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 م2004( لسنة 299قرار رئيس جملس الوزراء رقم )

 بشأن الئحة معادلة شهادات ما بعد الثانوية العامة

 

 رئيس مجلس الوزراء

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية. 
 وتعديالته.م بشأن الجامعات اليمنية 1995( لسنة 18وعلى القانون رقم ) 
م بشىأن البعاىىات والمىند الدراسىية و ئ تىىه 2003( لسىنة 19وعلىى القىانون رقىىم ) 
 التنفيذية.

م بشأن تشكيل ال كومة وتسىمية 2003( لسنة 105وعلى القرار الجمهوري رقم ) 
 أعضائها.

 وبناًء على عرض وزير التعليم العالي والب ث العلمي 
 وبعد موافقة مجلس الوزراء 

 قــــــرر

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف واألهداف ونطاق السريان

 تسمى هذه الالئ ة بـ )  ئ ة معادلة شهادات ما بعد الاانوية العامة (. (1مادة )
ألغراض تنفيذ أ كام هذه الالئ ة يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه  ياما  (2مادة )

ل منها ما لم يقتض سياق النص أو وردت في هذه الالئ ة المعاني المبينة أمام ك
 دلت القرينة على معنى آخر:

 : الجمهورية اليمنية. . الجمهورية1
 : وزارة التعليم العالي والب ث العلمي. . الوزارة2
 : وزير التعليم العالي والب ث العلمي. . الوزير3
: كل دراسة أكاديميىة منتممىة فىي مةسسىة تعلىيم عىال  . التعليم العالي4

بها   تقل مدة الدراسة فيها عىن سىنة دراسىية  معترف
فصىىلين دراسىىيين بعىىد ال صىىول علىىى شىىهادة  كاملىىة أو

 المر لة الاانوية.
: كىىل دراسىىة أكاديميىىة أو مهنيىىة منتممىىة فىىي مةسسىىة  . التعليم الجامعي5

معتىىىرف بهىىىا   تقىىىل عىىىن أربىىى  سىىىنوات  تعلىىىيم عىىىال
مىىىىن فصىىىىول دراسىىىىية بعىىىىد  أكاديميىىىىة أو مىىىىا يعادلهىىىىا

إ  إذا نىىص  ول علىىى شىىهادة المر لىىة الاانويىىةال صىى
 نمام المةسسة مان ة الشهادة على دون ذلك.

: كل شهادة تمند من قبل مةسسة تعلىيم عىال  كوميىة  . الشهادة الدراسية6

أهلية في أي  قل من  قىول المعرفىة فىي نهايىة أي  أو
مىىن مرا ىىل التعلىىيم العىىالي  علىىى أن تخضىى   مر لىىة 



)فىي القبىول والتعلىيم واإلدارة  – لنمىام تلك المةسسىة 
 –والىىىىىدرجات العلميىىىىىة(  األكاديميىىىىىة واإلمت انىىىىىات 

والمنممات واإلت ادات  متعارف عليه في المةسسات 
العالقة بالتعليم العىالي  العربية واإلقليمية والدولية ذات

 وتشرف عليها الدولة.
 : تأشىير الىوزارة علىى الشىىهادة العلميىة بأنهىا صىى ي ة . التصديق7

 أ كام هذه الالئ ة. وفق
: إقرار الوزارة بقانونية وجود مةسسىة التعلىيم العىالي  . اإلعتراف8

وبرامجها طبقاً لقانون دولة مواطنيهىا  بمىا    األجنبية
التشىىريعات القانونيىىة النافىىذة واألنممىىة  يتعىىارض مىى  
 المنباقة عنه.

 : إصىىىدار قىىىرار مىىىن لجنىىىة المعىىىاد ت بىىىأن الشىىىهادة . المعادلة9

موضىىىىىوع المعادلىىىىىة تكىىىىىافأل أكاديميىىىىىاً أو ألغىىىىىراض 
الشىهادات الدراسىية الىواردة فىي سىلم  التوميف إ دى 

الشىىهادات المعتمىىدة فىىي الجمهوريىىة وفىىق مىىا جىىاء فىىي 
 ( من هذه الالئ ة.5المادة )

: لجنة معادلىة الشىهادات المشىكلة بموجىك إ كىام هىذه  . اللجنة10
 الالئ ة.

نيىىى أن صىىا ك تلىىك الشىىهادة ي ىىق لىىه مواصىىلة : تع . المعادلة األكاديمية11
لل صول على درجة علمية تلىي الشىهادة التىي  دراسته

  صل عليها )قرار مطلق(.
: تعنىي أن الشىىهادة موضىىوع المعادلىة تخىىول صىىا بها  . المعادلة الوميفية 12

العمىىل فىىي وميفىىة إداريىىة معنيىىة فقىىط دون السىىما  لىىه 
األكاديمية أو  بمواصلة الدراسات العليا في المةسسات

العمل في مجال التدريس في الجامعىات اليمنيىة )قىرار 
 مقيد(.

: هو قرار يتخذ بشأن ال ا ت التىي تكىون المعلومىات  . القرار اإلجرائي13

المتوفرة عنها غير كافية أو أن األمر ي تاج إلى مزيد 
 من الدراسة.

تهدف هذه الالئ ة إلى وض  الضوابط وت ديد اإلجراءات المنممة لمعادلة  -أ (3مادة )
الشهادة العلمية الممنو ة من مةسسات التعليم العالي غير اليمنية لصا بها 
بالشهادة العلمية اليمنية الموازية  بما يكسبها الصفة القانونية ل صول صا بها 

الجمهورية بموجك هذه الالئ ة  على اإلمتيازات وال قوق المترتبة عليها داخل
 وفي إطار التشريعات النافذة.

تسري أ كام هذه الالئ ة على الشهادات التالية لمر لة الاانوية الصادرة عن  -ك
 الجامعات المعترف بها.



 الفصل الثاني

 مبادئ وأحكام عامة

 
تقتصر المعادلة على الشهادات التي ي صل عليها أبناء الجمهورية من مةسسات  (4مادة )

تعليم عال غير بمنية وإذا كانت المعادلة لزوجة اليمني األجنبية أو لزوج اليمنية 
األجنبي يتعين تقديم نسخة من عقد الزواج المسجل لدى السلطات اليمنية وجواز 

معادلة شهادة أي من الرعايا العرك  السفر  وما يفيد إستمرار الزوجية ويمكن
واألجانك بناًء على طلك رسمي من مةسسة رسمية  كومية أو أهلية يبين أسباك 

 المعادلة وال اجة إليها وتقتن  بها اللجنة.
يت دد ٌسلم الشهادات الدراسية المعتمد في الجمهورية الذي تتم بموجبة معادلة  (5مادة )

 الشهادات على الن و اآلتــي:
الدبلوم: وهو المةهل التالي لشهادة المر لة الاانوية ودون الجامعي  أو التىالي  .1

 لشهادة المر لة الجامعية األولى ودون الماجستير.
 الشهادة الجامعية األولى: )بكالوريوس أو ليسانس(. .2

 الشهادة الجامعية الاانية: )الماجستير(. .3

 الشهادة الجامعية الاالاة: )الدكتوراه(. .4

 تتم معادلة الشهادات ت قيقاً أل د األغراض اآلتية أو ألكار من غرض منها:  (6مادة )
 قصد اإللت اق بمر لة تعليمية أعلى. -1
 التوميف في إ دى الو دات اإلدارية للدولة أو القطاع الخاص. -2

ممارسة إ دى المهن ال ىرة التىي تسىتدعي ممارسىتها ال صىول علىى شىهادة  -3
 دراسية معينة.

أو عىىالوة خاصىىة يتطلىىك ال صىىول عليهىىا نيىىل شىىهادة ال صىىول علىىى ترقيىىة  -4
 دراسية معينة.

 تلتزم اللجنة وجوباً في تقييمها للشهادة موضوع المعادلة بمراعاة ما يلي:  (7مادة )
 صول المةسسة المان ة للشهادة على اإلعتراف الرسمي من قبل الدولة التي  .1

 تعمل فيها.
ة الخاصىىة بالمةسسىىات التعليميىىة القيمىىة األدبيىىة للمةسسىىة فىىي المراجىى  الدوليىى .2

والنشىىرات الدوريىىة التىىي تصىىدرها الىىدول أو المنممىىات الم ليىىة أو العربيىىة أو 
 الدولية المعتمدة  وأدلة مةسسات التعليم العالي في الدولة التي تعمل فيها.

 المعلومات الواائقية المتعلقة بقيمة الشهادة ومستواها م لياً وإقليمياً ودولياً. .3

 وال قوق التي تمند ل املي الشهادة في الدولة الصادر عنها. المميزات .4



 الفصل الثالث

 معايري وإجراءات املعادلة

 
 تخض  الشهادة المطلوك معادلتها لألس والمعايير العامة اآلتية: (8مادة )

سىىية المطلوبىىة لل صىىول علىىى راللسىىنوات الد ىنىىدتىىوفر ال ىىد األعلىىى وال ىىد األ .1
 المعتمدة المطلوبة لل صول عليها.الشهادة أو الساعات 

توفر السجل األكاديمي المتضمن المقررات النمرية والعلميىة المطلوبىة لل صىول  .2
 على الشهادة ونمم التقييم واإلمت انات المتبعة في المةسسة المان ة لها.

فقاً ( من هذه الالئ ة تتم معادلة شهادة الدبلوم العالي و7م  مراعاة أ كام المادة ) (9مادة )
 لما يلي:

ًً بالشهادة الاانوية العامة أو مىا يعادلهىا فىي  ىال ال صىول عليىه  .1 ُ أن يكون مسبوقا
 بعدها وبالشهادة الجامعية األولى في  ال كونه دبلوم دراسات عليا.

 دراسة لل صول عليه عن سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين.لأن   تقل مدة ا .2

ة ويىىذكر فيهىىا التخصىىص بشىىكل م ىىدد أن يكىىون فىىي كىىل ال ىىا ت درجىىة منتهيىى .3
 وصريد.

( من هذه الالئ ة تتم معادلة الشهادة الجامعية األولى 7م  مراعاة أ كام المادة ) (10مادة )
 وفقاً لما يلي:

 دة الاانوية العامة أو ما يعادلها.اأن تكون مسبوقة بالشه .1
 إابات إقامة في البلد الذي درس فيه الطالك طيلة فترة الدراسة. .2

عوام دراسية كاملة ) أو ما يعادلها من أأ  تقل مدة الدراسة لل صول عليها أربعة  .3
 فصول دراسية ( إ  إذا نص نمام المةسسة المان ة لها على دون ذلك.

أن تكىىون فىىي كىىل ال ىىا ت درجىىة منتهيىىة  ويىىذكر فيهىىا التخصىىص بشىىكل م ىىدد  .4
 وصريد.

 ة.أن ينص صرا ة في الشهادة على مسمى الدرجة العلمي .5
( من هذه الالئ ة تتم معادلة الشهادة الجامعية الاانية  7م  مراعاة أ كام المادة ) (11مادة )

 وفقاً لما يلي:
 أن تكون مسبوقة بالشهادة الجامعية األولى من مةسسة تعليم عال معترف بها. .1
أن تكون مسبوقة بالىدبلومات التىي نىص عليهىا نمىام المةسسىة التعليميىة فىي  ىال  .2

 يتطلك هذه الدبلومات.وجود نص 

أن ينص صرا ة على مسمى الدرجة العلمية فىي تخصىص م ىدد وأن تكىون مىن  .3
 مةسسة تعليم عال معترف بها رسمياً بمند هذه الدرجة في هذا التخصص.

إ ضىىار نسىىخة مىىن الب ىىث أو الرسىىالة إذا كانىىت مىىن متطلبىىات مىىند الشىىهادة وفىىق  .4
 نمام المةسسة التعليمية المان ة لها.

 ن درجة منتهية في ذاتها وفقاً لنمام المةسسة المان ة لها.أن تكو .5



أن يكىىون موضىىوع الب ىىث أو الرسىىالة فىىي مجىىال دراسىىة الطالىىك فىىي المر لىىة  .6
الجامعية األولىى  إ  إن يكىون الطالىك قىد درس مقىررات إضىافية أو تجىد اللجنىة 

 مبرراً مقنعاً إلختالف التخصص.
( من هذه الالئ ة تتم معادلة الشهادة الجامعية 7م  مراعاة أ كام المادة )  (12مادة )

 الاالاة وفقاً لما يلي:
أن ينص صرا ة على أن الدرجىة هىي درجىة الىدكتوراه فىي تخصىص م ىدد وأن  .1

تكىىون مىىن مةسسىىة تعلىىيم عىىال معتىىرف بهىىا رسىىمياً بمىىند هىىذه الدرجىىة فىىي هىىذا 
 التخصص.

تعلىيم عىال معتىرف  أن تكون مسبوقة بشهادة الماجستير أو ما يعادلها من مةسسىة .2
 بها.

 إ ضار نسخة من أطرو ة الدكتوراه. .3

تقيىيم الخاصىة لم ااأن يةخذ باإلعتبار الب وث والدراسىات المنطلوبىة للشىهادة ونمى .4
 بها.

أن تكون الدرجة منتهيىة كنهايىة للمر لىة الجامعيىة الاالاىة وغيىر معلقىة ألي سىبك  .5
 من األسباك.

الطالىىك فىىي المر لىىة الجامعيىىة أن يكىىون موضىىوع األطرو ىىة فىىي مجىىال دراسىىة  .6
 الاانية إ  أن تجد اللجنة مبرراً مقنعاً  ختالف التخصص.

( من هذه الالئ ة يتعين على كل شخص يرغك 4م  مراعاة ما جاء في المادة ) (13مادة )

ً كتابياً  في ال صول على معادلة شهادته أن يتقدم بملف إلى الوزارة ي توي طلبا
 نيبه مرفقاً به ما يلي:من صا ك الشأن أو من ي

نسىىخة مىىن الشىىهادة المىىراد معادلتهىىا مصىىدقة مىىن جهىىة إصىىدارها اىىم مىىن وزارة  .1
خارجيىىة ذلىىك البلىىد ومصىىادقة المل قيىىة الاقافيىىة أو مىىن يقىىوم بمهامهىىا فىىي سىىفارة 
الجمهورية في  ال عدم وجودها في بلد اإلعتماد  و  تقبل صور الشهادات  تىى 

 ولو كانت مكتملة التصديق.
سخة من شهادة نهاية المر لة السابقة للشهادة المطلوك معادلتها مستوفاة لشروط ن .2

 ( من هذه المادة.1التصديق المذكورة في الفقرة )

نسخة من كشوف درجات الطالك للشهادة المطلىوك معادلتهىا أو النسىخة األصىلية  .3
 من سجله األكاديمي مصدقاً عليها  سك األصول.

 الشهادة.ست صور فوتوغرافية لصا ك  .4

صىىورة مىىن الصىىف ات الخمىىس األولىىى لجىىواز سىىفر صىىا ك الشىىهادة المطلىىوك  .5
معادلتهىىا.وفي كىىل األ ىىوال يجىىك علىىى طالىىك المعادلىىة إ ضىىار أصىىول الواىىائق 
والشىىهادات المىىذكورة أعىىاله للطىىالع عليهىىا مىىن قبىىل مقىىرر اللجنىىة الىىذي يقىىوم 

 لها.بالتأشير في كل الواائق المقدمة بما يفيد إطالعه على أصو

 تكتسك الشهادة المطلوك معادلتها الصفة القانونية بإستيفاء شروط التصديق اآلتية: (14مادة )
  ت الشهادة.نتصديق المةسسة التي م .1
تصديق وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو من يقوم مقام أي منهما في بلىد  .2

 إصدار الشهادة على خاتم المةسسة وتوقيعها.



تصىىديق وزارة الخارجيىىة فىىي البلىىد الصىىادرة عنىىه الشىىهادة علىىى خىىاتم الىىوزارة  .3
 المصدقة وتوقي  الجهة المناط بها التوقي  على التصديق.

تصىىديق البعاىىة الدبلوماسىىية اليمنيىىة )المل قيىىة أو السىىفارة فىىي  ىىال عىىدم وجىىود  .4
 لها.المل قية( في ذلك البلد على خاتم وزارة الخارجية والتوقيعات التي ي م

ترجمة الشهادة إلى العربية من قبىل مكتىك معتمىد لىدى الىوزارة إذا كانىت صىادرة  .5
 بلغة غير العربية.

 الفصل الرابع

 سلطة املعادلة

تنشأ في الوزارة بموجك إ كام هذه الالئ ة لجنة تسمي " لجنة المعاد ت " يتم  (15مادة )
صال يات كافية إختيار أعضائها على أساس ومائفهم أو أشخاصهم  وتتمت  ب

 ألداء مهامها.
تعتبر هذه اللجنة المرج  الو يد لمةسسات الدولة على إختالفها في معادلة  (16مادة )

( من هذه الالئ ة وذلك في إطار 5الشهادات المنصوص عليها في المادة )
 ( من هذه الالئ ة.6األغراض المشار إليها في المادة )

تشكل لجنة المعاد ت من أرب  لجان قطاعية يكون في كل منها نائك الوزير  –أ   (17مادة )
والوكيل المختص بالوزارة ليصبد قوام كل لجنة خمسة أعضاء بما فيهم 

 الرئيس وذلك على الن و التالي:
     ث العلمي. نائك وزير التعليم العالي والب1

 رئيساً. 
       . الوكيل المختص بالوزارة2

 لرئيس.نائباً ل
المتخصصين في كل  قل من ال قول العلمية العامة  االاة أعضاء من .3

 اآلتية: 
 قتصادية والقانونية.العلوم ا  .أ
 العلوم اإلنسانية والدينية. .ك

 العلوم الطبيعية والهندسية والرياضيات. .ت

 العلوم الطبية وشبة الطبية. .ث
 والتصديق والمعادلة بالوزارة . مدير عام اإلدارة العامة للعتراف4
 مقرراً. 

يكون لوزارة التعليم الفني والمهني عضو ممال في لجنة المعاد ت وذلك في  –ك 
( 3 قل العلوم الطبيعية والهندسية والرياضيات المنصوص عليها ي البند )

 من الفقرة )أ( من هذه المادة.
ام هير وتتولى كل منها الميصدر بتشكيل كل لجنة قطاعية قرار من الوز (18مادة )

 واإلختصاصات األساسية اآلتية:
إقترا  المعايير التي تستند إليها في معادلة الشهادات باإلستئناس من التجارك  .1

 المماالة ويصادق عليها من رئيس الوزراء.



النمىىر فىىي جميىى  ال ىىا ت المعروضىىة عليهىىا للمعادلىىة فىىي إطىىار أ كىىام هىىذه  .2
 الالئ ة.

الت قق من أن الشهادة تخص الشىخص المطلىوك معادلتهىا بإسىمه عىن طريىق  .3
 األوراق الابوتية المختلفة أو اإلستدعاء الشخصي إن دعت الضرورة.

إصىىدار قىىرار بمعادلىىة الشىىهادة إل ىىدى الشىىهادات الدراسىىية الىىواردة فىىي السىىلم  .4
من هذه  (6المعتمد للشهادات الدراسية في الجمهورية وفقا ما جاء في المادة )

 الالئ ة.

إليىىىه  يطلىىك الىىرأي مىىن المختصىىىين الرسىىميين للدولىىة فىىي البلىىىد الىىذي تنتمىى .5
المةسسىىة التعليميىىة مصىىدرة الشىىهادة إن لىىم تكىىن الدراسىىة التقويميىىة قاطعىىة أو 

 رأت اللجنة أنها ت تاج إلى وضو  أشمل.

اإلسىىتئناس بىى راء لجىىان معادلىىة الشىىهادات فىىي الىىدول العربيىىة أو األجنبيىىة فىىي  .6
 ل ا ت المماالة إن وجدت.ا

النمىىر فىىي اإلعتىىراض المقىىدم مىىن المسىىتفيد علىىى قرارهىىا بشىىأن شىىهادته بعىىد  .7
 إ الته إليها من الوزير.

يتم ت رير م ضر بعد كل إجتماع يتضمن بيان الشهادات التيجرى معادلتها  (19مادة )
  األعضاء ونوعية المعادلة أكاديمية أو وميفية والمبررات التي أستندت إليها ويوق
 الخمسة على مسودة الم ضر وعلى كل م ضر قبل إعتماده من الوزير.

تتولى اإلدارة العامة للعتراف والتصديق والمعادلة بالوزارة مهام سكرتارية  (20مادة )
 اللجنة ويصدر بت ديد تلك المهام ونمام عملها قرار من الوزير.

عوة من رئيسها أو من نائبه  ال غيابه  تعقد اللجنة إجتماعات دورية شهرية بد (21مادة )
ويرأس اإلجتماع إذا غاك رئيسها نائبه  ولها أن تجتم  كلما دعت ال اجة بدعوة 

 من رئيسها.
ب ضور أربعة أعضاء وتتخذ القرارات  يتوفر النصاك القانوني لص ة اإلجتماع (22مادة )

باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء ال اضرين  وفي  الة تساوي األصوات 
يرجد الجانك الذي فيه الرئيس  ويتم تابيت الت فمات في م ضر اإلجتماع بشكل 

 واضد.
للجنة أن تطلك من مقدم الطلك آية واائق أخرى غير منصوص عليها في هذه  (23مادة )

ئ ة ترى أنها ضرورية ولها أن تستأنس ب راء من تعتمدهم وبالطريقة التي الال
 تراها مناسبة.

للجنة أن تقتر  بعض المعايير اإلضافية بشأن بعض الشهادات ذات الخصوصيات  (24مادة )
المعينة  على أن تعتمد هذه المعايير من رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض 

 الوزير.
 م اللجنة ب ية معادلة صادرة عن جهة أخرى.  تلتز (25مادة )
تعتبر اللجنة غير مسئولة عن ص ة م تويات الشهادة والواائق المرفقة بها قبل  (26مادة )

المعادلة وبعدها  ويت مل صا بها كافة المسئولية القانونية المترتبة على عدم 
 ص تها أو إذا أابت ذلك   قاً.



من خبرته دون أن يكون  دأو تستفي ماعها من تستأنس برأيهدعو إلى إجتللجنة أن ت (27مادة )
 تها.اله صوت معدود في قرار

 يعود تفسير أي قرار من اللجنة بشأن معادلة الشهادات إلى اللجنة ذاتها. (28مادة )
ً لجمي  و دات الجهاز  (29مادة ) يعتبر أي قرار يصدر عن لجنة معادلة الشهادات ملزما

 اعين العام والمختلط والقطاع الخاص داخل الجمهورية.اإلداري للدولة والقط
تصدر وايقة المعادلة بتوقي  مقرر اللجنة ورئيسها وينوك عن الرئيس نائبه في  (30مادة )

 التوقي   ال غيابه.

 الفصل اخلامس

 قرارات اللجنة

 تنمر اللجنة في كل شهادة على  ده وتصدر قرارها بشأنها. (31مادة )
ل وميفياً كل شهادة  صل عليها صا بها بنمام اإلنتساك أو بالمراسلة أو تعاد  (32مادة )

بواسطة التعليم عن بعد أو أي نمام تعليمي آخر غير نمام )اإلنتمام الكامل( على 
أن تكون مةسسة التعليم العالي مان ة هذا النوع من الشهادات معترفاً بها ومعترفاً 

 ممها التعليمية.بهذا النمط من التعليم في بلدها وفق ن
 يكون قرار اللجنة عاماً وخاصاً كما يلي: (33مادة )

يكون القرار عاماً  ين يتناول مةسسة تربوية معنية تمت معادلىة جميى  شىهاداتها  -1
 لتواتر ال ا ت الصادرة عتها وبذلك تصبد جمي  شهاداتها معادلة.

تربويىة بعينهىا يكون القرار خاصاً  ين يتناول شهادة بذاتها صىادرة عىن مةسسىة  -2
 ويقاس عليها م  ورود شهادة أخرى من المةسسة ذاتها وبنفس أوصافها.

 تصبد قرارات اللجنة نهائية وسارية المفعول بإعتماد الوزير لم ضر إجتماعها. (34مادة )
  يجوز للجنة إصدار قرار بمعادلة معلقة على أي شرط مهما كانت األسباك   (35مادة )

ً أو  ويجك أن يتضمن القرار نوعية المعادلة التي أعتمدتها اللجنة )أكاديميا
 ألغراض التوميف( فقط.

تت دد المهلة القانونية إلجراء الدراسات و تى إصدار القرار للشهادات المستوفية  (36مادة )
هر وا د ك د أقصى يبدأ من تاريخ ورود طلك المعادلة مستوفياً للشروط بش

للشروط اإلجرائية إلى اللجنة  وعليها إما أن تصدر قرارها في هذه المهلة  أو ترد 
المعاملة م  ذكر األسباك الموجبة للرد أو تشعر الجهة طالبة المعادلة بتمديد 

 المهلة م  بيان األسباك الموجبة لذلك.
صا ك الشهادة أو من ينيبه ال ق في اإلعتراض على قرار اللجنة برفض معادلة ل (37مادة )

الشهادة أمام الوزير خالل ستين يوماً من صدوره على أن يقدم اإلعتراض مكتوباً 
ً به الواائق واألسباك المةيدة إلعتراضه وعلى اللجنة أن تصدر قرارها  مرفقا

الوزير ويكون قرارها نهائياً في  خالل شهر من تاريخ إ الة اإلعتراض إليها من
 هذه ال الة.

 للوزير  ق إلغاء أي قرار يتعارض م  أ كام هذه الالئ ة. (38مادة )



 الفصل السادس

 أحكام ختامية

   يجوز إستخدام المعادلة إ  لألغراض التي من ت لها فقط. (39مادة )
 الخبرات مهما كانت مدتها.   تعادل شهادة اللغة  أو الدورات التدريبية  أو (40مادة )
 تصدر شهادة المعادلة باللغة الغربية أو اإلنجليزية  سك الطلك. (41مادة )
ً يتم ت ديده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على  (42مادة ) تستوفي الوزارة مبلغاً ماليا

عرض من الوزير مقابل الخدمات على معادلة الشهادة يورد لصالد الخزينة 
 للدولة  وفق النمام المتب  في ت صيل اإليرادات.العامة 

يصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة وسكرتاريتها مكافأة مالية عن كل جلسة  (43مادة )
ي ضرها  ويتم ت ديد تلك المصاريف والمكافأة بموجك  ئ ة مالية تصدر بقرار 
 من الوزير وبالتشاور م  وزارة المالية  وفي إطار سقف مالي م دد على

 المستوى العام   يمكن تجاوزه.
 للوزير إصدار القرارات واألوامر والتعليمات الالزمة لتنفيذ أ كام هذه الالئ ة. (44مادة )
 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. (45مادة )

 صدر برئاسة مجلس الوزراء
 هـ1425شوال//15بتاريخ 
 م2004نوفمبر//28الموافق 

 عبدالقادر باجمال          د. عبدالوهاب راوح  

 
رئييييييس      وزير التعليم العالي والبحث العلمي             

 مجلس الوزراء
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