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مقدمة أ
أوشئذ وصاسة الخعلُم العالي عام  ،1985ووان "مجلغ الخعلُم العالي " الزي أوش ئ عام  1982هىاة لها ،ئر وان كاهىن
مجلغ الخعلُم العالي كذ صذس كبل رلً عام  ،1980خُث أصذس مجلغ الخعلُم العالي العذًذ مً اللشاساث التي
ُ
هظمذ معيرة الخعلُم العالي في لاسدن ،وكذ صذس عام  1998كشاسا بالؼاء وصاسة الخعلُم العالي ئال أهه أعُذ ئوشاؤها
بىاء على جىحيهاث حاللت امللً عبذهللا الثاوي ابً الحعين في شهش آب مً عام ُ ،2001بمعمى حذًذ هى "وصاسة
الخعلُم العالي والبدث العلمي".
جلذم وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي هؼيرها مً مإظعاث الذولت العذًذ مً الخذماث ،وحعمل الىصاسة على
جىطُذ هزه الخذماث وئحشاءاتها ملخللي الخذمت ،ولهزه الؼاًت جم ئصذاس هزا الذلُل للخِعير على مخللي الخذمت.
حعمل الىصاسة على جؼىٍش لاداء املإظس ي ئر جلىم بمشاحعت معخمشة وجلُُم ليل العملُاث التي ججشي بالىصاسة بىاء على
مىهجُت واضحت ودكُلت تهذؾ ئلى حعهُل إلاحشاءاث وجبعُؼها وصىال ئلى سطا مخللي الخذمت ،وأن الىصاسة خشٍصت
على الاظخماع آلساء وملترخاث مخللي الخذمت التي مً شأنها جدعين وجؼىٍش آلُاث جلذًم الخذمت ملخلليها وعلُه جم
ئعذاد همىرج خاص باالكتراخاث وهمىرج للشياوي وسكُا وئلىتروهُا هأداجين لًصاٌ وحهت هظش مخللي الخذمت ئلى
املعإولين مباششة وبذون وظُؽ ،هما أن هىان اظدباهت مىحىدة على املىكع إلالىترووي للىصاسة
( )www.mohe.gov.joللخعشؾ على اخخُاحاث مخللي الخذمت وسطاهم عً الخذماث التي جلذمها الىصاسة.
ئن حمُع اكتراخاث أو آساء أو شياوي مخللي الخذمت جإخز بعين الاهخمام وجذسط وجدلل بعىاًت بهذؾ حعهُل خصىٌ
مخللي الخذمت على الخذمت لامثل وبما ًخـم مع لاهظمت والدششَعاث املعمىٌ بها.
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الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية .أ

الرؤية أ
"حعلُم عاٌ مخميز عاملُا".
الرسالة أ
"جمىين ودعم مإظعاث الخعلُم العالي لللُام بىاحباتها ومعإولُاتها الشةِعت ،وامليسجمت مع ظُاظاث
واظتراجُجُاث الخعلُم العالي اللاةمت على الخىاؿغ لسظاء معاًير النزاهت وحعضٍض مبادب املعاءلت
والعذالت والشـاؿُت وجبني الشٍادة والخميز وإلابذاع بالدشاسن مع اللؼاع الخاص".
القيم أ
الشفافية واملصداقية :جبادٌ املعلىماث واملعاسؾ وجىؿيرها للجمُع وجىطُذ اللشاساث واملهام
وإلاحشاءاث بأعلى دسحاث املهىُت.
ثكافؤ الفرص :جدلُم املعاواة واخترام اللىاهين ولاهظمت والعمل على جؼبُلها دون جمُيز.
الشراكة الفاعلة مع املعىيين :الخعاون والخيعُم مع الششواء.
التركيز على محلقي الخدمة جلذًم الخذمت املميزة وجبعُؽ إلاحشاءاث لجمهىس املخعاملين مع الىصاسة بما
ٌعضص زلتهم وسطاهم عً خذماتها.
العمل بروح الفريق :الخعاون والخيعُم وإلاخالص والحغ باملعإولُت والالتزام ججاه املإظعت
والعاملين ؿيها.
الحطوير والححسين املسحمر :حىدة وئجلان العمل والعشعت في إلاهجاص وجىشَغ الىكذ للعمل املىخج
وعمل الخدعِىاث الالصمت.
جشجيع إلابداع والحميز :بىاء زلاؿت إلابذاع والخميز في أداء العاملين في وصاسة الخعلُم العالي والبدث
العلمي.
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الـئت املعخـُذة مً
الخذمت

 1.1إلاظخـعاس عً إلاعتراؾ بمإظعاث الخعلُم العالي ػير لاسدهُت
الؼلبت خشٍجي الثاهىٍت العامت والشاػبين في الالخداق باملإظعاث الخعلُمُت ػير لاسدهُت.

أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على
الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً
الحصىٌ عليها

ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم
الخذمت

املإظعاث الششٍىت في
جلذًم الخذمت
سظىم الخذمت
وكذ ئهجاص الخذمت

-

املىكع إلالىترووي للىصاسة rce.mohe.gov.jo
ملش الىصاسة /مذًشٍت الاعتراؾ ومعادلت الشهاداث /كعم الاعتراؾ ومعادلت
الشهاداث.

ال ًىحذ.
وزُله جبين ئظم املإظعت الخعلُمُت املعخـعش عً مذي الاعتراؾ بها.
 .1صٍاااسة املىكااع إلالىترووااي للااىصاسة ملعشؿاات املإظعاااث الخعلُمُاات ػياار لاسدهُاات املعتاارؾ
بها.
 .2الاجصاٌ هاجـُا بالىصاسة أو مً خالٌ اسظاٌ بشٍذ الىترووي أو ؿاهغ للىصاسة.
 .3املشاحعت الصخصُت للعم الاعتراؾ بمإظعاث الخعلُم العاالي ػيار لاسدهُات فاي ملاش
الىصاسة.
 .4املشاحعت الصخصُت ملياجب املعدشاسًٍ الثلاؿُين في الجامعاث لاسدهُت.
 وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين. العـاساث. املعدشاسًٍ الثلاؿُين في الخاسج. املإظعاث الخعلُمُت في الخاسج.ال ًىحذ.
 15 -3دكُله.
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 1.2الخلذم بؼلب الاعتراؾ بمإظعاث الخعلُم العالي ػير لاسدهُت
مإظعاث الخعلُم العالي ػير لاسدهُت في الخاسج.
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
 ملش الىصاسة  /مذًشٍت الاعتراؾ ومعادلت الشهاداث /كعم الاعتراؾومعادلت الشهاداث.
أماهً جلذًم الخذمت
 املىكع الالىترووي للىصاسةrce.mohe.gov.jo .ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ عليها

ال ًىحذ.
همىرج ػلب الاعتراؾ بمإظعاث الخعلُم العالي ػير لاسدهُت مً خالٌ
املىكع إلالىترووي للىصاسة مشؿلا بالىزاةم املؼلىبت ومصذكا خعب
الاصىٌ.
 .1الشح ااىع ئل ااى املىك ااع إلالىتروو ااي لل ااىصاسة للحص ااىٌ عل ااى هم ااىرج ػل ااب
الاعتراؾ ملإظعاث الخعلُم العالي ػير لاسدهُت.

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم الخذمت

-

 .2حعبئت همىرج ػلب املعلىماث مً الجهت املعىُت مشؿلا بالىزاةم
املؼلىبت ومصذكت خعب الاصىٌ وئسظاله للىصاسة باللىىاث
الشظمُت.
ٌ .3عشض همىرج ػلب املعلىماث على لجىت الاعتراؾ الجخار اللشاس
املىاظب.
 .4ابالغ الجهاث املعإولت عً الخعلُم العالي بمظمىن كشاس لجىت
الاعتراؾ.
 .5في خاٌ الاعتراؾ بأي مإظعت حعلُمُت ًخم ئطاؿت اظم املإظعت
طمً كىاةم الجامعاث املعترؾ بها على املىكع إلالىترووي.
وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين.
العـاساث لاسدهُت في الذوٌ املعىُت.
املعدشاسًٍ الثلاؿين في الخاسج.
مإظعاث الخعلُم العالي ػير لاسدهُت.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

ً 30 -15ىم عمل.
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الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت

 1.3إلاظخذعاءاث للظاًا معُىت جخص الاعتراؾ
الؼلبت الذاسظين في املإظعاث الخعلُمُت ػير لاسدهُت.
 املىكع إلالىترووي للىصاسة rce.mohe.gov.jo ملش الىصاسة  /مذًشٍت الاعتراؾ ومعادلت الشهاداث /كعم الاعتراؾ ومعادلتالشهاداث.

ششوغ الحصىٌ على الخذمت

ال ًىحذ.

الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها

وزاةم مخعللت بمىطىع إلاظخذعاء امللذم.

ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

-

 .1جل ا ااذًم إلاظ ا ااخذعاء ئلا ا ااى كع ا اام الاعتا ا اراؾ شخصا ا ااُا أو م ا ااً خ ا ااالٌ البرً ا ا ااذ
الالىترووي للىصاسة.
 .2عشض إلاظخذعاء على لجىت الاعتراؾ الجخار اللشاس املىاظب.
 .3ئبالغ املعخذعي بلشاس لجىت الاعتراؾ.
وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين.
العـاساث.
املعدشاسًٍ الثلاؿين في الخاسج.
املإظعاث الخعلُمُت في الخاسج.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

ً 15 -5ىم عمل.
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الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
-

 1.4جصذًم الشهاداث لاوادًمُت
الحاصلىن على شهاداث حعلُم عالي أسدهُت وػير أسدهُت بعذ الثاهىٍت العامت.
الحاصلىن على شهاداث دوساث علمُت صادسة عً الجامعاث لاسدهُت ؿلؽ.
ملش الىصاسة /مذًشٍت الاعتراؾ ومعادلت الشهاداث /كعم جصذًم الشهاداث.
مياجب املعدشاسًٍ الثلاؿُين في الجامعاث لاسدهُت الشظمُت والخاصت.

لادرنن :خخم وجىكُع /اللبىٌ والدسجُل في الجامعت املعىُت.
شهانة من أ
لادرنن:
شهانة من خادرج أ
 خخم الجامعت. خخم الجهت املعإولت عً الخعلُم العالي في رلً البلذ. خخم وصاسة الخاسحُت في رلً البلذ /املعدشاس الثلافي املعني.ششوغ الحصىٌ على الخذمت
 خخم العـاسة لاسدهُت في رلً البلذ. خخم العـاسة لزلً البلذ في لاسدن في خاٌ عذم وحىد معدشاس في بلذ الذساظت. خخم الخاسحُت لاسدهُت زم الخعلُم العالي لاسدوي. (مالخظت) الشهاداث لامشٍىُت جخخم مً لامذٌعذ زم الخعلُم العالي لاسدوي. الشهاداث البرًؼاهُت جخخم مً املشهض الثلافي البرًؼاوي زم الخعلُم العالي لاسدوي. الشهادة لاصلُت أو الىزُلت لاصلُت املعخىؿُت لششوغ الحصىٌ على الخذمت. صىس عً شهادة املعادلت الصادسة عً الىصاسة.الىزاةم املؼلىبت وأماهً
 صىسة عً الشهاداث العلمُت الصادسة عً مإظعاث الخعلُم العالي لاحىبُتالحصىٌ عليها
ششٍؼت جصذًلها مً الىصاسة أوٌ مشة.
 .1مشاحعت أماهً جلذًم خذمت الخصذًم (خعب ملخض ى الحاٌ وهما هى مىضح
في خاهت أماهً جلذًم الخذمت) وحعلُم الىزاةم للمىظف املعني.
 .2خخم الشهادة وصىس عنها.
ئحشاءاث جلذًم الخذمت
 .3الخىكُع على الشهاداث لاصلُت والصىس املصذكت عنها مً كبل سةِغ كعم
جصذًم الشهاداث أو املىظف املـىض بالخىكُع.
 الجامعاث. العـاساث.املإظعاث الششٍىت في جلذًم  -وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين.
 مياجب املعدشاسًٍ الثلاؿُين في الخاسج.الخذمت
 مىخب لامذٌعذ. املشهض الثلافي البرًؼاوي. دًىاس واخذ للشهادة لاصلُت أو اليسخت الىاخذة للسدوي.سظىم الخذمت
 زالزت دهاهير للشهادة لاصلُت أو اليسخت الىاخذة لؼير لاسدوي.وكذ ئهجاص الخذمت

 15 -3دكُلت.
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الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت

الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها

 1.5معادلت الشهاداث العلمُت ػير لاسدهُت
خشٍجى مإظعاث الخعلُم العالي ػير لاسدهُت.
ملش الىصاسة /مذًشٍت الاعتراؾ ومعادلت الشهاداث /كعم الاعتراؾ ومعادلت
الشهاداث.
الحصىٌ على وزُلت أوادًمُت مً مإظعت حعلُم عالي ػير أسدهُت.
خظىس الصخص املعني أو كشٍب له مً الذسحت لاولى(أو أي شخص أخش
مـىض بمىحب ووالت عذلُت).
أوال :الوثائق املشتركة املطلوبة ملعانلة حميع الددرحات العلمية :أ
 صىسة شخصُت خذًثت مخؼابلت (عذد  )2كُاط .6X4 صىسة مصذكت عً هشف عالماث شهادة الثاهىٍت العامت لاسدهُت أو ماٌعادلها (مً مذًشٍت ئداسة الامخداهاث والاخخباساث /وصاسة التربُت
والخعلُم  -حبل اللىٍبذة) أو أي مذًشٍت معخمذة مً وصاسة التربُت
والخعلُم.
 ئبشاص حىاصاث العـش لاصلُت التي اظخخذمها الؼالب أزىاء ؿترة ئكامخهفي بلذ الذساظت ،وجصىٍش الصـداث التي جدخىي على املعلىماث
الصخصُت والشكم الىػني للسدهُين ئطاؿت ئلى الصـداث التي ًىحذ
بها أخخام وجىاسٍخ الذخىٌ ئلى بلذ الذساظت .وفي خاٌ عذم جىؿش حىاصاث
العـش لاصلُت ًمىً ئخظاس هشف مً (مذًشٍت إلاكامت والحذود) ًبين
جىاسٍخ الذخىٌ والخشوج.
 حعبئت همىرج ئزباث ئكامت الؼالب في بلذ الذساظت مً حىاصاث ظـشالؼالب.
 ئرا واهذ الذساظت بؼير اللؼت العشبُت أو اللؼت إلاهجليزًت ،ؿُجب علىالؼالب ئخظاس حمُع الىزاةم املؼلىبت بلؼت الذساظت ،بالطاؿت ئلى
جشحمت عنها باللؼت العشبُت أو إلاهجليزًت.
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًشهادة ظىت اللؼت (العىت الخدظيرًت) لخشٍجي دوٌ الاجداد العىؿُتي
ظابلا ،أو وزُلت جثبذ اجلان لؼت بلذ الذساظت لخشٍجي الذوٌ ػير
الىاػلت باللؼت العشبُت أو اللؼت إلاهجليزًت.
 ووالت عذلُت في خاٌ الخـىٍع.ثاهيا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة الدبلوم املحوسط :أ
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًشهادة الذبلىم املخىظؽ.
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًهشف املىاد الذساظُت أو العاعاث املعخمذة لجمُع العىىاث أو
الـصىٌ الذساظُت لشهادة الذبلىم املخىظؽ.
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 1.5معادلت الشهاداث العلمُت ػير لاسدهُت
ثالثا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة البكالودريوس أو الدبلوم الجامعي
(الددرحة الجامعية لاولى) :أ
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًشهادة البيالىسٍىط أو الذبلىم الجامعي.
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًهشف املىاد الذساظُت أو العاعاث املعخمذة لجمُع العىىاث أو
الـصىٌ الذساظُت لشهادة البيالىسٍىط أو الذبلىم الجامعي.
ً
أدرابعا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة املاحسحير (الددرحة الجامعية
الثاهية) /الدبلوم العالي :أ
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًشهادة املاحعخير /الذبلىم العالي.
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًهشف املىاد الذساظُت أو العاعاث املعخمذة لجمُع العىىاث أو
الـصىٌ الذساظُت لشهادة املاحعخير /الذبلىم العالي.
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًوزُلت جبين اللعم الزي جخشج ؿُه الؼالب وجخصصه ،ومذة الذساظت
في بشهامج املاحعخير /الذبلىم العالي ،ومذة الاهخظام خالٌ ؿترة الذساظت
في خاٌ أن الجامعت جمىذ شهادة املاحعخير /الذبلىم العالي .بؼشٍلت
البدث (الشظالت).
ُ
 حمُع ما وسد في البىذ زالثا أو صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العاليوالبدث العلمي لاسدهُت) عً وزُلت معادلت البيالىسٍىط أو الذبلىم
الجامعي في خاٌ واهذ الذساظت في مإظعت حعلُم عاٌ ػير أسدهُت.
ً
خامسا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة الدكحودراه (الددرحة الجامعية
الثالثة) :أ
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًشهادة الذهخىساه.
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًهشف املىاد الذساظُت أو العاعاث املعخمذة لجمُع العىىاث أو
الـصىٌ الذساظُت لشهادة الذهخىساه.
 صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي لاسدهُت) عًوزُلت جبين اللعم الزي جخشج ؿُه الؼالب وجخصصه ،ومذة الذساظت
في بشهامج الذهخىساه ،ومذة الاهخظام خالٌ ؿترة الذساظت في خاٌ أن
الجامعت جمىذ شهادة الذهخىساه بؼشٍلت البدث (الشظالت).
 حمُع ما وسد في البىذ الشابع أو صىسة مصذكت (مً وصاسة الخعلُم العاليوالبدث العلمي لاسدهُت) عً وزُلت معادلت املاحعخير في خاٌ واهذ
الذساظت في مإظعت حعلُم عاٌ ػير أسدهُت.
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ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

سظىم الخذمت

وكذ ئهجاص الخذمت

 1.5معادلت الشهاداث العلمُت ػير لاسدهُت
ً .1دصل املشاحع على ػلب املعادلت مً الاظخعالماث أو املىكع إلالىترووي
للىصاسة.
ً .2خم حعلُم الؼلب ملىخب اظخالم الؼلباث بعذ حعبئخه خعب لاصىٌ
وئسؿاق الىزاةم املؼلىبت هما هى واسد اعاله.
ً .3لىم مىخب اظخالم الؼلباث بخذكُم الؼلب والخأهذ مً اظخىماٌ
الىزاةم املؼلىبت هما هى واسد اعاله.
ً .4لىم مىخب اظخالم الؼلباث بخىحُه املشاحع ئلى كعم إلاعتراؾ لخأهُذ
الاعتراؾ باملإظعت العلمُت كبل دؿع سظىم ػلب املعادلت.
 .5في خاٌ واهذ املإظعت الخعلُمُت معترؾ بهاً ،خم ئظدُـاء الشظىم
املالُت للمعادلت لذي مداظب كعم املعادلت.
يقوم موظفو املديرية بما يلي:
 أسشـت ػلب املعادلت ئدخاٌ بُاهاث الؼلب على الىظام الالىترووي للمعادلت ججهيز املعامالث وئعذاد املشاظالث الالصمت ئعذاد الخىصُاث وعشض املعامالث على لجىت املعادلت الجخار اللشاساملىاظب بما ًخالءم والخعلُماث.
 ئسظاٌ سظالت هصُت للمشاحع لبالػه بمشاحعت كعم املعادلت الظخالموزُلت املعادلت أو كشاس اللجىت.
 داةشة إلاكامت والحذود (في خاٌ عذم جىؿش حىاصاث العـش لاصلُت). مياجب املعدشاسًٍ الثلاؿُين. العـاساث.الشظىم
بالذًىاس لاسدوي
لؼير لاسدوي
للسدوي
الذسحت
الذبلىم املخىظؽ رو العيخان
الذبلىم املخىظؽ رو الثالر ظىىاث
البيالىسٍىط
الذبلىم العالي
املاحعخير
الذهخىساه
ً 15 - 5ىم عمل.
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الـئت املعخـُذة مً الخذمت

 1.6الاعتراض على كشاس لجىت املعادلت
لاشخاص الحاصلىن على كشاس معادلت ظابم

أماهً جلذًم الخذمت

ملش الىصاسة

ششوغ الحصىٌ على الخذمت

ال ًىحذ

الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها

 همىرج الاعتراض /مىخب اظخالم ػلباث املعادلت. -أي وزاةم مإٍذة لالعتراض.

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

ًخم جلذًم الاعتراض على الىدى آلاحي:
 .1جلذًم اعتراض سظمي في مىخب اظخالم ػلباث املعادلت وؿلا للىمىرج
املخصص ورلً خالٌ ً 60ىم مً جبلُؼه باللشاس ،على أن ًبين ؿُه ظبب
الاعتراض مع ئسؿاق الىزاةم املإٍذة.
 .2دؿع الشظىم امللشسة ،وهي هـغ الشظىم املذؿىعت عىذ جلذًم ػلب
املعادلت ألوٌ مشة.
 .3عشض الاعتراض على لجىت املعادلت للبذ ؿُه.
 .4في خاٌ املىاؿلت على املؼلىب باالعتراض ًخم ئبالغ صاخب الاعتراض
وججهيز وزُلت حذًذه باللشاس واظترداد الىزُلت العابلت وفي خاٌ عذم
املىاؿلت على الاعتراض جلىم اللجىت بالخأهُذ على كشاسها العابم وئبالغ
صاخب الؼلب وٍيىن كشاسها قطعيا.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت وأدواسها

ال ًىحذ
الشظىم
بالذًىاس لاسدوي

سظىم الخذمت

وكذ ئهجاص الخذمت

الذسحت
الذبلىم املخىظؽ رو العيخان
الذبلىم املخىظؽ رو الثالر ظىىاث
البيالىسٍىط
الذبلىم العالي
املاحعخير
الذهخىساه
ً 15 – 5ىم عمل.

13

للسدوي
10
15
30
50
50
75

لؼير لاسدوي
30
45
90
150
150
225

 1.7ئصذاس وزُلت معادلت أصلُت بذٌ ؿاكذ /ئصذاس وسخت ئطاؿُت أصلُت
الحاصلىن على وزُلت معادلت ظابلت
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
ملش الىصاسة /مذًشٍت الاعتراؾ ومعادلت الشهاداث
أماهً جلذًم الخذمت
ال ًىحذ
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
بعذ عام 2005
كبل عام 2005
جل ا ا ااذًم ػل ا ا ااب املعادل ا ا اات م ا ا ااع ئسؿ ا ا اااق وام ا ا اال جل ا ااذًم ػلا ا ااب املعادلا ا اات واسؿ ا ا اااق
الىز ا اااةم املؼلىب ا اات (املىض ا ااحت ف ا ااي ئحا ا اشاءاث صااىسة مااً ك اشاس املعادلاات العااابم
جلااذًم ػلااب املعادلاات أي وسااخت مصااذكت ؿل ا ااؽ /مىخ ا ااب اظ ا ااخالم ػلبا ا اااث
الىزاةم املؼلىبت وأماهً
عا ااً املعادلا اات العا ااابلت) ئلا ااى مىخا ااب اظا ااخالم املعادلت.
الحصىٌ عليها
ػلباث املعادلت.

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت وأدواسها

سظىم الخذمت

وكذ ئهجاص الخذمت

 مالخظ اات :اسؿ اااق ووال اات عذلُ اات م ااً ص اااخب العالك اات لؼي اار لاك اااسب م ااً الذسح اات
لاولى (في خاٌ ظيرهم باحشاءاث املعادلت).
 .1حعبئت املشاحع ػلب املعادلت مً الاظخعالماث أو املىكع إلالىترووي للىصاسة.
 .2حعلُم الؼلب ملىخب اظخالم الؼلباث بعذ حعبئخه خعب لاصىٌ وئسؿاق
الىزاةم املؼلىبت هما هى واسد اعاله.
 .3دؿع الشظىم املالُت خعب الاصىٌ
ً .4لىم مىظـى املذًشٍت بما ًلي:
 ججهيز املعامالث وئعذاد املشاظالث الالصمت بالبرًذ إلالىترووي والعادي. عشض املعامالث على لجىت املعادلت. ئسظاٌ سظالت  SMSللمشاحع بمىعذ مشاحعت مىخب حعلُم الىزاةم.ال ًىحذ
 .1في خاٌ عذم اسؿاق وسخت اصلُت أو مصذكت كشاس أو خصىله على كشاس معادلت
كبل عام .2005
الشظىم
لؼير لاسدوي
للسدوي
بالذًىاس لاسدوي
الذسحت
30
10
الذبلىم املخىظؽ رو العيخان
45
15
الذبلىم املخىظؽ رو الثالر ظىىاث
90
30
البيالىسٍىط
150
50
الذبلىم العالي
150
50
املاحعخير
225
75
الذهخىساه
 .1في خاٌ جلذًمت وسخت مصذكت مً وزُلت املعادلت أو الاصل أو وان خاصل على
كشاس معادلت بعذ عام .2005
 لؼير لاسدوي ( )6دهاهير للسدوي ( )2دًىاسً 15 – 5ىم عمل في خاٌ عشطها على اللجىت.
ً 5 -2ىم عمل في خاٌ عذم عشطها على اللجىت.
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 1.8الاظخذعاءاث والاظدشاساث لللظاًا املعخجذة
وإلاحابت على الاظخـعاساث والاظئلت الُىمُت ملخللي الخذمت
ػلبت املإظعاث الخعلُمُت خاسج لاسدن.
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
 البرًذ إلالىترووي للىصاسة/إلاًمُل. ملش الىصاسة  /مذًشٍت الاعتراؾ ومعادلت الشهاداث /كعم الاعتراؾ ومعادلتأماهً جلذًم الخذمت
الشهاداث.
 املياملاث الهاجـُت.ششوغ الحصىٌ على الخذمت

ال ًىحذ

الىزاةم املؼلىبت وأماهً
الحصىٌ عليها

الاظخذعاء املىسد بالذًىان أو الاظدشاسة مذعمت بالىزاةم التي جبين كظِخه.

ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم
الخذمت
املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت
سظىم الخذمت
وكذ ئهجاص الخذمت

 .1جلذًم الاظخذعاء أو الاظدشاسة
 .2ع ااشض الاظ ااخذعاءاث والاظدش اااساث عل ااى لجى اات املعادل اات الجخ ااار الل اشاساث
املىاظبت وبما ًخىاؿم مع أظغ معادلت الشهاداث ػير لاسدهُت.
 .3ئبالغ أصحاب اللظاًا باللشاساث املىبثلت عً لجىت املعادلت.
ال ًىحذ
ال ًىحذ
ً 15 -5ىم عمل.
مً  15-5دكُلت ليل مشاحع في خاٌ الاظخـعاس الشـىي.
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 2.1جلذًم ػلباث الاظخـادة مً املىذ واللشوض الذاخلُت
الؼلبت لاسدهُين الزًً أنهىا الثاهىٍت العامت لاسدهُت أو ما ٌعادلها بىجاح
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
وامللبىلين في الجامعاث الشظمُت على البرهامج العادي( الخىاؿغ).
املىكع إلالىترووي ملذًشٍت البعثاثwww.dsamohe.gov.jo :
أماهً جلذًم الخذمت
 أن ًيىن الؼالب خصل على الثاهىٍت العامت لاسدهُت أو ما ٌعادلها أن ًيىن الؼالب على ملاعذ الذساظت (هىع اللبىٌ جىاؿغ) باخذيالجامعاث لاسدهُت الشظمُت.
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
 أن ال ًيىن الؼالب كذ خصل على علىبت جأدًبُت ئهزاس ؿما ؿىق. أن ال ًيىن املعذٌ التراهمي للؼالب أكل مً  2.0هلؼت أو .%60 أن ال ًيىن الؼالب معخـُذا مً أي مىدت مً حهت أخشي.جظهش لذي الؼالب عىذ اهخماٌ جلذًمه للؼلب الالىترووي.
الىزاةم املؼلىبت
على

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعت الششٍىت في جلذًم
الخذمت

سظىم الخذمت
وكذ ئهجاص الخذمت

 .1الخلذم بؼلب ئلىترووي
.www.dsamohe.gov.jo
 .2ػباعه الؼلب وخخمه مً كبل اللبىٌ والدسجُل في حامعخه.
 .3حعلُم الؼالب للؼلب والىزاةم املؼلىبت مىه ئلى مىخب املعدشاس الثلافي في
حامعخه.
ً .4خابع الؼالب املىكع إلالىترووي الخاص بالىصاسة /بىابت البعثاث لالػالع على
الىخاةج لالىٍت.
 .5ؿخذ باب الاعتراض ئلىتروهُا بعذ صذوس الىخاةج لاولُت.
 .6ئصذاس الىخاةج النهاةُت على مىكع الىصاسة إلالىترووي.
 مإظعت الظمان الاحخماعي. داةشة الاخىاٌ املذهُت. وصاسة التربُت. املىشمت والعشاةش (الثلاؿت الععىشٍت). الجامعاث مذًشٍت الخلاعذ املذوي مذًشٍت الخلاعذ الععىشيال ًىحذ
ً 85ىم عمل جلشٍبا مً جاسٍخ جلذًم الؼلب إلالىترووي.
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مىكع

مذًشٍت

البعثاث

 2.2ؿً الالتزام للؼلبت لاسدهُين املبخعثين خاسحُا وداخلُا
 الؼلبت لاسدهُين املبخعثين للحصىٌ على مىده خاسحُت ملعخىي دسحتالبيالىسٍىط.
الـئت املعخـُذة مً الخذمت  -الؼلبت لاسدهُين املبخعثين للحصىٌ على مىدت داخلُت واملت ملعخىي دسحت
البيالىسٍىط.
أماهً جلذًم الخذمت

ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً
الحصىٌ عليها

وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي /مذًشٍت البعثاث.
 أن ًيىن الخشٍج كذ جلذم بؼلب اظخخذام في دًىان الخذمت املذهُت خالٌظخت شهىس مً جاسٍخ الخخشج.
 الاهخظاس ( )6شهىس ًىم مً جاسٍخ جلذًم الؼلب دون أن ًخم جششُده للعملمً كبل دًىان الخذمت املذهُت.
هخاب ػلب ؿً الالتزام مً دًىان الخذمت املذهُت.

املإظعت الششٍىت في جلذًم
الخذمت

 .1ئخظاس هخاب ؿً الالتزام مً دًىان الخذمت املذهُت وجلذًمه للىصاسة.
 .2في خاٌ اهخماٌ ششوغ ؿً الالتزام ًخم ػباعت هخاب ؿً الالتزام وئعذاد
هخاب لياجب العذٌ للؼاء الىـالت العذلُت.
 .3في خاٌ مخالـت الششوغ ًخم مؼالبت املبخعث بجمُع املبالؽ التي أهـلذ علُه
خالٌ ؿترة دساظخه.
 وصاسة العذٌ. -دًىان الخذمت املذهُت.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

 15دكُلت

ئحشاءاث جلذًم الخذمت
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 2.3الحصىٌ على مىدت أو ملعذ للذساظت داخل الجامعاث الشظمُت للذسحاث العلمُت (البيالىسٍىط ،املاحعخير،
الذهخىساه) للؼلبت ػير لاسدهُين.
الؼلبت ػير لاسدهُين (ال ًدمل سكم وػني أسدوي) املششحين مً الذوٌ العشبُت
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
الشلُلت ولاحىبُت الصذًلت طمً ئػاس الخبادٌ الثلافي.
وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي/مذًشٍت البعثاث/كعم الذاسظين بالخاسج
أماهً جلذًم الخذمت
وإلاجـاكُاث الثلاؿُت
 ال ًدمل الؼالب الجيعُت لاسدهُت.ششوغ الحصىٌ على الخذمت ً -دلم الؼالب ششوغ وحعلُماث اللبىٌ في ول بشهامج وجخصص في الجامعاث
الشظمُت.
ُ
الشهاداث العلمُت مصذكت خعب لاصىٌ ول خعب الذسحت العلمُت التي ظُلبل
الىزاةم املؼلىبت وأماهً
بها الؼالب.
الحصىٌ عليها

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

 .1اظخالم ػلباث جششُذ الؼلبت مً خالٌ العـاساث والجهاث الاعخباسٍت بىاء
على الخؼؽ املعذة وؿلا الجـاكُاث الخبادٌ الثلافي.
 .2جششُذ الؼلبت الىاؿذًً للجامعاث لاسدهُت الشظمُت.
 .3مخابعت كبىٌ الؼلبت وئبالغ العـاساث والجهاث الاعخباسٍت بشدود الجامعاث.
ظـاساث الذوٌ العشبُت الشلُلت ولاحىبُت الصذًلت.
الجامعاث الشظمُت.
وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين.
املعدشاسًٍ الثلاؿُين في الذاخل /الخاسج.

املإظعت الششٍىت في جلذًم
الخذمت (ئن وحذث)

-

سظىم الخذمت

ال ًىحذ

وكذ ئهجاص الخذمت

ً 90 -60ىم عمل
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 2.4الترشح للحصىٌ على مىده أو ملعذ للذساظت خاسج لاسدن –الذساظاث العلُا
الـئت املعخـُذة مً الخذمت

الؼلبت لاسدهُين املدللين لششوغ الذساظاث العلُا في الذوٌ املعلً عنها.

أماهً جلذًم الخذمت

املىكع إلالىترووي للىصاسةwww.mohe.gov.jo :
أن ًدمل الؼالب الجيعُت لاسدهُت.
أن ًدلم الششوغ املؼلىبت مً الذوٌ املاهدت للبعثت.

ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً
جدذد جللاةُا عىذ حعبئت الؼلب في املىكع إلالىترووي.
الحصىٌ عليها

 ملاعذ الىـلت الخاصت للذساظاث العلُا:
ً .1خم الاعالن عنها عً ػشٍم مىكع الىصاسة وٍخم جلذًم الؼلباث والىزاةم
بالحظىس للىصاسة.
ً .2خم ئسظاٌ هخب سظمُت ئلى العـاساث أو املعدشاسًٍ الثلاؿُين لسظاٌ
اللبىالث وٍخم ئخباس الؼلبت بلبىلهم.
ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعت الششٍىت في جلذًم
الخذمت
سظىم الخذمت

 مىذ الذساظاث العلُا عً ػشٍم دًىان الخذمت املذهُت ملىظـي الذولت:
 .1جلىم الىصاسة باسظاٌ هخاب لذًىان الخذمت املذهُت لُلىم بخعمُم وجششُذ
املىظـين بىاء على الاجـاكُاث الثلاؿُت مع الذوٌ.
ً .2لىم الذًىان باسظاٌ أظماء الؼلبت املششحين وأوساكهم الثبىجُت للىصاسة.
ً .3خم ئسظاٌ هخاب ئلى العـاساث أو املعدشاسًٍ الثلاؿُين مع الترشُداث
لسظاٌ اللبىالث.
 وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين. ظـاسة البلذ املاهدت للبعثت. دًىان الخذمت املذهُت.ال ًىحذ
 ملاعذ الىـلت الخاصت للذساظاث العلُاً 25 :ىم عمل.

وكذ ئهجاص الخذمت

 مىذ الذساظاث العلُا عً ػشٍم دًىان الخذمت املذهُت ملىظـي الذولت 10 :أًام
عمل.
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 2.5الترشح للحصىٌ على مىده أو ملعذ للذساظت خاسج لاسدن ملعخىي دسحت البيالىسٍىط
الؼلبت لاسدهُين الحاصلين على الثاهىٍت العامت لاسدهُت أو ما ٌعادلها في هـغ ظىت
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
جلذًم الؼلب.
املىكع الالىترووي ملذًشٍت البعثاثhttp://www.dsamohe.gov.jo :
أماهً جلذًم الخذمت
أن ًدمل الؼالب الجيعُت لاسدهُت.
ششوغ الحصىٌ على الخذمت أن ًيىن الؼالب كذ احخاص مشخلت الثاهىٍت العامت لاسدهُت أو ما ٌعادلها وخلم أظغ
اللبىٌ لالبخعار للذساظت في الخاسج.
الىزاةم املؼلىبت وأماهً
جدذد جللاةُا عىذ حعبئت الؼلب في املىكع إلالىترووي.
الحصىٌ عليها
ً .1لىم الؼالب بخعبئت الؼلب ئلىتروهُا.
ً .2خم إلاعالن عً أظماء الؼلبت لاصالء والبذالء املششحين على املىكع
ئحشاءاث جلذًم الخذمت
إلالىترووي والشظاةل الىصُت جمهُذا لترشُدهم لالظخـادة مً املىدت للخاسج.
 وصاسة العذٌ /الىـالت العذلُت. وصاسة التربُت والخعلُم.املإظعت الششٍىت في جلذًم  -الظمان الاحخماعي.
 الخلاعذ املذوي والععىشي.الخذمت
 وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين. ظـاسة البلذ املاهدت للبعثت.سظىم الخذمت

ال ًىحذ

وكذ ئهجاص الخذمت

ً 40 -20ىم عمل
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 3.1الخأهذ مً صحت الشهاداث العلمُت لاسدهُت
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها
ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعت الششٍىت في جلذًم
الخذمت

ظـاساث الذوٌ العشبُت الشلُلت ولاحىبُت الصذًلت.
وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي/مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي/كعم
شإون مإظعاث الخعلُم العالي.
املصذكت وهشف العالماث.
شهاداث الؼالب الحاصل عليها مً مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت.
 -1وسود هخاب مً العـاسة مشؿلا به الشهاداث العلمُت للخأهذ مً صحتها.
 -2مخاػبت الجامعت املعىُت للخأهذ مً صحت صذوس الشهادة العلمُت.
 -3جضوٍذ وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين بشد الجامعاث لاسدهُت خىٌ
صحت الشهادة.
 مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت. العـاساث لاسدهُت في الخاسج والعـاساث ػير لاسدهُت في الذاخل. -وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

 10أًام عمل.

21

 3.2جلذًش املعذٌ لحملت الشهاداث العلمُت ػير لاسدهُت ملخخلف املعخىٍاث لاوادًمُت
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها
ئحشاءاث جلذًم الخذمت

خملت الشهاداث العلمُت ػير لاسدهُت
ملش وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي/مذًشٍت مإظعاث الخعلُم
العالي/كعم شإون مإظعاث الخعلُم العالي.
هشف عالماث للشهادة العلمُت ػير لاسدهُت باللؼت الاهجليزًت.
 صىسة عً معادلت الشهاداث العلمُت الصادسة عً مذًشٍت إلاعتراؾومعادلت الشهاداث.
 صىسة عً املإهل العلمي.ً -1لىم الؼالب بخلذًم اظخذعاء في دًىان الىصاسة.
ً -2خم دساظت الؼلب مً كبل اللجىت املخخصت في الىصاسة
ً -3خم ئبالغ الؼالب بىخاب سظمي بعذ صذوس كشاس اللجىت

املإظعت الششٍىت في جلذًم
الخذمت

الجامعاث لاسدهُت.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

 10أًام عمل.
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 3.3الشد على اظخـعاساث الؼلبت بما ًخص كشاساث مجلغ الخعلُم العالي
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها

حمُع ؿئاث املجخمع.
 ملش وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي/مذًشٍت مإظعاث الخعلُمالعالي/كعم شإون مإظعاث الخعلُم العالي.
 الهاجف الخاص بالىصاسة. املىكع الالىترووي الخاص بالىصاسة.كشاس صادس عً مجلغ الخعلُم العالي.
ال ًىحذ.

املإظعت الششٍىت في جلذًم
الخذمت

ً -1لىم املشاحع باالظخـعاس عً اللشاس الصادس عً الىصاسة مً خالٌ الىظاةل
املخاخت.
ً -2خلذم الؼالب باظخذعاء لذي دًىان الىصاسة ًخظمً ؿُه الاظخـعاس خىٌ
كشاساث صادسة عً مجلغ الخعلُم العالي لؼاًاث الذاسظت في الجامعاث
الشظمُت والخاصت لاسدهُت.
ً -3خم ئعذاد سد سظمي خىٌ الاظخـعاس مشؿلا ؿُه اللشاساث الصادسة عً
مجلغ الخعلُم العالي أو ًخم الشد شـىٍا.
 الجامعاث لاسدهُت. -ظـاساث الذوٌ العشبُت ولاحىبُت.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

 5أًام عمل.

ئحشاءاث جلذًم الخذمت
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 3.4جذكُم الشهاداث (مصذكت ،هشف عالماث ،ئزباث ػالب)
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت

خملت الشهاداث العلمُت الصادسة عً الجامعاث لاسدهُت الخاصت والؼلبت
على ملاعذ الذساظت .
ملش الىصاسة  /مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي/كعم الذساظاث وإلاخصاء
واملخابعت.
أن جيىن الىزُلت مخخىمت و مىكعت بخخم وجىكُع معخمذ للمإظعت
الخعلُمُت ومىزم لذي الىصاسة.

الىزاةم املؼلىبت

الىزُلت لاصلُت.

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

 .1مشاحعت املىظف املخخص باللعم لخذكُم الىزُلت وأخخامها
 .2ئرا واهذ الىزُلت ولاخخام صحُدت والبُاهاث مؼابلت ًخم خخم الىزُلت
وجصبذ حاهضة للخصذًم.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم الخذمت

الجامعاث لاسدهُت الخاصت.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ

وكذ ئهجاص الخذمت

 5دكاةم
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 3.5حعذًل بُاهاث ػلبت الجامعاث لاسدهُت الخاصت على هظام مإظعاث الخعلُم العالي
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت

الؼلبت الخشٍجين والزًً على ملاعذ الذساظت
ملش الىصاسة /مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي /كعم الذساظاث وإلاخصاء
واملخابعت.
هخاب سظمي صادس مً الجامعت ًدخىي على البُاهاث املشاد حعذًلها مشؿلا به
لاوساق الثبىجُت الالصمت.

الىزاةم املؼلىبت وأماهً
الحصىٌ عليها

الىخاب الشظمي الصادس عً الجامعت.

ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم
الخذمت

.1مشاحعت املىظف املخخص باللعم
.2الخأهذ مً صحت بُاهاث الؼالب على الىظام
.3ئحشاء الخعذًل املؼلىب

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت

سظىم الخذمت

ال ًىحذ

وكذ ئهجاص الخذمت

 10 -5دكاةم
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 3.6جصذًم شهادة خبرة
الـئت املعخـُذة مً الخذمت

العاملين في مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت (أوادًمُين وئداسٍين)

أماهً جلذًم الخذمت

ملش الىصاسة  /مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي /كعم الذساظاث
وإلاخصاء واملخابعت.
الشهادة مخخىمت ومىكعت بخخم وجىكُع معخمذ للمإظعت الخعلُمُت لذي
الىصاسة.

ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم الخذمت
سظىم الخذمت
وكذ ئهجاص الخذمت

شهادة خبرة أصلُت صادسة عً ئخذي مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت.
 .1مشاحعت املىظف املخخص باللعم.
 .2ئرا واهذ لاخخام صحُدت ًىحه ػالب الخذمت لذؿع الشظىم لذي
الذاةشة املالُت وَعخلم الىصل املالي.
ً .3لىم املىظف املخخص في كعم املخابعت بدسجُل سكم وجاسٍخ الىصل
املالي في السجل الخاص.
 .4خخم الشهادة وحعلُمها للمشاحع.
مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت.
( )10دهاهير ملً ًدمل سكم وػني
( )20دًىاس ملً ال ًدمل سكم وػني
 10 -5دكاةم
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 3.7خذمت الؼلبت الحاصلين على الشهاداث العلمُت العىداهُت الصادسة كبل جاسٍخ 2001/7/16
خملت الشهاداث العلمُت الصادسة عً الجامعاث العىداهُت كبل جاسٍخ
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
.2001/7/16
ملش الىصاسة/مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي/كعم مياجب الخذماث الجامعُت
أماهً جلذًم الخذمت
واملشاهض الخذسٍبُت.
أن جيىن الشهادة مخخىمت ومىكعت خعب لاصىٌ وأن ًيىن ئظمه واسد في
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
اللىاةم املدـىظت لذي اللعم.
الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
 املصذكت وهشف العالماث. همىرج إلاظخذعاء.عليها
ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت وأدواسها

 .1جلذًم اظخذعاء في دًىان الىصاسة.
 .2جذكُم ئظم الؼالب في اللىاةم املدـىظت لذي اللعم وفي خاٌ وسود
ئظمه ٌعؼى هخاب ملً يهمه الامش.
 .3عىذ عذم وسود ئظمه في اللىاةم لذي الىصاسة ًىخب للمعدشاس الثلافي
لاسدوي في العىدان وٍيخظش سد املعدشاس.
 وصاسة الخاسحُت العىداهُت -العـاسة لاسدهُت في العىدان /املعدشاس الثلافي في العىدان.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

 5-1اًام عمل (في حالة عدم الحاحة ملراسلة املسخشادر الثقافي في السونان).
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 3.8جصذًم شهادة دبلىم جذسٍبي /دوسة
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت

خملت شهاداث الذبلىم والذوساث الصادسة عً الجامعاث لاسدهُت.
ملش الىصاسة/مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي/كعم مياجب الخذماث
الجامعُت واملشاهض الخذسٍبُت.
الشهادة مخخىمت ومىكعت بخخم وجىكُع معخمذ للمإظعت الصادسة
عنها.
شهادة الذوسة لاصلُت.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم الخذمت

 .1مشاحعت املىظف املخخص باللعم.
 .2جذكُم الشهادة والخأهذ مً مؼابلتها للىشىؿاث الخاصت
املخىاحذة باللعم.
 .3دؿع الشظىم وخخم الشهادة وحعلُمها للمشاحع.
مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت.

سظىم الخذمت

( )15دًىاس لليسخت لاصلُت.

وكذ ئهجاص الخذمت

 5دكاةم.

ئحشاءاث جلذًم الخذمت
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 3.9خذمت الؼلبت الحاصلين على شهاداث ولُت جأهُل املعلمين
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ عليها
ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم الخذمت

خملت الشهاداث العلمُت الصادسة عً ولُت جأهُل املعلمين.
ملش الىصاسة /مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي/كعم مياجب الخذماث
الجامعُت واملشاهض الخذسٍبُت.
أن ًيىن وسد ئظمه في اللىاةم املدـىظت في اللعم لذي الىصاسة.
-

املصذكت وهشف العالماث أو صىسة عنهما.
همىرج اظخذعاء.
 .1جلذًم اظخذعاء في الذًىان.
 .2جذكُم إلاظم في اللىاةم املدـىظت لذي اللعم.
 .3ػباعت هخاب الى مً يهمه لامش وحعلُمه للمشاحع.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم الخذمت
وأدواسها

ال ًىحذ.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

 10-5دكُلت
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 3.10ئصذاس جلاسٍش ئخصاةُت (ظىىٍت ،ؿصلُتً ،ىمُت) عً الخعلُم العالي داخل لاسدن وخاسحه
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت

حمُع الجهاث الحيىمُت والخاصت والؼالب والباخثين واملهخمين.
ملش الىصاسة/مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي /كعم الذساظاث وإلاخصاء
واملخابعت.
هخاب حعهُل مهمت مً الجهت املعىُت مخظمىا(مىطىع املعلىماث والؼشض منها
وئظم املـىض) ،ومً الجامعت في خاٌ الؼالب والباخثين.

الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها

همىرج الحصىٌ على البُاهاث (ملش الىصاسة أو املىكع الالىترووي).

ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم الخذمت

 .1حعبئت ػلب الحصىٌ على املعلىماث.
 .2ئعؼاءه سكم واسد في دًىان الىصاسة.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

 مإظعاث الخعلُم العالي لاسدهُت ولاكلُمُت. ولُاث املجخمع الحيىمُت والخاصت والععىشٍت ولاوهشوا. وصاسة الخاسحُت وشإون املؼتربين. العـاساث لاسدهُت في الخاسج. -مياجب املعدشاسًٍ الثلاؿُين في الخاسج.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

مً  5 -1أًام عمل.
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 3.11جلذًم دساظاث ئخصاةُت وجدلُل البُاهاث
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت

حمُع ؿئاث املجخمع.
ملش الىصاسة/مذًشٍت مإظعاث الخعلُم العالي /كعم الذساظاث وإلاخصاء
واملخابعت.
هخاب حعهُل مهمت مً الجهت املعىُت مخظمىا(مىطىع املعلىماث والؼشض منها
وئظم املـىض) ،ومً الجامعت في خاٌ الباخثين.

الىزاةم املؼلىبت وأماهً
الحصىٌ عليها

هخاب سظمي مً الجهت املعىُت بالذساظت.

ئحشاءاث /خؼىاث جلذًم
الخذمت

ً .1لىم مخللي الخذمت بخىسٍذ الؼلب لذي الىصاسة.
ً .2خم دساظت الؼلب.
ً .3خم جضوٍذ مخللي الخذمت بالخدلُل املؼلىب.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

حمُع الذواةش واملإظعاث الحيىمُت والخاصت.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

حمع البُاهاث ً 30ىم عمل.
ئدخاٌ البُاهاث وجدلُلها  5أًام عمل.
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 4.1جلذًم ػلب الالخداق للجامعاث لاسدهُت الشظمُت ملشخلت البيالىسٍىط
الـئت املعخـُذة مً الخذمت

أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت

الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها
ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

سظىم الخذمت
وكذ ئهجاص الخذمت

 الؼلبت لاسدهُىن الحاصلىن على شهادة الثاهىٍت العامت لاسدهُت والعشبُتللعىت الحالُت والعىىاث العابلت.
 الؼلبت لاسدهُىن الحاصلىن على شهادة الثاهىٍت العامت لاحىبُت للعىتالحالُت.
 ػالب كؼاع ػضة امللُمُين داخل لاسدن خعب الششوغ.عً ػشٍم املىكع الالىترووي للىخذة http://www.admhec.gov.jo
 الؼالب أسدوي وخاصل على شهادة الثاهىٍت العامت أو ما ٌعادلها. الؼالب مً كؼاع ػضة ملُم داخل لاسدن ،وخاصل على شهادة الذساظتالثاهىٍت العامت لاسدهُت ،ومعخـُذ مً املىشمت امللىُت العامُت ألبىاء
املخُماث.
جدذد عىذ حعبئت الؼلب في املىكع الالىتروويٌ ،
ول خعب املعاس املىاظب
لؼبُعت شهادة الذساظت الثاهىٍت.
 .1دؿع سظم إلالخداق مً خالٌ ششاء خذمت الذؿع إلالىترووي عً ػشٍم
).(eFAWATEERcom
 .2الذخىٌ عً ػشٍم ادخاٌ سمض املعخخذم ،والشمض العشي.
 .3جدذًذ املعاس املىاظب لؼبُعت شهادة الذساظت الثاهىٍت الحاصل عليها.
 .4حعبئت املعلىماث املؼلىبت املخعللت بالثاهىٍت العامت (ئن لضم لامش رلً)،
والبُاهاث املىزلت في هىٍت لاخىاٌ املذهُت ،وعىىان الؼالب.
 .5حعبئت الخُاساث ،بدذ أدوى ( )5خمعت خُاساث على لاكل.
ً .6خم جىـُز عملُت اللبىٌ املىخذ وؿلا ألظغ اللبىٌ الصادسة عً مجلغ
الخعلُم العالي.
 (مياجب ششهت البرًذ لاسدوي املىدششة في واؿت أهداء اململىت ،ؿشوع البىىنلاسدهُت التي جلذم خذمت )،(eFAWATEERcomوأحهضة الصشاؾ آلالي
الخابعت لها ،املشاهض واملدالث الخجاسٍت واملىالث املشترهت في خذمت
) ،(eFAWATEERcomهلاغ البُع الخابعت لششهت الثلت ) / (Trustجلذًم
خذمت الذؿع إلالىترووي.
 (الجامعاث الشظمُت والخاصت ،املشهض الىػني لخىىىلىحُا املعلىماث"مدؼاث املعشؿت" ،وصاسة التربُت والخعلُم ،الثلاؿت الععىشٍت)  /جىؿير
مىاكع مجاهُت جمىً الؼلبت مً اظخخذامها لدخاٌ ػلباث الالخداق
ئلىتروهُا.
  -داةشة لاخىاٌ املذهُت /جأهُذ بُاهاث املىاػىين. 15دًىاس.
ً 30 -20ىم عمل.
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 4.2جلذًم ػلب الالخداق للجامعاث لاسدهُت الشظمُت ملشخلت الخجعير
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها
ئحشاءاث جلذًم الخذمت

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

سظىم الخذمت
وكذ ئهجاص الخذمت

الؼلبت الحاصلىن على شهادة الشامل لاسدهُت للعىت الحالُت والعىىاث
العابلت.
املىكع الالىترووي للىخذة http://www.admhec.gov.jo
أن ًيىن الؼالب خاصل على شهادة الشامل لاسدهُت.
صىسة عً مصذكت شهادة الامخدان الشامل للؼلبت الحاصلين على شهادة
الامخدان الشامل في أعىام ظابلت.
 .1دؿع سظم إلالخداق مً خالٌ ششاء خذمت الذؿع إلالىترووي عً ػشٍم
).(eFAWATEERcom
 .2حسجُل الذخىٌ عً ػشٍم ادخاٌ سمض املعخخذم ،والشمض العشي.
 .3حعبئت املعلىماث املؼلىبت املخعللت بشهادة الامخدان الشامل (ئن لضم لامش
رلً) ،والبُاهاث املىزلت في هىٍت لاخىاٌ املذهُت ،وعىىان الؼالب.
 .4حعبئت الخُاساث ،وٍظهش للؼالب الاخخُاساث التي جخىاؿم مع الخخصصاث
املىاظشة لخخصص الؼالب في الشامل.
ً .5خم جىـُز عملُت اللبىٌ املىخذ وؿلا ألظغ اللبىٌ الصادسة عً مجلغ
الخعلُم العالي.
 (مياجب ششهت البرًذ لاسدوي املىدششة في واؿت أهداء اململىت ،ؿشوعالبىىن لاسدهُت التي جلذم خذمت (،)eFAWATEERcomوأحهضة الصشاؾ
آلالي الخابعت لها ،املشاهض واملدالث الخجاسٍت واملىالث املشترهت في خذمت
( ،)eFAWATEERcomهلاغ البُع الخابعت لششهت الثلت ( / )Trustجلذًم
خذمت الذؿع إلالىترووي.
 (الجامعاث الشظمُت والخاصت ،املشهض الىػني لخىىىلىحُا املعلىماث"مدؼاث املعشؿت" ،وصاسة التربُت والخعلُم ،الثلاؿت الععىشٍت)  /جىؿير
مىاكع مجاهُت جمىً الؼلبت مً اظخخذامها لدخاٌ ػلباث الالخداق
ئلىتروهُا.
 15دًىاس.
ً 30 -20ىم عمل.
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 4.3الاظخـعاس عً البُاهاث الالصمت لاللخداق في الجامعاث لاسدهُت الشظمُت ملشخلت البيالىسٍىط والخجعير
الـئت املعخـُذة مً الخذمت

 الؼلبت لاسدهُىن الحاصلىن على شهادة الثاهىٍت العامت لاسدهُت أو ماٌعادلها للعىت الحالُت والعىىاث العابلت.
 الؼلبت الحاصلىن على شهادة الشامل لاسدهُت للعىت الحالُت والعىىاثالعابلت.
 -أولُاء أمىس الؼلبت.

أماهً جلذًم الخذمت

املىكع الالىترووي للىخذةhttp://www.admhec.gov.jo :

ششوغ الحصىٌ على الخذمت

ال ًىحذ.

الىزاةم املؼلىبت وأماهً الحصىٌ
عليها
ئحشاءاث جلذًم الخذمت

ال ًىحذ.
.1
.2
.3
.4

البُاهاث الصادسة عً مجلغ الخعلُم العالي.
البُاهاث الصادسة عً وخذة جيعُم اللبىٌ املىخذ.
البُاهاث الصادسة عً الجامعاث لاسدهُت.
البُاهاث الصادسة عً الىصاساث واملإظعاث الشظمُت.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم
الخذمت

ال ًىحذ.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت

اظخعالم ؿىسي.
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 4.4جلذًم ػلباث الاظخـادة مً املىشمت امللىُت العامُت ألبىاء العشاةش في مذاسط البادًت لاسدهُت
واملذاسط راث الظشوؾ الخاصت أ
الؼلبت لاسدهُىن للعىت الحالُت خاملي شهادة الثاهىٍت العامت لاسدهُت.
الـئت املعخـُذة مً الخذمت
املياجب البرًذًت املعخمذة لخلذًم الؼلباث.
أماهً جلذًم الخذمت
ششوغ الحصىٌ على الخذمت
 أن ًيىن الؼالب أسدوي الجيعُت ،خاصال على شهادة الذساظت الثاهىٍتالعامت لاسدهُت في الذوسة الصُـُت للعام الحالي ؿلؽ.
 أن ًيىن مخلذم بؼلب الخداق ئلى وخذة جيعُم اللبىٌ املىخذ خعباملىاعُذ املدذدة.
 أن ًيىن الؼالب كذ أمض ى العيخين لاخيرجين (لاوٌ والثاوي زاهىي) فياملذسظت الثاهىٍت املشمىلت باملىشمت امللىُت العامُت ،أو أن ًيىن الؼالب كذ
أمض ى مذة ال جلل عً ظبع ظىىاث في مذسظت أظاظُت ساؿذة للمذسظت
الثاهىٍت املشمىلت ،واهخلل منها ألظباب أوادًمُت أو احخماعُت أو سظمُت
جىاؿم عليها اللجىت العلُا.
 أن ًخلذم الؼالب بؼلب لالظخـادة مً املىشمت امللىُت العامُت خعبالىمىرج املعخمذ واملخىؿش في املياجب البرًذًت املدذدة في مخخلف املداؿظاث.
الىزاةم املؼلىبت وأماهً
 هشف عالماث امخدان شهادة الثاهىٍت العامت لاسدهُت ،أو صىسة مصذكتعىه.
الحصىٌ عليها
 سظم ػلب بلُمت خمعت دهاهير. شهادة سظمُت جثبذ أن الؼالب كذ أمض ى مذة ال جلل عً العيخين لاخيرجين( لاوٌ والثاوي زاهىي) في املذسظت املشمىلت باملىشمت امللىُت العامُت مىكعت
ومصذكت خعب لاصىٌ مً ئداساث املذاسط ومذًشٍاث التربُت والخعلُم
املخخصت.
 على الؼالب الزي اهخلل مً مذسظت مشمىلت باملىشمت امللىُت العامُت للعامالحالي ووان مً أبىاء املىظـين الحيىمُين الزًً اكخظذ ػبُعت عملهم
الاهخلاٌ مً مداؿظت ئلى أخشي ،ولم ًىمل الؼالب العيخين لاخيرجين (لاوٌ
والثاوي زاهىي) اخظاس شهادة مً حهت عمل ولي لامش جبين جاسٍخ اهخلاله،
وظبب الىلل للىظش في ػلبه مً كبل اللجىت.
 على الؼالب الزي دسط مذة ال جلل عً ظبع ظىىاث في مذاسط أظاظُتساؿذة للمذاسط الثاهىٍت املشمىلت ،واهخلل منها ألظباب أوادًمُت أو احخماعُت
أو سظمُت اخظاس شهادة جثبذ دساظخه في هزه املذاسط مىكعت ومصذكت مً
ئداساث املذاسط ومذًشٍاث التربُت والخعلُم مبِىا ؿيها ظبب الىلل.
 .1ششاء ػلب الاظخـادة مً املىشمت امللىُت العامُت مً أخذ املياجب
ئحشاءاث جلذًم الخذمت
البرًذًت املعخمذة وحعبئخه واعادة حعلُمه ملىخب البرًذ.
ً .2خم كبىٌ ػلبت املىشمت خعب لاعذاد امللشسة ليل مداؿظت بىاء على
اليعبت املخصصت لهم في أظغ اللبىٌ املىخذ.
املإظعاث الششٍىت في جلذًم
ششهت البرًذ لاسدوي وجلىم ببُع ػلب الاظخـادة مً املىشمت امللىُت.
الخذمت
 5دهاهير.
سظىم الخذمت
ً 30 -20ىم عمل.
وكذ ئهجاص الخذمت
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 5.1الخعامل مع الاكتراخاث و الشياوي امللذمت مً مخللي الخذمت و مخابعتها
الـئت املعخـُذة مً الخذمت

أماهً جلذًم الخذمت

ششوغ الحصىٌ على الخذمت

الىزاةم املؼلىبت

ئحشاءاث جلذًم الخذمت

-

واؿت مخللي الخذمت.
واؿت الششواء املخعاملين مع الىصاسة.
صىذوق الشياوي و الاكتراخاث.
هاؿزة مـعلت على املىكع إلالىترووي.
الخؽ العاخً.
مشهض الاجصاٌ الىػني.

ال ًىحذ.
جلذًم املعلىماث الخالُت:
معلىماث احباسٍت( :الجيعُت  ،ميان إلاكامت ،الشكم الىػني ،سكم حىاص
ظـش لؼير الاسدوي ،ػشٍلت الاجصاٌ والشد ،سكم الهاجف ،البرًذ إلالىترووي،
هىع الؼلب ملترح/شيىي).
معلىماث اخخُاسٍت( جاسٍخ املُالد ،إلاظم).
 .1ججمُع الاخخُاحاث والشياوي املىحىدة في صىذوق الاكتراخاث
والشياوي ،أو مً خالٌ امللابالث واملشاهذاث الصخصُت ،أو عً
ػشٍم البرًذ إلالىترووي والخؽ العاخً ،أو مً خالٌ الاحخماعاث
املعخمشة مع مخللي الخذمت مً أؿشاد أو مإظعاث.
ً .2خم حعبئت الؼلب الىتروهُا وجدلُل هزه الاخخُاحاث والشياوي
وجدىٍلها ئلى أسكام وبُاهاث
 .3جلىم اللجىت (لجىت الاكتراخاث والشياوي) بذساظت الشياوي
والاكتراخاث امللذمت مً مخللي الخذمت وسؿع الخىصُاث بشأنها ئلى
املذًشٍاث ولاكعام املعىُت الجخار إلاحشاءاث املىاظبت لخالفي العلبُاث
التي جدذر ؿيها.
ً .4خم ئعالم ملذم امللترح أو الشيىي بالحشاء املخخز خىلها.

املإظعاث الششٍىت في جلذًم الخذمت

ال ًىحذ.

سظىم الخذمت

ال ًىحذ.

وكذ ئهجاص الخذمت
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