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  الجمهورية العربية السورية
    وزارة التعليم العالي   

  

                                                             مديرية التقويم واالعتماد  
  

  »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، طب  اإلجازة في
  والنطق، والمساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية

  ٢٠١٢  حزيران  دورةل
  

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

  .)والنطق، واملساعد اجملاز يف العلوم الطبية والصحية والبيطرية
  

ــ ثانيــاً  ايــة الــدوام الرمســي مــن يــوم حــىت و ،١٨/٤/٢٠١٢ـ املوافــق لــ عــاءاألربيبــدأ قبــول الطلبــات يف النافــذة الواحــدة اعتبــاراً مــن يــوم  ـ
 الثانيــة والنصــفصــباحاً ولغايــة الســاعة  الثامنــة والنصــفوذلــك اعتبــاراً مــن الســاعة  ، ٣٠/٤/٢٠١٢ املوافــق لـــ االثنــني
  .ظهراً 

  

ت االمتحانية، ومواعيد وأماكن صدور أمساء املقبولني لالمتحان، واستالم البطاقا الحقًا عن مواعيديتم اإلعالن  ـ  ثالثاً 
  ).sy.gov.mhe.www(االمتحانات يف مبىن وزارة التعليم العايل ـ النافذة الواحدة، وعلى املوقع االلكرتوين للوزارة 

  

  . بية األساسية باللغة اإلنكليزيةمع مراعاة تضمني املصطلحات الطاالمتحانات 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 - ١

  .ممنوحة بلغة أجنبية مصدقة مجيعها أصوالً  الشهادة مع ترمجة حملفة بالعربية إذا كانتان عن شهادة اإلجازة اجلامعية صورت - ٢
 .مع ترمجة حملفة مصدقة أصوالً ) كشوف الدرجات( واملقررات والدرجاتعدد سنوات الدراسة ببيان صورتان مصدقتان أصوًال عن  - ٣

من   )كشوف الدرجات(واملقررات والدرجات سنوات الدراسة يطلب بيان بعدد  بني جامعتني أو أكثريف حال االنتقال  - ٤
  .فة مصدقة أصوالً مع ترمجة حمل كل جامعة درس فيها املتقدم

مع ترمجة حملفة هلا  انشهادة الثانوية غري السورية وصورتالنسخة األصلية للأو  ،عن الشهادة الثانوية السورية صورة مصدقة - ٥
 .مصدقة مجيعها أصوالً 

مع ترمجة  انغري السورية وصورت اإلعداديةشهادة النسخة األصلية للأو  ،)التاسع(اإلعدادية عن الشهادة  صورة مصدقة - ٦
  .، يف حال كانت الشهادة الثانوية غري سوريةحملفة هلا مصدقة مجيعها أصوالً 

 .وصورة عنه أثناء فرتة الدراسة جواز السفر - ٧

 .أو إخراج قيد حديث العهد )A٤يصور كال وجهي البطاقة على نفس الورقة قياس ( عن البطاقة الشخصية تنيصور  - ٨

 .لعالقةأل من قبل صاحب اورقة التأشريات متُ  - ٩



  ٢ 

  ).للموفدين فقط(صورة مصدقة عن قرار اإليفاد مع كتاب من مديرية البعثات العلمية يبني وضع الطالب أثناء الدراسة  -١٠
وفيما إذا كان قد حصل على إجازة خاصة بال أجر أو إجازة  بيان بالوضع الوظيفي إذا كان صاحب الشهادة موظفاً  -١١

 .دراسية أثناء دراسته

 .سند إقامة لغري السوريني -١٢

ممنوحة بلغة أجنبية مصدقة  الشهادة مع ترمجة حملفة بالعربية إذا كانتان عن شهادة االختصاص أو الدراسات العليا صورت -١٣
  .)لالختصاصيني فقط( مجيعها أصوالً 

 )اص خلف الصورةواالختص الثالثي مع اسم األم كتابة االسم( مم  ٤٠*  ٣٠قياس  لونةمؤرخة وم حديثة صورة شخصية  -١٤

  .ظرف بالستيكي شفاف -١٥
 

 

  ٣١/٥/٢٠٠٩و تاريخ /٦٦للقرار الوزاري رقم  اخلاصة اجلامعات األرمينيةخرجيو خيضع  ـ  سادساً 
  

  

  :ى وجه اخلصوصاألوراق املطلوبة وعل ف، وسيتم رد الطلبات اليت ال تستو لبات الشرطيةال تقبل الط ـ  سابعاً 
 .وثائق إثبات اإلقامة - ٢      .تنقل بينها الطالبكشوف الدرجات من اجلامعات اليت    -١

 
 

) ١٩(يف التعليمات التنفيذيـة ألحكـام القـانون رقـم ترفض الطلبات اليت ال حتقق شرط التواجد الفعلي يف بلد الدراسة الواردة  ـ  ثامناً 
  .النافذة ٢٠٠١لعام 

  

، تقـدمي باجتيـاز االمتحـان واستوفوا مجيع أوراقهم الثبوتية ومل يوفقـوا على السادة الذين تقدموا لالمتحان يف الدورات السابقة ـ  تاسعاً 
  .خالل فرتة اإلعالن وصورة عن اهلوية الشخصية مع صورة شخصية التقوميياستمارة االمتحان 

  

 .المتحانيةالتقدم هلذه الدورة ا الدورات االمتحانية السابقةأوراقهم الثبوتية أصوالً يف يستكملوا ال حيق ملن مل  ـ  عاشراً 
  

  .وتعديالته ٤/١/٢٠٠٩و تاريخ /١ رقم تعاجل حاالت نقص اإلقامة للمتقدمني بناًء على القرار عشرـ   أحد
  

  ).الوطني(عدم المطالبة بجوازات السفر المقدمة إال بعد صدور أسماء المقبولين لالمتحان التقويمي  ـ عشر  اثنا
  

  :شريطة استكمالدور النتائج أصوًال تصدر قرارات التعادل تباعاً بعد ص ثالثة عشرـ 
، لـدى وزارة الرتبيـة )صـناعة، جتـارة، زراعـة(إجراءات تعادل الشهادة الثانوية غري السورية أو الشهادة الثانوية الفنية  - ١

 /.جلنة تعادل الشهادات/

م مــن جامعــات تشــرتط  - ٢ ــاء ســنة االمتيــاز للحاصــلني علــى شــهادا اســتكمال  أجــلســنة االمتيــاز مــن  إمتــاموثيقــة إ
 .مزاولة املهنة شروط

  

ا عـــن ثـــالث ســـنواتدكتـــوراه أو (خيضـــع محلـــة الشـــهادات العليـــا  ــــ عشـــر أربعـــة يف ) ماجســـتري أو شـــهادة اختصـــاص ال تقـــل مـــد
م  جلانجتريها  تإىل مقابال )، طب األسنان، الصيدلةالطب( االختصاصات الطبية ـدف معادلـة شـهادا خمتصة وذلـك 

ذا الشأنووف اجلامعية األوىل   .ق التعليمات الصادرة 
                                                                                         

  وزير التعليم العالي                                                                                      
  

  عبد الرزاق شيخ عيسىالدكتور 


