معادلة المؤهالت العلمية الخارجية
التعليمات واالرشادات
أوال :المصطلحات
 .1المملكة :مملكة البحرٌن
 .2الوزارة :وزارة التربٌة والتعلٌم
 .3الوزٌر :وزٌر التربٌة والتعلٌم بمملكة البحرٌن
 .4القسم :قسم االرشاد الجامعً وتقوٌم المإهالت العلمٌة األجنبٌة
 .5اللجنة الوطنٌة :هً لجنة مكونة من كفاءات اكادٌمٌة وعلمٌة أعضائها من خارج وزارة التربٌة والتعلٌم مشكلة بموجب
المرسوم بقانون رقم ( )19لسنة  1995تتولى تقوٌم ومعادلة المإهالت العلمٌة األجنبٌة وفقا لعدد من المعاٌٌر والضوابط.
 .6المإهل العلمً :كل وثٌقة علمٌة تمنح بعد كل دراسة منهجٌة ونظام تقوٌم مقنن معتمد من الدولة او مإسسة تعلٌمٌة معترف
بها ال تقل مدتها عن سنة بعد الحصول على شهادة الثانوٌة العامة او ما ٌعادلها تهدف الى منح درجة علمٌة اكادٌمٌة.
 .7تقوٌم مإهل علمً :عملٌة جمع معلومات كافٌة عن المإهل العلمً لدراستها.
 .8مع ادلة مإهل علمً :مقارنة المإهل ،بعد جمع المعلومات الالزمة عنه ،بآخر معترف به محلً ا أو دولً ا لتحدٌد ما إذا
كان ٌعادله أو ال ٌعادله أكادٌمٌا .
 .9مستندات :األوراق الثبوتٌة والوثائق التً تطلبها اللجنة.
 .11التسلسل األكادٌمً :تسلسل الدرجات العلمٌة األكادٌمٌة باعتبار شهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها شرطا للدرجة الجامعٌة
األولى ،واعتبار شهادة البكالورٌوس أو ما ٌعادلها شرطا بالنسبة للدرجتٌن الجامعٌتٌن الثانٌة والثالثة.
 .11إفادة التخرج المشروطة :إفادة التخرج المإقتة التً تفٌد بضرورة استكمال سنة االمتٌاز الخاصة بالتخصصات الطبٌة.
 .12نظام الدراسة :طرٌقة الدراسة التً اتبعها الطالب للحصول على المإهل العلمً (انتظام كلً او جزئً أو انتساب أو التعلٌم
المفتوح أو غٌرها).
 .13التخصصات الطبٌة :الطب البشري .وطب األسنان وغٌرها
 .14التخصصات الطبٌة المساندة :التمرٌض ،األشعة ،التحالٌل الطبٌة  ...وغٌرها
 .15معاٌٌر معادلة وتقوٌم المإهالت العلمٌة :الضوابط أو القواعد التً تتخذ أساسا لمعادلة المإهالت العلمٌة بحٌث تعٌن
اللجنة المختصة على إصدار توصٌتها بالمعادلة أو التقوٌم من عدمه.
 .16المإسسة ال تعلٌمٌة :هً الجامعة أو الكلٌة أو المعهد العالً الذي ٌقدم البرامج الجامعٌة األولى وبرامج الدراسات العلٌا.
 .17االنتظام فً الدراسة :تسجٌل الطالب تسجٌال رسمٌا فً مإسسة تعلٌم عالً والتحاقه بالدراسة فٌها وإقامته فً بلد تلك
المإسسة المدة المطلوبة لدراسته بها.
.18
.19
.21
.21
.22

السنة الدراسٌة :السنة التً ال تقل مدة الدراسة فٌها عن  30أسبوعا متصلة (فصلٌن متتالٌن أو ما ٌعادلهما من مقررات أو
ساعات معتمدة).
استمارة التفوٌض :هو مستند ٌفوض بموجبه الطالب الملحقٌة الثقافٌة أو الجامعة لالستفسار عن سجله األكادٌمً للتؤكد من
صحة مإهله العلمً.
الدرجة الجامعٌة األولى :درجة البكالورٌوس  /اللٌسانس أو ما ٌعادلها
الدرجة الجامعٌة الثانٌة :درجة الماجستٌر أو ما ٌعادلها
الدرجة الجامعٌة الثالثة :درجة الدكتوراه أو ما ٌعادلها

ثانيا :التعليمات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ٌتحمل صاحب الطلب مسإولٌة صحة البٌانات والمستندات المرفقة مسإولٌة شخصٌة ومباشرة.
ٌتم استالم الطلبات إلكترونٌا وال ٌتم استالم أي طلب بالطرٌقة التقلٌدٌة (الٌدوٌة).
التؤكد من وضوح المستندات المرفقة.
أن ٌتابع المراجع حالة الطلب عن طرٌق بوابة الحكومة اإللكترونٌة  bahrain.bhأو عن طرٌق الرابط المباشر:
Bahrain.bh/AAQa
ترجمة كافة المستندات المطلوبة لمعادلة المإهل إلى اللغة اإلنجلٌزٌة من جهة معتمدة فً حال حصول الطالب على
مإهل دراسً صادر بغٌر اللغة العربٌة أو اإلنجلٌزٌة.
سٌتم إلغاء الطلبات التً لم تستوفً جمٌع المستندات المطلوبة للمعادلة مباشرة.

ثالثا :الشروط والقواعد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12





أن ٌكون اسم الطالب فً الشهادة الحائطٌة مطابق لما هو وارد فً جواز سفره.
تقدٌم إفادة معادلة شهادة الثانوٌة العامة غٌر البحرٌنٌة من إدارة االمتحانات بوزارة التربٌة والتعلٌم.
تقدٌم إفادة ت حقق معادلة شهادة الثانوٌة العامة من المدارس الخاصة فً مملكة البحرٌن من إدارة التعلٌم الخاص بوزارة التربٌة
والتعلٌم.
تقدٌم جمٌع مستندات المإهالت السابقة للمإهل المراد معادلته لتحقٌق شرط التسلسل األكادٌمً.
أن تعتمد الشهادات الصادرة من الجامعات الخاصة بمملكة البحرٌن من إدارة التقٌٌم والمتابعة باألمانة العامة لمجلس التعلٌم العالً
بوزارة التربٌة والتعلٌم..
أن تعتمد المإهالت األكادٌمٌة السابقة للمإهل المراد معادلته الصادرة من خارج مملكة البحرٌن معتمدة من اللجنة الوطنٌة لتقوٌم
المإهالت العلمٌة.
ال تقبل إفادة التخرج إذا كانت مشروطة.
ٌحق للجنة الوطنٌة أن تطلب من صاحب العالقة تقدٌم مستندات إضافٌة تراها ضرورٌة لتقٌٌم المإهل العلمً المراد معادلته.
على الطلبة الحاصلٌن على درجة الماجستٌر والدكتوراه إٌداع البحث او الرسالة فً اإلدارة العامة للمكتبات بالمنامة واستخراج
إفادة بذلك.
تلغى الطلبات التً لم ٌتم استكمالها بعد مرور ثالثة أشهر من ابالغ المراجع بالمستندات الناقصة المطلوبة لمعادلة المإهل العلمً.
ٌحق للمراجع التظلم من القرار الوزاري المعتمد خالل ٌ 60وم من استالمه.
الطلبات التً ال تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنٌة لتقوٌم المإهالت العلمٌة األجنبٌة هً:
الشهادات الحرفٌة (المهنٌة) أو الدورات تدرٌبٌة.
المإهالت الصادرة عن المإسسات التعلٌمٌة غٌر معتمدة أو فروعها غٌر
معتمدة.
الشهادات الصادرة من مإسسات تعلٌمٌة داخل مملكة البحرٌن.
الشهادات الصادرة من المإسسات األجنبٌة بالتعاون مع معهد البحرٌن
للدراسات المصرفٌة والمالٌة BIBF

 .13أن ٌكون الطالب قد أكمل ثالث او أربع سنوات دراسٌة للحصول على الدرجة الجامعٌة األولى (البكالورٌوس).
 .14أن ٌكون الطالب قد أكمل مدة ال تقل عن سنة دراسٌة للحصول على الدرجة الجامعٌة الثانٌة (الدبلوم العالً والماجستٌر).
 .15أن ٌكون الطالب قد أكمل ماال ٌقل عن ثالث سنوات دراسٌة بعد البكالورٌوس للحصول على الدرجة الجامعٌة الثالثة (الدكتوراه)

