر من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية ظهراً أما  من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة ظهراً  تكون المراجعات لدى المديرية يومياً  مالحظة: 

 .وال يقبل أي طلب لم يستكمل األوراق المنصوص عليها أعاله مهما كانت الظروف في يوم األربعاء من كل أسبوع


