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 )بلغتها األصلية(: يجب على المتقدم لطلب المعادلة إرسال الوثائق التالية

 

 : لمعادلة الشهادة الجامعية األولى كاإلجازةأوال
 نسخة مصادق عليها للشهادة الجامعية  -

 صورة مصادق عليها لبيان درجات المواد الدراسية، لكافة سنوات الدراسة الجامعية -

 صورة لشهادة الثانوية العامة -

 صورة من بطاقة الهوية -

 

 اجستيرثانيا: لمعادلة الشهادة الجامعية الثانية كالم
 صورة مصادق عليها لشهادة الماجستير -

 صورة مصادق عليها لبيان درجات المواد الدراسية لكافة سنوات الماجستير -

 صورة للشهادة الجامعية األولى، وصورة لبيان درجات المواد لكافة سنوات الدراسة لهذه المرحلة -

 صورة لشهادة الثانوية العامة -

 صورة من بطاقة الهوية -

 

 حظات هامة:مال
ال تتم المعادلة إال إذا كانت مدة الدراسة ال تقل عن أربع سنوات في الجامعات السورية الحكومية، والجامعات 

 الخاصة والمعاهد العليا المعترف بها من وزارة التعليم العالي.

دلتها لكون مدة الدراسة فيها بالنسبة لشهادات التعليم التقاني كشهادة مساعد المجاز، والدبلوم التقاني، فال تتم معا

 ال تفوق سنتين أو ثالث سنوات.

يمكن الحصول على شهادة المعادلة للشهادات الجامعية، مثل اإلجازة والبكالوريوس، وكذلك دبلوم الدراسات 

 العليا، والماجستير والدكتوراه.

للحصول على شهادة معادلة لدبلوم الدراسات العليا، المرجو إرسال طلبين، يخص األول شهادة اإلجازة، 

 ويخص الثاني دبلوم الدراسات العليا.

 

 تصديق الوثائق:
 ال تقبل الوثائق المصادق عليها في سوريا، والبد من تصديقها في ألمانيا لدى البلديات أو الموثقين. 
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 صول على نموذج تقديم الطلب من خالل موقعنا اإللكتروني، وهو:يمكنكم الح
https://www.kmk.org/zeugnisbewertung 

 

في  موذج الرسمي( للحصول على النsendenوالتأكد من دقة المعلومات، عليك الضغط على ) الطلببعد تعبئة 

 .وفيه كل البيانات التي سجلتها، (بي دي إف) صورة ملف

 طباعته والتوقيع عليه بخط اليد، وإرساله مع جميع الوثائق المطلوبة، إلى العنوان التالي: ىيرج

 

 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 
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