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كلمة
وزير الرتبية والتعليم العايل
لقد كان للحراك اللبناين عىل مدى السنني ونتيجة انفتاح اللبناين عىل العامل
تنوع الشهادات األجنبية يف لبنان .ما دفع إىل رضورة مالقاة ذلك
األثر الواضح يف ّ
تسهل معادلة الشهادات األجنبية بالشهادات اللبنانية فتشكلت لذلك جلنة
بقوانني ّ
للمعادالت يف لبنان من أهدافها تسهيل التكامل الدرايس بني لبنان املغرتب ولبنان
املقيم .وقد جاءت الظروف األمنية التي عاشها لبنان منذ السبعينات لتدفع باجتاه
تسهل عىل الطالب اللبنانيني يف اخلارج والعائدين منهم إمكانية إكامل
قوانني جديدة ّ
دراستهم يف بلدهم األم ،فكان القانون .37/92
ومع عودة االستقرار وعودة العديد من اللبنانني من اخلارج ،أخذت أعداد
املعامالت تضغط عىل جلنة املعادالت يف الوزارة ما دفعنا للتحرك ،والعمل عىل
فتم إنجاز مرشوع
التخفيف من معاناة املواطنني الراغبني يف احلصول عىل املعادلةّ ،
أرشفة املعادالت رقميا ون ّفذ مرشوع شفافية املعادالت الذي أتى مسامهة من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ومن مكوناته إصدار هذا الكتاب الذي جييب عىل أسئلة
ويتم حاليا تطوير موقع عىل األنرتنت يسهل التواصل بني املواطنني
املواطنني كافةّ ،
وجلنة املعادالت كام يسهل عملية تقديم طلبات املعادلة لتخفيف املعاناة ،ومشقة
السؤال عن كيفية تنظيم الطلب ،إىل األوراق الالزمة ،إىل الرسوم الواجب دفعها
تكبد عناء الذهاب إىل الوزارة ملرات عدّ ة.
واجلهة التي ترعى ذلك ،من دون ّ

إن هذا الدليل يمثل جزءا من اخلطة الرتبوية التي تعمل الوزارة حاليا عىل
ترسع.
تنفيذها بالرسعة الالزمة ومن دون ّ
وزير الرتبية والتعليم العايل
د .حسن منيمنة
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كلمة مدير عام الرتبية ورئي�س جلنة املعادالت
لقد واجهت ،منذ أن توليت اإلدارة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،كام هائال من
األسئلة واالستفسارات من داخل لبنان وخارجه حول معادالت الشهادات األجنبية .طلبت
من أمينة رس جلنة املعادالت اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل تدوينها وتدوين اإلجابة عنها
يف سجل خاص  .لقد كان مهي دائام التخفيف من معاناة ذلك العدد الكبري من املواطنني الذين
يصطفون أمام مكاتب جلنة املعادالت ،وهم ال يعلمون متاما ما جيب عليهم فعله لإلرساع
بانجاز معاملتهم ،بينام كان املوظفون ،رغم عددهم املتواضع ،يعملون بجهد مضاعف
للتخفيف من هذه املعاناة.
أمام هذه املعطيات اجلديدة التي أفرزهتا احلرب ،ورغبة اللبنانيني يف التع ّلم يف أي مكان
وجدوا فيه ،قامت الوزارة بزيادة عدد العاملني يف أمانة رس جلنة املعادالت كحل آين ورسيع
ضمن اإلمكانات املتاحة ،بينام أ ّدت مكننة العمل اإلداري إىل زيادة إنتاجية اإلدارة وختفيف
أسئلة املواطنني.
وقد جعلت من هذا املوضوع مهي وسؤايل األول يف اجتامعايت مع كافة املؤسسات غري
احلكومية الداعمة وخاصة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عرب مجعية آمديست ،فكان لنا
من ثمرة تعاوننا ،مرشوع “الشفافية يف املعادالت” لتسهيل هذه العملية .إذ قمنا بتدريب
املوظفني عىل استخدام الكومبيوتر وخلقنا موقعا عىل االنرتنت يسهل عىل املواطنني يف لبنان
وخارجه مراجعة ومعرفة ما جيب القيام به إلنجاز معامالهتم والتخفيف من معاناهتم .ويف
خطوة سباقة تؤكد شغف هذه الوزارة بالتعامل بشفافية مع املراجعني ،سنسعى يف املستقبل
ّ
ليتمكن املراجعون من تقديم طلبات املعادلة ومالحقة مراحل
القريب إىل تطوير هذا املوقع،
سريها من خالل شبكة االنرتنت .إن هذا املرشوع يالقي مرشوعا آخر تم إنجازه هذا العام
وال ّ
ويكمله وهو مرشوع أرشفة املعادالت .
يقل أمهية عنه
ّ
الكتيب بطريقة األسئلة واألجوبة تسهيال لقراءته عله يو ّفر عىل
لقد أردنا أن يطبع هذا
ّ
املراجعني الكثري من التساؤالت ،وسوف نقوم بتوزيعه عىل كافة املؤسسات الرتبوية الرسمية
واخلاصة يف لبنان وعىل السفارات اللبنانية يف اخلارج.
مدير عام الرتبية ورئيس جلنة املعادالت

فادي يرق
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مقدمة
لقد حرصت اجلمعية الرتبوية لتطوير املعلوماتية  EAID -منذ تأسيسها عىل العمل
مع املؤسسات من أجل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة أبناء الشعب
اللبناين وقد جاء يف أحد أهداف اجلمعية “إصدار املطبوعات واملجالت لنرش األبحاث
والدراسات التي ختدم أهداف اجلمعية» ،وال يقترص عمل اجلمعية عىل هذا العمل فقط بل أن
اجلمعية تقوم بدعم مرشوع سكول نت الرامي إىل تشجيع الطالب عىل إبراز مواهبهم وعىل
البحث العلمي من خالل شبكة األنرتنت وإصدار الدراسات وغريها.
وملا شهد لبنان تناميا يف طلب املعادلة للشهادات األجنبية ،كان ال بدّ من مواجهة ذلك
بتطوير وإصالح طرق ووسائل عمل املوظفني وتسهيل مراجعات أصحاب املعامالت،
من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما يوجب تطوير القدرات التقنية
للعاملني يف أمانة رس جلنة املعادالت .وتسهيال ملهمة طالبي املعادلة يف لبنان واخلارج ،كان ال
بدّ من إجياد إطار لتمكني أصحاب املعامالت من معرفة كيفية احلصول عىل املعادلة وتبسيط
هذه العملية والتخفيف من معاناهتم ومعاناة املوظفني يف آن مع ًا .وملا كانت جلنة املعادالت
قد ابدت رغبة يف تطوير عملها وجتاوبت مؤسسة آميديست مع هذه الرغبة فقد كان جلمعيتنا
رشف القيام هبذه املهمة.
هلذا قامت اجلمعية الرتبوية لتطوير املعلوماتية بدعم وتشجيع من معايل وزير الرتبية
والتعليم العايل الدكتور حسن منيمنة ومدير عام الرتبية األستاذ فادي يرق وبمسامهة كبرية
من أعضاء جلنة املعادالت ،وبالتعاون مع أمينة رس جلنة املعادالت ،اآلنسة سهيال طعمه،
التي قامت بتأمني الوثائق واملعلومات الالزمة ،وبدعم مادي ومعنوي من الوكالة األمريكية
الكتيب وخلق موقع الكرتوين
للتنمية الدولية  USAIDعرب مؤسسة آمديست ،بإصدار هذا
ّ
بترصف اجلميع خلدمة الرتبية ولبنان.
عىل األنرتنت لوضعهام ّ
الكتيب معلومات عن جلنة املعادالت ،أسئلة شائعة مع أجوبتها ،وكيفية
يتضمن هذا
ّ
ّ
سري املعاملة واملصطلحات العائدة للرتبية وللمعادالت .لقد وضعت نصوص هذا الكتاب
باللغات العاملية الثالث :العربية واالنكليزية والفرنسية خلدمة طالبي املعادلة ،وسوف يتم
توزيعه عىل كافة املؤسسات الرتبوية يف لبنان وكذلك عىل السفارات اللبنانية يف العامل ليكون
مرجعا يستفاد منه.

رئيس اجلمعية الرتبوية لتطوير املعلوماتية
عبدو يمّين
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جلنة املعادالت
	•نبذة تاريخية

لقد كان للبنان منذ فرتة طويلة جلنة معادالت ،لعبت وال تزال دورا يف تطوير إطار وطني
هو الوحيد املعرتف به من قبل الدولة اللبنانية كمرجع للحصول عىل االعرتاف بالشهادات
ومعادلة املستويات التعليمية يف خمتلف املجاالت (التعليم العام والتعليم العايل والتعليم املهني
والتقني) .وقد تشكلت هذه اللجنة بموجب املرسوم رقم  9355الصادر يف العام .1962
ويف العام  ،1997صدر مرسوم آخر قىض بتشكيل جلنتني منفصلتني للمعادالت :واحدة هتتم
باملعادالت يف التعليم العام ما قبل اجلامعي واألخرى هتتم بمعادالت التعليم العايل.

	•ملاذا جلنة املعادالت؟
◌
◌
◌
◌
◌
◌

نظرا:
◌الحرتام حرية التعليم
◌لوجود قطاعني للتعليم :العام واخلاص ،والتقني واأل كاديمي
◌لتنوع نظم التعليم املعرتف هبا رسميا يف لبنان وهي :النظام التعليمي األمريكي،
والنظام التعليمي الفرنيس ونظام البكالوريا الدولية
◌للحراك األكاديمي للبنانيني ألسباب أمنية واقتصادية وثقافية
◌للعدد الكبري لغري اللبنانيني الذين اختاروا لبنان إلمتام دراستهم يف مستويات
التعليم كافة
◌لعدد املؤسسات اجلامعية اخلاصة املتزايد يف لبنان

	•دور جلنة املعادالت

تعنى جلنة املعادالت للتعليم ما قبل اجلامعي بام ييل:
◌ ◌تقييم نظم التعليم املختلفة والشهادات بالنسبة للنظام التعليمي اللبناين (عدد
سنوات الدراسة ،عدد املقررات ،واملحتوى األكاديمي والثقايف)
◌ ◌االعرتاف الكامل أو اجلزئي بالدراسة التي حصل عليها أصحاب املؤهالت
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األجنبية

◌ ◌تقييم الدراسة املكتسبة ،وبالتايل تقديم معادلة كلية أو جزئية ّ
متكن صاحبها
من متابعة التع ّلم أو احلصول عىل املستوى املؤهل للعمل
◌ ◌حتديد املسالك بني التعليم التقني والتعليم األكاديمي

◌ ◌منح األجانب أو اللبنانيني الذي يعيشون يف لبنان ،أو يف اخلارج إذنا بمواصلة
دراستهم يف املدارس الرسمية أو اخلاصة يف لبنان ،وذلك حسب أحد أنظمة
التعليم املعتمدة رسميا يف لبنان أو للتسجيل يف مؤسسات التعليم العايل
(اجلامعة اللبنانية أو اجلامعات واملعاهد اخلاصة) يف هذه احلالة يستفيد هؤالء
من اإلعفاء من املنهج اللبناين ،ولكن ،ليس من اللغة العربية ،كام هو شائع بني
الناس.

	•عمل اللجنة

1 .1تقييم النظم التعليمية:

تستند اللجنة يف تقييمها عىل دراسة مقارنة لنظام التعليم اللبناين مع:

◌
◌
◌
◌
◌
◌

◌الربامج الصادرة عن السلطات املختصة يف البلدان املعنية باملعادلة؛
الوزارات املعنية (الرتبية ،التعليم العايل) ،واملؤسسات التعليمية ...
◌برامج اجلامعات املحلية و األجنبية
◌التواصل مع املراكز الثقافية للبلدان املعنية ،واملؤسسات املسؤولة عن
تطبيق ،أو اعتامد هذه النظم
◌وثائق منظمة اليونسكو
◌النصوص القانونية
◌االتفاقات والربوتوكوالت الثقافية

2 .2أنواع القرارات:
	-

أالقرارات العامة

◌ ◌تتخذ اللجنة قرارات عامة بشأن بعض الشهادات وبرامج التدريب
املمنوحة من الدول العربية واألجنبية
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◌ ◌يتم التصديق عىل هذه القرارات من قبل وزير الرتبية والتعليم العايل،
وتنرش يف اجلريدة الرسمية
◌ ◌تعطى املعادلة جلميع حاميل هذه الشهادات وبرامج التدريب
بقرارات املعادلة االسمية أو االعرتاف بالدراسات ومنح املعادلة

-

◌
◌

◌
◌
◌
◌
◌

-

تقوم اللجنة بدراسة امللف :
◌عىل املستوى القانوين (االمتثال للنصوص القانونية  :القوانني واملراسيم
والقرارات اخلاصة واملؤسسات املعرتف هبا رسميا)
◌عىل املستويات األكاديمية  :بالنسبة لنظام التعليم اللبناين أو نظم التعليم
األجنبية.
وعىل هذا األساس يمكن للجنة:
◌إعطاء معادلة الشهادة األجنبية بالشهادة اللبنانية املقابلة هلا.
◌منح معادلة جزئية أو مرشوطة .
◌الطلب من أصحاب العالقة تأمني بعض الوثائق اإلضافية التي تسمح هلم
باحلصول عىل املعادلة يف وقت الحق .
◌قبول نقل املقررات بني جامعة وأخرى جلهة دراسة صف الفرشمن .
◌عدم منح املعادلة ،ويف هذه احلالة ،يمكن لصاحب العالقة طلب اعادة
نظر خطي ًا.
جالقرارات املتعلقة بالتعليم املهني

تعمل اللجنة من خالل بعض القرارات عىل:
الفنية) والتعليم
◌ ◌حتديد املسالك بني التعليم املهني والتقني (شهادة البكالوريا ّ
األكاديمي من أجل االنتساب إىل التعليم العايل األكاديمي .إن جلنة املعادالت
هي املرجع الذي يعطي االفادة التي حتدد االختصاص اجلامعي الذي حيق
لطالب املعادلة دراسته أو الصف الذي يمكنه االنتساب اليه من مرحلة
التعليم الثانوي.
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�أ�سئلة و�أجوبة
•ما هي املعادلة؟

◌ ◌املعادلة هي املستند الذي حيدّ د قيمة الدراسة التي متت ضمن نظام تعليمي ،يف
لبنان أو اخلارج ،مغاير للنظام الرسمي اللبناين.

•هل عليك معادلة شهادتك ،نعم أم ال؟

◌
◌
◌
◌

… …نعم !
… …إذا كنت قد درست يف اخلارج وترغب يف :
◌مواصلة دراستك يف التعليم األسايس ،أو التعليم الثانوي يف لبنان
◌متابعة الدراسة يف التعليم العايل يف لبنان
◌متابعة الدراسة يف التعليم املهني يف لبنان
◌العمل يف لبنان

إذا كنت قد درست يف لبنان:
◌ ◌لديك جنسية أجنبية وتريد متابعة أحد الربامج التعليمية املسموح هبا قانونا يف لبنان.
◌ ◌و أنك ترغب يف االنتقال من التعليم املهني والتقني إىل التعليم الثانوي األكاديمي.
◌ ◌أولديك بكالوريا فنية وترغب يف متابعة الدراسة يف التعليم العايل.

… …كال !
◌ ◌إذا كنت قد درست يف اخلارج يف مرحلة التعليم األسايس(املرحلة االبتدائية)
من الصف األول حتى السادس ضمنا ،وتريد متابعة الدراسة حسب املنهج
اللبناين.

•هل تصلح مجيع الشهادات للمعادلة ؟

… …كال
املختصة يف
◌ ◌إذا كانت شهادتك غري ممنوحة من الوزارات والسلطات احلكومية
ّ
البلد املانح للشهادة.
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◌ ◌إذا كانت شهادتك ناجتة عن دورات تأهيل مهني.

•ما هي الشهادات غري القابلة للمعادلة؟
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌

تكون الشهادة غري قابلة للمعادلة يف احلاالت التالية:
◌إفادات التسجيل يف املدارس اخلاصة أو الرسمية غري املرفقة بنتيجة هنائية
للدراسة.
◌الشهادات أو اإلفادات بالعالمات التي ال تغطي العام الدرايس الكامل
◌النسخ عن اإلفادات غري املمهورة من قبل املؤسسات التعليمية ،أو السلطات
احلكومية املسؤولة عن الدراسة
◌الوثائق املزورة ،أو املستندات التي حتتوي عىل عيوب ناجتة عن التغيري ،أو
التصحيح ،أو الشطب
◌وثائق التعليم املرتبطة بربامج غري معرتف هبا من قبل السلطات الرسمية
احلكومية ،أو غريها
◌وثائق التعليم املمنوحة من قبل مؤسسة تعليمية غري معتمدة من قبل السلطات
الرسمية احلكومية
◌إفادات التدريب املهني التي ليست جزءا من مقررات دبلوم التعليم الرسمي
◌الوثائق املرسلة عن طريق الفاكس ،أو الربيد اإللكرتوين.
◌التع ّلم عن بعد بواسطة اإلنرتنت
◌إفادات التدريب املهني التي ليست جزءا من مقررات دبلوم التعليم
الرسمي.

•ما هي الرشوط اإلضافية ملنح معادلة الشهادات

متنح املعادلة لشهادات خترج إذا كانت تستويف الرشوط اإلضافية التالية :
◌ ◌أن تكون الشهادة قد منحت بعد تسلسل درايس متواصل ال يقل عن  12سنة
دراسية واهنيت بنجاح يف التعليم األسايس والثانوي*.أن تكون الشهادة،
أو الدبلوم تسمح باالنتساب اىل التعليم العايل ،أو اجلامعي يف بلد منشأ
الشهادة.
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◌ ◌ترفق الشهادة بوثيقة تثبت اإلنتساب.

حاالت خاصة  :إذا كنت الجئا ،أو طالب جلوء عليك أن تقدّ م ما ييل:
◌ ◌بطاقة تؤكد وضعك كالجئ( ،صادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني)
◌ ◌الوثائق املدرسية التي لديك
◌ ◌إن جلنة املعادالت ،وبعد ّ
تأكدها من صدقية احلالة ،يمكنها البحث عن
البدائل املناسبة لظروف طالب املعادلة.

•ماذا يعني التع ّلم خارج املدارس؟

◌ ◌إهنا حالة التعلم يف املنزل ،أو خارج املدرسة وتعرتف هبا املؤسسات الرتبوية،
وبالتايل اهليئات املختصة ويف هذه احلالة ،يكون للطالب أو الطالبة بطاقة
عالمات هنائية موقعة من قبل املدرسة ،وبالتايل من قبل السلطات احلكومية،
مثال :نظام  CNEDيف فرنسا أو نظام  Commanditeيف كندا أو نظام التع ّلم
املنزيل ( )Home Schoolingيف الواليات املتحدة األمريكية.
◌ ◌

•هل يمكن االعرتاف بالتع ّلم خارج املدارس؟

… …نعم،
◌ ◌يف حال كانت وزارة الرتبية أو السلطات الرتبوية املختصة يف البلد تعرتف
هبا.
◌ ◌يف حال كان الطالب حائزاعىل عالمات هنائية مصدقة من املدرسة أو من
اجلهات املختصة.

•البكالوريا الفرنسية مع أو من دون إذن بمتابعة منهج أجنبي؟

إن الربوتوكول املو ّقع يف العام  1994مع اجلمهورية الفرنسية أعطى احلق ألي
طالب لبناين أو أجنبي أن يتابع ،يف لبنان أو خارجه ،الربنامج الفرنيس واحلصول
عىل املعادلة اللبنانية إذا كان:
11

◌ ◌قد أكمل  12عاما من التعليم (من الصف األول إىل الصف النهائي متتالية
بنجاح)
◌ ◌حاصال عىل الشهادة املتوسطة اللبنانية ،أو ما يعادهلا
◌ ◌أو لديه إعفاء من املنهاج اللبناين

•إذا كنت حائزا عىل معادلة للبكالوريا ،يمكنني االنتساب إىل نقابة
املحامني؟

◌ ◌حيق ذلك فقط للبنانيني احلائزين عىل معادلة البكالوريا الفرنسية.

•هل يمكن متابعة الدراسة حسب النظام التعليمي الربيطاين  IGCSEو
 GCEيف لبنان؟
◌
◌
◌
◌

… …كال،
◌لكن يمكن معادلة شهادة  GCEإذا ّمتت الدراسة يف اخلارج ،وإذاكان الطالب
قد نجح:
◌عىل األقل يف  12سنة دراسية
◌وحصل عىل مخس درجات  O levelيف  IGCSEودرجتني  A levelأو أربع
درجات  ASيف GCE
◌إن مواد اللغة الثانية يف مستويي  O levelو  A levelال حتسب للمعادلة.

•هل يعفى الطالب الذين لدهيم صعوبات تع ّلمية من املنهاج اللبناين؟

◌ ◌إن الصعوبات التعليمية ال تعفي من دراسة املنهج اللبناين وال تعطي بالتايل
احلق باالنتساب إىل املنهج األجنبي.

12

كيف تتم املعادلة؟
تتم املعادلة عىل ثالثة مراحل:
* حتضري امللف
* تقديم امللف

* استالم املعادلة

�أوال :حت�ضري امللف
•ما هي املستندات التي جيب تقديمها إىل جلنة املعادالت؟

لكي تتمكن من احلصول عىل معادلة الشهادات ،أو اإلفادات املدرسية عليك
تقديم التايل:

 :1الوثائق اإلدارية:

◌ ◌إخراج قيد رسمي مع نسخة عنه أو جواز السفر مع نسخة عنه ،أو بطاقة اهلوية
مع نسخة عنها
◌ ◌إثبات إقامة مصدّ قة حسب األصول (إفادة اإلقامة  ،البطاقة اخلرضاء ،تأشرية
دخول  ،شهادة من السلطات املختصة (األمن العام أو وزارة الداخلية أو
السفارة أو القنصلية يف بلد اإلقامة حمدّ د فيها تاريخ الدخول واخلروج أو مدة
اإلقامة)
◌ ◌الرسوم املتوجبة

 -طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف

 -طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية

 -طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلة

يتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌ ◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
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; ;مالحظةّ :
يفضل أن تكون الطوابع من فئتي األلف لرية واخلمسة آالف لرية لبنانية
 : 2املستندات الدراسية:
◌ ◌بطاقات العالمات اخلاصة بالسنوات الدراسية الثالث األخرية تربز فيها
النتيجة النهائية بشكل واضح (الرتفيع  ،إعادة الصف أو إكامل
◌ ◌شهادة املرحلة التكميلية أو الثانوية معطاة من السلطات املختصة (وزارة،
منظمة دولية)...،
◌ ◌بيان بالعالمات النهائية للدبلوم

◌ ◌باإلضافة إىل ذلك ،فإن أية وثيقة تثبت احلقوق التي تنشئها الشهادة

◌ ◌حلاملها جلهة متابعة الدراسة اجلامعية يف البلد الصادرة عنه ّ ،
متكن اللجنة
من حتديد نطاق املعادلة ومداها عىل نحو اكاديمي حمدّ د( .خاصة بالنسبة
للفرشمن).
◌ ◌كل الوثائق الدراسية واإلدارية املذكورة أعاله جيب أن تكون أصلية
ومصدقة حسب األصول مرفقة ب صورة  A4لكل منها.

•ماذا يعني التصديق حسب األصول؟

◌
◌
◌
◌
◌

الوثائق الصادرة من خارج لبنان:
جيب أن تكون اإلفادة األصلية والنسخة موقعتني من قبل:
◌املوظف املختص يف البالد التي تم فيها إكامل الدراسة (وزارة أو إدارة
خمتصة)...
◌السفارة اللبنانية يف بلد الدراسة
◌وزارة اخلارجية يف بلد الدراسة
◌وزارة اخلارجية اللبنانية
◌الوثائق الصادرة من داخل لبنان
جيب أن تكون اإلفادة األصلية والنسخة موقعتني من قبل:
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املخول بالتوقيع.
◌ ◌مسؤول املدرسة
ّ
◌ ◌املسؤول املختص يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان (املنطقة الرتبوية
أو مصلحة التعليم اخلاص يف الوزارة) للمصادقة عىل توقيع مدير املدرسة
ووضع التلميذ يف سجالت وزارة الرتبية والتعليم العايل للتحقق من صحة
هذه الوثائق

•ترمجة املستندات:

		 أ  -هل جيب ترمجة املستندات إىل اللغة العربية؟

◌ ◌ليست هناك حاجة لرتمجة املستندات الصادرة باللغتني :الفرنسية و االنكليزية،
لكن جيب ترمجة املستندات املطلوبة إذا كانت صادرة يف أية لغة أخرى

		ب  -كيفية ترمجة املستندات

يف لبنان :
◌ ◌من قبل مرتجم حملف
◌ ◌جيب أن يظهر النصف األول خلتم وتوقيع املرتجم عىل الوثيقة األصلية،
والنصف اآلخر عىل الوثيقة املرتمجة.
◌ ◌جيب التصديق عىل ختم املرتجم لدى املرجع املختص يف وزارة العدل
اللبنانية (املحكمة البدائية).
خارج لبنان :
◌ ◌من قبل مرتجم حملف يف البلد الذي كنت قد أهنيت فيه دراساتك
◌ ◌جيب أن يظهر النصف األول خلتم وتوقيع املرتجم عىل الوثيقة
األصلية،والنصف اآلخر عىل الوثيقة املرتمجة.
◌ ◌جيب املصادقة عىل توقيع املرتجم يف وزارة اخلارجية يف البلد حيث ّمتت
الرتمجة.
◌ ◌جيب أن يتم التصديق عىل توقيع مسؤول وزارة اخلارجية من قبل السفارة،
أو القنصلية اللبنانية يف ذلك البلد
◌ ◌أخريا التصديق من قبل وزارة اخلارجية يف لبنان.
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ثانيا :تقدمي امللف
•أين تودع مل ّفك؟

◌ ◌لدى مكتب أمانة رس جلنة املعادالت يف الطابق الثاين من مبنى وزارة الرتبية
والتعليم العايل .
◌ ◌أو عن طريق الربيد من قبل رشكة Liban Post

•متى تودع مل ّفك؟

◌ ◌نصيحتنا بأن تودع مل ّفك متى أصبح مكتمال ،وال تنتظر اللحظة األخرية (قبل
هناية شهر ايلول من كل عام)
◌ ◌أيام االثنني ،الثالثاء ،األربعاء واخلميس من العمل الفعيل من الساعة التاسعة
صباحا حتى الواحدة من بعد الظهر
◌ ◌كل يوم عن طريق Liban Post

•من يمكنه تقديم الطلب؟

◌ ◌يقدّ م طلب املعادلة باسم صاحب العالقة ومن قبله شخصيا
◌ ◌أو من قبل ويل أمره املذكور يف فقرة سابقة.

تتم اإلجراءات أو معاجلة الطلبات؟
•كيف ّ

بالنسبة اىل صاحب العالقة

◌ ◌حيدد هذا الطلب الغرض من تقديمه (الدراسة ،العمل)...

◌ ◌تقدّ م مجيع الوثائق املطلوبة املذكورة أعاله (الرتمجة إذا لزم األمر) والقادرة
عىل رشح الوضع الدرايس ملقدّ م الطلب (قائمة السنوات الدراسية
وتقييامهتا ونتائجها النهائية )...ومعلومات حول املؤهالت املطلوب
االعرتاف هبا
◌ ◌احلصول عىل إيصال

بالنسبة اىل امانة رس جلنة املعادالت

يستند تقييم جلنة املعادالت إىل املعلومات املتوافرة لدهيا عند تقديم الطلب
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ويتم تقييم امللف من قبل جلنة املعادالت ضمن املراحل التالية:
◌ ◌التح ّقق من صحة الوثائق املقدمة من قبل املدرسة

◌ ◌احلصول عىل تأكيد موافقة املؤسسة التعليمية ،وكذلك موافقة السلطات
املسؤولة يف النظام املدريس حيث متت الدراسة (راجع التصديقات  6و )7
◌ ◌حتديد مستوى الدراسة ضمن نظام التعليم الذي تنتمي إليه

◌ ◌مراجعة الوثائق الصادرة عن السلطات املسؤولة عن النظام املدريس يف
بلد الدراسة ،واآلراء الصادرة عن جلان التقييم عىل الصعيد العاملي
◌ ◌إقامة مقارنة مع املعايري املدرسية اللبنانية

ثالثا :ا�ستالم املعادلة
•متى يمكن استالم امللف؟

يرسل امللف بواسطة الربيد يف املوعد الوارد عىل االيصال.
◌ ◌ َ

•من يمكنه استالم امللف؟

◌ ◌صاحب العالقة أو أحد أولياء أمره.
◌ ◌يربز مستند تعريف عن هويته وحيرض الطوابع االمريية املتوجبة ليستلم
املعادلة.

•كيف نعمل للحصول عىل نسخة ثانية ،أو صورة طبق األصل عن إفادة
املعادلة؟

◌ ◌عن طريق أمانة رس جلنة املعادالت مع إلزامية اصطحاب اإلفادة األصلية
للمعادلة مع الطلب.
◌ ◌بواسطة الربيد عن طريق إرفاق قرار املعادلة األصيل مع الطلب.

•كيف يمكنك استعادة وثائقك األصلية ؟
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◌ ◌من املفضل اسرتدادها مع حصولك عىل قرار املعادلة.

•ما العمل لو كان القرار الصادر عن جلنة املعادالت ال يرضيك؟
آلية مراجعة

َ
رس جلنة املعادالت عن االسباب التي أخذهتا
◌ ◌
يمكنك االستفسار من امانة ّ
اللجنة بعني االعتبار حني اختذت هذا القرار .
◌ ◌كام يمكنك التقدم بطلب إىل اللجنة من اجل إعادة النظر يف قرارها.

•خريطة سري املعاملة :
ملف مقدّ م إىل أمانة رس لجنة املعادالت

اللجنة ال متنح
املعادالت

ملف غري كامل
طلب وثائق إضافية

ملف كامل
دراسة لجنة املعادالت
للملف
اتخاذ القرار االيجايب
إفادة املعادلة

مالحظة :سوف يمكنك الحق ًا متابعة سري املعامالت عىل موقع املعادالت عىل
االنرتنت http://www.equiv.mehe.gov.lb :
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الإعفاء من املنهج اللبناين و�أنواع املعادالت
•ملاذا تدريس املناهج األجنبية يف لبنان؟

◌ ◌احلراك األكاديمي للبنانيني بني لبنان وبلدان اهلجرة وذلك ألسباب أمنية
واقتصادية وثقافية
◌ ◌العدد الكبري من غري اللبنانيني الذين اختاروا لبنان للدراسة يف مجيع مستويات
التعليم.حيث توجد يف بعض األحيان صعوبة يف متابعة برنامج الدراسة ضمن
املنهج اللبناين عىل صعيد حمتوى الربنامج واللغة

◌

		
		
		

•ما هي الربامج األجنبية التي يمكن تدريسها قانونا يف لبنان؟

◌باإلضافة إىل املنهج اللبناين املعمول به يف التعليم الرسمي واخلاص ،نجد أن
هناك متابعة لثالثة مناهج غري لبنانية ،وهي مسموحة فقط للتعليم اخلاص
ومنظمة من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان هبدف ّ
التأكد من جودهتا
وهذه املناهج هي:
 املنهج الفرنيس، منهج البكالوريا الدولية، -برنامج اهلاي سكول املعمول به يف الواليات املتحدة األمريكية.

•أي مدرسة يمكنها تدريس املناهج غري اللبنانية؟
◌
◌
◌
◌

ملتابعة منهج البكالوريا الفرنسية عىل املدرسة:
◌أن تكون مسجلة رسميا يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان
◌التوأمة مع املدارس الفرنسية ملتابعة منهج البكالوريا الدولية عىل املدرسة:
◌أن تكون مسجلة رسميا يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان
◌أن يكون لدهيا نفس رشوط املوافقة التي هي للمدارس املسموح هلا يف البلد
الذي يمنح الشهادة
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◌ اإلذن اخلاص من منظمة البكالوريا الدولية  IBOمع موافقة وزارة الرتبية
باملبارشة يف تدريس هذه البكالوريا ملتابعة املنهج األمريكي  HSDعىل املدرسة
أن تكون:
◌ ◌معرتف ًا هبا من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل

◌ ◌بام أنه ال توجد حتى اآلن أي هيئة اعتامد أو هيئة دولية ،فإنه يمكن ،نظريا،
ألي مدرسة ،معرتف هبا من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل ،تعليم الربنامج
األمريكي.

•الشهادة وعدد سنوات الدراسة.

الشهادة بعد إمتام دراسة اثنتي عرشة سنة متتالية وبنجاح،

◌ ◌أن تكون الشهادة صادرة عن جهة حكومية ،أو من قبل املنظمة املسؤولة وذات
الصفة.

•ما هي الشهادات التي متنحها هذه الربامج؟

◌ ◌البكالوريا الفرنسية ()BF
◌ ◌البكالوريا الدولية ()IB
◌ ◌شهادة اهلاي سكول يف هناية الصف الثاين عرش(.)HSD

» »مالحظة :ال يمكن ألية إفادة مدرسية أن تعطي اإلذن بمتابعة التعليم العايل
خارج الرشوط املذكورة أعاله .و لضامن جودة ومستوى التعليم يف هذا النظام،
أصدرت وزارة الرتبية والتعليم العايل القوانني التي تتطلب الرشوط التالية:

◌ ◌عىل الطالب أن يكون قد نجح يف صف الفرشامن ( 30رصيد ًا نصف سنوي
أو  45رصيد ًا ربع سنوي) يف جامعة معرتف هبا من قبل وزارة الرتبية والتعليم
العايل ومسموح هلا قانونا متابعة هذا الصف (عودة إىل قائمة اجلامعات)
◌ ◌وقد حصل عىل العالمة املطلوبة للنجاح من قبل جلنة املعادالت المتحانات
 SATو . SAT SUBJECT TEST
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•من يمكنه أن يعفى من املنهج اللبناين ومن يستطيع االستفادة من االعفاء؟

◌ ◌يمكن ألي طالب متابعة أحد الربامج األجنبية املعتمدة قانونا ورسميا يف لبنان
رشط أن يكون قد حصل سابقا عىل إعفاء من املنهج اللبناين وأن يكون:
* لبناني ًا من الذين درسوا يف اخلارج (القانون)73/29
* غري لبناين أو من اللبنانيني الذين لدهيم جنسية أجنبية والذين درسوا يف
اخلارج أو يف لبنان

•هل يمكن جلميع اللبنانيني الذين يعيشون يف اخلارج احلصول عىل اإلعفاء؟

◌ ◌كال ،فالقانون  73/29حيدّ د الرشوط كام ييل:

عىل املستوى اإلداري
◌ ◌عىل الطالب وويل أمره تقديم دليل عىل اإلقامة يف البلد  ،حيث أهنى دراسته.

		
◌

◌

◌

◌

عىل املستوى الدرايس
◌الطالب يف مرحلة التعليم األسايس :من الصف األول األسايس إىل الصف
السادس األسايس أو ما يعادهلا عليه تقديم بطاقات عالماته لثالث سنوات
متتالية تفيد بأنه قد أهنى دراسته بنجاح يف مدرسة معرتف هبا يف اخلارج.
◌يف الصف السابع من مرحلة التعليم األسايس أو ما يعادله ،عىل الطالب تقديم
بطاقات عالماته لثالث سنوات متتالية تفيد بأنه قد أهنى دراسته بنجاح يف
مدرسة معرتف هبا يف اخلارج
◌يف الصفني الثامن والتاسع من مرحلة التعليم األسايس أو ما يعادهلام ،عىل
الطالب تقديم بطاقات عالماته لسنتني متتاليتني تفيد بأنه كان ناجحا ومن
مدرسة معرتف هبا قانونا.
◌يف الصفوف :األول والثاين والثالث من مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادهلا،
عىل الطالب تقديم بطاقات عالماته لسنتني متتاليتني تفيد بأنه كان ناجحا يف
مدرسة معرتف هبا يف اخلارج.
تدرس هبا.
» »مالحظة :يعفى الطالب من الربنامج اللبناين وليس من اللغة العربية ،أو املواد التي ّ

21

�أملنهج التعليمي اللبناين و املعادالت:
أ -أملنهج التعليمي اللبناين:
◌ ◌الروضة

◌ ◌التعليم األسايس:

		
		
		

 احللقة األوىل احللقة الثانيةالشهادة املتوسطة

		
		
		
		

 السنة األوىل الثانوية السنة الثانية الثانوية السنة الثالثة الثانويةالشهادة الثانوية

		
		
		
		

 السنة األوىل الثانوية السنة الثانية الثانوية السنة الثالثة الثانويةالشهادة الثانوية املهنية

◌ ◌املرحلة الثانوية:

◌ ◌املرحلة الثانوية املهنية:

ب  -املعادالت:

1 -1معادلة الصفوف ملتابعة املنهج اللبناين
 املستندات املطلوبة

◌ ◌ال يطلب من التالمذة يف احللقتني :االوىل والثانية من التعليم االسايس الصف
األول األسايس حتى الصف السادس األسايس القادمني من اخلارج والراغبني
بمتابعة املنهج اللبناين معادلة هذه الصفوف
◌ ◌أما ابتداء من الصف السابع فاملستندات املطلوبة هي:
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◌
◌
◌

◌

 الوثائق اإلدارية

◌جواز سفر الطالب أو الطالبة و جواز سفر ويل األمر.
◌إثبات اإلقامة خالل كامل فرتة الدراسة مع صورة.
◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
 املستندات الدراسية

◌ ◌إفادة بالسنوات الدراسية الثالث األخرية تتضمن العالمات والنتيجة النهائية
مصادق عليها حسب األصول مع صورة ( )A4عنها
◌ ◌شهادة ثانوية
◌ ◌إفادة بالعالمات مرفقة مع الشهادة

2 -2أ -معادلة الصفوف ملتابعة الدراسة حسب املنهج األجنبي للطالب
اللبنانيني أو األجانب القادمني من اخلارج
◌
◌
◌

◌

 الوثائق اإلدارية

◌جواز سفر الطالب أو الطالبة و جواز سفر ويل األمر.
◌إثبات اإلقامة خالل كامل فرتة الدراسة مع صورة.
◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
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 املستندات الدراسية

◌ ◌إفادة مدرسية بمتابعة ثالث سنوات املرحلة االبتدائية هي من مرحلة التعليم
االسايس ،أو سنتني متتاليتني من مرحلة التعليم األسايس أو املرحلة الثانوية
يف اخلارج مصادق عليها حسب األصول مع صورة عنها
◌ ◌النتيجة النهائية للصف األخري مصادق عليها حسب األصول مع صورة عنها
◌ ◌الشهادة املتوسطة.

	-2ب-معادلة الصفوف ملتابعة الدراسة حسب املنهج األجنبي للطالب
األجانب املقيمني يف لبنان.
◌
◌
◌

◌

 الوثائق اإلدارية

◌جواز سفر الطالب أو الطالبة و جواز سفر ويل األمر.
◌إثبات اإلقامة خالل كامل فرتة الدراسة مع صورة.
◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
 املستندات الدراسية

◌ ◌إفادة مدرسية عن آخر ثالث سنوات مصادق عليها حسب األصول من
املناطق الرتبوية مع صورة ( )A4عنها
◌ ◌النتيجة النهائية للصف األخري مصادق عليها حسب األصول
◌ ◌معادلة الـ  Bacاللبنانية للطالب الذين مل يمتحنوا يف الدولة

3 -3أ-معادلة البكالوريا الفرنسية بالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب اللبنانيني
واالجانب املقيمني يف لبنان:
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◌
◌
◌
◌

 املستندات الدراسية

◌الشهادة األصلية مصادق عليها حسب األصول مع صورة عنها .
◌إفادة أصلية بالعالمات عن البكالوريا الفرنسية مصادق عليها حسب األصول
مع صورة عنها.
◌كشف عالمات بالسنوات الدراسية الثالث السابقة لنيل الشهادة مصادق
عليه حسب األصول مع صورةعنه .
◌الشهادة املتوسطة او ما يعادهلا مع صورة عنها.
 الوثائق اإلدارية

◌ ◌جواز سفر الطالب أو الطالبة و جواز سفر ويل األمر مع صورة عنه.
◌ ◌إثبات اإلقامة خالل كامل فرتة الدراسة مع صورة مع صورة عنها.

	-3ب-معادلة البكالوريا الفرنسية بالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب
اللبنانيني واألجانب القادمني من اخلارج
 املستندات املطلوبة:

◌ ◌أنظر رقم  6ص .31

4 -4أ-معادلة البكالوريا الدولية بالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب
األجانب املقيمني يف لبنان.

 الوثائق اإلدارية

◌ ◌جواز سفر الطالب أو الطالبة رشط أن يكون ساري الصالحية عند إيداع
املعاملة مع صورة عنه أو بطاقة اهلوية اللبنانية اجلديدة ،أو بيان قيد إفرادي
للطالب أو الطالبة حامل أو حاملة اجلنسية اللبنانية مع صورة عنها..
◌ ◌بطاقة إقامة الطالب ،أو الطالبة الصادرة عن األمن العام اللبناين مع صورة عنها
◌ ◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف25

◌
◌
◌
◌

 طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
◌كشف عالمات بالسنوات الدراسية الثالث السابقة لنيل الشهادة مع صورة عنه.
◌إفادة متابعة الدراسة حسب املنهج األجنبي مرفقة بإفادة نجاح يف الصف
التاسع األسايس مصادق عليها حسب األصول مع صورة عن كل منهام.
◌الشهادة  IB DIPLOMAمصادق عليها حسب األصول مع صورة عنها.

	-4ب  -معادلة البكالوريا الدولية بالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب
األجانب املقيمني خارج لبنان.
 املستندات املطلوبة:

◌ ◌أنظر رقم  6ص .31

5 -5أ -معادلة الفرشمن بالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب املقيمني يف لبنان:
 الوثائق اإلدارية

◌ ◌جواز سفر الطالب ،أو الطالبة رشط أن يكون ساري الصالحية عند إيداع
املعاملة
◌ ◌بطاقة إقامة الطالب ،أو الطالبةاألجانب املقيمني يف لبنان الصادرة عن األمن
العام اللبناين أو بطاقة اهلوية اللبنانية اجلديدة ،أو بيان قيد إفرادي للطالب أو
الطالبة حامل أو حاملة اجلنسية اللبنانية مع صورة عنها.
◌ ◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلة26

يتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌ ◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
◌
◌
◌
◌
◌
◌

 املستندات الدراسية

◌كشف عالمات بسنوات الدراسة الثالث السابقة لنيل الشهادة مع صورة عنه.
◌إفادة إعفاء من املنهج اللبناين.
◌إفادة بإهناء صف الفرشمن من اجلامعة ،أو املعهد املرخص له تدريس هذا
الصف .
◌إفادة بعالمات  SATو SAT SUBJECT TEST
◌إفادة بعالمات صف الفرشمن  30رصيد ًا نصف سنوي أو  45رصيد ًا ربع
سنوي مصادق عليها حسب ألصول مع صورة عنها
◌إفادة متابعة الدراسة حسب املنهج األجنبي مرفقة بإفادة نجاح يف الصف
التاسع األسايس مصادق عليها حسب األصول مع صورة عن كل منهام.

	-5ب -معادلة الفرشمن بالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب املقيمني خارج
لبنان:
◌
◌
◌

◌

 الوثائق اإلدارية

◌جواز سفر الطالب ،أو الطالبة و ويل أمره رشط أن يكون ساري الصالحية
عند إيداع املعاملة مع صورة ()A4
◌بطاقة إقامة الطالب ،أو الطالبةاألجانب املقيمني يف لبنان الصادرة عن األمن
العام اللبناين مرفقة بتواريخ اخلروج و الدخول إىل األرايض اللبنانية
◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
27

◌
◌
◌
◌

 املستندات الدراسية

◌كشف عالمات بسنوات الدراسة الثالث السابقة لنيل الشهادة مع صورة
عنه.
◌إفادة للسنوات الثالث األخرية ( للصفوف التالية.)12-11-10:
◌الشهادة الثانوية.
◌إفادة بعالمات صف الفرشمن  30رصيد ًا نصف سنوي مصادق عليها من
قبل الـ AMIDEAST

6 -6معادلة شهادة ثانوية أجنبية بالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب اللبنانيني
واألجانب القادمني من اخلارج.
◌
◌
◌

◌

 الوثائق اإلدارية

◌جواز سفر ويل أمر الطالب ،أو الطالبة
◌إثبات اإلقامة خالل كامل فرتة الدراسة مع صورة ( )A4عنهام
◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
 املستندات الدراسية

◌ ◌كشف عالمات بسنوات الدراسة الثالث السابقة لنيل الشهادة مع صورة
عنه.
◌ ◌إفادة للسنوات األربع األخرية ( للصفوف التالية.)12-11-10:
◌ ◌الشهادة الثانوية املمنوحة من مدرسة معرتف هبا من قبل الدولة و التي تتضمن
 12سنة دراسية ناجحة.
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7 -7معادلة شهادة ثانوية أجنبية  GCEبالشهادة الثانوية اللبنانية للطالب
اللبنانيني واألجانب القادمني من اخلارج.
◌
◌
◌

◌

 الوثائق اإلدارية

◌جواز سفر الطالب ،أو الطالبة و ويل أمره.
◌بطاقة إقامة الطالب ،أو الطالبةاألجانب املقيمني يف لبنان الصادرة عن األمن
العام اللبناين مرفقة بتواريخ اخلروج و الدخول إىل األرايض اللبنانية
◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
 املستندات الدراسية

◌ ◌كشف عالمات بسنوات الدراسة الثالث السابقة لنيل الشهادة مع صورة
عنه.
◌ ◌إفادة للسنوات األربع األخرية ( للصفوف التالية.)12-11-10-9:
◌ ◌الشهادة األصلية IGCSE 5 O Level and GCE 2 A Level or 4 AS Level :
مصادق عليها حسب األصول من الـ ( BRITISH COUNCILمع صورة
عنها)مالحظة  :ال حتتسب مواد اللغات املعروفة باللغة الثانية

8 -8معادلة البكالوريا الفنية ( )BTحتديد مسالك التعليم متهيد ًا لالنتساب
للتعليم العايل
 الوثائق اإلدارية

◌ ◌جواز سفر الطالب،أو الطالبة أو بيان قيد إفرادي للطالب ،أو الطالبة مع صورة
عنه أو بطاقة اهلوية اللبنانية اجلديدة للطالب ،أو الطالبة مع صورة عنها.
◌ ◌إثبات اإلقامة للطالب األجانب املقيمني يف لبنان خالل كامل فرتة الدراسة
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مع صورة عن كل منهام

 املستندات الدراسية

◌ ◌شهادة البكالوريا الفنية مصادق عليها حسب األصول مع صورة ( )A4عنها

9 -9معادلة الشهادة الثانوية الزراعية.
◌
◌
◌

◌

 الوثائق اإلدارية

◌بيان قيد إفرادي للطالب أو الطالبة مع صورة عنه أو بطاقة اهلوية اللبنانية
اجلديدة للطالب أو الطالبة مع صورة عنها
◌بطاقة إقامة الطالب ،أو الطالبةاألجانب املقيمني يف لبنان الصادرة عن األمن
العام اللبناين مرفقة بتواريخ اخلروج و الدخول إىل األرايض اللبنانية
◌الرسوم املتوجبة
 طابع بقيمة  1000لرية لبنانية يلصق عىل طلب فتح امللف طوابع بقيمة  25000لرية لبنانية للحصول عىل إفادة املعادلة األصلية طابع بقيمة  10000لرية لبنانية لكل نسخة عن إفادة املعادلةيتضمن االسم الكامل  ،العنوان  ،الدراسات والغرض من
◌تعبئة طلب املعادلة
ّ
املعادلة (متابعة الدراسة أو العمل)
 املستندات الدراسية

◌ ◌الشهادة األصلية مع كشف عالمات مصادق عليها من وزارة الزراعة مع
صورة عن كل منهام
◌ ◌الشهادة املتوسطة األصلية مصادق عليها حسب األصول مع صورة عنها مع
كشف عالمات بالسنوات الدراسية الثالث السابقة لنيل الشهادة مع صورة
عنه.
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