
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجلس التعليم العاليقرار 
  تاريخ/   236/  رقم  

  دلة الدرجات العلمية للتعيين في عضوية الهيئة التعليميةقواعد معا
  

  رئيس جملس التعليم العايل 
  .منه/ 69/والسيما املادة 2006لعام / 6/بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم

  .3/5/2007تاريخ / 80/وعلى قرار جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية رقم
  4/7/2007و3املنعقدة بتارخيي / 13/ العايل جبلسته رقموعلى ما أقره جملس التعليم 



  يقرر ما يلي
א א

א א א א
  1املادة 

  :  لالعتراف باجلامعات واملؤسسات التعليمية املعايري اآلتية عتمدت - أ 
 . ايل يف بلدهاباملؤسسة من قبل الدولة أو اجلهة املسؤولة عن التعليم الع االعتراف - 1
املستوى األكادميي للمؤسسة وتطوره منذ بداية تأسيسها من خالل ما حققته فعالً  - 2

  .يف جمايل التعليم العايل والبحث العلمي
  0للحصول على درجة اإلجازة املؤسسة املعتمدة يف نظام  القبول شروط - 3
براجمها العلمية امللحوظة يف لوائحها الداخلية وخططها الدراسية و التخصصات - 4

 .ومناهجها املطبقة فعالً
 .وشروط القيد فيها، واحلصول عليها الدرجات العلمية اليت متنحها املؤسسة - 5
 .املعتمدة ومدى انتشارهاالتدريس  لغة - 6
كل من الدرجات العلمية اليت متنحها املؤسسة مدة الدراسة الالزمة للحصول على  - 7

 الدراسة عليه عاملياً،ومع مددومدى تكافئها مع احلد األدىن املقبول واملتعارف 
  .املعتمدة للدرجات العلمية يف أنظمة التعليم العايل يف اجلمهورية العربية السورية

 0األبنية واملخابر والتجهيزات واملكتبات وغري ذلك من الوسائل التعليمية املعاصرة - 8
 .  املوجودة يف املؤسسة

 .أمناط التعليم املعتمدة يف املؤسسة - 9
  . فة معايري جديدة بناًء على اقتراح اللجنة واعتمادها من السجيوز إضا -ب

  2املادة 
تعتمد يف معادلة الدرجات العلمية للتعيني يف عضوية اهليئة التعليميـة يف اجلامعـات احلكوميـة    

  .  واخلاصة األسس املبينة يف املواد اآلتية
א א

א א א מ א
  3دة املا



تدرس جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية الدرجة العلمية املطلوب معادلتها يف ضوء األسس 
املوضوعة لتقومي أمثاهلا، وتصدر قراراً عاماً بالتعادل بالنسبة الختصاص ما دون أن يذكر يف 

 . القرار اسم حامل هذه الدرجة
  4املادة 

ة للدرجة العلمية املمنوحة من كليـة أو جامعـة أو   تصدر القرارات العامة بالتعادل بالنسب -1
مؤسسة تعليمية يف اختصاص معني وذلك بعد أن تدرس بالتفصيل وبدقة من قبـل اللجنـة   
مباشرة استنادا إىل تقرير مفصل يقدمه من يكلف بذلك أو إىل تقرير تقدمه جلـان فرعيـة   

 . العلمية املختلفة تشكلها  اللجنةاختصاصية يف احلقول 
ينظر رئيس جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية مستعينا بأمانة الس يف الدرجة العلميـة   -2

املطلوب معادلتها وذلك من حيث كوا مشمولة حبكم عام مما ينص عليه هذا القرار، حيث 
بشكل خاص من أنه مل يطرأ  تغيري على األنظمة الدراسية اليت  التأكديتم البت يف األمر بعد 

ذ على أسـاسـها القرار العام مبعادلة هذه الدرجة وذلك يف الفترة اليت انقضـت منـذ   اخت
  .اختاذه

تدرس جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية الدرجة املطلوب معادلتها غري املشمولة حبكم  -3
 التعادل الواردة  يف هـذا  عام وتتخذ بشأا القرارات اخلاصة املناسبة وذلك يف ضوء قواعد

 .القرار
  5املادة 

  :تراعي جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية عند اختاذ قرارها باملعادلة اآليت
أن تعتمد ما استطاعت يف دراستها للدرجات العلمية غري السورية املطلوب معادلتها على  - 1

النص الوارد بلغة البلد الذي منح الدرجة العلمية وليس فقط على ترمجة هذا الـنص إىل  
  .األجنبية األخرى تلغة العربية أو اللغاال

يت تعـادل الدرجـة العلميـة    أن حتدد يف القرارات الصادرة الغاية من التعادل واجلهة ال - 2
 .لصاحلها

عدم احتساب الدورات التدريبية أيا كان نوعها ومدا واجلهة اليت أقامتها  يف معادلة أية  - 3
 .درجة أو شهادة جامعية

ات العامة واخلاصة على سـبيل االستئناس ال القياس وأن تتحقق أن تعتمد اللجنة القرار - 4
عليها إحدى الدرجات املمنوحة من جامعة غري سـورية وأن هـذه    ضيف كل مرة تعر

الدرجة تعادل ما مياثلها من الدرجات العلمية اليت متنحها اجلامعات السورية يف ضوء مـا  
  .يكون قد طرأ من تعديالت على أنظمة تلك  اجلامعة



ربط موضوع تقومي شهادات العائدين من اإليفاد واملرشحني للتعيني يف عضـوية اهليئـة    - 5
التعليمية  جبامعات اجلمهورية العربية السورية مبوضوع تسوية أوضاعهم إذا كان وضـع  
املرشح بعد عودته من اإليفاد يتطلب مثل هذه التسوية عمال بقانون البعثات العلمية ويف 

        .أن يشار يف  القرار أو الكتاب املتضمن تقومي شهادة املرشح ذلك مجيع األحوال ينبغي
عدم قبول اعتراضات احلاصلني على درجات علمية غري سورية املرشـحني للتعـيني يف    - 6

 . أقسام ال تتفق واختصاصام، يف حال عدم معادلة شهادم للتعيني فيها
א א

א א
  ة اإلجازةدرج  -1

  6املادة 
  : ينبغي أن تتحقق يف معادلة الدرجة اجلامعية األوىل اآليت

شرطا لالنتساب مـن   اأن يكون احلصول على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادهل - 1
                               .أجل حتضري الدرجة اجلامعية األوىل دون النظر إىل جمموع الدرجات يف الشهادة الثانوية

أالَّ تقل املدة الالزمة حسب نظام اجلامعة، للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل عن أربـع   - 2
 .  جات العلميةسنوات، أو مايعادهلا من ساعات معتمدة حتددها جلنة التأهيل ومعادلة الدر

أال تقل إقامة الطالب يف الدولة اليت توجد فيها اجلامعات األجنبية عن املدة الالزمة لنيل  -أ -3
كلية الصيدلة  –كلية طب األسنان  –كلية الطب : اإلجازة يف الكليات التطبيقية اآلتية 

ـ   –كلية اهلندسة مبختلف  االختصاصات  والفروع ـ كلية الزراعة   – ب كليـة الط
 –كلية التمريض   –كلية العلوم الصحية  –كلية العلوم  -كلية االقتصاد  –البيطري 

كلية التربية املوسـيقية   –كلية السياحة  –كلية التربية الرياضية  –كلية الفنون اجلميلة 
 . إخل...

كلية  أال تقل مدة االنتظام يف الدراسة يف اجلامعات العربية يف الكليات التطبيقية مبا فيها -ب
االقتصاد عن املدة الالزمة لنيل اإلجازة، أما بالنسبة للكليات النظرية فيجب أال تقل مدة 
االنتظام يف الدراسة عن نصف املدة الالزمة لنيل اإلجازة إذا كان نظام الدراسة يف اجلامعة 

   .يسمح بذلك
واالمتحانـات  أن يؤخذ باحلسبان عند التعادل خطة الدراسة واملناهج ومسـتوى الدراسـات   

  .والرسائل اجلامعية ومستوى اجلامعة أو املعهد
أو ( معترفا بشهاداا يف الدولة اليت توجد فيها هـذه اجلامعـة   ) املعهد ( أن تكون اجلامعة أو 

 .)املعهد 



النجاح يف امتحان وطين يف اختصاصات الطـب وطـب األسـنان والصـيدلة والتمـريض      
 .واالختصاصات الطبية املساعدة

  درجة الدبلوم  -2
  7املادة 

   :ينبغي أن تتحقق يف معادلة درجة دبلوم الدراسات العليا اآليت
أن يكون احلصول على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادهلا شرطا لالنتساب من  - 1

  .أجل حتضري الدرجة اجلامعية األوىل دون النظر إىل درجات الشهادة الثانوية
السورية أو ما يعادهلا والـيت  ) اإلجازة ( الدرجة اجلامعية األوىل أن يكون احلصول على  - 2

 .على درجة الدبلوم وشرطا لتحضريها لتكون مؤهله بطبيعتها للحصو
 –عدا املدة الالزمة لدراسة اللغـة   –حسب نظام اجلامعة  –أال تقل املدة الزمنية الالزمة  - 3

رجة اجلامعية األوىل علـى أن  للحصول على درجة الدبلوم عن سنة بعد احلصول على الد
وإقامتـه   يقدم املرشح وثيقة تثبت دوامه وإقامته يف البلد املانح للشهادة أثناء فترة دراسته

 .للحصول على هذه الشهادة
أن يؤخذ باحلسبان عند التعادل خطة الدراسة واملناهج ومستوى الدراسات واالمتحانات  - 4

 .هدوالرسائل اجلامعية ومستوى اجلامعة أو املع
معترفاً بشهاداا يف الدولة اليت توجد فيها هذه اجلامعة أو ) املعهد ( أن تكون اجلامعة أو  - 5

 .)املعهد ( 
 .أن يتوافق اختصاص الدبلوم مع اختصاص الدبلوم الذي يطلب معادلته به - 6
النجاح يف امتحان وطين يف اختصاصات الطب وطب األسنان والصـيدلة والتمـريض    - 7

 .املساعدة واالختصاصات الطبية
  درجة الماجستير  -3

  8املادة 
  : ينبغي أن تتحقق يف معادلة درجة املاجستري اآليت

أن يكون احلصول على شهادة الدراسـة الثانويـة السـورية أو مـا يعادهلـا شـرطا        - 1
لالنتــساب من أجل حتضري الدرجة اجلامعية األوىل دون النظر إىل درجاته يف الشهادة 

 .الثانوية
ـ ) اإلجازة ( الً على الدرجة اجلامعية األوىل أن يكون حاص - 2 الـيت   االسورية أو ما يعادهل

 .ينبغي أن تكون مؤهلة بطبيعتها للحصول على درجة املاجستري وشرطاً لتحضريها 



 –عدا املدة الالزمة لدراسـة اللغـة    –أال تقل املدة الزمنية الالزمة حسب نظام اجلامعة  - 3
دة الدنيا للحصول على درجة املاجستري يف نظـام  للحصول على درجة املاجستري عن امل

اجلهة املاحنة للشهادة بعد احلصول على الدرجة اجلامعية األوىل ،على أن يقـدم املرشـح   
وثيقة تثبت إقامته يف البلد املانح للشهادة مدة ال تقل عن املدة الدنيا للحصـول علـى   

 .املدة عن سنةة املاحنة  وال تقل الدرجة وفق نظام املؤسسة التعليمي
أن يؤخذ باحلسبان عند التعادل خطة الدراسة واملناهج ومستوى الدراسات واالمتحانات  - 4

  .والرسائل اجلامعية ومستوى اجلامعة أو املعهد
معترفاً بشهاداا يف الدولة اليت توجد فيها هـذه اجلامعـة   )املعهد(أن تكون اجلامعة أو  - 5

  .)املعهد(أو
خيضع  للتقومي من حيث السوية العلمية إىل تقومي علمي من  أن يترافق املاجستري مع حبث - 6

حيث تناوله ملسائل تثبت قدرة املرشح على  البحث العلمي وللنهج املتعارف علية عاملياً 
وتطرقه للتحليل اإلحصائي العلمي كلما دعت ضرورة البحث إىل ذلك وعلى أن يكون 

 .أعد منفرداً وليس باملشاركة البحث قد
ق اختصاص املاجستري املطلوب للتعيني مع اختصاص املاجسـتري الـيت يطلـب    أن يتواف  - 7

 .معادلتها ا
النجاح يف امتحان وطين يف اختصاصات الطب وطب األسنان والصـيدلة والتمـريض    - 8

 .واالختصاصات الطبية املساعدة
  درجة  الدآتوراه  -4

  9املادة 
  :  العلمية اليت هي يف مستواها اآليتينبغي أن يتحقق يف معادلة درجة الدكتوراه أو الدرجة 

 اأن يكون حامل درجة الدكتوراه حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادهل - 1
شرطا لالنتساب من أجل حتضري الدرجة اجلامعية األوىل دون النظر إىل جمموع الـدرجات  

ت العلمية دراسة إمكانية عـدم  يف الشهادة الثانوية، ويعود إىل جلنة التأهيل ومعادلة الدرجا
معادلة الشهادة الثانوية األجنبية يف حال معادلة الشهادات األعلى اليت تؤهـل للتعـيني يف   

 . عضوية اهليئة التدريسية
السورية أو ما يعادهلا،  والـيت  ) اإلجازة ( أن يكون حاصالً على الدرجة اجلامعية األوىل  - 2

ل على الشهادة األعلى وشرطاً لتحضـري درجـة   ينبغي أن  تكون مؤهلة بطبيعتها للحصو
 .لدكتوراها



للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا  –حسب نظام اجلامعة  –أالَّ تقل املدة الالزمة  - 3
عن ثالث سنوات عدا املدة الزمنية الالزمة لدراسة اللغة بعد احلصول على الدرجة اجلامعية 

  . األوىل
الدولة اليت توجد فيها اجلامعة املاحنة عـن ثـالث سـنوات     أال تقل إقامة الطالب يف -أ  - 4

ميالدية بعد الدرجة اجلامعية األوىل من أجل حتضري هذا املؤهل وأن تكون اإلقامـة  
) من غـري املوفـدين   (وعلى املرشح للتعيني  –باستثناء اإلجازات الفصلية –متصلة 

عليمية يف البلـد املـانح   تقدمي وثيقة معتمدة وموثقة أصوال وصادرة عن املؤسسة الت
للشهادة تثبت هذه اإلقامة ووفاء املرشح جلميع املتطلبات العلمية الالزمة للحصـول  

 .على هذا املؤهل 
ختتص جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية بالبت يف احلاالت اليت تولـدت فيهـا    -ب      

صـادرة عـن املؤسسـة     القناعة بتحقيق أصحاا شرط اإلقامة استناداً إىل ثبوتيات
التعليمية املاحنة للشهادة أو جوازات سفر وذلك يف مجيع االختصاصـات علـى أن   

  .تدرس كل حالة على حده
يكتفى من املرشحني للتعيني يف عضوية اهليئة التعليمية من خارج اجلامعات احلاصلني على  - 5

اجلامعة املاحنـة للدرجـة   درجام العلمية من اجلامعات اللبنانية تقدمي وثيقة صادرة عن 
مبتطلبات احلصـول علـى هـذه     ومصدقة أصوالً تثبت دوامهم املنتظم والتزامهم الكامل

  . الدرجة
يعتمد حني تطبيق شرط اإلقامة على املرشحني للتعيني يف عضوية اهليئة التعليمية من غـري   – 6

وحصـلوا  ) اخلارج مثال يف سفاراتنا ب( املوفدين الذين كانوا ميارسون عمالً يف بعض الدول 
أثناء تأدية عملهم هذا على مؤهل علمي من هذه الدول بعد إقامة متصلة ال تقل عن سنتني 

  : كانت يف األصل من أجل العمل وليس من أجل حتضري مؤهل علمي اآليت 
ال ينظر يف معادلة الدرجات العلمية اليت حيصل عليها من ميارس عمال يف بلـد    -أ    

إذا  –كاملوظفني يف إحدى  سفارات اجلمهورية العربية السورية   –الدراسة 
تطلب عمالً خمربياً كانت هذه الدرجة يف فرع أساسي أو تطبيقي أو أي فرع ي

  . أو  ميدانياً
إذا كانت الدرجة العلمية يف أحد فروع العلوم اإلنسانية اليت ال يتطلب عمـالً    -ب

دلة الشهادة وفق القواعد املعتمدة يف  هـذا  خمربياً أو ميدانياً ميكن النظر يف معا
القرار على أال تقل مدة إقامته يف البلد  املانح للشهادة خالل حتضريها عن أربع 
سنوات ، وأن يكون مسجالً يف اجلامعة اليت حصل منها على الدرجة العلمية 



ال باملراسلة أو مبا شابه ذلك من تعليم مفتوح أو تعلـيم  ( بصفة طالب نظامي 
   .)افتراضي 

أالَّ يكون يف الدولة اليت متنح الشهادة شهادات أعلى يف االختصاص نفسه ميكن احلصـول   -7
  . عليها يف فترة زمنية مقبولة

يؤخذ باحلسبان عند التعادل مستوى الدراسات واألحباث واالمتحانات والرسائل اجلامعيـة   -8
جة علمية سواًء صدر بشـأا  ومسـتوى اجلامعة أو املعهد على أن يدرس مستوى كل در

الدراسة إمجالية عامة تتنـاول املالمـح العامـة     هقرار عام أو مل يصدر ، على أن تكون هذ
ألحباث وأطروحة املرشح من حيث خضوعها للنهج املتعارف عليـه عامليا ومن حيث تناوهلا 

إلحصـائي   ملسائل تثبت قدرة املرشح على البحث العلمي ومن حيث تطرقها إىل التحليل ا
أعدت بشـكل   على أن تكون األطروحة قد –العلمي كلما دعت ضرورة البحث إىل ذلك 

  .         منفرد وليس باملشاركة
أو (اليت توجد فيها هـذه اجلامعـة    ةأن تكون اجلامعة أو املعهد معترفاً بشهاداا من الدول -9

    .)املعهد 
مي املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئة التعليمية إذا ال تعد الدرجة العلمية معادلة للمؤهل العل -10

حاملها لشغل وظيفة تدريسية يف اجلهة اليت منحـت هـذه    لكانت هذه  الدرجة ال تؤه
  .   الدرجة

أن يكون تسجيل الطالب ودراسته بشكل نظامي ال باملراسلة أو  ما كان حبكمها وال تعد  –11
مؤهلة للتعـيني يف   –باملراسلة  –أو املعاهد الدرجات العلمية اليت متنحهــا اجلامعات 

  .عضوية اهليئة التعليمية يف جامعات اجلمهورية العربية السورية
النجاح يف امتحان وطين يف اختصاصات الطب وطب األسـنان والصـيدلة والتمـريض     -12

 . واالختصاصات الطبية املساعدة إذا كان املاجستري غري سوري
א א א

א אא א
א א

  10املادة 
جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية يف معادلة الدرجات العلمية اليت حيصـل عليهـا    رال تنظ

يف جامعات اجلمهورية العربية السورية ،  ةاملوفدون، املرشحون للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسي



منـهم   جات متفقة من حيث االختصاص مع  الدرجات العلمية اليت طلبما مل تكن هذه الدر
            .حتضريها يف قرارات إيفادهم



  11املادة 
على جامعات اجلمهورية العربية السورية أن تضمن ملف التعادل العائدة للمرشحني الوثائق اليت 

ذا الشرط، تعمل اجلامعـة  حتقق ه متؤيد حتقيق الشرط املنصوص عليها  يف هذا القرار، وعند عد
  .وفق األنظمة النافذة على تسوية وضع املرشحني

  12املادة 
يف حال املوافقة املبدئية من جملس اجلامعة املختص على قبول االختصاص الـذي يقـوم املوفـد    

يرفع املوضـوع إىل جلنـة التأهيـل ومعادلـة      -ووفق األنظمة النافذة  -بتحضريه أثناء إيفاده 
         .القرار املناسب ذلمية الختاالدرجات الع

  13املادة 
يقتصر التعيني يف عضوية اهليئة التعليمية على حامل املؤهل العلمي الذي تابع دراســته  - 1 

أو ) املعتمدة يف هيئة األمـم املتحـدة   (العالية بإحدى اللغات املنتشرة على النطاق العاملي 
العلمية العاملية والتزود منها باستمرار لزيادة ثقافتـه  تلك اليت متكنه من العودة إىل  املراجع 

   .وعلمه
ينظر جملس التعليم العايل يف طلبات املتقدمني إىل إعالن عضوية اهليئة التعليمية من خـارج   – 2

اجلامعات احلاصلني على مؤهلهم العلمي يف اختصاص اللغة األجنبية املمنوح من دول غري 
  .وتدرس كل حالة على حدة  -اجلمهورية العربية السورية   عدا -ناطقة باللغة املعنية 

يسمح للطالب الذين حيملون اإلجازة بإحدى اللغات األجنبية من كليات اآلداب والعلوم  – 3
اإلنسانية ويعدون رسائل املاجستري والدكتوراه بطرائق تدريس اللغة األجنبية بكلية التربية، 

  .ريطة موافقة األقسام املختصةكتابة رسائلهم باللغة األجنبية، ش



א א
א א מ

  14املادة 
العتماد درجات الدكتوراه اليت حيضرها الطالب السوريون مبوجب اتفاقيات إشـراف   يشترط 

  :اآليت)   شنظام الساندوي( مشترك بني جامعة حكومية سورية وجامعة أجنبية 
  .لطالب مسجال يف جامعة أجنبية معترف ا ومعتمدة يف بلدهاأن يكون ا -1
أال يقل جمموع مدة إقامة الطالب يف بلد اجلامعة األجنبية اليت يدرس فيها عن سنة ميالديـة   -2

 .واحدة
 . أن يكون هناك اتفاق إشراف مشترك بني اجلامعتني مصدق أصوالً -3

  15املادة 
الطب  لتدريسية يف كلياتتعتمد عند معادلة املؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئة ا  

  : اجلمهورية العربية السورية القواعد اآلتية تجبامعا
من هذا القرار واليت ال تقل ) 6(تقبل الشهادات املعتمدة وفق القواعد املبينة يف املادة - 1

 .  عن مدة االنتظام يف الدراسةاملدة الزمنية الدنيا للحصول عليها 
أن تكون الشهادة مرفقة ببحث علمي أعده املرشح أثناء حتضريه للشهادة، أو بعـد   - 2

 ذلك البحث وفق األنظمة حصوله عليها ، وقبل النظر يف معادلتها ، وأن يتم تقومي
 . النافذة

ة أن يكون املتقدم قد مارس اختصاصه بعد حصوله على الشهادة يف مشايف حكومي - 3
حسب نظـام  (مدنية أو عسكرية حبيث ال يقل جمموع مدة احلصول على الشهادة 

ومدة املمارسة عن ست سنوات ويقدم املرشح تقريراً مفصالً صادرا ) اجلامعة املاحنة 
عن رئيس جملس القسم املختص يف املستشفى عن مجيع األعمال والعمليات اليت قام 

  .ا املرشح يف املستشفى
رشح بنجاح امتحاناً سريرياً يف االختصاص الدقيق مماثال لالمتحان الذي أن جيتاز امل - 4

خيضع له طالب الدراسات العليا يف كليات الطب جبامعات اجلمهوريـة العربيـة   
 . السورية

א א
א א א א א

  16املادة 



يه يف قانون تنظيم اجلامعات من أجل التعيني يف عضوية تعد معادلة للمؤهل العلمي املنصـوص عل
هيئة التدريس باجلامعات السورية وذلك إذا توافرت يف حامليها الشـروط املنصوص عليهـا يف  

  :هذا القرار الدرجات العلمية اآلتية
من جامعات مجهورية مصر العربيـة،   1958درجة الدكتوراه املمنوحة بدءا من عام  - 1

قاهرة ، واإلسكندرية ، وعني مشس ، وأسيوط،  يف خمتلف الفروع ال: وهي جامعات 
واالختصاصات،  وكذلك درجة الدكتوراه يف خمتلف الفـروع واالختصاصــات   

، طنطا، واملنصورة ، والزقازيق، وحلوان: تمن جامعا 1972املمنوحة بدءا من عام 
بنها، والفيوم، :  اتمن جامع 2005اً من عام ، وبدءنيا، واملنوفية، وقناة السويسوامل

 .وذلك ما مل تر اللجنة خالف ذلكوبين سويف 
درجة دكتوراه الدولة املمنوحـة من جامعـات اجلمهوريـة الفرنسـية بدءا مـن    - 2

  .يف خمتلف الفـروع و االختصاصات 1970عام 
درجة الدكتوراه احملدثة يف النظام الفرنسي اجلديد، الصادر يف اخلـامس مـن متـوز     - 3

الـيت  / 2/أو ماجستري األحباث)   D E A( بوقة بدبلوم الدراسات املعمقةواملس 1984
  . من مؤسسات التعليم العايل العامة امتنحها اجلامعات الفرنسية أو ما يف حكمها قانون

تنظر جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية يف إمكانية إعفاء املرشـحني للتعـيني يف    - 4
أو  ) D E A(طر من دبلـوم الدراسـات املعمقـة    عضوية هيئة التدريس جبامعات الق

 :وذلك وفق اآليت/ 2/ماجستري األحباث
املاجستري من اجلامعات السورية شريطة  وللحاصلني على دبلوم الدراسات العليا أ - أ

حيمله املرشح يف إطار  يأن يقع اختصاص دبلوم الدراسات العليا أو املاجستري الذ
 .اختصاص الدكتوراه اليت حضرها

اليت / 1/أو ماجستري )DES( للحاصلني على دبلوم الدراسات العليا التخصصية  -ب
حيصل عليها املوفدون إىل فرنسا ، شريط أال يكون هناك دبلوم دراسات عليـا  

يف االختصاص املوفد ألجله املرشـح  / 2/أو ماجستري األحباث)  DEA(معمقة 
تعليمية املاحنة لدرجة وذلك مبوجب وثائق مصدقة أصوالً صادرة عن املؤسسة ال

  .الدكتوراه
االكتفاء من املعيدين املوفدين قبل صـدور النظـام الفرنسـي اجلديـد يف متـوز       - 5

يف اختصاص اهلندسـة املعماريـة    CEAAو  DPLGباحلصول على  شهاديت1984
واعتبار هاتني الشهادتني مبجموعهما معادلتني للمؤهل العلمي املطلـوب للتعـيني يف   

دريس يف كليات اهلندسة املعمارية جبامعات اجلمهورية العربية السورية  عضوية هيئة الت



شريطة أن ختضع هاتان الشهادتان إىل تقومي الحق وفق القواعد واألسس املعتمدة يف 
جملس التعليم العايل والسيما ما يتعلق مبستوى الدراسات واملشروعات واألحباث اليت 

من هاتني الشهادتني ومستوى اجلامعـة أو   قام ا املرشح من أجل احلصول على كل
  .املعهد الذي تابع املرشح دراسته فيه

إذا كانت مسبوقة بدرجة  –درجة دبلوم املدرسة الوطنية العليا للفنون اجلميلة بباريس  - 6
على أن يكون االختصاص واحداً يف  -)أو ما يعادهلا يف  الفنون أو العمارة ( اإلجازة 

للمؤهل  العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسية  معادالً -كلتا الدرجتني 
  .بكليات الفنون اجلميلة  باجلامعات السورية

يف فرنسـا   )ESSE( الدبلوم الذي متنحه املدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجاريـة   - 7
اختصاص إدارة األعمال اليت متنحهـا كليـات    -يعادل درجة اإلجازة يف االقتصاد 

  . تصاد جبامعات اجلمهورية العربية السوريةاالق
يف خمتلف الفروع واالختصاصـات املمنوحـة مـن     PH.Dدرجة دكتوراه فلسفة  - 8

جامعات اململكة املتحدة اليت يعتمد شهاداا الس الربيطاين املخـتص بـالنظر يف   
  .1970الشهادات بدءاً من عام 

 ختصاصات املمنوحـة مـن  الفروع واال يف خمتلف  PH.Dدرجة دكتوراه الفلسفة  - 9
جامعات الواليات املتحدة األمريكية املعترف ا قومياً يف أمريكا بـدءاً مـن عـام    

1970.  
ختضع الشهادات املمنوحة يف اختصاصات الطب وطـب األســنان والصـيدلة     -10

  : املمنوحة من اجلامعات الربيطانية واألمريكية لآليت
درجة املاجستري يف اختصاصات الطب تعادل شهادة الدكتوراه غري املسبوقة ب –أ 

ة وطب األسنان يف  االختصاصات غري السريرية والصيدلة للتعيني يف عضـوي 
   .اهليئة التدريسية يف اجلامعات

عدم معادلة شهادة الدكتوراه غري املسبوقة بدرجة املاجستري يف اختصاصات  –ب 
ا إليهـا  الطب وطب األسنان يف االختصاصات السريرية إذا مل يكن مضـاف 

شهادة ممارسة سريرية يف مشايفٍ حكومية مدنية أو عسـكرية  للتعـيني يف   
  .عضوية اهليئة التدريسية يف  اجلامعات

تتم املعادلة من قبل جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية للتعيني يف عضوية  -ج
  .اهليئة التدريسية يف ضوء قناعاا يف كل حالة على حدة



يف خمتلف جماالت اهلندسة املمنوحة من جامعة دبلن   PH.Dلسفة درجة دكتوراه الف -11
   .1970واجلامعة الوطنية يف ايرلندا بدءا من عام 

يف ايـة مرحلـة   ) سـابقاً (درجة دكتوراه اليت متنحها جامعات أملانيا الدميقراطية -12
   .التخصص يف خمتلف الفروع واالختصاصات

،  ولونية يف خمتلف الفروع واالختصاصاتدرجة الدكتوراه اليت متنحها اجلامعات الب -13
  .مسبوقة مبرحليت االختصاص أو ما يعادهلا نأما يف االختصاصات الطبية فتكو

احتـاد   " املمنوحة من جامعات)  PH.Dدكتوراه الفلسفة ( درجة الكانديدات  -أ -14
يف خمتلف الفروع واالختصاصات ومن "اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية سابقاً 

وحـىت تـاريخ    1970اجلامعات بدءاً مـن  عـام    ههد اليت يف  سوية هذاملعا
أما يف اختصاص الطب وطب األسنان والصيدلة السريرية والطب البيطري .احنالله

  .أو ما يعادهلا) أورديناتورا ( فتكون مسبوقة بدرجة طبيب اختصاصي 
السـوفييت   االحتـاد " أما الشهادات املمنوحة من بقية الدول اليت كانت ضمن  -ب

  .فتخضع ملعادلة خاصة يف ضوء كل حالة على حدة "سابقا
وفق النظام احلديث " االحتاد السوفييت سابقا " تعد الشهادات اليت متنحها جامعات  -15

واليت تكون مدة  الدراسة فيها أربع سنوات للبكـالوريوس وسـنتان للماجسـتري    
رية متنحها جامعات اجلمهووالسيما يف االختصاصات اليت تكون مدة اإلجازة اليت  

معية األوىل الـيت متنحهـا   تعد معادلة للدرجة اجلاالعربية السورية مخس سـنوات 
  .اجلمهورية العربية السورية ما مل تكن تعتمد نظام الساعات املعتمدةجامعات 

  17املادة 
 –" يت سابقا االحتاد السوفي: " تعد الدرجة اجلامعية األوىل املمنوحة من جامعات ومعاهد الدول 

تعد ا الدميقراطية أملاني –بولونيا  –يوغوسالفيا  –تشيكوسلوفاكيا  –رومانيا  -هنغاريا  –بلغاريا 
اجلامعية األوىل  اليت متنحها اجلامعات السورية إذا كانـت مـدة   معادلة ملا مياثلها من الدرجات 

معات اجلمهورية العربيـة  جا الدراسة الالزمة للحصول على تلك الدرجة ال تقل عن مثيلتها يف
السورية وكان احلصول على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادهلا شرطا لالنتساب مـن  

  .  هذا القرار  يف املرشح قواعد التعادل وأسسه الواردة يف تأجل حتضريها وتوافر
  18املادة 
املمنوحة من املعاهد ) األوىل  الدرجة اجلامعية( تعد درجة اإلجازة أو البكالوريوس أو الليسانس 

العليا معادلة ملا مياثلها من الدرجات اجلامعية األوىل اليت متنحها اجلامعات السورية، إذا حتققـت  
  : الشروط اآلتية



  .لدولة اليت يوجد فيها هذا املعهدأن يكون املعهد العايل معترفاً بشهاداته من ا - 1
جلامعية من املعهد العايل عـن مـدة   أال تقل املدة الالزمة للحصول على الدرجة ا - 2

الدراسة يف الكليات املقابلة، يف اجلامعات السورية هلـذه املعاهـد مـن حيـث     
 .االختصاص

أن تكون اإلجازة املمنوحة من الكلية املقابلة للمعهد املدروس يف البلد نفسـه، إن   - 3
الـيت  وجدت مثل هذه الكلية، إجازة يعدها جملس التعليم العايل معادلة لإلجـازة  

 .ة السوريةقابلة يف جامعات اجلمهورية العربيمتنحها الكلية امل
أن يكون حامل اإلجازة من املعهد العايل قد حصل بعدها أيضا على مؤهل علمـي   - 4

يعده جملس التعليم العايل معادالً للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية هيئـة  
من قانون تنظيم اجلامعـات   69ة من املاد) ب(التدريس بالشكل املبني يف الفقرة 

 .2006لعام )  6( رقم 
يئة الفنيـة يف  أن يكون حامل اإلجازة من املعهد العايل مرشحاً للتعيني يف عضوية اهل - 5

  .                                                       ة العربية السوريةجامعات اجلمهوري
  19املادة 

القرار واملطبقة على املرشحني للتعيني يف عضوية هيئـة التـدريس   تطبق األحكام الواردة يف هذا 
باجلامعات احلكومية السورية على تقييم شهادات املرشحني للتعيني يف كل من أكادميية األسـد  
للهندسة العسكرية ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وهيئة الطاقة الذرية، واجلامعات اخلاصة 

لس التعليم العايل شـهادات  ة واملعاهد ممن تقضي أنظمتها أن يعادل جمباجلمهورية العربية السوري
  .حني للتعيني فيهااملرش

א א
א א א א א

  20املادة 
يف   )T.H(يطبق بشأن تقومي الدرجات العلمية اليت متنحها اجلامعات واجلامعـات التكنولوجيـة   

  :ادية القواعد اآلتيةأملانيا االحت
اليت متنحها اجلامعات واجلامعات التكنـولوجية ) أو املاجستري ( الدبلوم  ةتعد درج -1  

 )T.H (     يف أملانيا االحتادية معادلة للدرجة اجلامعية األوىل املماثلـة الـيت متنحهـا
رس أما درجة الدبلوم اليت متنحهـا املـدا  (  0جامعات اجلمهورية العربية السورية 

فال تعادل الدرجة اجلامعية األوىل اليت متنحها   Fechheschulenاملهنية التخصصية 



جامعات اجلمهورية العربية السورية من أجل التعيني بوظيفة معيد أو اإليفاد لتحضري 
 ).الدكتوراه 

تعد درجة الدكتوراه اليت متنحها جامعات أملانيا االحتادية يف مجيع ااالت معادلـةً   -2
من قانون تنظيم )  69(من املادة ) ب ( لمؤهل العلمي املنصوص عليه يف الفقرة ل

:                            إذا توافرت يف حامل هذه الدرجة الشروط اآلتية 2006لعام ) 6(اجلامعات رقم 
يف ( أن يكون حاصال على شهادة الدراسـة الثانوية السورية أو ما يعادهلا   –أ

وأن ) هله للتسـجيل   يف الكلية املماثلة يف اجلامعـات السـورية   فرع يؤ
ة لتحضري الدرجـة اجلامعيـة   تكون هذه الشهادة شرطاً لاللتحاق باجلامع

  .        األوىل
اليت ينبغـي أن  ) اإلجازة ( أن يكون حاصالً على الدرجة اجلامعية األوىل  –ب

علـى درجـة   تكون مؤهلةً بطبيعتها من  حيث االختصاص للحصـول  
  .الدكتوراه وشرطاً لتحضريها

أن يكون قد أمضى بعد حصوله على الدرجة اجلامعيـة األوىل ثـالث    - -ج
وال تدخل يف حساب هذه ( سنوات ميالدية على األقل يف البحث العلمي 

  .)املدة الفترة الالزمة لدراسة اللغة بغية احلصول على درجة الدكتوراه 
  21املادة 

يف جمال الطـب   -فا خآرتز –م املبينة يف هذا القرار تعد  شهادة االختصاص مع مراعاة األحكا
معادلةً للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني بعضـوية  " أملانيا االحتادية " وطب  األسنان املمنوحة من

هيئة التدريس يف كليات الطب  أو طب األسنان فيما إذا توافرت يف حامـل هـذه الشـهادة    
  : الشروط اآلتية 

أو ما يعادهلـا وأن  ) قسم العلوم ( أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية السورية   -1
درجـة إجـازة   ( تكون هذه الشهادة شرطاً  لالنتساب لتحضري الدرجة اجلامعية األوىل 

 .)دكتور يف الطب أو طب األسنان 
ة اجلامعية األوىل الدرج( أن يكون حاصالً على إجازة دكتور يف الطب أو طب األسنان  -2

(.  
أن يكون حاصالً على شهادة االختصاص من مستشفى حكومي سواًء مدين أو عسكري   -3

وال تدخل يف ( نوات للحصول على هذه الشهادة عن ثالث س، على أال تقل املدة الالزمة 
  ) .حساب هذه املدة الفترة الالزمة لدراسة اللغة 



يف مستوى أحباث الدكتوراه اليت تنطبق ( احداً على األقل أن يكون قد نشر حبثاً علمياً و   -4
يف )عليها القواعد املعتمدة يف جملس التعليم العايل لتقومي الدرجات العلمية غري السـورية  

جمالت علمية متخصصة  وحمكمة، وعلى أن تكون هده األحباث قد أعـدت يف أثنـاء   
شـر يعـرض إنتاجـه العلمـي     حتضريه للمؤهل العلمي، ويف حال عدم توافر شرط الن

على جلنة فحص  اإلنتاج العلمي وفق األنظمة النافـذة  ) وأحباثه إن وجدت ( وأطروحته 
 .على أن يكون اإلنتاج العلمي قد أعد يف أثناء حتضريه للمؤهل العلمي 

  22املادة 
ـ  -فاخآرتز –يف فروع اختصاص طب األسنان اليت ال متنح فيها أملانيا شهادة االختصاص  ادل تع

  : الشروط اآلتية  رالدكتوراه من  قبل جملس التعليم العايل بعد تواف ةشهاد
أن يتبع الطالب دراسةً نظريةً تتناسب مع فرع االختصاص وفق منهاج مقرر يدرس يف  - 1

  .الكلية اليت يداوم فيها
  .أن يتبع الطالب دراسة عملية وسريريه حسب املنهاج املقرر للكلية اليت يدرس فيها - 2
تقل املدة الزمنية اليت ميضيها طالب الدراسات العليا عن ثالث سنوات ميالدية لنيل  أالَّ - 3

  .شهادة الدكتوراه
  23املادة 

تطبق على درجة الدكتوراه اليت متنحها اجلامعات البلجيكية واجلامعات السويسـرية يف مجيـع   
  ".نيا االحتاديةمتنحها جامعات أملاااالت القواعد املطبقة على درجة الدكتوراه اليت 
  24املادة 

    De l´ en assignment superior ( A. E. S )  :تعـد شـهادة أهليـة التعلـيم العـايل      

Agrégation     مرحلة رابعـة  ( أو شهادة الدكتوراه اخلاصة (Doctorate special (D.S P)  

يف عضوية اهليئة التدريسية اليت متنحها اجلامعات البلجيكية معادلةً للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني 
  . باجلامعات السورية يف االختصاص املطلوب

  25املادة 
اليت متنحها اجلامعات الفرنسية واليت حيصل عليها املوفدون لصاحل كليات الطـب   تتعد الشهادا

جبامعات القطر معادلةً للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئـة التدريسـية يف هـذه    
  :فق اموعات اآلتيةالكليات و

  : اموعة األوىل -1
  :على الشهادات اآلتية بعد نيلهم شهادة الدراسة الثانويةاحلاصلون 
  )املعادلة لشهادة امليتريز ( ثالث من شهادات الدراسات العليا   -أ  



 Certificat d´études Supérieures  -ب
  D.E.R.B.Hدبلوم الدراسات والبحث يف البيولوجيا البشرية  -ج 
  .دكتوراه يف البيولوجيا البشرية -د 

  
   

  : اموعة الثانية  – 2
إجازة دكتور يف الطب البشري أو إجازة يف العلوم الطبيعية أو إجازة يف الصيدلة  احلائزون

  :والكيمياء الصيدلية الذين حيصلون على الشهادات اآلتية
  .)لشهادة  امليتريزاملعادلة (  اثالث من شهادات الدراسات العلي -أ   
            Certificat d´études Supérieures  -ب   

   D .E.R.B.Hالبشرية  دبلوم الدراسات والبحث يف البيولوجيا   -ج

  : اموعة الثالثة – 3
  :اآلتية  تاحلائزون إجازة دكتور يف الطب البشري الذين حيصلون على الشهادا 

 ةراسات اخلاصة شريطة أال تقل مدة الدراسشهادة أو أكثر من شهادات الد -أ 
  .أو جمموع الشهادات عن ثالث سنواتالالزمة لنيل هذه الشهادة 

     Mémoire: مذكرة حبث علمي  -ب
  26املادة 
اليت    A attestation d´études Special عدم املوافقة على معادلة مصدقة الدراسات العليا

  .الفرنسي القدمي ماالختصاصات الطبية وفق النظامتنحها اجلامعات الفرنسية يف خمتلف 
  27املادة 

عدم املوافقة على معادلة شهادة الدراسات بأمراض الغدد الصم وأمراض االستقالب اليت متنحها 
  :  الفرنسية  اجلامعات 

D´études d Endecrinologie et Maladies Métaboliques.                Certificat                                   
ويستثىن من هذه املادة املعيدون يف كليات الطب جبامعات اجلمهورية العربية السورية الذين سبق 

 للحصول على شهادة االختصـاص يف أمـراض   4/8/1984أن أوفدوا إىل فرنسا  قبل تاريخ 
الغدد الصم وأمراض االستقالب ففي هذه احلالة تعد الشهادة املذكورة معادلة للمؤهل العلمـي  
املطلوب للتعيني يف عضوية هيئة التدريس يف كليات الطب باجلامعات السورية وذلـك ضـمن   

  : الشروط اآلتية 



عن ) لطباحلصول على إجازة دكتور يف ا بعد( أالَّ تقل مدة الدراسة الالزمة لنيلها  – 1
  Mémoire    : مذكرة حبث علمي  اثالث سنوات وأن تصطحبه

  .سيني وغري الفرنسيني على حد سواءأالَّ تكون خاصة باألجانب بل متنح للفرن – 2
يف         Certificat d´ études spécialesأالَّ توجد شهادة دراسات خاصـة  – 3

   .االختصاص نفسه متنحها فرنسا
  28املادة 

يف اجلراحة العامة اليت متنحها اجلامعـات الفرنسـية     C.Uمعادلة شهادة الدراساتِِِِِِِِِِِِِِعدم  - 1 
                                            Certificat d´ université de chirurgic generalُُُُُُُُ   للطالب األجانب

تعد الشهادتان اللتان حيصل عليهما املعيدون املوفدون إىل فرنسا يف االختصاصات الطبيـة   – 2
  :معادلةً للمؤهل العلمي ومها 14/9/1983قبل تاريخ 

 Certificat   يف اجلراحة العامة ومدة الدراسة الالزمة لنيلها سنتان  CUشهادة  -أ

d´université de chirurgie général. ذكرة حبث علمي   مع م
)Mémoire                                                               (  
دبلوم يف أحد االختصاصات اليت هلا عالقة باجلراحة ويتم حتديد هذا االختصاص يف  -ب

صك اإليفاد بناًء على اقتراح من جملس الكلية وموافقة جملس اجلامعة املختصة على أال 
  .لالزمة لنيل هذا الدبلوم عن سنةا تقل املدة



  29املادة 
تعد دبلومات الدراسات الطبية االختصاصية الفرنسية معادلة للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسـية  

  : يف كليات الطب وفق اآليت
1-  )D E S (Diplômes d´ études Spécialisées    معادلة للمؤهـل العلمـي

امعات اجلمهورية العربية التدريسية بكليات الطب جب املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئة
  .السورية

 Diplômes Interuniversitaires :الفرنسـية   DISامعي دبلوم االختصاص اجل-2

de Spécialité واليت ال تقل مدة الدراسة الالزمة لنيلها عن ثالث سنوات:  
احلائزون علـى  ( يف خمتلف االختصاصات الطبية واليت حيصل عليها املعيدون  –أ    

إجازة دكتور يف الطب البشري دون أن يكونوا قد حصـلوا بعـدها علـى    
  .الذين سبق أن أوفدوا إىل فرنسـاو) املاجستري 

  .1994يف خمتلف االختصاصات للمتقدمني من خارج اجلامعات بدءاً من عام  –ب 
يات الطـب باجلامعـات   للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسية بكل بمعادلة للمؤهل العلمي املطلو
  :السورية شريطة حتقق اآليت

اجتياز امتحانات السنة التحضريية لالختصاص اليت تعد مؤهلة لدراسـة دبلـوم    –) 1(
  DIS0االختصاص اجلامعي 

أن يقدم املرشح وثائق مترمجة وموثقة أصوالً تثبت مواظبة املرشح على الـدوام يف   -)2(
 .هذه الشهادة



  30املادة 
اليت متنحهـا جامعات فرنسـا يف خمتلف االختصاصـات  )  DU( ة دبلوم اجلامعة ال تعد درج

الطبية معادلة للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية هيئة التدريس يف كليات الطب جبامعات 
   .اجلمهورية العربية السورية

  31املادة 
ت اجلمهوريـة العربيـة   تعد الشهادات اليت حيصل عليها معيدو كليات طب األسنان يف جامعا

الســورية املوفدون إىل فرنسا قبل صدور هذا القرار ، معادلة للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني 
يف عضوية هيئة التدريسية بكليات طب األسنان جبامعات اجلمهورية العربية السـورية علـى أن   

   :وفق اآليتتتوافر يف املرشح قواعد التعادل وأسسه الواردة يف  هذا القرار وذلك 
  :  املوفدين لتحضري اختصاص تقومي األسنان نبالنسبة للمعيدي – 1

  ) ومدا سنة واحدة A  (CES  )ِ (شهادة االختصاص  –أ   
ومـدا سـنة   (يف اختصاص التقومي السين الوجهي  CES(A)شهادة االختصاص  -ب 

  )واحدة
يرية يف اختصاص وهي شهادة الدراسات السر(   CECS MOشهادة االختصاص  -ج 

   0) تقومي األسنان ومدا أربع سنوات 
  : بالنسبة للمعيدين املوفدين لتحضري االختصاصات األخرى يف طب األسنان – 2

   .)ومدا سنة واحدة A  (CES  )( شهادة االختصاص    -أ 
يف االختصاص الذي يتالءم مـع االختصـاص    B ( CES( شهادة االختصاص   -ب

ويقرر ذلك باالتفاق بني القسمني املختصـني يف  ( قرار اإليفاد  املطلوب منه يف
   .ومدا سنة واحدة) اجلامعتني املوفدة واملستقبلة 

يف االختصاص ) ومدا سنتان أو ثالث سنوات ( DEAشهادة الدراسات املعمقة   -ج  
ويقرر ذلك باالتفـاق  (الذي يتالءم مع االختصاص املطلوب منه يف قرار اإليفاد 

  .)يف اجلامعتني املوفدة واملستقبلةبني القسمني املختصني 
على املرشح أن يقدم وثيقة تثبت قيامه بالتدريب السريري العملي ملدة سـنتني يف   –د 

   .االختصاص املناسـب
  32املادة 
و  –والفكني  الفم يف جراحة )DU( األسنان  مثل ال تعد الشهادات املمنوحة من فرنسا يف طب

DUO معادلة للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية اهليئـة  ..... ) ال تقومي األسنان يف جم
   .التدريسية يف كليات طب األسنان جبامعات اجلمهورية العربية السورية



  33املادة 
 ال تعد شهادة االختصاص اليت متنحها وزارة الصحة يف خمتلف االختصاصات الطبية معادلة -1

  .ليا اليت متنحها كليات الطب جبامعات اجلمهورية العربية السوريةالع تلشهادة الدراسا
يعفى احلاصل على شهادة االختصاص من وزارة الصحة يف اجلمهورية العربيـة السـورية    – 2

واملقبول للقيد يف إحدى شهادات الدراسات العليا يف االختصاص املوافق يف إحدى كليات 
سورية، من سـنة تدريبية واحدة دون أن يعفى مـن  الطب  جبامعات اجلمهورية  العربية ال

   .أي مقرر من مقررات الدراسة يف تلك  الشهادة
  34املادة 
للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسية يف كلية التربية  يطبق بشأن معادلة الدرجات العلمية للمرشحني

  : القواعد اآلتية
نفس أو علم االجتماع املسبوقة بإجازة ال تعادل شهادة الدكتوراه يف التربية أو علم ال  -1

 ةيف الدراسات الفلسـفية واالجتماعية معمقة لالختصاص األصلي يف الدرجة اجلامعي
األوىل كما أن اإلجازة يف  الدراسات الفلسفية واالجتماعيـة التؤهـل بطبيعتـها    

   .املشار إليها تللتخصصا
ىل يف الدراسات الفلسفية واالجتماعيـة  إذا درس املرشح بعد نيله اإلجازة اجلامعية األو  -2

مقررات تربوية أو نفسية أو اجتماعية وحصل بنتيجتها على شهادة أعلى من اإلجازة 
 ناجلامعية أدت إىل ترميم النقص يف دراسته األوىل قبل تسجيله موضوع الدكتوراه ميك

  .عندئذ جتاوز الشرط السابق
غفال خصوصية كل حالة ومسـتوى البحث ال ميكن عند دراسـة احلاالت املماثلة إ  -3

  .التعادل يف املرشح داملقدم   ومدى توافر قواع
فيما يتعلق حبملة اإلجازة يف الدراسات الفلسفية واالجتماعية من جامعة دمشق والذين     -4

من خارج القطر يف جمال علم النفس وعينوا يف كليـة   هحصلوا على شهادة الدكتورا
حلسبان أن حصوهلم على اإلجازة قد مت يف الوقت الذي مل تكن فيه التربية، فقد أخذ با

كلية التربية جبامعة دمشق متنح إجازات يف التربية أو يف علم النفس  ، إذ بدأت الكلية 
على اإلجازة كان قبـل  على حني أن حصوهلم  1979متنح هذه اإلجازات يف عام 

  .ذلك التاريخ
  35املادة 

ليا املمنوح من قسم اللغة العربية من كلية اآلداب باجلامعـة اللبنانيـة ،   يعد دبلوم الدراسات العُ
، معـادالً لدرجـة   يه سنتان مبا يف ذلك إعداد رسـالة والذي تكون مدة الدراسة للحصول عل



املاجستري يف اللغة العربية اليت متنحها كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعات اجلمهورية العربية 
   .السورية



  36ملادة ا
ـ  1995إلدارية املمنوحة عام ياسية واتعد اإلجازة يف العلوم الس والعلـوم   قة احلقـو من كلي

توى اإلجازات اجلامعية مسبالبقاع لدى اجلامعة اللبنانية من / الفرع الرابع / واإلدارية  يةالسياس
معـات  إال أن مضمون اختصاصها ال يتفق مع مضمون اختصاص أي إجازة جامعية متنحها جا

السورية ،وال تعادل درجة اإلجازة يف احلقوق اليت متنحها جامعات اجلمهورية  ةاجلمهورية العربي
لية العلوم السياسـية جبامعـة   العربية السورية أو درجة اإلجازة يف العلوم السياسية اليت متنحها ك

  .دمشق
  37املادة 

ان متنحهما اجلامعات السورية معـادلني  ، اللذت العليا يف احلقوق، مبرتبة جيدعد دبلوما الدراساي
لدرجـة املاجستري اليت متنحها هذه اجلامعات وذلك لالستفادة من أحكام القـوانني واألنظمـة   

  .اع الوظيفية للعاملني يف الدولةالنافذة من أجل تسـوية األوض
  38املادة 

يـة معـادال ألي مـن    جتماععد الدبلوم الذي مينحه معهد التخطيط للتنمية االقتصادية وااليال
    .امعات اجلمهورية العربية السوريةالدراسات العليا اليت متنحها جدبلومات 

  39املادة 
عد دبلوم التأهيل التربوي الذي متنحه كليات التربية جبامعات اجلمهورية العربية السورية دبلـوم  ي

   .أو الدكتوراهتأهيل ختصص وليس دبلوم دراسات عليا مؤهل للحصول على درجة املاجستري 
  40املادة

يف لبنـان ) ف القديس يوس( اليسوعية : عد درجة اإلجازة يف احلقوق املمنوحة من جامعاتت ،
وجامعة السوريون يف فرنسا معادلـة لدرجـة   , وجامعـة القاهرة، وجامعة عني مشس يف مصر
  .                اإلجازة يف احلقوق اليت متنحها اجلامعات السورية
  41املادة 

عد درجة املاجستري غري البحثية واليت متنحها اجلامعات يف خمتلف االختصاصات معادلة لدرجـة  ت
  . ماجستري التأهيل والتخصص اليت متنحها اجلامعات السورية

  
  

  42املادة 



عد درجة اإلجازة اليت متنحها كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدولـة اإلمـارات العربيـة    تال
دلة لدرجة اإلجازة اليت متنحها كلية الشـريعة جبامعة دمشق وذلك لعـدم وجـود   املتحدة معا

   .التطابق يف املقـررات والتفاوت يف األهداف واخلطة واملناهج
  43املادة 

عد شهادة كلية األفق يف إمارة الشارقة من الكليات اجلامعية اليت متنح درجة اإلجازة اجلامعية تال
عات السورية للتعيني سنوات معادلةً لدرجة اإلجازة اليت متنحها اجلام خالل مدة ال تقل عن أربع

  .بوظيفة معيد
  44املادة

كلية االقتصاد من  1975بة املالية واالقتصادية املمنوح عام دبلوم التأهيل والتخصص يف الرقاعدي
  .شق من الدورات املسلكية واملهنيةجبامعة دم

  45املادة 
حة من برامج التعليم املفتوح والتعليم االفتراضي معادلةً للـدرجات  عد الشهادات املمنوتال -1

يف اجلامعـات   -)عضو هيئة تدريسية –عضو هيئة فنية  –معيد ( -اجلامعية املؤهلة للتعيني
احلكومية واخلاصة واجلهات األخرى كافة اليت تقضي أنظمتها معادلة الشهادات للتعيني فيها 

  .يف جملس التعليم العايل
2- مؤهلة للتعيني يف الوظائف األخرى مجيعها سـواء يف  / 1/عد الشهادات املشار إليها يف الفقرةت

    .اجلهات العامة أم اخلاصة وكذلك يف ممارسة املهنة
  46املادة 

ا لقواعـد   تعد األكادمييات العربية احملدثة يف سورية مبثابة األكادمييات األجنبية وختضع شـهادا
/ 19/ هذا القرار أو التعليمات التنفيذية اليت تصدر تنفيذاً ألحكام القانون رقـم املعادلة املبينة يف

  . 2001لعام 
  

א א
א א א מ

א א א
  47املادة 

" الدراسات العليـا   ادةشه"ث سنوات للمعيدين احلاصلني على اإليفاد خارج القطر ملدة ثال يتم
، وال يصدر طب يف اجلامعات احلكومية السوريةاالختصاصات السريرية من كليات اليف إحدى 



قرار اإليفاد إال بعد النجاح يف امتحان القبول الذي يتيح هلم التدريب واملمارسة يف الدولة الـيت  
  :سيوفد إليها وذلك دف حتقيق 

طلوب وفق برنامج حمدد يضعه جملـس القسـم   تأهيل عالٍ معمق يف االختصاص امل - 1
املختص ويوافق عليه جملس اجلامعة، وأن يتم حتقيق هذا الربنامج بإشراف مشترك فعالٍ 

   .ومتابعة من القسم املوفد واجلهة املستقبلة
السـابقة علـى   ) 1(أن حيصل املعيد املوفد يف اية فترة التأهيل املذكورة يف الفقرة  – 2

          .يف االختصاص املطلوب) أو ما يعادهلا (اص معمقة شـهادة اختص
يف االختصاص املطلوب ) أو ما يعادهلا ( معمقة  صيف حال عدم وجود شهادة اختصا -3

أن يكون املوفد قد شارك يف حبث علمي واحد على األقل يف ميدان اختصاصه يـتم  
ار اإليفاد حسب نظام التأهيل تقوميه وفق القوانني واألنظمة النافذة   وحيدد ذلك يف قر

   .يف بلد اإليفاد
أن خيضع المتحان يف االختصاص الدقيق جتريه جلنة خمتصة يف وزارة التعليم العـايل     -4

   .يؤلفها الوزير هلذه الغاية
  48املادة 

يعتمد يف إيفاد معيدي كليات الطب يف االختصاصات السريرية باجلامعات السورية إىل فرنسـا  
  :القواعد  اآلتية 20/7/2006تاريخبدءاً من 
النجاح يف امتحان القبول للجامعات الفرنسية الذي يتم من قبل تلك اجلامعـات أو   – 1

   .حصوله على قبول منها
اإليفاد بناء على برنامج تأهيل عال معمق يف االختصاص املطلوب يضـعه جملـس    – 2

ن تنفيـذ هـذا الربنـامج    القسم املختص ويوافق عليه جملس اجلامعة ويتم التحقق م
بإشراف مشترك فعالٍ ومتابعة من أستاذه املشرف يف القسم املختص واجلهة املوفـد  

   .إليها
  :اآليت )  2و1( أن حيقق املعيد املوفد إضافة إىل ما ذكر يف البندين  –3

                             :                       بالنسبة حلملة شهادة الدراسات العليا السريرية الفرعية –أ 
يف  )AFSA(احلصول على مصـدقة التأهيـل االختصاصـي املعمـق      -) 1(

   .االختصاص املطلوب
نشر حبث علمي واحد على األقل يف جمال اختصاصـه يف جملـة علميـة     -)2(

  0حمكمة
  :  بالنسبة حلملة شهادة الدراسات العليا السريرية العامة –ب 



) يف حال وجودها ( )AFS( دقة التأهيل االختصاصي احلصول على مص –) 1(
يف االختصـاص   )AFSA(ومصدقة التأهيـل االختصاصـي املعمـق    

   .املطلوب
يف  DIUأو  DU السابق على دبلوم جامعي) 1(احلصول بعد حتقق البند  –) 2(

  .جمال اختصاصه
أو حبث علمي منشور يف جملة علميـة  ) أطروحة ( احلصول على رسالة  –) 3( 

  .حمكمة
اليت ال تتطلب اختصاصاً فرعياً  ةالعليا العام تبالنسبة حلملة شهادة الدراسا –ج 

  ) : 000000العينية  –األطفال  -توليد ونسائية -جراحة عامة( 
يف )  AFSA(احلصول على مصدقة التأهيل االختصاصـي املعمـق    –) 1(

  .االختصاص املطلوب
ال اختصاصه يف جملـة علميـة   جمنشر حبث علمي واحد على األقل يف  –) 2(

  .حمكمة
   .حتدد مدة اإليفاد بثالث سنوات –أ  – 4

إذا ) ب(تكون مدة اإليفاد أربع سنوات بالنسبة للموفدين وفق أحكام الفقـرة   –ب 
  ). AFS( حصل على مصدقة  التأهيل االختصاصي 

  .لشهادات املطلوبة والبحث املطلوبينص قرار اإليفاد على ا –5
ملعيد املوفد بعد عودته وحصوله على املؤهالت املطلوبـة يف قـرار إيفـاده    خيضع ا –6

  .المتحان يف اختصاصه الدقيق يتم من قبل جلنة خمتصة يشكلها الوزير
א א

א א א
  49املادة 

ـ  ض الـدول  تعتمد يف حساب املعدل املكافئ لإلجازات اجلامعية غري السورية املمنوحة من بع
  : للتسجيل يف الدراسات العليا وملفاضلة انتقاء املعيدين واجلهات العامة يف الدولة القواعد اآلتية

عالمات من املعدل العام املئوي لإلجازة غري السورية املمنوحـة مـن    5حيسم  –أ  –1
  .جامعات الدول العربية واإلسالمية احلكومية

مـن   ةملئوي لإلجازة غري السورية املمنوحعالمات من املعدل العام ا 10حيسم  -ب 
  .)املعتمدة يف بلدها ( جامعات الدول العربية واإلسالمية اخلاصة 



من غري الدول العربية واإلسالمية ( عندما يكون التقدير يف اجلامعات غري السـورية  –2
  :مؤلفاً من عدد حمدد من الدرجات تعتمد املعدالت املكافئة اآلتية) 
  :  لتقديرات احملددة بثالث درجات فئة ا –أ 

  املعدل املكافئ الدرجة
1 75  
2 65  
3 50  

  
                       :  فئة التقديرات احملددة بأربع درجات –ب 

  املعدل املكافئ الدرجة
1 75  
2 68  
3 60  
4 50  

  



  :                         فئة التقديرات احملددة خبمس  درجات  –ج 
 املعدل املكافئ ةالدرج
1 75  
2 68  
3 60  
4 55  
5 50  

  : فئة التقديرات احملددة بست درجات  –د   
 الدرجة  املعدل املكافئ

75  10 
70  9 
65  8 
60  7 
55  6 
50  5 

  :                         فئة التقديرات اآلتية  -ه
 املعدل املكافئ الدرجة

5 75  
4 68  
3 60  
2 55  
1 50  

عندما يكون التقدير يف اجلامعة غري السورية يعتمد الساعات املعتمدة تعتمد املعدالت  -3
  :املكافئة اآلتية

  :  الفئة األوىل  –أ 
  املعدل املكافئ الدرجة التقدير

+A 575 4ر  
A 070 4ر  
B+ 565 3ر  
B 060 3ر  
C+ 555 2ر  
C 050 2ر  



  : الفئة الثانية  – ب
  ملكافئاملعدل ا الدرجة التقدير

A 0075 4ر  
A- 6770 3ر  
B+ 3366 3ر  
B 0062 3ر  
B- 6758 2ر   
C+ 3354 2ر  
C 0052 2ر  
C - 6750 1ر  

 
  
  

  50املادة 
حيسب املعدل املكافئ لدرجة املاجستري للقيد يف درجة الدكتوراه املمنوحة من بعض الدول على 

   .املاحنة للشهادة أساس معدل اجليد على األقل وفق نظام الدراسة يف اجلامعة
  51املادة 

يدخل يف حساب املعدل مجيع التقديرات الواردة يف كشف العالمات إضـافة إىل االمتحانـات   
 ).اختبارات شفهية  –حلقات حبث ، اختبارات عملية ( احلكومية وتستبعد التدريبات العملية 

  52املادة 
  .  ومعادلة الدرجات العلمية تعرض احلاالت اليت ال توجد هلا قواعد على  جلنة التأهيل

  53املادة 
تطبق القواعد املبينة يف هذا القرار من قبل اجلامعات واملعاهـد العليـا يف معـرض القبـول يف     

  . الدراسات العليا عند معادلة شهادة اإلجازة واملاجستري وكذلك عند التعاقد
  54املادة 

  .  ني يف عضوية اهليئة التعليميةيعتد بأي تعادل معطى من أية جهة أخرى يف معرض التعيال
  55املادة 

يفوض رئيس جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية بإصدار قرارات املعادلة للدرجات العلميـة  
  . املعادلة للمؤهل العلمي املطلوب املبينة يف هذا القرار
  56املادة 



  .)7(بقةينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل باألحكام السا
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א  א א 236/15/7/2007/א

  29/11/2007تاريخ /33/القرار رقم -1
  رئيس جملس التعليم العايل

   .والئحته التنفيذية 2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 
  .11/11/2007تاريخ ) 55و12(وعلى قراري جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية رقم  

  . 26/11/2007تاريخ / 3/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم
  :يقرر ما يلي

  )1(املادة 
للتعادل  15/7/2007تاريخ /  236/ /إضافة درجات علمية إىل قرار جملس التعليم العايل رقم

قيق البيانات يف أمانة الس املباشر بقرار من رئيس جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية بعد تد
  :وفق اآليت
يـك الفدراليـة يف لـوزان يف    درجة دكتور يف العلوم الصادرة عن مدرسة البوليتكن -1

  .سويسرا
  .رتني عن جامعة ناغويا يف الياباندرجيت ماجستري علوم ودكتور فلسفة الصاد -2
  .نية بكني للطريان والفضاء يف الصدرجة ماجستري الصادرة عن جامع -3
  . لصادرة عن جامعة بيهانغ يف الصنيدرجة الدكتوراه ا -4
  .ادرة عن مجهورية روسيا االحتاديةدرجة دكتوراه فلسفة الص -5
  . اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةدرجة الدكتوراه الصادرة عن جامعة طهران يف -6
  .ة عن جامعة كريست يف اليوناندرجة الدكتوراه الصادر -7
)   T.H(علمية اليت متنحهـا اجلامعـات واجلامعـات التكنولوجيـة     الدرجات ال -8

فيستفيليشه العايل التقين يف آخن يف أملانيا االحتاديـة إىل الـدرجات   -ومعهدراينيشيه
تـاريخ   236من قرار جملس التعلـيم العـايل رقـم    / 21/و/20/الواردة يف املادة 

15/7/2007.  
  )2(املادة

للتعادل  15/7/2007تاريخ /  236/ /لس التعليم العايل رقمإضافة درجات علمية إىل قرار جم
  :املباشر بقرار من رئيس جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية بعد عرضها على اللجنة وفق اآليت

  .جامعة امللية اإلسالمية يف اهلنددرجة املاجستري الصادرة عن   -1
  .مانية يف اهلنددرجة الدكتوراه فلسفة الصادرة عن اجلامعة العث  -2



درجة املاجستري الصادرة عن معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية التابع للمنظمة العربية  -3
  .بية والثقافة والعلوم يف السودانللتر

درجة دبلوم الدراسات املعمقة يف إدارة األعمال الصادرة عن جامعة القديس يوسف  -4
  .يف لبنان 

العسكرية يف مجهورية مصـر  الصادرة عن الكلية الفنية درجات املاجستري والدكتوراه  -5
 .العربية

  .)8( ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -)3(املادة
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  7/9/2006تاريخ  /8/القرار رقم -2
  رئيس جملس التعليم العايل

  .  والئحته التنفيذية2006لعام ) 6(ام قانون تنظيم اجلامعات رقم حكبناء على أ
  .7/9/2006تاريخ / 1/ رقمه جملس التعليم العايل جبلسته وعلى ما أقر

  :يقرر ما يلي
معادلة شهادة الدكتوراه غري املسبوقة بدرجة املاجستري يف اختصاصات الطب وطـب  -1املادة

األسنان يف االختصاصات غري السريرية والصيدلة للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسـية يف  
 .اجلامعات

شهادة الدكتوراه غري املسبوقة بدرجة املاجستري يف اختصاصـات الطـب    عدم معادلة-2املادة
شهادة ممارسة سريرية   وطب األسنان يف االختصاصات  السريرية إذا مل يكن مضافاً إليها

  .للتعيني يف عضوية اهليئة التدريسية يف اجلامعات
 عضوية اهليئة التدريسية يف تتم املعادلة من قبل جلنة معادلة الدرجات العلمية للتعيني يف-3املادة

  .ضوء قناعاا يف كل حالة على حدة
  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -4املادة



  18/10/2006تاريخ /56/ لقرار رقما -3
  رئيس جملس التعليم العايل 

  .والئحته التنفيذية  2006لعام / 6/بناء على أحكام  قانون تنظيم اجلامعات رقم
  12/10/2006تاريخ / 4/التعليم العايل جبلسته رقم  وعلى ما أقره جملس

  :يقرر ما يلي
املوافقة على اعتماد التدريب السريري يف مشايف حكومية سواء كانـت مدنيـة أم    ):1(املادة

عسكرية يف معادلة الشهادات العلمية يف اختصاصات الطب وطب األسنان والصـيدلة  
  .معاتللتعيني يف عضوية اهليئة التعليمية يف اجلا

  ). 1(إلغاء كل قرار خمالف ملا ورد يف املادة ):2(املادة
 . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ):3(املادة



  28/4/2008تاريخ /109/ لقرار رقما -4
  رئيس جملس التعليم العايل 

  والئحته التنفيذية  2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 
 28/2/2008تاريخ ) 120(التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية رقم وعلى قرار جلنة 

  .23/4/2008تاريخ / 7/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم
 :يقرر ما يلي

حبيـث تكـون    15/7/2007ريخ ات 236إىل قرار جملس التعليم العايل رقم تضاف درجات علمية  -1املادة
  :وفق اآليتبعد عرضها جلنة التأهيل ها اجلامعات احلكومية السورية معادلة للدرجات العلمية اليت متنح

  .الدراسات العليا يف العلوم االجتماعية يف باريس بفرنسا  ةدرجة دبلوم مدرس -1           
  .درجة دبلوم الدراسات املعمقة الصادرة عن جامعة لييج يف بلجيكا  -2           
  .لوم الصادرة عن اجلامعة الكاثوليكية يف لوفان يف بلجيكا درجة دكتور يف الع -3           
  .درجة املاجستري الصادرة عن جامعة هواز هونغ للعلوم والتكنولوجيا يف الصني  -4           
درجة البكالوريوس الصادرة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيـة يف اململكـة    -5           

  .األردنية اهلامشية
 .درجة البكالوريوس الصادرة عن جامعة إب يف اجلمهورية اليمنية  -6           
حبيـث تكـون    15/7/2007ريخ ات 236إىل قرار جملس التعليم العايل رقم تضاف درجات علمية  -2املادة

معادلة مباشرة للدرجات العلمية اليت متنحها اجلامعات احلكومية السورية بقرار من رئـيس جلنـة   
  :اآليت وفقدلة الدرجات العلمية التأهيل ومعا

الصـادرة عـن اجلامعـات    / 2/درجة دبلوم الدراسات املعمقة أو ماجستري األحباث  -1          
  .الفرنسية أو ما يف حكمها قانونا من مؤسسات التعليم العايل العامة 

  .  درجة دكتوراه دولة الصادرة عن اجلامعة اللبنانية يف لبنان  -2          
درجة املاجستري يف خمتلف الفروع واالختصاصات الصادرة عن جامعـات اململكـة    -3          

املتحدة اليت يعتمد شهاداا الس الربيطاين املختص بالنظر يف الشهادات بدءا من عام 
1970.  

درجة املاجستري يف خمتلف الفروع واالختصاصات الصادرة عن جامعـات الواليـات    -4          
دة األمريكية املعترف ا قوميا يف الواليات املتحدة األمريكية بـدءا مـن عـام    املتح

1970.  
الصـادرة عـن   ) املسبوقة بدرجة اإلجازة السورية أو ما يعادهلـا  ( درجة املاجستري  -5          

  .يف أملانيا االحتادية )  TH(اجلامعات واجلامعات التكنولوجية 
الصـادرة عـن   ) املسبوقة بدرجة اإلجازة السورية أو ما يعادهلـا  (درجة املاجستري  -6          

  جامعات مجهورية روسيا االحتادية    



  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -)3(املادة



  1/7/2008تاريخ /147/ لقرار رقما -5
  رئيس جملس التعليم العايل 

  ئحته التنفيذية وال 2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 
ورقـم   28/2/2008تـاريخ  ) 111(جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية رقم  يوعلى قرار

 25/5/2008تاريخ191
  29/6/2008تاريخ / 9/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم

  يلي يقرر ما
 عضوية اهليئة التعليمية درجات علمية إىل قواعد معادلة الدرجات العلمية للتعيني يف تضاف -1املادة

باعتبارها معادلة بقرار  15/7/2007تاريخ  236احملددة يف قرار جملس التعليم العايل رقم 
  :من جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية وفق اآليت

  .ماعية يف باريس بفرنسادرجة دبلوم مدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجت -1
  .الصادرة عن جامعة لييج يف بلجيكااملعمقة درجة دبلوم الدراسات  -2
  .درجة دكتور يف العلوم الصادرة عن اجلامعة الكاثوليكية يف لوفان يف بلجيكا  -3
  .نغ للعلوم والتكنولوجيا يف الصنيدرجة املاجستري الصادرة عن جامعة هواز هو -4
ة يف اململكـة  درجة البكالوريوس الصادرة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردني -5

  .األردنية اهلامشية
  .درجة البكالوريوس الصادرة عن جامعة إب يف اجلمهورية اليمنية -6
  .الصادرة عن جامعة لييج يف بلجيكادرجة الدكتوراه  -7
  .ة قريغيزستاندرجة الدكتوراه الصادرة عن جامعة قريقيزيا التقنية يف مجهوري -8
يف ) فاسيل ليفسـكي  ( اضة ية الوطنية للريدرجة الدكتوراه الصادرة عن األكادمي -9

  .بلغاريا
  .ة اإلسالمية العاملية يف ماليزيادرجة املاجستري الصادرة عن اجلامع -10
  .رة عن جامعة كينغستان يف ماليزيادرجة الدكتوراه فلسفة الصاد -11
درجة الدكتوراه الصادرة عن املدرسة الفنية العليا للمهندسـني الـزراعيني يف    -12

  .اجلامعة التقنية يف مدريد يف اسبانيا -مدريد 
 . يا الصادرة عن اجلامعة اللبنانيةدرجة دبلوم الدراسات العل -13

درجات علمية إىل قواعد معادلة الدرجات العلمية للتعيني يف عضوية اهليئة التعليمية  تضاف -2املادة
باعتبارها معادلة بقرار  15/7/2007تاريخ  236احملددة يف قرار جملس التعليم العايل رقم 

 :من رئيس جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية وفق اآليت



الصادرة عن اجلامعـات  / 2/درجة دبلوم الدراسات املعمقة أو ماجستري األحباث  -1
  .من مؤسسات التعليم العايل العامة يف حكمها قانوناً ما الفرنسية أو

  .  امعة اللبنانية يف لبنان درجة دكتوراه دولة الصادرة عن اجل -2
درجة املاجستري يف خمتلف الفروع واالختصاصات الصادرة عن جامعات اململكة  -3

املتحدة اليت يعتمد شهاداا الس الربيطاين املختص بالنظر يف الشهادات بدءاً من 
  .1970عام 

لواليات درجة املاجستري يف خمتلف الفروع واالختصاصات الصادرة عن جامعات ا -4
املتحدة األمريكية املعترف ا قومياً يف الواليات املتحدة األمريكية بدءاً من عـام  

1970.  
الصادرة عـن  ) يعادهلا  ما املسبوقة بدرجة اإلجازة السورية أو( درجة املاجستري  -5

  .يف أملانيا االحتادية)  TH(اجلامعات واجلامعات التكنولوجية 
الصادرة عـن  ) يعادهلا  قة بدرجة اإلجازة السورية أو مااملسبو(درجة املاجستري  -6

  .   جامعات مجهورية روسيا االحتادية
  .)9(ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -3املادة
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  21/7/2008تاريخ /162/ لقرار رقما -6
  رئيس جملس التعليم العايل 

  والئحته التنفيذية  2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 
  28/2/2008تاريخ ) 111(وعلى قرار جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية رقم 

  17/7/2008تاريخ / 10/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم
  يلي يقرر ما
  1دةاملا

للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية هيئة التدريس يف كليات الطب جبامعات  معادالًيعد  
من قرار جملس التعليم العايل / 15/الواردة يف املادة  األحكاماجلمهورية العربية السورية بعد توافر 

  :اآليترية جمموع املتضمن قواعد معادلة الدرجات العلمية غري السو 15/7/2007تاريخ  236رقم 
، واليت يتطلب احلصول عليها ) MRCS(شهادة الزمالة للكلية امللكية للجراحني يف بريطانيا  -1

    .إمكانية الدراسة خارج بريطانيا
 شهادة الدراسات العليا العامة أو الفرعية حسب االختصاص املتقدم مبوجبه املرشح للتعيني -2
ريه للشهادة أو بعد حصوله عليها ، وقبـل النظـر يف   حبث علمي أعده املرشح أثناء حتض -3

معادلتها، وأن يكون منشورا يف جملة علمية حمكمة مقبولة من جملس الشؤون العلميـة يف  
  .اجلامعة اليت سيعني فيها املرشح يف اجلمهورية العربية السورية 

ة امللكية للجـراحني  معتمدة من الكلي فعلى أن  حيقق املرشح فترة إقامة يف بريطانيا يف مشا 
ملدة التقل عن سنة ميالدية ، وأن يقدم وثيقة مترمجة وموثقة أصوال صادرة عن املشـفى  

  .تبني التدريب الذي أجنزه املرشح 



  2املادة
 للمؤهل العلمي املطلوب للتعيني يف عضوية هيئة التدريس يف كليات الطب جبامعات  عد معادالًي

من قرار جملس التعليم / 15/د توافر قواعد التعادل الواردة يف املادة اجلمهورية العربية السورية بع
املتضمن قواعد معادلة الدرجات العلمية غري السورية جمموع  15/7/2007تاريخ  236العايل رقم 

  :اآليت
  .الشهادة الصادرة عن الس العريب لالختصاصات الطبية -1
حسب االختصاص املتقـدم مبوجبــه املرشـح     شهادة الدراسات العليا العامة أو الفرعية -2

   .للتعيني
عليها ، وقبـل النــظر يف   حبث علمي أعده املرشح أثناء حتضريه للشهادة أو بعد حصوله  -3

وأن يكون منشورا يف جملة علمية حمكمة مقبـولة من جملس الشـؤون العلميـة   معادلتها، 
  .عربية السورية يف اجلامعة اليت سيعني فيها املرشح يف اجلمهورية ال
  3املادة

  )10(.ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه 
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  21/7/2008تاريخ /163/ لقرار رقما -7

  رئيس جملس التعليم العايل 
  والئحته التنفيذية  2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 

   2/7/2008تاريخ ) 238( رقموعلى قرار جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية 
  17/7/2008تاريخ / 10/وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته رقم

  يلي يقرر ما
  1املادة

درجتني علميتني إىل قواعد معادلة الدرجات العلمية للتعيني يف عضوية اهليئـة  إضافة  املوافقة على
باعتبارمهـا   15/7/2007يخ تـار  /236/جملس التعليم العايل رقم  التعليمية احملددة يف قرار

  :معادلتني بعد عرضهما على جلنة التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية ومها
  .درجة الدكتوراه الصادرة عن املعهد اهلندي للتكنولوجيا يف اهلند - 1
 .درجة الدكتوراه الصادرة عن معهد ناغويا للتكنولوجيا يف اليابان - 2

  2املادة
  .)11(نفيذهينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لت 
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  تاريخ /12/ لقرار رقما -8
  رئيس جملس التعليم العايل 

  والئحته التنفيذية  2006لعام ) 6(بناًء على أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 
  16/9/2008التأهيل ومعادلة الدرجات العلمية يف جلستها املؤرخة يف وعلى اقتراح جلنة 

  .20/10/2008تاريخ / 1/رقم وعلى ما أقره جملس التعليم العايل جبلسته
  

  يقرر مايلي
  1املادة

باعتبارهـا   15/7/2007تـاريخ   236إىل قرار جملس التعليم العايل رقم  درجات علمية تضاف
  :نة التأهيل وفق اآليتعلى جل معادلة للشهادات اليت متنحها اجلامعات احلكومية السورية بعد عرضها

  . جامعة ألربتا يف كندا عن نيالصادرت والدكتوراه يت املاجستري درج -1
  .درجة املاجستري الصادرة عن جامعة الريموك يف اململكة األردنية اهلامشية  -2
  .درجة دكتوراه فلسفة الصادرة عن جامعة ملية اإلسالمية يف اهلند -3
درجة دبلوم الدراسات املعمقة والدكتوراه يف طب األسنان املمنوحتني مـن جامعـة القـديس     -4

  . لبنانيوسف يف
درجة الدكتوراه الصادرة عن اجلامعة البيالروسية احلكومية للمعلوماتية وااللكترونيات الراديوية  -5

  .يف روسيا البيضاء
  2املادة

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه



 




