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قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة
اللجان المشرفة : لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونیة

قانون معادلة الشھادات والدرجات العلمیة

             

        28/10/2020

 

باســــم الشعـــــــــب

 رئاسة الجمھوریة

                                          

 

 بناًء على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة استناداً الى أحكام البند (أوالً) من المادة ( 61)  والبند (ثالثاً) من
المادة (73) من الدستور

: صدر القانون االتي

رقم (      ) لسنة 2020م

قانون أسس تعادل الشھادات والدرجات العلمیة العربیة واالجنبیة

-المادة -1

-:یقصد بالكلمات والتعابیر المدرجة فیما یلي المعاني المبینة  ازاءھا

.اوالً-  الوزیر- وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

. ثانیاً-  الوزارة - وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

التصویت 

القراءة االولى 
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.ثالثاً- الھیأة  - ھیئة الرأي

. رابعاً-  الدائرة– دائرة البعثات والعالقات الثقافیة

خامساً- المدیر العام - مدیر عام دائرة البعثات والعالقات الثقافیة

.سادساً- القسم - قسم معادلة  الشھادات

-المادة – 2

 اوالً-  تنحصر مھمة معادلة الشھادات والدرجات العلمیة والمھنیة  غیر العراقیة التي تتطلب الحصول على شھادة الدراسة الثانویة او
 مایعادلھا والشھادات التي تلیھا بالقسم  وتكون  مھمة  ھذا القسم معادلة تلك الشھادات وتثبیتھا وتحدید المدة الصغرى لھا في ضوء

.االسس الواردة في ھذا القانون مالم یرد نص  بخالف ذلك

:ثانیاًً- یقوم القسم بمعادلة الشھادات وتثبیتھا في ضوء اسس التعادل ووفق مایلي

 أ-  الشھادة الصادرة عن الجامعات والمعاھد الرصینة ( الجامعات  ومعاھد االبتعاث او الموصى بھما) التي تلي الدراسة الثانویة للطلبة
الحاصلین على االجازات الدراسیة أو اثناء التوظیف أو على النفقة الخاصة أو طلبة االبتعاث والزماالت او ذوي الدرجات الخاصة

 ب- شھادات الطالب المشار الیھم في الفقرة (أ) من ھذا البند  التي حصل فیھا تغییر بموافقة اصولیة مسبقة وبتأیید من الدائرة والسفارة
. أو الملحقیات الثقافیة

. ج-  الشھادات المشار  الیھا في الفقرة (أ) من ھذا البند للطالب من غیر موظفي الدولة والقطاع العام

.د- شھادات الجامعات والمعاھد العلمیة العربیة الرسمیة

 ھـ-  الشھادات التي سبق معادلة مایماثلھا من قبل القسم  ویشمل ذلك الشھادات من نفس االقسام والكلیات وان اختلفت موضوعاتھا مع
 مراعاة مدة الدراسة بكل  موضوع وللقسم  ان یتوسع في تخویل ذلك في حالة اتجاه  الكلیات والجامعات الرصینة لشمول كلیة او جامعة

.بأكملھا

ً -ثالثا

 أ-  تقوم االمانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشھادات التي تصدر من معھد التطویر البرلماني وال یتخذ ھذا التعادل اساساً لغرض
.الدخول الى الجامعات او التدریس فیھا

. ب- تقوم وزارة التربیة بمعادلة شھادات المرحلة الثانویة والدراسات التي تسبقھا والشھادات الصادرة من كلیة التربیة المفتوحة

 ج- تقوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة  بمعادلة الشھادات العسكریة والشھادات المسلكیة وال  یتخذ ھذا التعادل اساسا لغرض الدخول
 الى الجامعات او التدریس فیھا اال اذا تماثلت مدة الحصول علیھا مع المدة المطلوبة للحصول على الشھادات المؤھلة لدخول تلك

.الجامعات او التدریس فیھا

ً  د- تقوم الوزارات االخرى والھیئات بمعادلة الشھادات الممنوحة لموظفیھا عن طریق معاھد الدراسات فیھا وال یتخذ ھذا التعادل اساسا
. لغرض الدخول الى الجامعات أو التدریس فیھا

. ھـ - تقوم الجامعات  المعنیة ومجلس الخدمة العامة االتحادي  بمعادلة وتقییم الشھادات التدریبیة

.و- تقوم الجامعات  وھیاة المعاھد  التقنیة بمنح االلقاب والمراتب

-المادة -3

 اوالً-  یتألف القسم من عدة شعب تمثل االختصاصات االساسیة المختلفة على ان یرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة والممارسة
.واالختصاص في موضوع التقییم ومعادلة الشھادات من الحاصلین على شھادة الدكتوراه في حقل االختصاص

. ثانیاً-  تكون كل شعبة مسؤولة عن تقییم ومعادلة الشھادة وبحسب اختصاص الشعبة

 ثالثاً-    تنحصر مھام الشعبة عند اجراء عملیتي المعادلة والتقییم للشھادة للتأكد من استیفاء ھا للجوانب االجرائیة بحسب االسس الواردة
.  في ھذا القانون وال یمتد ذلك الى مناقشة الجوانب العلمیة لمضامین الرسائل واألطاریح  باستثناء موضوع السالمة الفكریة
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. رابعاً- للقسم عند الحاجة  ان یستعین بالمختصین والجھات العلمیة والفنیة ذات العالقة

.  خامسا- یجب ان تستكمل اجراءات المعادلة  والتقییم خالل مدة اقصاھا( 45 ) یوم من تأریخ تقدیم طلب المعادلة والتقییم

-المادة -4

-: تتبع االسس االتیة في تعادل الدرجات والشھادات العلمیة

.اوالًً- تعادل كل شھادة بأسم صاحبھا

 ثانیاً-  مدة تعلم اللغة والدراسات التكمیلیة الالزمة للدخول في الدراسة المقررة ال تدخل ضمن المدة الصغرى للحصول على الشھادة ویتم
 معادلتھا بصورة مستقلة وبخالف ذلك تحتسب الدراسات التحضیریة العامة المقررة وكذلك التدریب االلزامي المشترط قبل الحصول

. على الشھادة

 ثالثاً- یراعى في معادلة الشھادات الحد االدنى الالزم من السنوات المقررة  للحصول علیھا ونوعیتھا حسب نظام الجامعة المانحة
 ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشھادة المراد معادلتھا وتحتسب المدة الصغرى للحصول على الشھادة بالمدة المقررة لھا

. حسب دلیل الطالب او المعھد او الجامعة حتى ولو حصل علیھا الطالب بمدة اقل من تلك المدة

 رابعاً- تسمى الشھادات عند معادلتھا بأسمائھا االصلیة المستعملة  في البلد المانح وال یجوز تبدیل اسم الشھادة في ضوء التعادل بشھادة
. اخرى

. خامساً-  ال یجوز معادلة الشھادات التي تقل عن المدة الصغرى المقررة للحصول علیھا عن ستة اشھر

 سادسا"-تعادل الشھادة بذكر االسم االصلي لھا بانھا اعلى شھادة مھنیة او فنیة او علمیة او تكنولوجیة في حقل االختصاص في البلد
 المانح ان كان االمر كذلك وكان البلد ال یمنح شھادة الدكتوراه او الكاندیدات في نفس االختصاص وكانت مدة الدراسة ال تقل عن سبع

 سنوات بعد الدراسة الثانویة مع ذكر المدة الصغرى الالزمة للحصول علیھا بعد الشھادة التي سبقتھا كشرط للقبول وبحسب ما تشیر الیھ
.االدلة

 سابعا"- یجوز اعتبار الشھادة التي تلي المتوسطة ویكون عدد السنوات فیھا مساویا لعدد  سنوات الدراسة الثانویة لغرض التعادل فیما اذا
. اكمل صاحبھا دراستھ في حقل االختصاص

-المادة -5

-:اوالً- یشترط لمعادلة الشھادة العلیا دون االولیة الجامعیة او االولیة العالیة ما یأتي

 أ- ان تكون مسبوقة بشھادة الدراسة الثانویة او ما یعادلھا او بشھادة تلي الدراسة المتوسطة بما ال یقل عن ثالث سنوات عند اكمال
.صاحبھا دراستھ في حقل االختصاص

.ب- ان ال تقل المدة الصغرى  المقررة للحصول علیھا عن سنة دراسیة واحدة

.-:ثانیاً- یشترط لمعادلة الشھادة الجامعیة االولیة او االولیة العالیة ما یلي

أ- ان تكون مسبوقة بشھادة  الدراسة الثانویة  او ما یعادلھا

.ب-ان ال تقل المدة الصغرى  المقررة لھا عن ثالث سنوات بعد الدراسة الثانویة او ما یعادلھا

 

ً -ثالثا

أ- في حالة حصول الطالب على الشھادة الجامعیة

.ب- في حالة الحصول على شھادة اولیة عالیة اضافیة

-المادة -6

-: یشترط لمعادلة الشھادات التي تلي األولیة الجامعیة أو األولیة العالیة
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 اوالً- أن تكون مسبوقة بشھادة جامعیة أولیة أو أولیة عالیة مع متطلباتھا حسبما ورد في المادة(5) من ھذا القانون تؤھل بطبیعتھا
 للحصول على الشھادة أالعلى بحسب أنظمة الجامعة المتخرج منھا ،ویجوز معادلة الشھادة الجامعیة العالیة إذا كان صاحبھا قد حصل 

 على شھادة أقل من األولیة الجامعیة أو األولیة العالیة وأجریت لھ امتحانات تكمیلیة جعلتھ مؤھالً للدراسة العلیا حسب نظام الجامعة
.المانحة

 ثانیاً- أن ال تقل مدة الدراسة للحصول علیھا عن ستة أشھر للدبلوم العالي أو سنة دراسیة واحدة للماجستیر أو سنتین دراسیتین لدكتوراه
.الفلسفة بعد الماجستیر أو ثالث سنوات لدكتوراه الفلسفة أو الكاندیدات  بعد األولیة الجامعیة أو األولیة العالیة

ً -: ثالثا

.أن تكون الشھادة صادرة من الجامعات أو المعاھد الرصینة ومعترف فیھا في الدولة المانحة

 

 

 رابعاً:- تكون مدة االقامة لدراسة الماجستیر أو الدكتوراه ( غیر البحثیھ) خارج العراق (4) أشھر منفصلة أو متصلة بالنسبة للدراسات
. النظریة اما بالنسبة للدراسات التي تحتاج للعمل المختبري أو التطبیقي فتكون مدة االقامة (6) أشھر منفصلة أو متصلة

-المادة -7

-: اوالً- ال تعترف الوزارة بالشھادات الصادرة من الجامعات او المعاھد غیر الرصینة وھي

.الجامعات والمعاھد التي ال یعترف بشھاداتھا البلد المانح-1

.الجامعات والمعاھد التي تستثني االجانب من الشروط والنظم الدراسیة المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فیھا -2

 ـالجامعات والمعاھد التي یثبت بإنھا غیر رصینة في نظمھا الدراسیة وغیر كفوء ة في مستویاتھا العلمیة  وال تشعر بالمسؤولیة العلمیة3
ً .عند منح الشھادات والدرجات الجامعیة وفقاً للمعاییر العلمیة وأدلة الرصانة لتصنیفات الجامعات المعتمدة عالمیا

 ثانیاً– ال یكون قرار الوزارة بالغاء االعتراف بالجامعة او المعھد مانعا من معادلة وتقییم شھادات الطلبة المقبولین في اي منھا (قبل)
.صدور قرار الغاء االعتراف وعلى اسس واجراءات المعادلة الواردة في ھذا القانون ودون اي تمییز في المعاملة مع غیرھم

 ثالثاً: یتم معادلة وتقییم الشھادات الصادرة من الجامعات االم او فروع ھذه الجامعات في دول اخرى وفق االسس الواردة بأحكام ھذا
.القانون

 رابعاً:- یتم إعتماد الوثائق الدراسیة وقوائم إجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقیة الثقافیة المعتمدة في سفارة جمھوریة العراق في بلد
. الدراسة أو القائمة بأعمالھا دون الحاجة لتصدیق السفارة أو وزارة الخارجیة الغراض ھذا القانون

-المادة -8

:تتم المعادلة وفقاً للنھج االتي

-: اوالًً:-  تقدیم طلبات  االستمارات التي تنظمھا دائرة البعثات / قسم معادلة الشھادات مرفقة بما یاتي

. أ-  استمارة التقدیم

.ب- استمارة تفضیالت خطوات الدراسة والمعلومات المھمة

-:مرفقة یمایأتي

 أ- الشھادات االصلیة المصدقة او الوثائق المصدقة مع  صورة لكل منھا یحتفظ بھا القسم وترجمة لھا باللغة العربیة او االنكلیزیة للوثائق
.المكتوبة بلغات اخرى

. ب- الشھادات او الوثائق السابقة المصدقة وصورھا حسب الحاجة

.ج-الموضوعات الدراسیة و درجاتھا
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. ثانیا"- یصادق مدیر عام دائرة البعثات والعالقات الثقافیة ویبلغ القرار لصاحب الطلب

 المادة –9-اوالً-  لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم التعادل لدى الوزیر أو من یخولھ او المدیر العام او من یخولھ خالل (90)
. تسعین یوماً من تاریخ صدوره

 ثانیاً-  یجوز للمعترض التظلم من القرار اذا قدم ادلة ثبوتیة او مبررات جدیدة او مستمسكات رسمیة لم یسبق تقدیمھا  خالل مدة ال تزید
. عن (5) خمس سنوات

 ثالثا- یكون القرار الصادر بشان االعتراض او التظلم خاضعا للطعن امام محكمة القضاء االداري خالل ( 60) ستین یوما من تاریخ
.التبلیغ بھ

 المادة -10-  على القسم إحالة الشھادات التي ال یمكن معادلتھا تطبیقاً لھذه األسس إلى الھیأة للبت فیھا  مع مذكرة تتضمن شرحا وافیا
.للحالة واسباب عرضھا

 المادة -11- للوزیر صالحیة الموافقة على معادلة وتقییم الشھادات غیر مستوفیة لشرط اإلقامة المنصوص علیھا في ھذا القانون اذا
.توفرت أسباب مبررة منعت الطالب من اكمال المدة المذكورة في ھذا القانون لغیر المشمولین بأحكام المادة (14) من ھذا القانون

-المادة -12

 اوالً: للموظف أو المكلف بخدمة وأعضاء مجلس النواب والوزراء و من ھم بدرجتھم أو الوكالء ومن ھم بدرجتھم والمدراء العامون
 ومن ھم بدرجتھم والدرجات الخاصة العلیا بموافقة دوائرھم الدراسة اثناء التوظیف أو التكلیف على النفقة الخاصة أو إجازة دراسیة

.للحصول على الشھادة أالولیة أو العلیا داخل العراق أوخارجھ بصرف النظر عن العمر

 ثانیاً:- یمنح حملة الشھادات العلیا ( الماجستیر أو الدكتوراه ) من الموظفین المدنیین أو المكلفین بخدمة عامة من غیر موظفي
 وزارتي(التعلیم العالي والبحث العلمي ، التربیة) اللقب العلمي استثناًء من أحكام المواد (28،27،26،25) من قانون رقم (40) لسنة
 1988 وتدور خدماتھم السابقة للحصول على الشھادة العلیا ألغراض الترقیة للحصول على المرتبة العلمیة بناًء على توصیات لجنة
 علمیة متخصصة في دائرتھم وبالتنسیق مع لجان الترقیات العلمیة في الجامعات إن كانوا من اصحاب المواھب العلمیة الفذه أو قدموا
 جھود متمیزة في العمل أو االستشارة العلمیة والفنیة أو صدرت لھم بحوث علمیة قیمة أو أصیلة أومبتكرة أو ممن یقوم بالتدریس في

 إحدى الجامعات أو المعاھد أو مراكز التدریب والتطویر في والوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة من غیر أن یترتب على ذلك إي
.أثر مالي وعدم شمولھم بأحكام قانون الخدمة الجامعیة

-:المادة 13

 اوالً -  یعاد النظر بطلبات معادلة الشھادات السابقة التي تم رفضھا  او لم یتم البت فیھا  على ان یقدم  طلب المعادلة من ذوي العالقة 
خالل مدة ال تزید عن سنة من تاریخ نفاذ ھذا القانون

 ثانیاً – تعادل الشھادات األولیة والعلیا للموظفین الحاصلین علیھا بدون اجازة دراسیة أو بدون موافقة دوائرھم ویتم احتسابھا الغراض
.العالوة والترفیع والتقاعد الحاصلین علیھا قبل نفاذ ھذا القانون

.  ثالثا- تلغى تعلیمات اسس تعادل الشھادات والدرجات العلمیة العربیھ واالجنبیة رقم 5 لسنة 1976م

. المادة 14-  اوالً:- ال یعمل بأي نص یتعارض مع أحكام  ھذا القانون

 ثانیاً:- یستثنى من احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من ھذا القانون المشمولین بأحكام قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦م وقانون رقم ٤ لسنة
 ٢٠٠٦م المعدل وقانون رقم 20 لسنة 2009م المعدل وقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥م المعدل أو أي قوانین أخرى تحل محل القوانین

.المذكوره  و دراسة الدكتوراه البحثیة

ثالثاً: الیعمل بأحكام قانون رقم 10 لسنة 2008م والتصاریح االمنیة والقیود الجنائیة ألغراض معادلة وتقییم الشھادات

المادة 15- یعترف بمعادلةالشھادات الصادرة بموجب تعلیمات رقم (5) سنة 1976م

.المادة 16- ینفذ ھذا القانون من تاریخ التصویت علیھ وینشر في الجریدة الرسمیة

 

 

االسباب الموجبة
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 أستناداً إلحكام الدستور التي عززت مركز التعلیم كونھ عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجیعاً للبحث العلمي لألغراض السلمیة بما یخدم
 اإلنسانیة ولرعایة المتفوقین والمبدعین والمبتكرین والحث على الحصول على  الشھادات العلیا مع الحفاظ على الرصانة العلمیة وتبسیط

 اجراءات معادلة وتقییم الشھادات والدرجات العلمیة واعتماد المعاییر الموضوعیة وكفالة حق االعتراض والتظلم على قرارات التقییم
. والمعادلة

شرع ھذا القانون

        

             

       

      


