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معادلة الشهادات الصادرة من مدارس  عن متطلبات تعريفيةنشرة 

 من خارج اململكة نبيةأج

           , دراستكم وأعمالكمتتمنى وزارة التربية و التعليم لكم التوفيق في   

  رجو و ت
ً
 حميدا

ً
 من رغبة الوزارة في رض الوطن . و ألى إلكم عودا

ً
انطالقا

 في مدارس التعليم العام باململكة وحتى الطالبجراءات قبول إتسهيل 

 الطالببما يضمن انتظام و في منتهى السرعة ميسرة وتكون اإلجراءات 

فإن الوزارة تقدم هذه النشرة و تأخير, أفي مدارسهم دون عوائق 

 جنبيةأن مدارس مملعادالت وقبول الوثائق الصادرة التعريفية بشروط ا

 .من خارج اململكة

 

     

          

 رة التربيةن إداـــا مـــــــاء ومصادقتهـــــــق األبنـــــــادات ووثائـــــــلى شهـــــل عو ـــــــالحص -1

 . في منطقتكم التعليمو 

ق ـــــــه يعادل الصف املستحـــــــاق االبن بـــــــدراس ي املراد إلحـــــــف الـــــــأن الص -2

     في صف دراس ي أدنى هـــــــضعحتى ال يتم و باململكة ,  / الطالبة للطالب

مما قد يتسبب  , اململكةفي مدارس  يستحقه ذيــأو أعلى من الصف ال

 . بالصف املناسب له عند عودته الطالب/الطالبةفي تأخر إلحاق 

في الدولة التي  املدارس املعتمدة حدأفي  الطالب/الطالبة التحاق -3

الوثائق الدراسية الصادرة من مدارس  نأحيث , الطالبيتواجد بها 
وع ـــــــالرجروري ــــــن الضــــــــذا مـــوله ,تقبل في المعادالت الغير معتمدة 

وهذا األمر  للملحقية الثقافية السعودية ملعرفة املدارس املعتمدة ,

 على مستقبل األبناءأيجب 
ً
  . ن يحظى بأهمية قصوى حرصا

    تا  
ً
ا
 أول

  .    
ً
ا
 أول

          

ًي
ا
 ا

 ةإجراءات مهمة قبل إحلاق األبناء مبدارس أجنبية خارج اململك  

   : من التأكديجب   : من التأكديجب   : من التأكد جيب
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 )ما عدا الصف الثالث ثانوي الدراسيةللصفوف معادلة وقبول الوثائق  

 :خارج اململكة الصادرة عن مدارس اجنبية  (أو ما يعادهلا 

بعد  الطالب/الطالبةرفاق الوثائق الدراسية التي تدل على نجاح إ -1

مصادقتها من امللحقية الثقافية بسفارة اململكة بنفس البلد الذي 

 صدرت منه تلك الوثائق.

سجل  وأ ةللطالب/الطالب امليالد ادةو شهأ ةـــن الهويورة مـــــــرفاق صإ -2

 املضمن فيها اسم الطالب.العائلة لألب 

على املوقع اإللكتروني  املوجودة تعبئة النماذج الخاصة باملعادالت -3

 وزارة التربية والتعليم : ل

https://www.moe.gov.sa/Arabic/pages/default.aspx 

سكن يو املحافظة التي أباملنطقة  لتربية و التعليمادارة إلى إالتوجه  -4

جراءات القبول في إاستكمال بقية حيث يتم الطالب / الطالبة بها 

 .و القبول  دارة / قسم االختباراتإ

 

             بالبعثة  االلتحاقلغرض شهادات نهاية املرحلة الثانوية معادلة            

 : لدراسة يف أي بلد أجنيبا وأ         أ

   فيالسعودية في مثل هذه الحالة يكتفى بتصديق امللحقية الثقافية     

إضافة الى الحصول على  ,الذي حصل منه على تلك الوثائقبلد النفس 

         ةــــــــــاململكالي بـــــم العــــن وزارة التعليـــــــا مـــــة معترف بهـــــن أي جامعـــــول مـــــقب

   ملثل هذه الحاالت. وال يتطلب ذلك إجراء معادلة
 

          

  .    
ً
ا
 ثانيا

  .    
ً
ا
 ثالثا
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من مدارس أجنبية خارج نهاية املرحلة الثانوية  معادلة شهادات 

  بالكليات أو اجلامعات السعودية  لغرض احلصول على قبول اململكة 

 او للغرض الوظيفي:

        ة ــــــب األنظمــبحسة ـــة الثانويـــة املرحلـــة نهايـــف شروط معادلـــتختل       

ين ـــــــنل ســـــــتقث الـــــــبحي ةـــــــمي باململكـــــــم التعليـــــــسلللا ـــــــوموازاتهة ـــــــالتعليمي

ة ـن تكون املدرسة معتمدة من الجهأسنة دراسية و 12 نع الدراسة

ق مقبولة ــالوثائ وأن تكون  ة,ـالدولة مكان الدراس املختصة في تعليمية ال

 جراءات املعادلةإويشترط إلكمال  , الدراسةكمال إفي الجامعات لغرض 

 ما يلي :

  .الثانوية املرحلة صفوف وثائق وجميع األصلية التخرج وثيقة إحضار (1

     الوزارة املختصة بالتعليمن تكون جميع الوثائق مصادق عليها من أ (2

 و جهة االعتماد في ذلك البلد.أ

  ةــــالثقافي ةــــامللحقي نــــم اــــعليه ادقــــمص قــــالوثائ عــــجمي ون ــــتك أن (3

 .  ةـــالسعودي ارةـــالسفــــــب

 و جواز السفر.أرفاق صورة من الهوية الوطنية إ (4

   ( 3فقرة )لها في الاملشار  –كمال النماذج الخاصة بطلب املعادلة إ (5

ً
ا
 .التربية و التعليم  وزارةو مراجعة  – من ثانيا

 ولالستفسار التواصل على :

 مباشر( 511) 4500103الهاتف / 

   1025أو  1011أو  1033(  تحويلة 511) 4544444الهاتف / 

 cer-equiv@moe.gov.saالبريد االلكتروني  
 

    متمنني للجميع التوفيق ،،،                                    

  .    
ً
ا
 رابعا
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 وكالة الوزارة للتعليم
 اإلدارة العامة لالختبارات والقبول

mailto:cer-equiv@moe.gov.sa

