
 

                    اجلمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العايل   
  

  و / ١ /قرار رقم 
  ٢٠٠١لعام ) ١٩(التعليمات التنفيذية ألحكام القانون رقم 

  
  وزير التعليم العايل

  .املتضمن إحداث وزارة التعليم العايل ١٩٦٦لعام ) ١٤٣(بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  .منه) ٣(والسيما املادة  ٢٠/٣/٢٠٠١تاريخ ) ١٩(نون رقم وعلى أحكام القا

  
  :يـرر مايلـيق

 
  الفصل األول
  تعاريف

  
  :هو مبني جبانب كل منها يقصد بالتعابري اآلتية يف معرض تطبيق هذه التعليمات ما -١املادة 

  .وزير التعليم العايل: الوزير            
  .غري السوريةجلنة تعادل الشهادات  :اللجنة            
  ٠اخل٠٠٠جامعة، معهد، كلية: مؤسسة التعليم العايل غري السورية :املؤسسة            
ساعات  منيكافئهما  تقل مدة الدراسة فيها عن مثانية أشهر أو ما السنة اليت ال :السنة الدراسية            

  .معتمدة
رمسياً يف مؤسسة تعليم عال والتحاقه تسجيل الطالب تسجيالً ): املواظبة(االنتظام يف الدراسة 

بالدراسة فيها، وإقامته يف بلد تلك املؤسسة املدة املطلوبة لدراسته 
   ٠التعليماتفيها، وفقاً لشروط االنتظام يف الدراسة الواردة يف هذه 

عايل شهادة املعهد املتوسط أو الدرجة العلمية اليت متنحها مؤسسات التعليم ال :شهادة التعليم املتوسط
غري السورية بعد شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادهلا، واليت 

أو ما يكافئها من  التقل مدة الدراسة للحصول عليها عن عامني دراسيني
   ٠ساعات معتمدة

  .)وغريها سالليسانك(ة أخرى حتت أية تسمي يكافئهااإلجازة اجلامعية أو ما  :اإلجازة
   



 

  ينالفصل الثا
  ةلسوريالتعليم العايل غري ا مبؤسسات االعتراف

  
    :اآلتيةاملعايري  لالعتراف باملؤسسة عتمدي -أ -٢املادة 

  ٠ باملؤسسة من قبل الدولة أو اجلهة املسؤولة عن التعليم العايل يف بلدها االعتراف - ١
حققته فعالً يف جمايل  املستوى األكادميي للمؤسسة وتطوره منذ بداية تأسيسها من خالل ما - ٢

  ٠لتعليم العايل والبحث العلميا
 .وشروط القيد فيها، واحلصول عليها الدرجات العلمية اليت متنحها املؤسسة - ٣
العلمية امللحوظة يف لوائحها الداخلية وخططها الدراسية وبراجمها ومناهجها التخصصات  - ٤

 ٠املطبقة فعالً
  ٠املعتمدة ومدى انتشارهاالتدريس  لغة - ٥
كل من الدرجات العلمية اليت متنحها املؤسسة ومـدى  ل على مدة الدراسة الالزمة للحصو - ٦

املعتمـدة للـدرجات    ةدامل تلك عاملياً ومعمع احلد األدىن املقبول واملتعارف عليه  هائتكاف
  ٠اجلمهورية العربية السورية مية يف أنظمة التعليم العايل يفالعل

 ٠فيهاتعليمية واهليئة اإلدارية واملخربيةاملستوى العلمي والتقين واألداء التربوي ألعضاء اهليئة ال - ٧
  ٠األبنية واملخابر والتجهيزات واملكتبات وغري ذلك من الوسائل التعليمية املعاصرة  - ٨
 ٠أمناط التعليم املعتمدة يف املؤسسة - ٩

  .جيوز بقرار من الوزير إضافة معايري جديدة بناًء على اقتراح اللجنة -ب        
  الثالثالفصل 

  لشهادات غري السوريةأسس معادلة ا
  

 يف اإلجازة وأشهادة الدراسة الثانوية أو مايعادهلا شرطاً للقيد يف شهادة التعليم املتوسط  أن تكون -٣املادة 
   ٠املقدمة للتعادل

 وأن تكونومع اإلجازة  ،مع شهادة التعليم املتوسط متجانسة شهادة الدراسة الثانوية تكون أن -٤املادة 
ات العلمية األعلى ومتجانسة معها، وذلك وفق بيعتها للقيد يف الدرجات والشهاداإلجازة مؤهلة بط

يل يف اجلمهورية العربية السورية، بدءاً من العام الدراسي يف التعليم العااألسس املعتمدة 
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧أما احلاالت السابقة فتعاجل وفق األسس املعتمدة قبل العام الدراسي  ٢٠٠٦/٢٠٠٧

عند معادلة شهادة غري سورية اخلطة الدراسية هلذه الشهادة ومستوى املناهج  باحلسبانخذ يؤ -٥املادة 
 والدراسات واألحباث والرسائل اجلامعية ونظم االمتحانات املتعلقة باحلصول على هذه الشهادة

  . واعتمادية اجلامعة



 

  :يراعى يف معادلة شهادات التعليم املتوسط مايلي -٦املادة 
 ٠أو مايعادهلا الثانويةق على شهادة الدراسة احلصول املسب - ١
سيني بعد شهادة الدراسة شهادة التعليم املتوسط عن عامني دراأن التقل مدة الدراسة لنيل  - ٢

  ٠)أو ما يكافئها( الثانوية
  ٠مدة التقل عن سنتني دراسيتني االنتظام يف الدراسة - ٣
حصوله على الشهادة ومعدله العالمات اليت أدت إىل جناحه و كشفأداء الطالب من خالل  - ٤

  ٠العام
   :اإلجازة وما يف حكمهايراعى يف معادلة  -٧املادة 

 ٠أو مايعادهلا السورية احلصول املسبق على شهادة الدراسة الثانوية - ١
وما أت أن التقل املدة الالزمة حسب نظام املؤسسة للحصول على اإلجازة عن أربع سنوا - ٢

   ٠ها يف نظام الساعات املعتمدةئيكاف
 :االنتظام يف الدراسة - ٣

تقل مدة االنتظام يف الدراسة يف اجلامعات األجنبية عن املدة الالزمة لنيل اإلجازة  الأ -
أشهر كل عام  ٦(بالنسبة للكليات التطبيقية و) مثانية أشهر كل عام دراسي ٨(

   ٠للكليات األخرى) دراسي
يف الكليات التطبيقية مبا فيها وأن التقل مدة االنتظام يف الدراسة يف اجلامعات العربية  -

 .)مثانية أشهر كل عام دراسي(املدة الالزمة لنيل اإلجازة،  كلية االقتصاد عن
عن النظري وأن التقل مدة االنتظام يف الدراسة يف اجلامعات العربية يف الكليات  -

إذا كان نظام ) أربعة أشهر كل عام دراسي(نصف املدة الالزمة لنيل اإلجازة، 
ك، أما بالنسبة للمسجلني قبل العام الدراسي يف اجلامعة يسمح بذل الدراسة
فتعاجل اإلقامة وفق األسس املعتمدة قبل هذا العام ويطالبون بدءاً من  ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 .أشهر/ ٤/بـ  ٢٠٠٦/٢٠٠٧العام الدراسي 
العالمات اليت أدت إىل جناحه وحصوله على اإلجازة  كشفأداء الطالب من خالل  - ٤

  ٠امومعدله الع
 :دبلوم التأهيل والتخصصدبلوم الدراسات العليا أو يراعى يف معادلة  -٨املادة 

   ٠احلصول املسبق على اإلجازة  - ١
  ٠التقل عن سنة دراسية واحدة بعد اإلجازة مدةاالنتظام يف الدراسة   - ٢
حنة مدى توافر شروط القبول وشروط احلصول على الشهادة املقدمة للتعادل يف نظام املؤسسة املا - ٣

  ٠مع الشروط املعتمدة يف اجلمهورية العربية السورية ومع املعايري العاملية هائفهلا ومدى تكا
املنجزة اليت أدت إىل جناحه وحصوله على  عالماته وحبوثه كشفمستوى أداء الطالب من خالل  - ٤

  ٠ومعدله العامالدبلوم 



 

  
  :   يراعى يف معادلة درجة املاجستري مايلي -٩املادة 

   ٠حلصول املسبق على اإلجازةا - ١
 املاحنةيف نظام املؤسسة  للحصول على درجةاملدة الدنيا االنتظام يف الدراسة ملدة التقل عن  - ٢

    ٠لدرجة املاجستري املقدمة للتعادل
إن وجدت ووفق نظام اجلامعة  تقومي الرسالة املنجزة واملطلوبة للحصول على هذه الدرجة - ٣

    .املاحنة
املنجزة اليت أدت إىل جناحه  حبوثهمستوى  عالماته و كشفداء الطالب من خالل مستوى أ - ٤

    ٠وحصوله على املاجستري ومعدله العام
  :درجة الدكتوراهيراعى يف معادلة  - ١٠املادة 

من  اكان ذاإ( دبلوم الدراسات العليا واملاجستري  ، وعلىاإلجازةدرجة احلصول املسبق على  - ١
  . )يف نظام املؤسسة لدكتوراهمتطلبات احلصول على ا

بعد احلصول ثالث سنوات ميالدية عن  هدكتوراأن التقل مدة الدراسة الالزمة للحصول على ال - ٢
 .اإلجازةعلى 

 .بعد اإلجازة ثالث سنوات يف الدراسة ملدة التقل عن االنتظام - ٣
 تمييف إطار رسالة  قد منحت بعد إجراء حبث علمي يف حقل التخصص الدكتوراهأن تكون  - ٤

  ٠قبوهلا بعد مناقشة علنية
  ٠املستوى العلمي للرسالة - ٥

  الفصل الرابع
  وإجراءات املعادلةجلنة التعادل 

  
ما املرجع ملعادلة الشهادات العلمية غري السورية  جلنة تعادل الشهادات يف وزارة التعليم العايلتعد  -١١املادة 

أو جمالس  ات اليت خيتص جملس التعليم العايلالشهادالدرجات العلمية أو عدا ( الشهادة الثانوية دبع
  ).مبعادلتها اجلامعات وما يف حكمها

 : على النحو اآليتجنة تؤلف الل -أ - ١٢املادة 
 ساًيرئ                       معاون وزير يسمية الوزير                            •
 عضواً                                                     مدير الشؤون القانونية  •
 عضواً                                                     مدير املعاهد املتوسطة  •
  عضواً                                                      مدير تعادل الشهادات •
 عضواً                       مدير التقومي واالعتماد                               •
 عضواً               مدير البعثات العلمية  •



 

 عضواً               مدير املشايف التعليمية •
 عضواً           مدير التأهيل والتدريب بوزارة الصحة  •
 عضواً                                       ممثل عن االحتاد الوطين لطلبة سورية •
 عضواً عليم العايل            التيف جملس  تعادل الشهادات العلمية جلنة  مسؤول •
 مقرراً           )أمني سر اللجنة(معاون مدير التعادل  •

   ٠للجنة أن تقترح تشكيل جلان فرعية مؤقتة بقرار من الوزير لدراسة حاالت تعادل خاصة -ب           
من خرباته يف لرئيس اللجنة االستعانة مبن يراه مناسباً حلضور جلسات اللجنة لالستفادة  -ج           

   ٠موضوعات حمددة دون أن يكون له حق التصويت
  :تصدر اللجنة نوعني من القرارات - ١٣املادة 

وزير اليصادق عليها  ،تشمل هذه القرارات معادلة الشهادات غري السورية: قرارات معادلة عامة - أ           
قدمة وتنشر يف اجلريدة الرمسية وتطبق هذه القرارات على الشهادات امل

   ٠للتعادل املشمولة ا
هي القرارات اليت تتخذ حبق شهادة مل تشملها القرارات العامة و يصدق : قرارات معادلة خاصة - ب          

  .وزيرالعليها 
وهلا  ،تعقد اللجنة اجتماعاا بصورة اعتيادية مرة كل أسبوع داخل وخارج أوقات الدوام الرمسي -١٤ ةاملاد

  .من رئيسها كلما دعت احلاجة لذلكأن جتتمع بدعوة 
  .تكون اجللسات اليت تعقدها اللجنة قانونية حبضور األكثرية املطلقة لألعضاء -١٥ املادة
  .يرجح جانب الرئيس عند تساويهاو ،تؤخذ قرارات اللجنة بأكثرية األصوات -١٦ ةاملاد
اليت تنص عليها  التنظيمية مل اإلجراءاتتعرض الشهادة املطلوب معادلتها على اللجنة بعد أن تستك -١٧ املادة

   ٠هذه التعليمات
  :يتم التعادل بإحدى الطريقتني - ١٨املادة 

بناء على طلب إحدى اجلهات العامة أو املنظمات الشعبية أو النقابات املهنية مبيناً فيه الغرض من   - أ
  .ادة الحقاًالتعادل ويف هذه احلالة يتم التعادل أوالً مث يتم التأكد من صحة الشه

بناًء على طلب شخصي من قبل صاحب العالقة ويف هذه احلالة يتم التأكد من صحة الشهادة  - ب
  .أوالً مث يتم التعادل الحقاً

 على جلنة تعادل الشهادات أن متتنع عن إعطاء أي تعادل معلق على شرط ما مهما كانت  -١٩املادة 
  .األسباب

التعادل  دوال تعتمادات إال يف الشهادات والوثائق األصلية املعروضة عليها جلنة تعادل الشه رال تنظ -٢٠املادة 
  .املعطى من غريها

  



 

) تمديرية تعادل الشهادا(تبلغ وتسلم قرارات جلنة تعادل الشهادات من قبل وزارة التعليم العايل  -٢١املادة 
احب العالقة، أما يف حال التعادل بناًء على ل وحيظر إعطاؤها إىل صادإىل املرجع الرمسي طالب التع

  .طلب شخصي فيسلم القرار إىل صاحب العالقة
ميكن سحبه إال بناء على طلب اجلهة  إذا مت تسجيل طلب التعادل يف ديوان وزارة التعليم العايل ال -٢٢املادة 

ناًء على طلب طالبة التعادل وبالربيد الرمسي، أو بطلب من صاحب العالقة إذا كان التعادل ب
  .شخصي

وللجنة أن تقبل إثبات اإلقامة السفر جواز يف بلد الدراسة مبوجب  ادلإقامة طالب التع إثبات -٢٣املادة 
  .أصوال رمسية مصدقة  مبوجب وثيقة

إذا تقدم صاحب الطلب ببيانات  مل تعادل يف قرار سابق يف تعادل شهادة جيوز للجنة إعادة النظر -٢٤املادة 
  .جديدة

يصدر قرار التعادل دون العرض على  مت تعادهلا من اللجنةن أيف حال طلب تعادل شهادة سبق و -٢٥ادة امل
  .اللجنة ودون طلب أي وثيقة جديدة

  .مصدقة أصوالً عن قرار التعادل اًبعد التأكد من صحة الشهادة ميكن إعطاء صاحب العالقة نسخ - ٢٦املادة 
  

  اخلامسالفصل 
  طلوبة للتعادلالوثائق والشهادات امل
  

  :وفق اآليت حتدد الوثائق والشهادات املطلوبة ملعادلة الشهادات  - ٢٧املادة 
  ):البكالوريوس-الليسانس( اما يعادهلاإلجازة اجلامعية أو  التعليم املتوسط أو بالنسبة لشهادة: أوالً 
  .شخصيكتاب من جهة رمسية حيدد الغرض من التعادل واملستند القانوين لذلك، أو طلب  - ١
ذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية مع ترمجة حملفة هلا بالعربية إ وصورتني عنها شهادة األصلال - ٢

  .مصدقة مجيعها أصوالً
 يتضمن الدرجات اليت ناهلا  )كشف العالمات( بيان عدد سنوات الدراسة واملواد الدراسية - ٣

  .أصوالً ا مصدقةترمجة حملفة هلوصورتني عن كل منهما مع 
 األصلية الشهادة الثانوية السورية أو الشهادة الثانوية غري السورية عن ناتمصدق نتاصور - ٤

  .مصدقة مجيعها أصوالً ترمجة حملفة هلا إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبيةن عنها مع وصورتا
صورة مصدقة عن قرار اإليفاد مع كتاب من مديرية البعثات العلمية يبني وضع الطالب أثناء  - ٥

  ).للموفدين فقط(الدراسة 
  .جواز السفر - ٦
بيان بالوضع الوظيفي إذا كان صاحب الشهادة موظفا وفيما إذا كان قد حصل على إجازة  - ٧



 

  .خاصة بال أجر أو إجازة دراسية أثناء دراسته
 .صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد حديث العهد - ٨
  : هيل والتخصصأو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم التأبالنسبة لشهادة املاجستري: ثانياً 
  .كتاب من جهة رمسية حيدد الغرض من التعادل واملستند القانوين لذلك أو طلب شخصي - ١
مع ترمجة حملفة هلا بالعربية إذا كانت ممنوحة بلغة  و صورتني عنها شهادة املاجستري األصلية - ٢

  .مصدقة مجيعها أصوالًأجنبية 
ن عن كل صورتاو )شف العالماتك(بيان عدد سنوات الدراسة واملواد الدراسية للماجستري - ٣

  .)مصدقة مجيعها أصوالًبلغة أجنبية  نيإذا كان ممنوح(مع ترمجة حملفة  منهما
إشعار من مكتبة األسد بإيداع نسخة عن الرسالة أو إعفاء من ذلك يف ضوء طبيعة الرسالة  - ٤

 .وموضوعها
  .وجودهااألطروحة مع ملخص عنها باللغة العربية يف حال تطلبت الشهادة  عننسخة  - ٥
عن شهادة اإلجازة اجلامعية السورية أو اإلجازة اجلامعية األصلية غري السورية ن تاصور - ٦

ترمجة حملفة هلا إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية مع كشف املواد الدراسية ن عنها مع وصورتا
   .مجيعها أصوالًمصدقة ن عنه مع ترمجة حملفة وصورتاللشهادة اجلامعية األوىل غري السورية 

السورية أو الشهادة الثانوية األصلية غري السورية  ةعن الشهادة الثانوي نتامصدقن تاصور - ٧
  .مصدقة مجيعها أصوالً ترمجة حملفة هلا إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبيةمع عنها  نتصورو
صورة مصدقة عن قرار اإليفاد مع كتاب من مديرية البعثات العلمية يبني وضع الطالب أثناء  - ٨

  ).للموفدين فقط(الدراسة 
إجازة  على بيان بالوضع الوظيفي إذا كان صاحب الشهادة موظفاً وفيما إذا كان قد حصل - ٩

  .خاصة أو دراسية أثناء دراسته املاجستري
  .جواز السفر  -١٠
 .صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد حديث العهد -١١

  
  :بالنسبة لشهادة الدكتوراه : ثالثاً    

  .د الغرض من التعادل واملستند القانوين لذلك أو طلب شخصيكتاب من جهة رمسية حيد - ١
مع ترمجة حملفة للعربية إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية  ن عنهاوصورتاشهادة الدكتوراه األصلية  - ٢

  .مجيعها أصوالً مصدقة 
مصدقة  ا باللغة العربيةمع ترمجة حملفة هلعنه  نللدكتوراه وصورتابيان عدد سنوات الدراسة  - ٣

  .أصوالً مجيعها
مجيعها مع ترمجة حملفة له مصدقة عنه  نصورتاوكشف باملواد الدراسية لتحضري الدكتوراه  - ٤

  .أصوالً



 

إشعار من مكتبة األسد يشعر بإيداع نسخة عن األطروحة أو إعفاء من ذلك يف ضوء طبيعة  - ٥
 .األطروحة وموضوعها

  .نسخة من األطروحة مع ملخص عنها باللغة العربية - ٦
مع كشف املواد الدراسية هلا  ن عن كل منهاتاصوروى اليت تسبق الدكتوراه الشهادات األخر - ٧

  .أصوالًمجيعها  مصدقةمع ترمجة حملفة هلا  عنه نتاوصور
وصورتني  عن شهادة اإلجازة اجلامعية السورية أو اإلجازة اجلامعية األصلية غري السوريةن تاصور - ٨

مع كشف املواد الدراسية للشهادة اجلامعية  ترمجة حملفة إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبيةعنها مع 
  .مجيعها أصوالًمصدقة ن عنه مع ترمجة حملفة وصورتااألوىل غري السورية 

عن الشهادة الثانوية الرمسية السورية أو الشهادة الثانوية األصلية غري السورية  نتامصدقن تاصور - ٩
  .مصدقة مجيعها أصوالً بيةترمجة حملفة هلا إذا كانت ممنوحة بلغة أجنمع عنها  تنيصورو

أثناء  املوفد صورة مصدقة عن قرار اإليفاد مع كتاب من مديرية البعثات العلمية يبني وضع -١٠
  ).للموفدين فقط(الدراسة 

بيان بالوضع الوظيفي إذا كان صاحب الشهادة موظفاً يشري إىل حصوله على إجازة خاصة أو  -١١
  .دراسية أثناء دراسته الدكتوراه

امعة املاحنة تثبت تواجده ومواظبته على الدراسة يف البلد املانح للشهادة مصدقة وثيقة من اجل -١٢
  .حسب األصول مع ترمجة حملفة هلا

  .جواز السفر -١٣
 .صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد حديث العهد -١٤

  السادسالفصل 

  خمتلفةأحكام 
فيها مخس سنوات بسـنة تـدريب   من جامعة مدة الدراسة يطالب احلائز شهادة طب بشري  -أ -٢٨املادة 

  .يف تلك اجلامعة،أو يف إحدى املستشفيات احلكومية السورية) إضافية(إلزامية 
يطالب احلائز شهادة طب أسنان من جامعة مدة الدراسة فيها أربع سنوات بسنة تدريب إلزامية  -ب

  .يف تلك اجلامعة،أو يف إحدى املستشفيات احلكومية السورية) إضافية(
االنتسـاب أو  (ال تعادل الشهادات غري السورية يف نظام الدراسة عن طريق التعليم املفتـوح   -أ -٢٩املادة 

  .حىت لو توفرت اإلقامة يف البلد املانح للشهادة...) التعليم االفتراضي أو باملراسلة أو عن بعد
ـ / أ/مع مراعاة أحكام الفقرة  -ب   بوقة بإجـازة  السابقة ال تعادل شهادات الدراسات العليا املس

  ).سورية أو غري سورية(جامعية نظام تعليم مفتوح 
  



 

يف حال عدم قناعتها املوضـوعية يف اعتماديـة اجلامعـة ماحنـة     جيوز للجنة تعادل الشهادات  -أ -٣٠املادة 
الشهادات غري الطبية أو يف مستوى الشهادة أن ختضع طالب التعادل إىل امتحان تقوميي على 

يرية التقومي واالعتماد وفق القواعد اليت تقترحها جلنة التعادل ويعتمدها مستوى وطين جتريه مد
  .الوزير

إذا مل جيتز طالب التعادل االمتحان ألربع مرات على األكثر يتم رفض معادلة الشهادة ائيـاً    -ب   
٪ يف امتحانات الدورات األربع املذكورة ففي هذه ٣٥إال إذا حصل على معدل ال يقل عن 

  .ة مينح دورة إضافية واحدةاحلال
يكلف طالب التعادل عند عدم كفاية برنامج احلصول على الشهادة موضوع التعادل مع تـوفر   -أ -٣١املادة 

مقررات وال تزيـد  / ٦/مبقررات استدراكية ال تقل عن ) ٧و٦(شرط اإلقامة وفق أحكام املادتني 
  .على عدد مقررات السنة األخرية

ند حساب عدد سنوات الدراسة حتسم سنة دراسية واحدة من املدة املتوجبة للحصول ع -١ -ب              
على الشهادة إذا كانت هذه الشهادة مسبوقة بشهادة معهد متوسط متوافقـة معهـا،   
وحتسم سنتان دراسيتان إن كانت مسبوقة بشهادة جامعية أخرى متوافقة مع الشـهادة  

تمدة باحلسبان يف اجلامعات اليت تتبع هـذا  موضوع التعادل مع أخذ عدد الساعات املع
  .النظام من الدراسة ويعود للجنة التعادل تقدير موضوع التوافق بني الشهادات

إذا كان النقص يف برنامج الدراسة بسبب زيادة عدد املقررات املعفى منها نتيجة دراسـة   -٢
  .ية اليت سيكلف اسابقة فيعود للجنة تعادل الشهادات حتديد عدد املقررات االستدراك

مقررات  ةاإلجازة يف احلقوق خبمس السابقة يطالب حاملو شهادة) أ(خالفاً حلكم الفقرة  -١ -ج
  ).٧(املادة  تكميلية يف حال توفر اإلقامة وفق أحكام

مقـررات  بستة اإلجازة يف الشريعة  السابقة يطالب حاملو شهادة) أ(خالفاً حلكم الفقرة  -٢
  ).٧(ر اإلقامة وفق أحكام املادة تكميلية يف حال توف

حسب االختصـاص  ) ٧-٦(يطالب الدارسني يف دول اجلوار باإلقامة املطلوبة وفق أحكام املادتني  -٣٢مادة 
  .خالل العام الدراسي بعد احتساب أيام العطل

  الفصل السابع 
  أحكام انتقالية 

لطالب املسجل ألول مرة بدءاً مـن العـام   ال تعادل الشهادة الصادرة عن جامعة غري معتمدة ل -أ -٣٣مادة 
  .٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 

ال تعادل الشهادة الصادرة عن جامعة معتمدة أو غري معتمدة للطالب املسجل ألول مرة بدءاً من  -ب
يقل ) الفرع العلمي(ممن معدله يف شهادة الدراسة الثانوية العامة  ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي 

٪ بالنسـبة لبقيـة   ٥٥و ) الصيدلة –طب األسنان  –الطب (آلتية ٪ بالنسبة للكليات ا٦٥عن 
  .الكليات التطبيقية



 

ال تعادل الشهادة الصادرة عن جامعة معتمدة أو غري معتمدة للطالب املسجل ألول مرة بدءاً من  -ج
إذا كانت الشهادة اجلامعية ال تنسجم مع شهادة الدراسة الثانوية  ٢٠٠٦/٢٠٠٧العام الدراسي 

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧سس املعتمدة يف اجلامعات السورية أما احلاالت اليت تسبق العام الدراسي وفق األ
 .فتعاجل وفق األسس املعتمدة قبل العام الدراسي املذكور

من هذا القـرار ميكـن   ) حسب االختصاص ٧أو ٦(يف حال عدم توفر اإلقامة الواردة يف املادتني  -٣٤مادة 
رية تعادل الشهادات للطالب املسجلني قبـل العـام الدراسـي    معادلة الشهادات املقدمة إىل مدي

وفق اآللية احملددة يف اجلدول املرافق، ويطالب مجيع الطالب املسجلني بدءاً مـن   ٢٠٠٨/٢٠٠٩
) ٧أو  ٦(باإلقامة احملددة يف املـادتني  ) ويف أي سنة دراسية كانوا( ٢٠٠٨/٢٠٠٩العام الدراسي 

  .حسب االختصاص
   ٠السابقةوينهى العمل باألحكام ذا القرار يف اجلريدة الرمسية، ينشر ه  -٣٥مادة 

  وزير التعليم العايل

  بركاتالدكتور غياث 

  
  ٤/١/٢٠٠٩دمشق 

  


