معادلة المؤهالت العلمٌة الخارجٌة
المستندات المطلوبة
المستندات والوثائق المطلوبة لمعادلة المؤهالت العلمٌة مكونة من جزأٌن:
أوال :المستندات األساسٌة المطلوبة لمعادلة جمٌع المؤهالت العلمٌة ( الدبلوم  /البكالورٌوس /الماجستٌر  /الدبلوم العالً  /الدكتوراه):
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جواز السفر
بطاقة الهوٌة
إفادة تخرج الثانوٌة العامة البحرٌنٌة او ما ٌعادلها مصدقة من قبل الجهة المختصة بوزارة التربٌة والتعلٌم (لخرٌجً الثانوٌة
غٌر البحرٌنٌة او المدارس الخاصة) باإلضافة للشهادة االصلٌة.
شهادة التخرج الحائطٌة الخاصة بالمؤهل المراد معادلته أو إفادة تخرج صادرة من عمادة القبول والتسجٌل فقط لحدٌثً
التخرج مصدقة من قبل الجهات الرسمٌة (وزارة الخارجٌة وسفارة مملكة البحرٌن) بالدولة المانحة للمؤهل.
كشف درجات تفصٌلً لجمٌع السنوات الدراسٌة معتمد من عمادة القبول والتسجٌل بالمؤسسة التعلٌمٌة المانحة للمؤهل.
النسخة األصلٌة للمؤه ل السابق للمؤهل المراد معادلته وقرار المعادلة إن كان صادرا عن مؤسسة تعلٌمٌة أجنبٌة خارج مملكة
البحرٌن.
فً حال معادلة مواد من مؤسسة تعلٌمٌة أخرىٌ ،رفق كشف الدرجات الخاص بتلك المواد معتمد ا من عمادة القبول
والتسجٌل بالمؤسسة التعلٌمٌة األولى.
إفادة نظام الدراسة (انتظام كلً أو جزئً أو انتساب أو التعلٌم المفتوح أو غٌرها) معتمدة من عمادة القبول والتسجٌل
بالمؤسسة التعلٌمٌة (عدا خرٌجو دول مجلس التعاون والعراق واألردن فً جمٌع التخصصات ،وخرٌجو التخصصات الطبٌة
والطبٌة المساندة والتخصصات الهندسٌة للدرجة الجامعٌة األولى فً مصر).
فً حال وجود قرار وزاري لمؤهل سابق ترفق نسخة منه ولٌس من داعً إلرفاق المستندات الخاصة به.

ٌ .11رجى طباعة استمارة التفوٌض للبلد المانح للمؤهل وارفاقها فً الطلب كالتالً:
 استمارة التفوٌض باللغة اإلنجلٌزٌة (برٌطانٌا ،الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،استرالٌا ،كندا)
 استمارة التفوٌض باللغة الفرنسٌة (فرنسا)
 .11رسالة تطلب معادلة المؤهل العلمً من إحدى الوزارات أو الهٌئات الحكومٌة (لغٌر البحرٌنٌٌن ،ولمنتسبً وزارة الداخلٌة
،القٌادة العامة لقوة دفاع البحرٌن ،جهاز األمن الوطنً ،الحرس الوطنً) وٌجوز النظر فً طلبات البحرٌنٌٌن غٌر المنتسبٌن
لتلك الجهات بشرط موافقة الجهات المخولة بذلك.
 .12فً حالتً الماجستٌر والدكتوراه:
 ترفق إفادة معتمدة من عمادة القبول والتسجٌل توضح التالً:
 للدول العربٌة :تارٌخ التسجٌل والمناقشة للرسالة وأسماء األساتذة المشرفٌن والممتحنٌن
الداخلٌن والخارجٌن فً لجنة المناقشة .
 للدول األجنبٌة :وإفادة معتمدة من القبول والتسجٌل توضح تارٌخ البدء واالنتهاء من الرسالة
 إٌداع نسخة من البحث أو الرسالة العلمٌة فً اإلدارة العامة للمكتبات بوزارة التربٌة والتعلٌم بالمنامة وإرفاق إفادة
اإلٌداع فً النظام.

ثانٌا :المستندات اإلضافٌة المطلوبة حسب كل مؤهل:
 .1درجة الدبلوم العادي والبكالورٌوس (الدرجة الجامعٌة األولى):
 .1استكمال كافة المستندات الواردة فً (أوال)
 .2إفادة توضح النسبة المئوٌة للثانوٌة العامة لطلبة التخصصات الطبٌة (الطب البشري وطب األسنان) فقط.
 .3إفادة تثبت اجتٌاز السنة التمهٌدٌة (إن وجدت).
 .4ارفاق البكالورٌا الدولٌة أو الدبلوما االمرٌكٌة (إن وجدت)
 .5إذا كان البكالورٌوس برنامج تكمٌلً:
 ترفق شهادة الدبلوم الحائطٌة وكشف الدرجات معتمدة من (عمادة القبول والتسجٌل بالمؤسسة التعلٌمٌة) أو إفادة
المعادلة من التعلٌم العالً (للجامعات الخاصة).
 .6بالنسبة لطلبة التخصصات الطبٌة المساندة :ترفق الخطة الدراسٌة ،ووصف المقررات ،وإفادة تبٌن عدد الساعات العملً
والنظري.
 .2درجة الدبلوم العالً والماجستٌر (الدرجة الجامعٌة الثانٌة):
 .1استكمال كافة المستندات الواردة فً (أوال)
 .2إذا كان الماجستٌر برنامج تكمٌلً :ترفق شهادة الدبلوم العالً (بعد البكالورٌوس) إذا كان مكمال للبكالورٌوس مصدقة من قبل
الجهات الرسمٌة (وزارة الخارجٌة والسفارة) بالدولة المانحة للمؤهل وال تقبل إفادات التخرج المشروطة.
 .3فً حال حصول الطالب على درجة البكالورٌوس من داخل مملكة البحرٌن ترفق الشهادة الحائطٌة مع إفادة المعادلة من التعلٌم
العالً للجامعات الخاصة.
 .3درجة الدكتوراه (الدرجة الجامعٌة الثالثة):
 .1استكمال كافة المستندات الواردة فً (أوال)
 .2فً حال حصول الطالب على درجة البكالورٌوس أو الماجستٌر من إحدى الجامعات الخاصة داخل مملكة البحرٌن ترفق
الشهادة الحائطٌة مع إفادة المعادلة من التعلٌم العالً.
 .3فً حالة الدراسة برسالة فقط ترفق إفادة معتمدة من القبول والتسجٌل بالتخصص العام لمؤهل الدكتوراه فً حال عدم ذكر
التخصص فً الشهادة الحائطٌة.

