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طلوبة إذا آانت الشهادة الم
معادلتها قد سبق أن صدر قرار 

 .يقضي بمنح معادلة لها

يبعث لصاحب الطلب نسخة من 
 هذا القرار

 في حالة عدم وجود قرار المعادلة

  مطالبة المعني باألمر تكوين ملف 

ترسل هذه الوثائق بعد التأآد من 
صحتها إلى اللجنة التقنية 

بمديرية المناهج قصد دراستها 
 .واقتراح المعادلة الناسبة لها

بعد توصل هذه المصلحة بنتيجة 
الدراسة استدعاء اللجنة المرآزية 

لمعالجة ملفات المعادلة بين 
الشهادات للبث النهائي في 

 لب المعادلةط

إعداد مشروع قرار المعادلة قصد 
التوقيع عليه من طرف السيد الوزير 
وإحالته إلى األمانة العامة للحكومة 

 للنشر بالجريدة الرسمية

بعد توقيع القرار من طرف السيد 
مر الوزير يتم إشعار المعني باأل

  .برسالة إخبارية

مسطرة معادلة 
 الشهادات


