
 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي  

  و/ ٦٦/ قرار رقم 
  وزير التعليم العالي

المتضمن إحداث وزارة التعليم العالي ١٩٦٦لعام  / ١٤٣/التشريعي رقم  على أحكام المرسوم بناء.  
  .منه/ ٣/وال سيما المادة  ٢٠/٣/٢٠٠١تاريخ / ١٩/وعلى أحكام القانون رقم

غيـر   المتضمن التعليمات التنفيذية لتعـادل الشـهادات   ٤/١/٢٠٠٩ تاريخو /١/لقرار رقماأحكام وعلى 
  .السورية

  .٢٦/٥/٢٠٠٩وعلى اقتراح لجنة تعادل الشهادات بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  :يلي ماقرر ي

خ و تاري/٩٧رقم  قرارالصدور قبل  األرمينية الخاصةالشهادات الصادرة عن الجامعات  تعادل: )١(مادة
  :وفق اآلتي الطبية االختصاصاتفي  ٢/١١/٢٠٠٦
قبل التسـجيل   ما يعادلهاشهادة الثانوية السورية أو الحاصالً على  طالب المعادلةأن يكون  -١

االختصاص موضـوع  ومتوافقة شرطاً للقيد في الشهادة الجامعية و، وأن تكون في الجامعة
   . الشهادة محل المعادلة

 معهـد أو شـهادة   ادلة تمت بناء على درجة إجازة جامعيـة إذا كانت الشهادة محل المع  -٢
فـي الشـهادة المطلـوب     صمتوافقة مع االختصـا  لدرجةهذه ا فيجب أن تكون متوسط
  .معادلتها

يكلف طالب التعادل بتقديم وثائق رسمية مصدقة من الجامعة المانحـة ومـن السـلطات     -٣
 .ةالمحلية ومن السفارة السورية ومن وزارة الخارجية السوري

 بما يتفـق في بلد الدراسة لمدة ال تقل عن ستة أشهر سنوياً طالب التعادل إقامته  أن يثبت -٤
رسمية  أو وثائقمع نظام الدراسة في الجامعة المانحة، وذلك من خالل إبراز جواز السفر 

 . لجنة تعادل الشهادات مصدقة تقبلها
  .جامعة بوثائق رسمية مصدقةبين أكثر من  انتقل  اأن يثبت الطالب التسلسل الدراسي إذ -٥
عـن طريـق وزارة الخارجيـة     التعـادل  بالمقدمة من طاليتم التثبت من صحة الوثائق  -٦

 .السورية قبل إجراء المعادلة
إذا لم يكن قد تقـدم بـه    ٣١/١٢/٢٠٠٩أن يتقدم طالب المعادلة بطلبه خالل موعد أقصاه  -٧

 .قبل صدور هذا القرار
بعد توافر الشروط المبينة في  ختصاصات الطب وطب األسنان والصيدلةالشهادات في ا تعادل  ):٢(مادة

 :وفق اآلتي السابقة )١(المادة
ها في ووالتي سبق أن درس حاملخاصة، أرمينية الشهادات الصادرة عن جامعات  تعادل -١

 أربع سنوات في كليـات الطـب   حكومية في االختصاص ذاته لمدة ال تقل عن اتجامع
 : وفق اآلتيقبل الحصول على الشهادة  ت طب األسنان والصيدلةفي كليا ثالث سنواتو



 

وفـي   ٢٠٠٩التقويمية التي ستجري خالل العام  اتالمتحانيخضع طالب التعادل ل  . أ
حال نجاحه في إحدى الدورات االمتحانية تعادل الشهادة وفق شروط القرار رقـم  

 .٢/١١/٢٠٠٦تاريخ  و/٩٧
يكلف بعدد مـن   /أ/في حال عدم نجاحه في الدورات االمتحانية المذكورة بالفقرة  . ب

مـن قبـل لجنـة مـن       مقرراً استدراكياً أساسياً تحدد/ ١٢/المقررات ال يقل عن 
يؤلفها الوزير، ويتم الترميم في الجامعة الحكومية السورية التـي  المختصة  الكليات

 .يختارها طالب المعادلة
في حال عدم توافر المدة المبينة ، خاصةأرمينية الصادرة عن جامعات دات الشها تعادل  -٢

 اسـتدراكياً مقرراً  /١٢/استدراكية ال تقل عن  بمقررات بالتكليف ،السابقة) ١( الفقرةفي 
 لجامعـة ، ويتم الترميم في ايؤلفها الوزير الكليات المختصة لجنة من من قبل تحددأساسياً 

 .ختارها طالب المعادلةالتي يالسورية الحكومية 
 .بدفع رسم خدمات مقداره عشرة آالف ليرة سورية  سنوياً على كل مقرر الطالبيكلف  -٣
شرطاً أساسياً للتقدم إلى االمتحـان الـوطني    االستدراكيةالمقررات جميع في  النجاحيعد  -٤

 .لتعادل الشهادات
  :في باقي االختصاصات وفق اآلتي األرمينية الخاصةالشهادات الصادرة عن الجامعات  تعادل ):٣(مادة

من هـذا   )١(من المادة ٧و٦و٥و٣و٢و١البنود نات المبينة في ثبوت تحقق الشروط والبيا -١
  . القرار

نظام الدراسة في الجامعة مع  وبما يتفقة طالب التعادل في بلد الدراسة تقل مدة إقام أال  -٢
وعن صاصات التطبيقية، للحصول على الشهادة في االخت سنوياً خمسة أشهرعن المانحة 
 .في االختصاصات األخرى سنوياً أشهر ثالثة

و تاريخ /٩٧يكلف حملة الشهادات الصادرة عن جامعات خاصة قبل صدور القرار رقم   -٣
مقرراً استدراكياً تحدد من قبل لجنـة   /١٢/بعدد من المقررات ال تقل عن  ٢/١١/٢٠٠٦

الحكومية التـي يختارهـا    ةيم في الجامعمن الكليات المختصة يؤلفها الوزير، ويتم الترم
 .طالب المعادلة

 ٢/١١/٢٠٠٦و تـاريخ  /٩٧صدور القرار رقـم   بعد تاريخ يخضع تعادل الشهادات الصادرة) : ٤(مادة
  .تعادل الشهاداتللقواعد العامة ل

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه –) ٥(مادة
  م٥/٢٠٠٩/   ٣١دمشق في ـ

  وزير التعليم العالي                                                                                    
  

  الدكتور غياث بركات 


