( ع  .العنزي)

نشرة تعريفية عن متطلبات معادلة الشهادات الصادرة من مدارس
أجنبية من خارج اململكة
تتمنى وزارة التربية و التعليم لكم التوفيق في دراستكم وأعمالكم ,
ً
ً
ً
و ترجو لكم عودا حميدا إلى أرض الوطن  .وانطالقا من رغبة الوزارة في
تسهيل إجراءات قبول الطالب في مدارس التعليم العام باململكة وحتى
تكون اإلجراءات ميسرة وفي منتهى السرعة وبما يضمن انتظام الطالب
في مدارسهم دون عوائق أو تأخير ,فإن الوزارة تقدم هذه النشرة
التعريفية بشروط املعادالت وقبول الوثائق الصادرة من مدارس أجنبية
من خارج اململكة.
.

ا
أولً

إجراءات مهمة قبل إحلاق األبناء مبدارس أجنبية خارج اململكة
جيب التأكد من  :يجب التأكد من  :يجب التأكد من :
 -1الحصـ ـ ـول ع ـ ـلى شهـ ـ ـادات ووثائـ ـ ـق األبنـ ـ ـاء ومصادقتهـ ـ ـا م ـن إدارة التربية
والتعليم في منطقتكم .
 -2أن الصـ ـ ـف الـ ـ ـدراس ي املراد إلحـ ـ ـاق االبن بـ ـ ـه يعادل الصف املستحـ ـ ـق
للطالب  /الطالبة باململكة  ,حتى ال يتم وضعـ ـ ـه في صف دراس ي أدنى
أو أعلى من الصف ال ـذي يستحقه في مدارس اململكة  ,مما قد يتسبب
في تأخر إلحاق الطالب/الطالبة بالصف املناسب له عند عودته .
 -3التحاق الطالب/الطالبة في أحد املدارس املعتمدة في الدولة التي
يتواجد بها الطالب ,حيث أن الوثائق الدراسية الصادرة من مدارس
غير معتمدة ال تقبل في المعادالت ,وله ـذا م ـ ـ ـن الض ـ ـروري الرجـ ـ ـوع
للملحقية الثقافية السعودية ملعرفة املدارس املعتمدة  ,وهذا األمر
ً
يجب أن يحظى بأهمية قصوى حرصا على مستقبل األبناء .
( ع  .العنزي)
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ا
ً
ثانيا

معادلة وقبول الوثائق للصفوف الدراسية (ما عدا الصف الثالث ثانوي
أو ما يعادهلا ) الصادرة عن مدارس اجنبية خارج اململكة :

-1

-2
-3

-4

إرفاق الوثائق الدراسية التي تدل على نجاح الطالب/الطالبة بعد
مصادقتها من امللحقية الثقافية بسفارة اململكة بنفس البلد الذي
صدرت منه تلك الوثائق.
إرفاق صـ ـ ـورة من الهوي ـة أو شهادة امليالد للطالب/الطالبة أو سجل
العائلة لألب املضمن فيها اسم الطالب.
تعبئة النماذج الخاصة باملعادالت املوجودة على املوقع اإللكتروني
لوزارة التربية والتعليم :
https://www.moe.gov.sa/Arabic/pages/default.aspx
التوجه إلى إدارة التربية و التعليم باملنطقة أو املحافظة التي يسكن
بها الطالب  /الطالبة حيث يتم استكمال بقية إجراءات القبول في
إدارة  /قسم االختبارات و القبول.

.

ا
ً
ثالثا

معادلة شهادات نهاية املرحلة الثانوية لغرض االلتحاق بالبعثة
أ

أو الدراسة يف أي بلد أجنيب :

في مثل هذه الحالة يكتفى بتصديق امللحقية الثقافية السعودية في
نفس البلد الذي حصل منه على تلك الوثائق ,إضافة الى الحصول على
قب ـ ـول م ـ ـن أي جامع ـ ـة معترف به ـ ـا مـ ـ ـن وزارة التعليـ ـم الع ـ ـالي باململكـ ـ ـ ـة
وال يتطلب ذلك إجراء معادلة ملثل هذه الحاالت.

( ع  .العنزي)
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ا
ر ً
ابعا

معادلة شهادات نهاية املرحلة الثانوية من مدارس أجنبية خارج
اململكة لغرض احلصول على قبول بالكليات أو اجلامعات السعودية
او للغرض الوظيفي:

تختل ـف شروط معادل ـة نهاي ـة املرحل ـة الثانوي ـة بحس ـب األنظم ـ ـة
التعليميـ ـ ـة وموازاتهـ ـ ـا للسلـ ـ ـم التعليـ ـ ـمي باململكـ ـ ـة بحيـ ـ ـث التقـ ـ ـل سنـ ـ ـين
الدراسة عن 12سنة دراسية وأن تكون املدرسة معتمدة من الجهـة
التعليمية املختصة في الدولة مكان الدراسـة ,وأن تكون الوثائ ـق مقبولة
في الجامعات لغرض إكمال الدراسة  ,ويشترط إلكمال إجراءات املعادلة
ما يلي :
 )1إحضار وثيقة التخرج األصلية وجميع وثائق صفوف املرحلة الثانوية.
 )2أن تكون جميع الوثائق مصادق عليها من الوزارة املختصة بالتعليم
أو جهة االعتماد في ذلك البلد.
 )3أن تكـ ـون جميـ ـع الوثائـ ـق مصـ ـادق عليهـ ـا مـ ـن امللحقيـ ـة الثقافيـ ـة
ب ـ ـالسف ـارة السعودي ـة .
 )4إرفاق صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.
 )5إكمال النماذج الخاصة بطلب املعادلة – املشار لها في الفقرة ()3
ا
ثانيا – و مراجعة وزارة التربية و التعليم .
من ً
ولالستفسار التواصل على :
الهاتف  )511( 4500103 /مباشر
الهاتف  )511( 4544444 /تحويلة  1033أو  1011أو 1025
البريد االلكتروني cer-equiv@moe.gov.sa
متمنني للجميع التوفيق ،،،
وكالة الوزارة للتعليم
اإلدارة العامة لالختبارات والقبول
( ع  .العنزي)
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