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مقدمة
تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كغريها من مؤسسات الدولة بتقديم العديد من اخلدمات،
وحرصاً منها على توضيح هذه اخلدمات وإجراءاتها ،فقد مت إصدار هذا الدليل لتيسري حصول
متلقي اخلدمة على مبتغاهم بسهولة.
ويقوم قسم خدمة اجلمهور بتوفري مجيع املعلومات والبيانات اليت تساعد يف تسهيل وصول متلقي
اخلدمة اىل أهدافهم ،كما يوفر القسم مجيع النماذج املتعلقة باخلدمات اليت تقدمها أقسام
ومديريات الوزارة.
وتعمل الوزارة على تطوير األداء املؤسسي إذ تقوم مبراجعة مستمرة وتقييم لكل العمليات اليت
جتري بالوزارة بناءً على منهجية واضحة ودقيقة تهدف اىل تسهيل اإلجراءات وتبسيطها وصوالً إىل
رضا متلقي اخلدمة.
وحرصاً من الوزارة على تلقي التغذية الراجعة من متلقي اخلدمة حول اخلدمات املقدمة هلم
ومدي فاعلية إجراءاتها ،فقد مت إعداد منوذج خاص باإلقرتاحات ومنوذج للشكاوى كأداتني
إليصال وجهة نظر متلقي اخلدمة إىل املسؤولني مباشرة وبدون وسيط ،كما أن هناك استبانة
موجودة على املوقع االلكرتوني للوزارة ( )ww.mohe.gov.joللتعرف على إحتياجات متلقي
اخلدمة وعلى مستوى رضاهم عن اخلدمات اليت تقدمها الوزارة.
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بيان اإلعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية
الفئة املستفيدة من اخلدمة
أماكن تقديم اخلدمة

الطلبة الذين يرغبون باكمال الدراسة يف مؤسسات أكادميية غري أردنية


املوقع اإللكرتوني للوزارة
http://www.mohe.gov.jo/RUniv/tabid/635/language/arJO/Default.aspx



مقر الوزارة

شروط احلصول على اخلدمة

ال يوجد

الوثائق املطلوبة وأماكن

ال يوجد.

احلصول عليها
 .0ميكن للطالب الرجوع إىل املوقع اإللكرتوني للوزارة والذي تتوفر عليه
قوائم املؤسسات التعليمية املعرتف بها وشروط الدراسة يف اخلارج.
إجراءات /خطوات تقديم
اخلدمة

 .4مراجعههة قسههم االعههرتاف وسديههد أسههم املؤسسههة التعليميههة والبلههد املههراد
االستفسار عنها.
 .3يقوم القسم بالرجوع إىل القوائم الصهادرة عهن الهوزارة بأ

هاء مؤسسهات

التعليم العالي املعرتف بها.
 .2بيان مدى االعرتاف باملؤسسة التعليمية.
 .5تزويد املراجع باملعلومات األساسية املتعلقة بشروط الوزارة للدراسهة يف
اخلارج.
املؤسسات الشريكة يف تقديم

ال يوجد

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت اجناز اخلدمة
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احلصول على منح أو قروض من خالل صندوق دعم الطالب اجلامعي
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة األردنيون يف اجلامعات األردنية الر

أماكن تقديم اخلدمة

املوقع االلكرتوني للبعثات
http://www.dsamohe.gov.jo/GeneralRules1.aspx

شروط احلصول على

أن حيمل الطالب اجلنسية األردنية.

اخلدمة

أن يكون الطالب يف مرحلة البكالوريوس يف الربنامج العادي.

الوثائق املطلوبة وأماكن

سدد تلقائياً عند تعبئة الطلب يف املوقع االلكرتوني حيث ختتلف املتطابات

احلصول عليها

حسب املعلومات اليت يعبئها الطالب.

إجراءات تقديم اخلدمة

ية

 .0يقوم الطالب بتعبئة الطلب الكرتونياً بداية شهر تشرين الثاني من كل عام.
 .4يتم طباعة وإرسال األوراق اىل املستشار الثقايف يف اجلامعة.
 .3يقوم املستشار الثقايف بتدقيق الطلبات.
 .2يرسل املستشار الطلبات املستوفاة اىل الوزارة.
 .5تقوم جلنة البعثات واملنح بالتدقيق على الطلبات الكرتونياً وورقياً.
 .6تصدر الوزارة النتائج ويتم عرضها على املوقع االلكرتوني.
 .7حيق للطالب االعرتاض خالل  02يوم.
 .8تقوم اللجنة بدراسة االعرتاضات ملدة اسبوعني.
 .9تعلن اللجنة النتائج بشكل نهائي على املوقع االلكرتوني ويف مكاتب
املستشارين.
 .00يف حال حصول الطالب على قرض يقدم كفالة عدلية لدى املستشار
الثقايف.
 .00يف حال حصول على دعم (منحة) يقدم سند تعهد باملعدل الرتاكمي.
 .04سول أ

اء الطالب مع املبالغ املستحقة للبنك.

 .03يقوم الطالب مبراجعة البنك.
 .02يتابع الطالب أكادمييا من قبل املستشار الثقايف والوزارة لالطمئنان على
وضع العلمي.
املؤسسة الشريكة يف تقديم

وزارة العدل /الكفالة العدلية

اخلدمة وأدوارها

البنك  /صرف االمستحقات

رسوم اخلدمة

اليوجد

وقت اجناز اخلدمة
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فك االلتزام للطلبة املبتعثون اىل اخلارج
خارجية ملستوى درجة

الفئة املستفيدة من

الطلبة االردنيني املبتعثني للحصول على منح

اخلدمة

البكالوريوس

أماكن تقديم اخلدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية البعثات واالتفاقيات/قسم االتفاقيات
والتبادل الثقايف

شروط احلصول على

 .0التخرج من اجلامعة اليت مت ابتعاث الطالب اليها.

اخلدمة

 .4تطبيق املادة (  )05من نظام البعثات واملنح رقم ( )60لسنة 4000

الوثائق املطلوبة وأماكن

 .0كتاب من ديوان اخلدمة املدنية يبني تاريخ احلصول على املؤهل وتاريخ

احلصول عليها

تقديم طلب االستخدام لدى الديوان.
 .4الشهادات اجلامعية اليت مت احلصول عليها من اجلهة املاحنة.
 .3وثيقة معادلة الشهادات.
 .2وثائق النقابة /النقابات املهنية او اجملالس اليت تتطلب امتحان ملزاولة
املهنة (التخصصات الطبية).

إجراءات تقديم اخلدمة

 .0يقوم طالب اخلدمة بتقديم الوثائق املطلوبة لديوان الوزارة لتوريدها
وارساهلا اىل مديرية البعثات /قسم االتفاقيات.
 .4يقوم قسم االتفاقيات مبا يلي:


تدقيق املعاملة وسديد مدى استيفاء الشروط.



يف حال كانت املعاملة مستوفي للشروط يتم اعداد كتاب فك االلتزام
وتوقيع من معالي الوزير وتسليم للطالب.



ويف حال عدم استيفاء الشروط يتم سويل املعاملة للعرض على جلنة
البعثات واملنح العلمية للموفدين من الوزارة.

 .3تقوم جلنة البعثات واملنح العلمية للموفدين من الوزارة باختاذ القرار
املناسب بشان املعاملة.
 .2يقوم مقرر اللجنة باعالم مديرية البعثات /قسم االتفاقيات واعالم الطالب بقرار
للجنة.
املؤسسة الشريكة يف

وزارة اخلارجية/وزارة املالية

تقديم اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت اجناز اخلدمة

يوم عمل يف حال استيفاء الشروط
6

فك اإللتزام للطلبة املبتعثني من خالل صندوق امللك عبداهلل
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة الذين درسوا على حساب الوزارة من خالل صندوق امللك عبداهلل

أماكن تقديم اخلدمة

الوزارة/مديرية البعثات

شروط احلصول على اخلدمة

ان يكون اخلريج قد تقدم بطلب للعمل لديوان اخلدمة املدنية خالل ستة
شهور من تاريخ التخرج
واالنتظار  6شهور +يوم من تاريخ تقديم الطلب بدون احلصول على عمل

الوثائق املطلوبة وأماكن

كتاب طلب فك التزام من ديوان اخلدمة املدنية.

احلصول عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

 .0احضار الكتاب من ديوان اخلدمة املدنية وتقدمي للوزارة.
 .4يقوم موظف البعثات بتدقيق الكتاب.
 .3يف حال اكتمال شروط فك االلتزام يتم طباعة كتاب فك االلتزام
وإعداد كتاب لكاتب العدل إللغاء سند الكفالة.
 .2ويف حال خمالفة الشروط يتم مطالبة املبتعث جبميع املبالغ اليت

املؤسسة الشريكة يف تقديم

أنفقت علي .

وزارة العدل /الغاء سند الكفالة

اخلدمة وأدوارها (إن
وجدت)
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت اجناز اخلدمة

يوم عمل يف حال استيفاء الشروط
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تدقيق الشهادات (مصدقة  ،كشف عالمات ،إثبات طالب)
الفئة املستفيدة من اخلدمة

محلة الشهادات العلمية الصادرة عن اجلامعات األردنية اخلاصة

أماكن تقديم اخلدمة

قسم املتابعة والتوثيق

شروط احلصول على اخلدمة

اليوجد

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول الشهادة (الوثيقة)األصلية
عليها
 .0يتسلم املوظف املعين الشهادة (الوثيقة)األصلية.
إجراءات تقديم اخلدمة

 .4يقوم املوظف املختص بتدقيق الشهادة وأختامها ومقارن البيانات
الواردة فيها مع بيانات الطلبة يف برنامج نظام املؤسسات.
 .3إذا كانت الشهادة واألختام صحيحة والبيانات مطابقة يتم ختم
الشهادة وتصبح الشهادة جاهزة للتصديق.
 .2إذا مل تكن الشهادة واألختام صحيحة يتم التأكد أنها ليست مزورة
وإذا كانت مزورة حيوّل املراجع للمدعي العام ،وإذا كانت
ستوي على نواقص ،يوج طالب اخلدمة للمؤسسة التعليمة اليت

املؤسسات الشريكة يف تقديم

أصدرت الشهادة.

اليوجد

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة
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تصديق الشهادات األكادميية
احلاصلون على شهادات تعليم عالي أردنية وغري أردنية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

 احلاصلون على شهادات دورات علمية صادرة من اجلامعات األردنية
فقط
مقر الوزارة /مديرية االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية
ومعادلة شهاداتها.
مكاتب املستشارين الثقافيني يف اجلامعات األردنية الر

أماكن تقديم اخلدمة

ية للشهادات

الصادرة عن:
 اجلامعات األردنية احلكومية
اجلامعات األردنية اخلاصة (بعد تدقيقها من مركز الوزارة ألول مرة).
جامعة البلقاء التطبيقية /دبلوم كليات اجملتمع.
صور عن شهادة املعادلة الصادرة عن الوزارة.
شهادة من األردن :ختم القبول والتسجيل يف اجلامعة املعنية.

شروط احلصول على اخلدمة

شهادة من خارج األردن :ختم اجلامعة -ختم اجلهة املسئولة عن التعليم
العالي يف ذلك البلد -ختم وزارة اخلارجية يف ذلك البلد -ختم
السفارة األردنية يف ذلك البلد.

الوثائق

املطلوبة

وأماكن

الشهادة األصلية او الوثيقة األصلية املستوفية لشروط التصديق

احلصول عليها
 .0مراجعة مديرية االعرتاف /قسم التصديق او مكاتب املستشارين (حسب
مقتضى احلال وكما هو موضح يف خانة اماكن تقديم اخلدمة) وتسليم
إجراءات تقديم اخلدمة

الوثائق للموظف املعين.
 .4تدقيق األختام والتواقيع واملعلومات الواردة يف الشهادة أو الوثيقة
األصلية.
 .3إذا كانت الشهادة مستوفية لشروط التصديق يتم ختم الشهادة وصور
طبق األصل عنها حسب األصول.
 .2يقوم الطالب بدفع الرسوم املقررة لدى حماسب التصديق.
 .5يتم التوقيع على الشهادات األصلية والصور املصدقة عنها من قبل
رئيس قسم تصديق الشهادات أو املوظف املفوض بالتوقيع.
 .6استالم الشهادة املصدقة.
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تصديق الشهادات األكادميية
املؤسسات الشريكة يف تقديم

اليوجد

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

دينار واحد للنسخة

وقت اجناز اخلدمة

 05 -3دقيقة
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تصديق شهادة خربة
الفئة املستفيدة من اخلدمة
أماكن تقديم اخلدمة

شروط احلصول على اخلدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول
عليها

موظفو مؤسسات التعليم العالي األردنية( أكادمييون وإداريون)
قسم املتابعة والتوثيق
أن تكون الشهادة خمتومة وموقعة خبتم وتوقيع معتمد للمؤسسة
التعليمية لدى الوزارة.
شهادة خربة أصلية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي.
إثبات شخصية:هوية أحوال مدنية أو جواز سفر لصاحب الشهادة.
 .0تسليم شهادة اخلربة لقسم املتابعة والتوثيق.
 .4يقوم املوظف املختص بالتدقيق على الشهادة وأختامها
وتواقيعها.

إجراءات تقديم اخلدمة

 .3إذا كانت األختام صحيحة يوج طالب اخلدمة لدفع الرسوم
لدى الدائرة املالية ويستلم الوصل.
 .2يقوم املوظف املختص يف قسم املتابعة والتوثيق بتسجيل رقم
وتاريخ الوصل يف السجل اخلاص.

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة

 .5ختم الشهادة وتسليمها للمراجع.
ال يوجد

وأدوارها
رسوم اخلدمة
وقت اجناز اخلدمة

( )00دنانري ملن حيمل رقم وطين
( )40دينار ملن ال حيمل رقم وطين
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تصديق شهادة دورة
الفئة املستفيدة من اخلدمة

محلة شهادات الدورات الصادرة عن اجلامعات األردنية

أماكن تقديم اخلدمة

قسم املتابعة والتوثيق

شروط احلصول على اخلدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

إحضار شهادة الدورة األصلية
شهادة الدورة األصلية

عليها
 .0تسلم الشهادة األصلية للموظف املختص.
 .4يقوم املوظف املختص مبقارنة الشهادة وبياناتها مع األ
إجراءات تقديم اخلدمة

اء

والبيانات املتعمدة لدى القسم للتأكد من مطابقتها.
 .3إذا كان اسم صاحب الشهادة معتمد يوج طالب اخلدمة لدفع
الرسوم لدى الدائرة املالية ويستلم الوصل.
 .2يقوم املوظف املختص يف قسم املتابعة والتوثيق بتسجيل رقم
وتاريخ الوصل يف السجل اخلاص.
 .5ختم الشهادة وتسليمها للمراجع.
 .6إذا مل يكن االسم معتمد يراجع الطالب اجلامعة اليت اصدرت

املؤسسات الشريكة يف تقديم

الشهادة.

اليوجد

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

( )05دينار للنسخة األصلية

وقت اجناز اخلدمة

 00 -5دقائق
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معادلة الشهادات العلمية غري األردنية
الفئة املستفيدة من اخلدمة
أماكن تقديم اخلدمة

خرجيو مؤسسات التعليم العالي غري األردنية
مقر الوزارة /مديرية االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية
ومعادلة شهاداتها.
التخرج من مؤسسة تعليم عال غري أردنية

شروط احلصول على اخلدمة

حضور الشخص املعين أو قريب ل من الدرجة األوىل (أو أي
شخص أخر مفوض مبوجب وكالة عدلية)
أوال :الوثائق املشرتكة املطلوبة ملعادلة مجيع الدرجات العلمية
صورة شخصية حديثة متماثلة (عدد  )4قياس .6X2

صورة مصدقة عن كشف عالمات شهادة الثانوية العامة األردنية أو
ما يعادهلا (من مديرية إدارة االمتحانات واالختبارات /جبل

اللويبدة).

إبراز جوازات السفر األصلية اليت استخدمها الطالب أثناء فرتة
إقامت يف بلد الدراسة ،وتصوير الصفحات اليت ستوي على

املعلومات الشخصية والرقم الوطين لألردنيني إضافة إىل
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول
عليها

الصفحات اليت يوجد بها أختام وتواريخ الدخول إىل بلد

الدراسة .ويف حال عدم توفر جوازات السفر األصلية ميكن
إحضار كشف من (مديرية اإلقامة واحلدود) يبني تواريخ الدخول

واخلروج.

تعبئة منوذج إثبات إقامة الطالب يف بلد الدراسة من جوازات
سفر الطالب.

إذا كانت الدراسة بغري اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية ،فيجب

على الطالب إحضار مجيع الوثائق املطلوبة بلغة الدراسة،

باإلضافة إىل ترمجة عنها باللغة العربية أو اإلجنليزية.

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن شهادة سنة اللغة (السنة التحضريية) خلرجيي دول اإلساد
السوفييت سابقا ،أو وثيقة تثبت اتقان لغة بلد الدراسة خلرجيي

الدول غري الناطقة باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية.

وكالة عدلية يف حال التفويض.

ثانيا :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة الدبلوم املتوسط:

صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن شهادة الدبلوم املتوسط.
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معادلة الشهادات العلمية غري األردنية
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن كشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة جلميع السنوات

أو الفصول الدراسية لشهادة الدبلوم املتوسط

ثالثا :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم

اجلامعي (الدرجة اجلامعية األوىل)

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن شهادة البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي.

صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن كشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة جلميع السنوات

أو الفصول الدراسية لشهادة البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي.

رابعاً :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة املاجستري (الدرجة اجلامعية

الثانية) /الدبلوم العالي

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن شهادة املاجستري /الدبلوم العالي.

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن كشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة جلميع السنوات

أو الفصول الدراسية لشهادة املاجستري /الدبلوم العالي.

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن وثيقة تبني القسم الذي خترج في الطالب وختصص  ،ومدة

الدراسة يف برنامج املاجستري /الدبلوم العالي ،ومدة االنتظام
خالل فرتة الدراسة يف حال ان اجلامعة متنح شهادة املاجستري/

الدبلوم العالي .بطريقة البحث (الرسالة).

 مجيع ما ورد يف البند ثالثاُ أو صورة مصدقة (من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي األردنية) عن وثيقة معادلة البكالوريوس أو
الدبلوم اجلامعي يف حال كانت الدراسة يف مؤسسة تعليم عال

غري اردنية.

خامساً :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة الدكتوراه (الدرجة اجلامعية

الثالثة)

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن شهادة الدكتوراه.

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن كشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة جلميع السنوات
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معادلة الشهادات العلمية غري األردنية
أو الفصول الدراسية لشهادة الدكتوراه.

 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية)
عن وثيقة تبني القسم الذي خترج في الطالب وختصص  ،ومدة

الدراسة يف برنامج الدكتوراه ،ومدة االنتظام خالل فرتة الدراسة

يف حال ان اجلامعة متنح شهادة الدكتوراه بطريقة البحث

(الرسالة).

 مجيع ما ورد يف البند رابعا أو صورة مصدقة (من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي األردنية) عن وثيقة معادلة املاجستري يف

حال كانت الدراسة يف مؤسسة تعليم عال غري اردنية.

 .0يأخذ املراجع طلب املعادلة من االستعالمات أو املوقع
اإللكرتوني للوزارة.

 .4يتم تسليم الطلب ملكتب استالم الطلبات بعد تعبئت حسب
األصول وإرفاق الوثائق املطلوبة كما هو وارد اعاله.

 .3يقوم مكتب استالم الطلبات بتدقيق الطلب والتأكد من
استكمال الوثائق املطلوبة كما هو وارد اعاله.

 .2يقوم مكتب استالم الطلبات بتوجي املراجع إىل قسم اإلعرتاف
لتأكيد االعرتاف باملؤسسة العلمية قبل دفع رسوم طلب

إجراءات تقديم اخلدمة

املعادلة.

 .5يف حال كانت املؤسسة التعليمية معرتف بها يقوم املراجع
بدفع رسوم طلب املعادلة لدى أمني الصندوق /مديرية الشؤون

املالية.

 .6يستلم املراجع الوصل املالي ( زهري  +أبيض) بعد دفع
الرسوم املقررة.

 .7يسلم املراجع الوصل ذو اللون الزهري ملكتب استالم الطلبات
إلرفاق مع طلب املعادلة وحيتفظ باإليصال ذو اللون األبيض

لتقدمي عند إستالم املعادلة.

 .8يقوم موظفو املديرية مبا يلي:
 -ارشفة طلب املعادلة

 جتهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة بالربيداإللكرتوني والعادي.

 عرض املعامالت على جلنة االعرتاف مبؤسسات التعليمالعالي غري األردنية ومعادلة شهاداتها
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معادلة الشهادات العلمية غري األردنية
 عند إقرار املعادلة يتم تدقيق القرارات من قبل أمني السر. -طباعة وثائق املعادلة وتوقيعها وجتليدها.

 -إرسال الوثائق اجلاهزة إىل مكتب التسليم.

 إرسال رسالة نصية للمراجع مبوعد مراجعة مكتب تسليمالوثائق.

 .0يقوم املراجع مبراجعة مكتب تسليم وثائق املعادلة يف الوزارة
يف التاريخ احملدد.

 .4يربز املراجع الوصل ذو اللون األبيض (يف حال فقدان يربز
اهلوية(

 .3يوقع املراجع على استالم الوثيقة (يف سجل االستالم
والتسليم(.

 .2يتم تسليم املراجع وثيقة املعادلة.

( .5يف حال عدم إقرار املعادلة يتم إبالغ املراجع من قبل امني
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة

السر)

اليوجد

وأدوارها
الدبلوم املتوسط:
لألردني :سنتان ( 00دنانري ) و ثالث سنوات (  05دينار)
لغري األردني :سنتان ( 30دينار) و ثالث سنوات (  25دينار)
البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي:
رسوم اخلدمة

لألردني 30 :دينار

لغري األردني 90 :دينار

الدبلوم العالي واملاجستري:
لألردني 50 :دينار

لغري األردني 050 :دينار

الدكتوراه:
لألردني 75 :دينار
وقت اجناز اخلدمة

لغري األردني 445 :دينار

 00أيام يف حال عدم تأخر املراسالت
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اإلعرتاض على قرار جلنة اإلعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية ومعادلة شهاداتها
الفئة املستفيدة من اخلدمة

خرجيو مؤسسات التعليم العالي غري االردنية

أماكن تقديم اخلدمة

مقر الوزارة

شروط احلصول على اخلدمة

اليوجد

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

 -منوذج االعرتاض /مكتب استالم طلبات املعادلة.

عليها

 أي وثائق مؤيدة لالعرتاض.يف حال كان لصاحب الطلب اعرتاض على قرار اللجنهة (سهواء كهان
االعهههرتاض يتعلهههق مبعادلهههة مسهههمى التخصهههص أو الدرجهههة العلميهههة
املمنوحة أو كان يتعلق بعهدم معادلهة الشههادة لعهدم سقيقهها لألسهس
املعمول بها) ،جيوز ل التقدم باعرتاض على النحو التالي:
 .0تسجيل استدعاء ر

ي يف مكتب استالم طلبات املعادلة وفقا

للنموذج املخصص وذلك خالل  60يوم من تبليغ بالقرار ،على
إجراءات تقديم اخلدمة

أن يبني في سبب االعرتاض مع إرفاق الوثائق املؤيدة.
 .4دفع الرسوم املقررة لدى أمني الصندوق /مديرية الشؤون
املالية ،وهي نفس الرسوم املدفوعة عند تقديم طلب املعادلة
السابق.
 .3يتم عرض االستدعاء املتضمن لالعرتاض واألوراق املؤيدة
على اللجنة للبت في  .ويف حال املوافقة على االعرتاض
وتعديل اللجنة لقرارها يتم إبالغ صاحب الطلب والسري
بإجراءات جتهيز وثيقة املعادلة اجلديدة ،وهي نفس اإلجراءات
املعمول بها لتجهيز وثائق املعادلة.
 .2يف حال عدم املوافقة على االعرتاض تقوم اللجنة بالتأكيد على
قرارها السابق وإبالغ صاحب الطلب ويكون قرارها قطعيا.
وجيوز لصاحب الطلب الطعن بالقرار لدى حمكمة العدل العليا
خالل مدة  60يوم من تبليغ بالقرار.
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اإلعرتاض على قرار جلنة اإلعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية ومعادلة شهاداتها
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة

اليوجد

وأدوارها
الدبلوم املتوسط:
لألردني :سنتان ( 00دنانري ) و ثالث سنوات (  05دينار)
لغري األردني :سنتان ( 30دينار) و ثالث سنوات (  25دينار)
البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي:
رسوم اخلدمة

لألردني 30 :دينار

لغري األردني 90 :دينار

الدبلوم العالي واملاجستري:
لألردني 50 :دينار

لغري األردني 050 :دينار

الدكتوراه:
لألردني 75 :دينار
وقت اجناز اخلدمة

 00أيام
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لغري األردني 445 :دينار

إصدار وثيقة معادلة أصلية بدل فاقد /إصدار نسخة إضافية أصلية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

خرجيو مؤسسات التعليم العالي غري االردنية

أماكن تقديم اخلدمة

مقر الوزارة /مديرية االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية
ومعادلة شهاداتها

شروط احلصول على اخلدمة

اليوجد
(يف حال كان صهاحب الطلهب قهد حصهل علهى معادلهة لشههادات بعهد عهام
 :)4005تقديم طلهب املعادلهة فقهط دون إرفهاق أي اوراق أخهرى /مكتهب
استالم طلبات املعادلة.

الوثائق املطلوبة وأماكن
احلصول عليها

(يف حال كان صاحب الطلهب قهد حصهل علهى معادلهة لشههادات قبهل عهام
:)4005
لطلبات إصدار شهادة معادلة أصهلية بهدل فاقهد :تقهديم طلهب املعادلهة مهع
إرفاق كامل الوثائق املطلوبة (املوضحة يف إجراء تقهديم طلهب املعادلهة
 +أي نسههخة مصههدقة عههن املعادلههة السههابقة) إىل مكتههب اسههتالم طلبههات
املعادلة.

لطلبههات إصههدار نسههخة إضههافية أصههلية :تقههديم طلههب املعادلههة +النسههخة
األصلية من شهادة املعادلة دون إرفاق أي أوراق أخرى).
 وكالههة عدليههة مههن صههاحب العالقههة لألقههارب مههن غههري الدرجههة األوىل (يفحال كانوا هم من يسريون بإجراءات املعادلة)
 .0يأخذ املراجع طلب املعادلة من االستعالمات أو املوقع اإللكرتوني
للوزارة.
إجراءات تقديم اخلدمة

 .4يتم تسليم الطلب ملكتب استالم الطلبات بعد تعبئت حسب األصول
وإرفاق الوثائق املطلوبة كما هو وارد اعاله.
 .3يقوم مكتب استالم الطلبات بتدقيق الطلب والتأكد من استكمال
الوثائق املطلوبة كما هو وارد اعاله.
 .2يقوم املراجع بدفع رسوم طلب املعادلة لدى أمني الصندوق/
مديرية الشؤون املالية.
 .5يستلم املراجع الوصل املالي ( زهري  +أبيض) بعد دفع الرسوم
املقررة.
 .6يسلم املراجع الوصل ذو اللون الزهري ملكتب استالم الطلبات
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إصدار وثيقة معادلة أصلية بدل فاقد /إصدار نسخة إضافية أصلية
إلرفاق مع طلب املعادلة وحيتفظ باإليصال ذو اللون األبيض لتقدمي
عند استالم الوثيقة املطلوبة.
 .7يقوم موظفو املديرية مبا يلي:

 جتهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة بالربيد اإللكرتونيوالعادي.
 عرض املعامالت على جلنة االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غرياألردنية ومعادلة شهاداتها
 تدقيق قرارات اللجنة من جانب أمني السر. طباعة الوثائق املطلوبة وتوقيعها من أصحاب العالقة وجتليدها. إرسال الوثائق اجلاهزة إىل مكتب التسليم. -إرسال رسالة نصية للمراجع مبوعد مراجعة مكتب تسليم الوثائق.

 .0يقوم املراجع مبراجعة مكتب تسليم وثائق املعادلة يف الوزارة يف
التاريخ احملدد.
 .4يربز املراجع الوصل ذو اللون األبيض (يف حال فقدان يربز اهلوية(
 .3يوقع املراجع على استالم الوثيقة (يف سجل االستالم والتسليم(.
املؤسسات الشريكة يف تقديم

 .2يتم تسليم املراجع الوثيقة املطلوبة.
اليوجد

اخلدمة وأدوارها
الدبلوم املتوسط:
لألردني :سنتان ( 00دنانري ) و ثالث سنوات (  05دينار)
لغري األردني :سنتان ( 30دينار) و ثالث سنوات (  25دينار)
البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي:
رسوم اخلدمة

لألردني 30 :دينار

لغري األردني 90 :دينار

الدبلوم العالي واملاجستري:
لألردني 50 :دينار

لغري األردني 050 :دينار

الدكتوراه:
لألردني 75 :دينار
وقت اجناز اخلدمة

 00أيام
40

لغري األردني 445 :دينار

التقدم بطلب إعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

مؤسسات التعليم العالي غري األردنية

أماكن تقديم اخلدمة

مقر الوزارة  /ديوان الوزارة

شروط احلصول على اخلدمة

أن تكون اجلهة املتقدمة مؤسسة تعليم عال غري اردنية ليست من ضمن
املؤسسات التعليمية املعرتف بها لدى الوزارة.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

 -منوذج طلب االعرتاف املتوفر على املوقع اإللكرتوني.

عليها

 إرفاق األوراق املطلوبة كما هي مبينة يف منوذج طلباالعرتاف.
 .0تقوم املؤسسة التعليمية بتعبئة منوذج طلب االعرتاف وإرفاق
الوثائق املطلوبة مصدقة حسب األصول.
 .4يقوم القسم بتفريغ البيانات حال وصوهلا وإعداد تقرير حول وضع

إجراءات تقديم اخلدمة

اجلامعة للعرض على جلنة االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري
األردنية ومعادلة شهاداتها.
 .3تقوم اللجنة بدراسة الوثائق الختاذ القرار املناسب بشان املؤسسة
التعليمية صاحبة الطلب.
 .2بعد اختاذ اللجنة للقرار يقوم القسم بتبليغ املؤسسة التعليمية بالقرار
املتخذ وإدراج ا

ها على القوائم املنشورة على املوقع

اإللكرتوني يف حال كان القرار هو االعرتاف باملؤسسة التعليمية
املؤسسات الشريكة يف تقديم

صاحبة الطلب.

اليوجد

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

اليوجد

وقت اجناز اخلدمة

 30 -40يوم

40

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
االردن-عمان-اجلبيهة
تلفون0096465327670:
فاكس0096465337606 :
ص.ب 35464 .عمان0080:
ص.ب 038 .اجلبيهة00920 :
املوقع االلكرتونيmohe.gov.jo:
الربيد االلكرتونيmohe@.mohe. gov.jo :
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