
 إصدار إفادة مصدقة

اإلجراءات المتبعة عند تقديم  طلب إصدار إفادات تخرج مصدقة)مع اعتماد األصول( من األمانة العامة 

 لمجلس التعليم العالي لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة هي كالتالي:

الطالب االستمارة الخاصة بإصدار إفادة للطالب منن األماننة العامنة لمجلنس التعلنيم  يمأل -1

 العالي وذلك من خالل عمادة القبول والتسجيل في المؤسسة التعليمية.

تعمل المؤسسة التعليمية على توفير جميع الوثائق المطلوبنة العتمناد المؤهنل العلمني  -2

 .لس التعليم العاليللطالب ليتم تسليمها لألمانة العامة لمج

تسننلم اسننتمارات الطلبننات لمجلننس التعلننيم العننالي عننن طريننق مننندو  المؤسسننة  -3

 التعليمية.

 تسلم اإلفادات المصدقة للمندو  بعد استكمال إجراءاتها. -4

 تقوم المؤسسة  التعليمية  بتسليم اإلفادات للطلبة.  -5

 الوثائننق المطلوبننة لخريجنني شهننادة الدبلوم

شهادة الثانوية العامة أو )طبق األصل( أو مايعادلهنا للبرنرينيين تصندن منن و ارة التربينة إومنن إدارة  .1

التعليم الخاص للمدارس الخاصة ولغير البرنرينيين منن و ارة الخارجينة بدولنة المقنر وسنمارة مملكنة 

 . )األصل باإلضافة إلى نسخة(البررين في هذه الدولة. 

 ويرفق بالتالي في الراالت التالية : )األصل باإلضافة إلى نسخة( .كشف درجات الدبلوم مصدن .2

 . في حالة الترويل  يرفق بكشف الدرجات من الجامعة المرول منها إوإفادة من الجامعة المانرة   -

 في حالة االنسرا   يرفق برسالة انسرا  من الجامعة األولى .  - 

برسننالة مننن الجامعننة توضنن  المننواد التنني درسننها  ومنندة للطالننب الئائننر أف يرفننق كشننف النندرجات  -

 الدراسة إ والجامعة الرسمية المسجل فيها .

 إو ترفق الشهادة الرائطية. )األصل باإلضافة إلى نسخة( شهادة التخرج للدبلوم مصدقة. .3

جنة . كشف بعملية المعادلة من الجامعة المرول إليها يوض  المنواد المعمناة عنن الطالنب منع إضنافة در4

 المقرر قبل وبعد المعادلة.

. استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصندقة منن مؤسسنات التعلنيم العنالي الخاصنةإ منع 5

 الدقة في نقل بيانات الطالب.

. رسالة من الجامعة تميد صرة البيانات المتعلقة بهذه الشهادة للمصادقة عليها منع ضنرورة التدكند منن 6

 سالة إ والتدكد من صرة الرقم الجامعي للطالب.وجود تاريخ ورقم للر

 . نسخة من ا لجوا . قائم الصالحية أو البطاقة السكانية.7

:  على الطلبة تصديق شهاداتهم غير البررينية من المؤسسة التعليمية الصادرة منها التصديق  

وسمارة مملكة البررين أو الشهادة و ختم التعليم العالي بدولة المقر إو و ارة الخارجية بدولة المقر 

 العكس بريث تصدن من الجانبين.

 



 الوثائننق المطلوبننة لخريجنني شهننادة الدبلوم المشارك

 

للبرنرينيين تصندن منن و ارة التربينة إومنن إدارة  . شهادة الثانوية العامنة أو )طبنق األصنل( أو مايعادلهنا1

التعليم الخاص للمدارس الخاصة ولغير البررينيين من و ارة الخارجية بدولة المقر وسمارة مملكنة البرنرين 

 . )األصل باإلضافة إلى نسخة(في هذه الدولة. 

الي فني الرناالت ويرفنق بالتن )األصنل باإلضنافة إلنى نسنخة( . كشف درجات الدبلوم المشارك مصندن.2

 التالية :

 . في حالة الترويل  يرفق بكشف الدرجات من الجامعة المرول منها إوإفادة من الجامعة المانرة   -

 في حالة االنسرا   يرفق برسالة انسرا  من الجامعة األولى .  - 

منندة للطالننب الئائننر أف يرفننق كشننف النندرجات برسننالة مننن الجامعننة توضنن  المننواد التنني درسننها  و -

 الدراسة إ والجامعة الرسمية المسجل فيها .

 إو ترفق الشهادة الرائطية. )األصل باإلضافة إلى نسخة( . شهادة التخرج للدبلوم المشارك مصدقة.3

. كشف بعملية المعادلة من الجامعة المرول إليها يوض  المنواد المعمناة عنن الطالنب منع إضنافة درجنة 4

 المقرر قبل وبعد المعادلة.

استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصندقة منن مؤسسنات التعلنيم العنالي الخاصنةإ منع . 5

 الدقة في نقل بيانات الطالب.

. رسالة من الجامعة تميد صرة البيانات المتعلقة بهذه الشهادة للمصادقة عليها منع ضنرورة التدكند منن 6

 عي للطالب.وجود تاريخ ورقم للرسالةإ والتدكد من صرة الرقم الجام

 . نسخة من ا لجوا . قائم الصالحية أو البطاقة السكانية.7

:  على الطلبة تصديق شهاداتهم غير البررينية من المؤسسة التعليمية الصادرة منها التصديق  .

الشهادة و ختم التعليم العالي بدولة المقر إو و ارة الخارجية بدولة المقر وسمارة مملكة البررين أو 

 يث تصدن من الجانبين.العكس بر

الشهادة السابقة من مؤسسات  خارجية غير بررينية  )للطلبة البررينيين (بقرار المعادلة من ترفق 

 . بو ارة التربية والتعليم بمدينة عيسى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية

 

 

 

 

 

 

 



 الوثائننق المطلوبننة لخريجنني شهننادة البكالوريننوس

 

. شهادة الثانوية العامة أو )طبق األصنل( أو منا يعادلهنا للبرنرينيين تصندن منن و ارة التربينة إومنن إدارة 1

التعليم الخاص للمدارس الخاصة ولغير البررينيين من و ارة الخارجية بدولة المقر وسمارة مملكنة البرنرين 

 . )األصل باإلضافة إلى نسخة(في هذه الدولة. 

 ويرفق بالتالي في الراالت التالية : )األصل باإلضافة إلى نسخة( لوريوس مصدن.. كشف درجات البكا2

 . في حالة الترويل  يرفق بكشف الدرجات من الجامعة المرول منها إوإفادة من الجامعة المانرة   -

 في حالة االنسرا   يرفق برسالة انسرا  من الجامعة األولى .  - 

النندرجات برسننالة مننن الجامعننة توضنن  المننواد التنني درسننها  ومنندة للطالننب الئائننر أف يرفننق كشننف  -

 الدراسة إ والجامعة الرسمية المسجل فيها .

 إو ترفق الشهادة الرائطية. )األصل باإلضافة إلى نسخة( . شهادة التخرج للبكالوريوس مصدقة.3

منع إضنافة درجنة  كشف بعملية المعادلة من الجامعة المرول إليها يوض  المواد المعماة عنن الطالنب .4

 المقرر قبل وبعد المعادلة.

. استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصدقة من مؤسسات التعليم العالي الخاصنةإ منع  .5

 الدقة في نقل بيانات الطالب.

رسالة من الجامعة تميد صرة البيانات المتعلقة بهذه الشهادة للمصادقة عليها مع ضرورة التدكند منن  .6

 ورقم للرسالةإ والتدكد من صرة الرقم الجامعي للطالب.وجود تاريخ 

 نسخة من ا لجوا . قائم الصالحية أو البطاقة السكانية. .7

 

:  على الطلبة تصديق شهاداتهم غير البررينية من المؤسسة التعليمية الصادرة منها التصديق  .

المقر وسمارة مملكة البررين أو الشهادة و ختم التعليم العالي بدولة المقر إو و ارة الخارجية بدولة 

 العكس بريث تصدن من الجانبين.

الشهادة السابقة من مؤسسات خارجية غير بررينية )للطلبة البررينيين(بقرار المعادلة من اللجننة ترفق 

 . بو ارة التربية والتعليم بمدينة عيسى الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية

                   

 

 

 

 

 

 



 المطلوبة لخريجي شهادة الماجستيرالوثائق 

 

شهادة الثانوية العامة أو )طبق األصل( أو مايعادلهنا للبرنرينيين تصندن منن و ارة التربينة إومنن إدارة  .1

التعليم الخاص للمدارس الخاصة ولغير البرنرينيين منن و ارة الخارجينة بدولنة المقنر وسنمارة مملكنة 

 . لى نسخة()األصل باإلضافة إالبررين في هذه الدولة. 

 ويرفق بالتالي في الراالت التالية : )األصل باإلضافة إلى نسخة(.  كشف درجات البكالوريوس مصدن. 2

 . في حالة الترويل  يرفق بكشف الدرجات من الجامعة المرول منها إوإفادة من الجامعة المانرة   -

 في حالة االنسرا   يرفق برسالة انسرا  من الجامعة األولى .  - 

للطالننب الئائننر أف يرفننق كشننف النندرجات برسننالة مننن الجامعننة توضنن  المننواد التنني درسننها  ومنندة  -

 الدراسة إ والجامعة الرسمية المسجل فيها .

 و ترفق الشهادة الرائطية. )األصل باإلضافة إلى نسخة(.شهادة تخرج البكالوريوس مصدقة. 3

المواد المعماة عن الطالنب منن شنهادة الندبلوم  . في حالة المعادلة يرفق كشف بعملية المعادلة يوض 4

 العالي مع إضافة درجة المقرر قبل وبعد المعادلة.

 )األصل باإلضافة إلى نسخة(.كشف درجات الماجستير مصدن. 5

 )األصل باإلضافة إلى نسخة(. شهادة الماجستير مصدقة. 6

) للماجسنتير( ويسنتثنى منن ذلننك . يرفنق  برسنالة منن المكتبنة العامننة تميند بإيندا   البرنث العلمنني 7

 الماجستير الذي ال يتطلب برث عامي.

 .قرار لجنة مناقشة األطروحة.8

.رسالة من الجامعة تميد صرة البيانات المتعلقة بهذه الشهادة للمصنادقة عليهنا منع ضنرورة التدكند منن 9

 وجود تاريخ ورقم للرسالة.

 سكانية .. نسخة من ا لجوا  قائم الصالحية أو البطاقة ال10

. استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصدقة من مؤسسنات التعلنيم العنالي الخاصنةإ منع 11

 الدقة في نقل بيانات الطالب.

:  على الطلبة تصديق شهاداتهم غير البررينية من المؤسسة التعليمية الصادرة منها التصديق  .

 ارة الخارجية بدولة المقر وسمارة مملكة البررين أو الشهادة و ختم التعليم العالي بدولة المقر إو و

 العكس بريث تصدن من الجانبين.

 

الشهادة السابقة من مؤسسات  خارجينة غينر بررينينة  )للطلبنة البرنرينيين (بقنرار المعادلنة منن ترفق 

  بو ارة التربية والتعليم بمدينة عيسى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية

 

 



 المطلوبة لخريجي شهادة الدكتوراهالوثائق 

 

. شهادة الثانوية العامنة أو )طبنق األصنل( أو مايعادلهنا للبرنرينيين تصندن منن و ارة التربينة إومنن إدارة 1

التعليم الخاص للمدارس الخاصة ولغير البررينيين من و ارة الخارجية بدولة المقر وسمارة مملكنة البرنرين 

 . باإلضافة إلى نسخة()األصل في هذه الدولة. 

 ويرفق بالتالي في الراالت التالية : )األصل باإلضافة إلى نسخة(.  كشف درجات البكالوريوس مصدن. 2

 . في حالة الترويل  يرفق بكشف الدرجات من الجامعة المرول منها إوإفادة من الجامعة المانرة   -

 األولى . في حالة االنسرا   يرفق برسالة انسرا  من الجامعة  - 

للطالننب الئائننر أف يرفننق كشننف النندرجات برسننالة مننن الجامعننة توضنن  المننواد التنني درسننها  ومنندة  -

 الدراسة إ والجامعة الرسمية المسجل فيها .

 و ترفق الشهادة الرائطية. )األصل باإلضافة إلى نسخة(.شهادة تخرج البكالوريوس مصدقة. 3

لمعادلة  يوض  المواد المعماة عن الطالب من شهادة الندبلوم  . في حالة المعادلة يرفق  كشف  بعملية ا4

 العالي مع إضافة درجة المقرر قبل وبعد المعادلة.

 )األصل باإلضافة إلى نسخة(.كشف درجات الماجستير مصدن. 5

 )األصل باإلضافة إلى نسخة(. شهادة الماجستير مصدقة. 6

 نسخة()األصل باإلضافة إلى . شهادة الدكتوراه مصدقة. 7

 . يرفق  برسالة من المكتبة العامة تميد بإيدا   البرث العلمي )الدكتوراه (.8

 .قرار لجنة مناقشة األطروحة.9

.رسالة من الجامعة تميد صرة البيانات المتعلقة بهذه الشهادة للمصادقة عليها منع ضنرورة التدكند منن 10

 وجود تاريخ ورقم للرسالة.

 الحية أو البطاقة السكانية.. نسخة من ا لجوا  قائم الص11

. استمارة طلب التصديق على أصول إصدار إفادة مصدقة من مؤسسنات التعلنيم العنالي الخاصنةإ منع 12

 الدقة في نقل بيانات الطالب. 

:  على الطلبة تصديق شهاداتهم غير البررينية من المؤسسة التعليمية الصادرة منها التصديق  

العالي بدولة المقر إو و ارة الخارجية بدولة المقر وسمارة مملكة البررين أو الشهادة و ختم التعليم 

 العكس بريث تصدن من الجانبين.

 

الشهادة السنابقة منن مؤسسنات خارجينة غينر بررينينة )للطلبنة البرنرينيين( بقنرار المعادلنة منن ترفق 

 . بو ارة التربية والتعليم بمدينة عيسى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية


