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        هـ1442اإلصدار الثالث 
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 الرئيس لمعادلة المؤهالت والشهادات الصادرة من خارج المملكة:ابط الض

توىل وزارة تهـ القاضي باملوافقة على أن 9/3/1397وتاريخ  314رقم  اءالوزرهـ، وبناًء على قرار جملس 22/11/1420وتاريخ  3904/41وفق القرار الوزاري رقم 

ادرة من خارج اململكة ألغراض تكملة أي مؤهالت صلة الشهادات دون اجلامعية، وبناًء عليه فمعادلة مهمة معاد التعليمالتعليم العالي معادلة الشهادات اجلامعية وأن يبقى لوزارة 

دون  من الئحة الشهادات الدراسية (املادة الرابعة)للجنة املختصة وفق القرار الوزاري، ووفق اكون بعد أن حيصل املتقدم على وثيقة املعادلة من املؤسسة ت منشآتالتدريب يف 

 راسية دون اجلامعية لألغراض اآلتية:ت على أن "تنظر اللجنة يف معادلة الشهادات والوثائق الدهـ واليت نص1420القعدة  يف ذي التعليماملرحلة اجلامعية الصادر من وكالة وزارة 

 راحلها.مواصلة الدراسة جبامعات وكليات ومدارس ومعاهد التعليم على اختالف م .1

 التعاقد يف اجلهات احلكومية واملؤسسات العامة واخلاصة.التوظيف أو  .2

 ممارسة املهن احلرة. .3

 أي غرض آخر توافق عليه اللجنة. .4
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  الضوابط العامة لمعادلة المقررات 

 أن يكون المتدرب مقبوالً في إحدى المنشآت التدريبية بالمؤسسة. .1

 بالبرنامج التدريبي  هأثناء التحاقالمعادلة  طلبالمتدرب  يُقدم .2

طلوب معادلة مقرر أو الم التدريبي بها قبل االلتحاق بالبرنامج معترفجهة أن يكون المتدرب قد اجتاز المقرر أو المقررات بتقدير ال يقل عن جيد في  .3

 مقررات فيه.

 .لمطلوب معادلتهاألساسية للمقرر امن المهارات  %75قل عن تال المتدرب بنسبة  توافق المحتوى الذي تدرب عليه .4

 لمطلوب معادلتهامن المهارات األساسية للمقرر  %75يمكن معادلة أكثر من مقرر بمقرر واحد، إذا كان محتواها مجتمعة متوافقا بنسبة ال تقل عن  .5

 ر منها.أن تساوي الوحدات المعتمدة )الساعات المعتمدة( للمقرر المطلوب معادلته الوحدات المعتمدة للمقرر بالبرنامج أو أكث .6

 االلتحاق به. المطلوبالتدريبي  أال يقل مستوى الدخول للبرنامج الذي تدرب أو درس فيه المتدرب عن مستوى دخول البرنامج .7

من إجمالي  %30اإلنجليزية للغة أال تتجاوز نسبة الوحدات المعتمدة )الساعات المعتمدة( المعادلة بما فيها الساعات المعادلة للشهادات االحترافية وشهادات ا .8

 الساعات التدريبية للبرنامج التدريبي الملتحق به المتدرب.

 سنوات للمقررات التخصصية. خمسمعادلته له أكثر من المطلوب أال يكون قد مضى على اجتياز المتدرب المقرر  .9

 ال يُعادل المقرر أو المقررات أكثر من مرة في البرنامج المطلوب االلتحاق به. .10

 معادلته تظهر نتيجته ناجح دون درجة، وال تحسب ضمن المعدل التراكمي للمتدرب.المقرر المعتمدة  .11

 .أال تكون طلبات المعادلة لدورات تدريبية .12
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 المعادالت:جراءات إ
 بمقرراتأوالً: إجراءات معادلة المقررات 

 :اآلتي(، مرفقاً https://www.tvtc.gov.sa/rayat.htmlعبر منصة رايات ) نموذج طلب معادلة مقرراتيتقدم المتدرب بتعبئة  (1

 .معتمد األكاديميأو  جله التدريبيسـ -أ

 .جهة االختصاص للجامعات الخارجيةواعتماد  من الكلية أو الجامعة التي درس فيهاالمتدرب لمقررات التي درسها معتمد ل توصيف -ب

 تراجع المنشأة التدريبية اكتمال المرفقات (2

 اإلدارة العامة للمناهج طلب المعادلة.دراسة الطلب واعتماده من  (3

  ً  االحترافية المقررات للحاصلين على الشهادات معادلة: إجراءات ثانيا

من الشهادة  مرفقاً معه نسـخة معتمدة(، https://www.tvtc.gov.sa/rayat.htmlعبر منصة رايات ) نموذج طلب معادلة مقرراتيتقدم المتدرب بتعبئة  (1

 .االحترافية

 .تراجع المنشأة التدريبية اكتمال المرفقات (2

 .ياعتماد الشهادة من مركز التدرب اإللكترون (3

 المعادلة.اإلدارة العامة للمناهج طلب دراسة الطلب واعتماده من  (4
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