قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لسنة 5002م بنظام معادلة الشهادات
غير الفلسطينية

بعد االطالع على القانون رقم ( )11لسنة  1991بشأن التعليم العايل السيما املواد ( )12،02،1منه 2وتنسيب وزير الرتبية والتعليم
وبناء على ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ  2،002/0،/،2أصدرنا ما يلي:
العايلً 2
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك :الوزارة :وزارة الرتبية
والتعليم العايل .الوزير :وزير الرتبية والتعليم والعايل .الشهادة :الدرجة العلمية املعرتف هبا من الوزارة اليت متنحها مؤسسات التعليم العايل
الرمسية غري الفلسطينية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادهلا .اللجنة :اللجنة العليا ملعادلة الشهادات غري الفلسطينية .السنة
الدراسية :ال فرتة اليت ال تقل فيها مدة الدراسة عن مثانية أشهر أو ما يعادهلا من الساعات الدراسية املعتمدة (فصالن دراسيان متتاليان
متصالن) .االنتظام بالدراسة :التحاق الطالب مبؤسسة تعليمية وتسجيله فيها كطالب منتظم وإقامته يف بلد تلك املؤسسة املدة املطلوبة
لدراسته فيها .بلد املنشأ :البلد اليت تصدر عنها الشهادة غري الفلسطينية املطلوب معادلتها .املؤسسة :مؤسسة التعليم العايل غري
الفلسطينية.
مادة ()،
 - 1تشكل اللجنة العليا ملعادلة الشهادات بقرار من الوزير وتكون مدهتا سنتني قابلة للتجديد - ، .يتوىل أمني سر اللجنة تسجيل حماضر
ج لساهتا وقراراهتا ويقوم حبفظها وتبليغها لذوي العالقة ومتابعة تنفيذها كما يتوىل إعداد قوائم طلبات املعادلة وعرضها على اللجنة 2إضافة
ألي مهام أخرى يكلفه هبا رئيس اللجنة - 2 .تعقد اللجنة اجتماعاهتا بدعوى من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره ما ال يقل
عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراهتا بإمجاع احلضور - 4 .لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي
االختصاص واخلربة حلضور اجتماعاهتا لالستئناس برأيه يف املوضوعات املدرجة على جدول أعماهلا إن تطلب األمر ذلك - 1 .يصدر الوزير
التعليمات املتعلقة بتحديد بدل املكافآت اليت تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الوزارة وللخرباء وذوي االختصاص الذين تستعني هبم
اللجنة.
مادة ()2
 - 1إعداد وحتديد قوائم مبؤسسات التعليم العايل غري الفلسطينية اليت يتم االعرتاف هبا من قبل الوزارة واإلعالن عنها - ، .وضع األسس
واملعايري وآلية العمل ملعادلة الشهادات غري الفلسطينية واعتمادها من قبل الوزير - 2 .تشكيل جلان فرعية فنية ومتخصصة إذا اقتضى األمر
لدراسة كل ما يتعلق بالشهادة املطلوب معادلتها وترفع توصياهتا إىل اللجنة العليا الختاذ القرار املناسب حسب األصول - 4 .إصدار
القرارات املتعلقة مبعادلة الشهادات غري الفلسطينية - 1 .إلغاء أية وثيقة معادلة واإلعالن عن ذلك إذا ثبت :أ) عدم صحة املعلومات أو
الوثائق اليت اعتمدت سبباً للمعادلة .ب) ورود خطأ يف وثيقة املعادلة نفسها.

مادة ()4
 - 1يقدم طلب معادلة أية شهادة خطياً إىل الوزارة على النموذج املعد هلذه الغاية - ، .يرفق بطلب املعادلة صور عن الشهادات والوثائق
املطلوبة لغايات املعادلة مصدقة حسب األصول وللجنة احلق يف طلب أية وثيقة أو شهادة تراها ضرورية ألغراض املعادلة - 2 .للجنة احلق
يف التحقق من الوثائق أو املعلومات اليت تقدم إليها من أية جهة لغايات املعادلة - 4 .حيق للوزارة إحالة أي شخص يتقدم بطلب معادلة
إىل النيابة العامة إذا ثبت أنه قدم بيانات كاذبة أو وثائق ومستندات غري صحيحة أو مزورة - 1 .إذا قررت اللجنة رفض طلب املعادلة او
جاء قرارها خمالفاً ملا تضمنه الطلب أو مغايراً له فلمقدم الطلب تقدمي اعرتاض إىل اللجنة خالل ستني يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً2
وعلى اللجنة أن تبت يف االعرتاض املقدم خالل مدة ال تزيد عن ( )20ستني يوماً من تاريخ تقدميه 2وإذا مل يبت يف الطلب خالل املدة
املشار إليها أعاله يعترب الطلب مرفوض ضمنياً وملقدم طلب املعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى حمكمة العدل العليا.
مادة ()1
تسري األسس الواردة يف املواد ( )11- 2من هذا النظام على الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العايل الرمسية واملعرتف هبا غري
الفلسطينية سواء كانت عربية أو أجنبية.
مادة ()2
الدرجة اجلامعية األوىل اليت متنحها اجلامعات األعضاء العاملة يف احتاد اجلامعات العربية وكذلك الدرجة اجلامعية اليت تصدر عن اجلامعة
األمريكية يف بريوت والقاهرة ال حتتاج إىل معادلة وتعترب معادلة للدرجة اجلامعية األوىل اليت تصدرها اجلامعات الفلسطينية.
مادة ()7
شروط معادلة الشهادات التالية :أوالً :الدبلوم املتوسط - 1 :احلصول املسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادهلا
على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة - ، .الدراسة املنتظمة ملدة سنة دراسية واحدة أو سنتني دراستني أو ثالث سنوات دراسية 2وينص يف
وثيقة املعادلة على عدد سنوات الدبلوم - 2 .التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معرتف هبا لدى الوزارة .ثانياً :الدرجة
اجلامعية األوىل (البكالوريوس) - 1 :احلصول املسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادهلا على أن يتفق فرعها مع
حقل الدراسة - ، .االنتظام يف الدراسة املدة الالزمة لنيل الدرجة اجلامعية األوىل - 2 .التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية
معرتف هبا لدى الوزارة .ثالثاً :الدبلوم العايل - 1 :احلصول املسبق على الدرجة اجلامعية األوىل أو ما يعادهلا - ، .االنتظام يف الدراسة ملدة
ال تقل عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الدرجة اجلامعية األوىل - 2 .التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معرتف هبا لدى
الوزارة .رابعاً :الدرجة اجلامعية الثانية (املاجستري) - 1 :احلصول املسبق على الدرجة اجلامعية األوىل أو ما يعادهلا - ، .االنتظام يف الدراسة
ملدة ال تقل عن "السنة الدراسية الواحدة" بعد الدرجة اجلامعية األوىل - 2 .أن يكون حامل الدرجة قد حقق ما تطلبه اجلامعة من مواد
دراسية أو حبوث مكتوبة - 4 .جيوز للجنة النظر يف معادلة الدرجة اجلامعية الثانية دون اشرتاط احلصول على الدرجة اجلامعية األوىل إذا كان
نظام اجلامعة مينح الدرجتني األوىل والثانية 2وكان نظام الدراسة يف اجلامعة يسمح مبواصلة الدراسة للحصول على الدرجة اجلامعية الثانية
دون احلصول على الدرجة اجلامعية األوىل - 1 .التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معرتف هبا لدى الوزارة .خامساً :الدرجة
اجلامعية الثالثة (الدكتوراة) - 1 :احلصول املسبق على الدرجة اجلامعية األوىل أو الدرجة اجلامعية الثانية - ، .أن ال تقل عن الدراسة الالزمة

للحصول على الدرجة اجلامعية الثالثة عن سنتني دراسيتني بعد احلصول على الدرجة اجلامعية الثانية أو ثالث سنوات دراسية بعد احلصول
على الدرجة اجلامعية األوىل - 2 .االنتظام يف الدراسة املدة الالزمة لنيل هذه الدرجة يف ختصصات الطب وطب األسنان والصيدلة واهلندسة
ومدة ال تقل عن سنة دراسية للتخصصات األخرى - 4 .أن تكون الشهادة قد منحت بعد إجراء حبث علمي يف حقل التخصص- 1 .
التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معرتف هبا لدى الوزارة - 2 .يشرتط ملعادلة شهادة الدرجة اجلامعية الثالثة يف الطب وطب
األسنان ما يلي * :احلصول املسبق على شهادة (األرديناتورا) بعد دراسة ال تقل عن سنتني و احلصول على شهادة (االسبريانتورا) بعد
دراسة ال تقل عن ثالث سنوات شريطة االنتظام يف الدراسة طيلة املدة احملددة للدراسة يف كل منها خلرجيي أي مؤسسة من مؤسسات
التعليم العايل يف أي من مجهوريات االحتاد السوفييت السابق.
مادة ()1
يعترب احلد األدىن ملعادلة الشهادات هو الشروط الواردة يف املادة ( )7أعاله من هذا النظام وتتخذ اللجنة قراراهتا مبعادلة الشهادات
والدرجات العلمية 2على هذا األساس.
مادة()9
أ  -يطبق شرط احلصول على الثانوية العامة والوارد نصه يف املادة ( )7أعاله بعد نشر هذا النظام يف اجلريدة الرمسية 2ويستثىن من ذلك
الطلبة احلاصلون على الثانوية العامة قبل تاريخ 1912/9/1م ب  .1 -يطبق شرط االنتظام الوارد نصه يف املادة ( )7أعاله على مجيع
الطلبة الذين التحقوا للدراسة باخلارج بعد تاريخ 1912/9/1م .، .يطبق شرط االنتظام الوارد أعاله على مجيع الطلبة الذين التحقوا
باجلامعات العربية الرمسية األعضاء يف احتاد اجلامعات العربية لنيل الدرجات اجلامعية االوىل والثانية والثالثة بعد تاريخ ،001/1/1م .ج -
إذا درس الطالب لنيل شهادة الدبلوم العايل والدرجة اجلامعية الثانية يف املؤسسة التعليمية نفسها 2وكان نظام املؤسسة يسمح بذلك 2جيوز
احتساب مدة االنتظام يف الدراسة كما هو حمدد على هذه األسس 2سواء كانت هذه املدة أثناء دراسة الطالب الدبلوم العايل أو املاجستري2
على أن تعادل الشهادتان معاً بالدرجة اجلامعية الثانية .د  -إذا التحق الطالب لدراسة الدرجة اجلامعية الثانية أو الثالثة 2ونقل مع مواد
حسبت له وكان قد درسها يف بلد آخر 2فال جيوز أن يدخل يف احتساب مدة االنتظام يف الدراسة املطلوبة على هذه األسس تلك املدة
اليت قضاها للحصول على املواد احملسوبة أعاله 2وإمنا عليه االنتظام حسب هذه األسس يف املؤسسة التعليمية اجلديدة (اليت متنحه
الشهادة) .هـ  -ال تعادل أي شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة تعليمية مت احلصول عليها عن طريق االنتساب وال تشرتط االنتظام يف
الدراسة .و  -إذا كانت مدة االنتظام يف الدراسة الواردة يف املادة ( )7أعاله على هذه األسس لفصلني دراسيني غري متصلني 2جيوز للجنة
يف احلاالت اليت تقتنع هبا النظر يف معادلة الشهادة حسب األصول.
مادة ()10
معادلة الشهادات التالية :أ  -تعادل شهادات البكالوريوس يف تكنولوجيا اهلندسة  Engineering Technologyالصادرة عن
جامعات الواليات املتحدة األمريكية أو كندا بالدرجة اجلامعية األوىل يف اهلندسة التطبيقية .ب  -يعادل دبلوم اهلندسة الصادر عن
اجلامعات يف أملانيا  Dip –Ingبالدرجة اجلامعية األوىل يف اهلندسة 2ودبلوم اهلندسة الصادر عن كليات التعليم االختصاصي
( )Fachhochhachulcnيف أملانيا بالدرجة األوىل (البكالوريوس) يف اهلندسة التطبيقية .ج  -تعادل الدرجات التالية ()Laurea
الصادرة عن اجلامعات يف إيطاليا )Dipl – Ing( 2الصادرة عن اجلامعات يف هولندا )Ptychio( 2والصادرة عن اجلامعات يف اليونان2

بالدرجة اجلامعية األوىل مع ذكر التخصص .د  -تعادل الشهادات الصادرة عن اجلامعات أو مؤسسات التعليم العايل يف الدول االشرتاكية
سابقاً (روسيا 2أوكرانيا 2رومانيا  ...اخل) واليت مدة الدراسة فيها مخس سنوات بالدرجة اجلامعية األوىل 2سواء أكان مسمى شهادة دبلوم
اختصاص أم دبلوم الليسانس أم دبلوم تأهيل أو دبلوم ماجستري 2يف مجيع التخصصات على أن يكون الطالب قد أهنى سنة اللغة (السنة
التحضريية) يف بلد الدراسة ملدة "السنة الدراسة الواحدة" على األقل قبل التحاقه بالدراسة اجلامعية 2وعلى الطالب االلتزام باملدة الزمنية
املعتمدة لنيل الشهادة وال يقبل نظام الدراسة املكثف .هـ  -تعادل الشهادات العلمية الفرنسية على النحو التايل - 1 :تعادل الشهادات
املعاهد املهنية واألكادميية ( BTSو  )DUTنظام السنتني بعد شهادة البكالوريا بالدبلوم املتوسط ومدته سنتان - ، .تعادل شهادة
املعاهد املهنية واألكادميية ( BTSو  )DUTنظام الثالث سنوات بعد شهادة البكالوريا بالدبلوم املتوسط ومدته ثالث سنوات- 2 .
يعادل دبلوم التعليم اجلامعي العام ( )DEUGبالدبلوم املتوسط ومدته سنتان - 4 .تعادل شهادة الليسانس ومدة الدراسة الالزمة
للحصول عليها ثالث سنوات بعد شهادة البكالوريا بالدرجة اجلامعية األوىل - 1 .تعادل شهادة امليرتيز اليت يتم احلصول عليها بعد شهادة
دبلوم التعليم اجلامعي العام ودون احلصول على الليسانس بالدرجة اجلامعية األوىل - 2 .تعادل شهادة امليرتيز املسبوقة الليسانس بالدرجة
اجلامعية األوىل - 7 .يعادل دبلوم اهلندسة الصادر عن املعاهد اهلندسية العليا ( )Grandes Ecolesومدة الدراسة الالزمة للحصول
عليه مخس سنوات بعد شهادة البكالوريا بالدرجة اجلامعية األوىل - 1 .يعادل كل من دبلوم الدراسات املعمقة ( )DEAودبلوم التخصص
العايل ( )DEESوشهادة التخصص العليا ( )CESومدة الدراسة الال زمة للحصول على أي منها سنة بعد امليرتيز أو بعد دبلوم اهلندسة
بالدرجة اجلامعية الثانية - 9 .ال تعادل شهادة دكتوراه احللقة الثالثة بالدرجة اجلامعية الثالثة - 10 .تعادل شهادة دكتوراه الدولة بالدرجة
اجلامعية الثالثة 2كما تعادل شهادة دكتوراه النظام اجلديد اليت تسمى باسم اجلامعة املاحنة بالدرجة اجلامعية الثالثة.
مادة ()11
ال جيوز معادلة الدرجة اجلامعية األوىل يف ختصص الطب وطب األسنان إال إذا كانت دراسة جامعية متكاملة 2إذ ال جيوز أن يقوم خرجيو
كليات اجملتمع الفلسطينية وغري الفلسطينية باستكمال الدراسة للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف هذين التخصصني ويستثىن من
ذلك التخصصات األخرى.
مادة ()1،
ال جيوز النظر يف معادلة الشهادات يف األحوال التالية - 1 :شهادات الدورات التدريبية واخلربات مهما كانت مدهتا - ، .شهادة مزاولة
مهنة - 2 .شهادة دراسة جزئية غري منتهية بدرجة علمية - 4 .شهادة اختصاص أو عضوية 2وخصوصاًَ ما يتعلق يف حقل العلوم الطبية.
 - 1إذا كانت الدراسة للحصول على الشهادة تقل عن سنة دراسية على األقل.
مادة ()12
حتدد الوزارة قيمة رسوم معادلة الشهادات غري الفلسطينية من خالل طابع رمسي تصدره وزارة املالية 2وجيوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة املالية
تعديل قيمة هذه الرسوم كلما اقتضى األمر ذلك.
مادة ()14
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة ()11

مادة ()12
خيصه  -تنفي ذ أحكام هذا النظام 2ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
كل فيما ّ
على اجلهات املختصة كافة – ّ
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ ،002/0،/،2 :ميالدية .املوافق/،4 :حمرم 14،7 /هجرية .أمحد قريع (أبو عالء) رئيس جملس الوزراء

