
 مجانيةنسخة 

   ةــة السوريــة العربيــاجلمهوري

  يــم العالـوزارة التعلي

  اداتـادل الشهـة تعــمديري
  الماجستيرلتعادل شهادة    األوراق الثبوتية المطلوبة

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

 التعادل واملستند القانوين لذلك أو طلب شخصي.  كتاب من جهة رمسية حيدد الغرض من 
  إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية وأربع صور عنها مصدقة أصوالً  )األصلي (عن النص األجنيبشهادة املاجستري األصلية مصدقة أصوًال مع ترمجة حملفة هلا بالعربية

  من وزارة اخلارجية السورية.
 إذا كان ممنوح بلغة أجنبية وأربع صور عنه  )األصلي (عن النص األجنيبراسية للماجستري مصدق أصوًال مع ترمجة حملفة بيان عدد السنوات الدراسية واملواد الد

 مصدقة من اخلارجية.
  غة أجنبيةبل ةممنوح تإذا كان) األصلي (عن النص األجنيبمع ترمجة حملفة صورة مصدقة من اجلامعة عن مفردات املنهاج (اخلطة الدراسية) لسنة املقررات. 
 .إشعار من مكتبة األسد بإيداع نسخة من الرسالة أو إعفاء من ذلك يف ضوء طبيعة الرسالة وموضوعها 
 مصدقة عنها من  ثالث صور عن شهادة اإلجازة اجلامعية السورية مصدقة أصوًال أو اإلجازة اجلامعية األصلية غري السورية مصدقة أصوًال مع أربع صور عنها

أربع صور السورية وترمجة حملفة هلا إذا كانت ممنوحة بلغة أجنبية مع كشف املواد الدراسية للشهادة اجلامعية األوىل غري السورية مصدق ومرتجم و  وزارة اخلارجية
الثبوتية املطلوبة لتعادل عنها مصدقة من وزارة اخلارجية السورية.(ويف حال كانت شهادة اإلجازة اجلامعية غري سورية, على طالب التعادل تقدمي كافة األوراق 

ا).  شهادة البكالوريوس وفق الالئحة اخلاصة 
 دقة من اخلارجية ثالث صور مصدقة عن (الشهادة الثانوية الرمسية السورية) أو الشهادة الثانوية األصلية غري السورية مصدقة أصوًال مع أربع صور عنها مص

جنبية, إضافة إىل الشهادة اإلعدادية أو التاسع(املتوسطة) مع ثالث صور مصدقة أصوًال بالنسبة للشهادات السورية وترمجة حملفة هلا إذا كانت ممنوحة بلغة أ
 الثانوية غري السورية حسب متطلبات وزارة الرتبية.

 .(للموفدين فقط) صورة مصدقة عن قرار اإليفاد وتعديالته مع كتاب من مديرية البعثات العلمية يبني وضعه أثناء الدراسة 
 .بيان بالوضع الوظيفي إذا كان صاحب الشهادة موظفاً وفيما إذا كان قد حصل على إجازة خاصة أو دراسية أثناء دراسته املاجستري 
  قة د)من اجلامعة املاحنة تثبت تواجده ومواظبته على الدراسة يف البلد املانح للشهادة وحتدد تاريخ التسجيل وتاريخ الدفاع عن األطروحة مص2وثيقة (عدد

 حسب األصول مع ترمجة حملفة هلا.
 .  جوازات السفر أثناء فرتة الدراسة وصورة كاملة عنها من اجللد إىل اجللد 
 .ورقة التأشريات ُمتأل من قبل صاحب العالقة 
 2(عدد صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد حديث العهد.( 
 .سند إقامة لغري السوريني 
  ٍ1(عدد  عنها باللغة العربية أطروحة املاجستري مع ملخص واف.(  
  .قرار معادلة من البلد املانح للشهادة يف حال كان من متطلبات اعتماد الدرجة يف البلد املانح 
 الل مدة بالنسبة لخريجي الجامعات اللبنانية (كافة) يجب إرفاق وثيقة مصدقة من الخارجية السورية صادرة عن الجامعة أو المعهد تؤكد االنتظام خ

 .2014/2015لدراسة، وتقديم جواز السفر إلثبات اإلقامة بدءًا من العام الدراسي ا
  أمانة سر لجنة المعادالت للتعليم العالي  عن صادرعن قرار معادلة الشهادة  إرفاق صورة مصدقة يجبلخريجي الجامعات اللبنانية الخاصة بالنسبة
 اللبنانية.
 .ظرف بالستيكي شفاف 

  26/12/2012/ تاريخ 36سوم المالية المستوجبة على صاحب العالقة لمعادلة الشهادة وذلك بموجب القانون رقم /إيصال يفيد بدفع الر . 
  . عند تقدمي طلب شخصي  يطالب صاحب العالقة بتقدمي الشهادة النهائية والتقبل مصدقة أو وثيقة جناح 
  يض) للتأكد من صحة الشهادة.عند تقدمي (طلب شخصي) يطالب صاحب العالقة بتقدمي تعهد خطي (تفو 

 بالنسبة للشهادات الطبية :
  شهادة تسجيل اختصاص من وزارة الصحة + صورة عن قرار النجاح يف االمتحان الوطين (الكولوكيوم). -

 


