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مقدمة أ
أنشئت وزارة التعليم العالي عام  ،1985وكان "مجلس التعليم العالي " الذي أنش ئ عام  1982واة لها ،إذ كان قا ون
مجلس التعليم العالي قد صدر قبل ذلك عام  ،1980حيث أصدر مجلس التعليم العالي العديد من القرارات التي
ُ
ظمت مسيرة التعليم العالي في الردن ،وقد صدر عام  1998قرارا بإلغاء وزارة التعليم العالي إال أ ه أعيد إنشاؤها
بناء على توجيهات جاللة امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين في شهر آب من عام ُ ،2001بمسمى جديد هو "وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي".
تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كغيرها من مؤسسات الدولة العديد من الخدمات ،وتعمل الوزارة على
توضيح هذه الخدمات وإجراءاتها ملتلقي الخدمة ،ولهذه الغاية تم إصدار هذا الدليل للتيسير على متلقي الخدمة.
تعمل الوزارة على تطوير الداء املؤسس ي إذ تقوم بمراجعة مستمرة وتقييم لكل العمليات التي تجري بالوزارة بناء على
منهجية واضحة ودقيقة تهدف إلى تسهيل اإلجراءات وتبسيطها وصوال إلى رضا متلقي الخدمة ،وأن الوزارة حريصة
على االستماع آلراء ومقترحات متلقي الخدمة التي من شأنها تحسين وتطوير آليات تقديم الخدمة ملتلقيها وعليه تم
إعداد موذج خاص باالقتراحات و موذج للشكاوى ورقيا وإلكترو يا كأداتين إليصال وجهة ظر متلقي الخدمة إلى
املسؤولين مباشرة وبدون وسيط ،كما أن هناك استبا ة موجودة على املوقع اإللكتروني للوزارة
( )www.mohe.gov.joللتعرف على احتياجات متلقي الخدمة ورضاهم عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.
إن جميع اقتراحات أو آراء أو شكاوي متلقي الخدمة تؤخذ بعين االهتمام وتدرس وتحلل بعناية بهدف تسهيل حصول
متلقي الخدمة على الخدمة المثل وبما يتفق مع ال ظمة والتشريعات املعمول بها.
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الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية .أ

الرؤية أ
"تعليم عال متميز عامليا".
الرسالة أ
"تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي للقيام بواجباتها ومسؤولياتها الرئيسة ،واملنسجمة مع سياسات
واستراتيجيات التعليم العالي القائمة على التنافس إلرساء معايير النزاهة وتعزيز مبادئ املساءلة
والعدالة والشفافية وتبني الريادة والتميز واإلبداع بالتشارك مع القطاع الخاص".
القيم أ
الشفافية واملصداقية :تبادل املعلومات واملعارف وتوفيرها للجميع وتوضيح القرارات واملهام
واإلجراءات بأعلى درجات املهنية.
تكافؤ الفرص :تحقيق املساواة واحترام القوا ين وال ظمة والعمل على تطبيقها دون تمييز.
الشراكة الفاعلة مع املعنيين :التعاون والتنسيق مع الشركاء.
التركيز على متلقي الخدمة تقديم الخدمة املميزة وتبسيط اإلجراءات لجمهور املتعاملين مع الوزارة بما
يعزز ثقتهم ورضاهم عن خدماتها.
العمل بروح الفريق :التعاون والتنسيق واإلخالص والحس باملسؤولية وااللتزام تجاه املؤسسة
والعاملين فيها.
التطوير والتحسين املستمر :جودة وإتقان العمل والسرعة في اإل جاز وتكريس الوقت للعمل املنتج
وعمل التحسينات الالزمة.
تشجيع اإلبداع والتميز :بناء ثقافة اإلبداع والتميز في أداء العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
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الفئة املستفيدة من
الخدمة

 1.1اإلستفسار عن اإلعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الرد ية
الطلبة خريجي الثا وية العامة والراغبين في االلتحاق باملؤسسات التعليمية غير الرد ية.

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

املؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إ جاز الخدمة

-

املوقع اإللكتروني للوزارة rce.mohe.gov.jo
مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم االعتراف ومعادلة
الشهادات.

ال يوجد.
وثيقه تبين إسم املؤسسة التعليمية املستفسر عن مدى االعتراف بها.
 .1زيااارة املوقااع اإللكترونااي للااوزارة ملعرفااة املؤسسااات التعليميااة غياار الرد يااة املعتاارف
بها.
 .2االتصال هاتفيا بالوزارة أو من خالل ارسال بريد الكتروني أو فاكس للوزارة.
 .3املراجعة الشخصية لقسم االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الرد ياة فاي مقار
الوزارة.
 .4املراجعة الشخصية ملكاتب املستشارين الثقافيين في الجامعات الرد ية.
 وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. السفارات. املستشارين الثقافيين في الخارج. املؤسسات التعليمية في الخارج.ال يوجد.
 15 -3دقيقه.
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 1.2التقدم بطلب االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الرد ية
مؤسسات التعليم العالي غير الرد ية في الخارج.
الفئة املستفيدة من الخدمة
 مقر الوزارة  /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم االعترافومعادلة الشهادات.
أماكن تقديم الخدمة
 املوقع االلكتروني للوزارةrce.mohe.gov.jo .شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول عليها

ال يوجد.
موذج طلب االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الرد ية من خالل
املوقع اإللكتروني للوزارة مرفقا بالوثائق املطلوبة ومصدقا حسب
االصول.
 .1الرج ااوع إل ااى املوق ااع اإللكترون ااي لل ااوزارة للحص ااول عل ااى م ااوذج طل ااب
االعتراف ملؤسسات التعليم العالي غير الرد ية.

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

-

 .2تعبئة موذج طلب املعلومات من الجهة املعنية مرفقا بالوثائق
املطلوبة ومصدقة حسب االصول وإرساله للوزارة بالقنوات
الرسمية.
 .3يعرض موذج طلب املعلومات على لجنة االعتراف التخاذ القرار
املناسب.
 .4ابالغ الجهات املسؤولة عن التعليم العالي بمضمون قرار لجنة
االعتراف.
 .5في حال االعتراف بأي مؤسسة تعليمية يتم إضافة اسم املؤسسة
ضمن قوائم الجامعات املعترف بها على املوقع اإللكتروني.
وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.
السفارات الرد ية في الدول املعنية.
املستشارين الثقافين في الخارج.
مؤسسات التعليم العالي غير الرد ية.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 30 -15يوم عمل.
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الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

 1.3اإلستدعاءات لقضايا معينة تخص االعتراف
الطلبة الدارسين في املؤسسات التعليمية غير الرد ية.
 املوقع اإللكتروني للوزارة rce.mohe.gov.jo مقر الوزارة  /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم االعترافومعادلة الشهادات.

شروط الحصول على الخدمة

ال يوجد.

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها

وثائق متعلقة بموضوع اإلستدعاء املقدم.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

-

 .1تق ا ااديم اإلس ا ااتدعاء إلا ا ااى قس ا اام االعتا ا اراف شخصا ا اايا أو م ا اان خ ا ااالل البريا ا ااد
االلكتروني للوزارة.
 .2عرض اإلستدعاء على لجنة االعتراف التخاذ القرار املناسب.
 .3إبالغ املستدعي بقرار لجنة االعتراف.
وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.
السفارات.
املستشارين الثقافين في الخارج.
املؤسسات التعليمية في الخارج.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 15 -5يوم عمل.
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الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
-

 1.4تصديق الشهادات الكاديمية
الحاصلون على شهادات تعليم عالي أرد ية وغير أرد ية بعد الثا وية العامة.
الحاصلون على شهادات دورات علمية صادرة عن الجامعات الرد ية فقط.
مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم تصديق الشهادات.
مكاتب املستشارين الثقافيين في الجامعات الرد ية الرسمية والخاصة.

شهانة من ا ألدرنن :ختم وتوقيع /القبول والتسجيل في الجامعة املعنية.
شهانة من خادرج ا ألدرنن:
 ختم الجامعة. ختم الجهة املسؤولة عن التعليم العالي في ذلك البلد. ختم وزارة الخارجية في ذلك البلد /املستشار الثقافي املعني.شروط الحصول على الخدمة
 ختم السفارة الرد ية في ذلك البلد. ختم السفارة لذلك البلد في الردن في حال عدم وجود مستشار في بلد الدراسة. ختم الخارجية الرد ية ثم التعليم العالي الردني. (مالحظة) الشهادات المريكية تختم من المديست ثم التعليم العالي الردني. الشهادات البريطا ية تختم من املركز الثقافي البريطاني ثم التعليم العالي الردني. الشهادة الصلية أو الوثيقة الصلية املستوفية لشروط الحصول على الخدمة. صور عن شهادة املعادلة الصادرة عن الوزارة.الوثائق املطلوبة وأماكن
 صورة عن الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الجنبيةالحصول عليها
شريطة تصديقها من الوزارة أول مرة.
 .1مراجعة أماكن تقديم خدمة التصديق (حسب مقتض ى الحال وكما هو موضح
في خا ة أماكن تقديم الخدمة) وتسليم الوثائق للموظف املعني.
 .2ختم الشهادة وصور عنها.
إجراءات تقديم الخدمة
 .3التوقيع على الشهادات الصلية والصور املصدقة عنها من قبل رئيس قسم
تصديق الشهادات أو املوظف املفوض بالتوقيع.
 الجامعات. السفارات.املؤسسات الشريكة في تقديم  -وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.
 مكاتب املستشارين الثقافيين في الخارج.الخدمة
 مكتب المديست. املركز الثقافي البريطاني. دينار واحد للشهادة الصلية أو النسخة الواحدة للردني.رسوم الخدمة
 ثالثة د ا ير للشهادة الصلية أو النسخة الواحدة لغير الردني.وقت إ جاز الخدمة

 10 -3دقائق.
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الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها

 1.5معادلة الشهادات العلمية غير الرد ية
خريجو مؤسسات التعليم العالي غير الرد ية.
 مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم االعتراف ومعادلةالشهادات.
 املوقع اإللكتروني للوزارةالحصول على وثيقة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالي غير أرد ية.
حضور الشخص املعني أو قريب له من الدرجة الولى(أو أي شخص أخر
مفوض بموجب وكالة عدلية).
أوال :الوثائق املشتركة املطلوبة ملعانلة جميع الددرجات العلمية :أ
 صورة شخصية حديثة متطابقة (عدد  )2قياس .6X4 صورة مصدقة عن كشف عالمات شهادة الثا وية العامة الرد ية أو مايعادلها (من مديرية إدارة االمتحا ات واالختبارات /وزارة التربية
والتعليم  -جبل اللويبدة) أو أي مديرية معتمدة من وزارة التربية
والتعليم.
 إبراز جوازات السفر الصلية التي استخدمها الطالب أثناء فترة إقامتهفي بلد الدراسة ،وتصوير الصفحات التي تحتوي على املعلومات
الشخصية والرقم الوطني للرد يين إضافة إلى الصفحات التي يوجد
بها أختام وتواريخ الدخول إلى بلد الدراسة .وفي حال عدم توفر جوازات
السفر الصلية يمكن إحضار كشف من (مديرية اإلقامة والحدود)
يبين تواريخ الدخول والخروج.
 تعبئة موذج إثبات إقامة الطالب في بلد الدراسة من جوازات سفرالطالب.
 إذا كا ت الدراسة بغير اللغة العربية أو اللغة اإل جليزية ،فيجب علىالطالب إحضار جميع الوثائق املطلوبة بلغة الدراسة ،باإلضافة إلى
ترجمة عنها باللغة العربية أو اإل جليزية.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنشهادة سنة اللغة (السنة التحضيرية) لخريجي دول االتحاد السوفيتي
سابقا ،أو وثيقة تثبت اتقان لغة بلد الدراسة لخريجي الدول غير
الناطقة باللغة العربية أو اللغة اإل جليزية.
 وكالة عدلية في حال التفويض.ثا يا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة الدبلوم املتوسط :أ
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنشهادة الدبلوم املتوسط.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنكشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو
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 1.5معادلة الشهادات العلمية غير الرد ية
الفصول الدراسية لشهادة الدبلوم املتوسط.
ثالثا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة البكالودريوس أو الدبلوم الجامعي
(الددرجة الجامعية الولى) :أ
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنشهادة البكالوريوس أو الدبلوم الجامعي.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنكشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو
الفصول الدراسية لشهادة البكالوريوس أو الدبلوم الجامعي.
ً
درابعا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة املاجستير (الددرجة الجامعية
الثا ية) /الدبلوم العالي :أ
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنشهادة املاجستير /الدبلوم العالي.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنكشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو
الفصول الدراسية لشهادة املاجستير /الدبلوم العالي.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنوثيقة تبين القسم الذي تخرج فيه الطالب وتخصصه ،ومدة الدراسة
في بر امج املاجستير /الدبلوم العالي ،ومدة اال تظام خالل فترة الدراسة
في حال أن الجامعة تمنح شهادة املاجستير /الدبلوم العالي .بطريقة
البحث (الرسالة).
ُ
 جميع ما ورد في البند ثالثا أو صورة مصدقة (من وزارة التعليم العاليوالبحث العلمي الرد ية) عن وثيقة معادلة البكالوريوس أو الدبلوم
الجامعي في حال كا ت الدراسة في مؤسسة تعليم عال غير أرد ية.
ً
خامسا :الوثائق املطلوبة ملعانلة شهانة الدكتودراه (الددرجة الجامعية
الثالثة) :أ
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنشهادة الدكتوراه.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنكشف املواد الدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو
الفصول الدراسية لشهادة الدكتوراه.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرد ية) عنوثيقة تبين القسم الذي تخرج فيه الطالب وتخصصه ،ومدة الدراسة
في بر امج الدكتوراه ،ومدة اال تظام خالل فترة الدراسة في حال أن
الجامعة تمنح شهادة الدكتوراه بطريقة البحث (الرسالة).
 جميع ما ورد في البند الرابع أو صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي11

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة

وقت إ جاز الخدمة

 1.5معادلة الشهادات العلمية غير الرد ية
والبحث العلمي الرد ية) عن وثيقة معادلة املاجستير في حال كا ت
الدراسة في مؤسسة تعليم عال غير أرد ية.
 .1يحصل املراجع على طلب املعادلة من االستعالمات أو املوقع اإللكتروني
للوزارة.
 .2يتم تسليم الطلب ملكتب استالم الطلبات بعد تعبئته حسب الصول
وإرفاق الوثائق املطلوبة كما هو وارد اعاله.
 .3يقوم مكتب استالم الطلبات بتدقيق الطلب والتأكد من استكمال
الوثائق املطلوبة كما هو وارد اعاله.
 .4يقوم مكتب استالم الطلبات بتوجيه املراجع إلى قسم اإلعتراف لتأكيد
االعتراف باملؤسسة العلمية قبل دفع رسوم طلب املعادلة.
 .5في حال كا ت املؤسسة التعليمية معترف بها ،يتم إستيفاء الرسوم
املالية للمعادلة لدى محاسب قسم املعادلة.
يقوم موظفو املديرية بما يلي:
 أرشفة طلب املعادلة إدخال بيا ات الطلب على النظام االلكتروني للمعادلة تجهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة إعداد التوصيات وعرض املعامالت على لجنة املعادلة التخاذ القراراملناسب بما يتالءم والتعليمات.
 إرسال رسالة صية للمراجع إلبالغه بمراجعة قسم املعادلة الستالموثيقة املعادلة أو قرار اللجنة.
 دائرة اإلقامة والحدود (في حال عدم توفر جوازات السفر الصلية). مكاتب املستشارين الثقافيين. السفارات.الرسوم
بالدينار الردني
لغير الردني
للردني
الدرجة
الدبلوم املتوسط ذو السنتان
الدبلوم املتوسط ذو الثالث سنوات
البكالوريوس
الدبلوم العالي
املاجستير
الدكتوراه
 15 - 5يوم عمل.
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الفئة املستفيدة من الخدمة

 1.6االعتراض على قرار لجنة املعادلة
الشخاص الحاصلون على قرار معادلة سابق

أماكن تقديم الخدمة

مقر الوزارة

شروط الحصول على الخدمة

ال يوجد

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها

 موذج االعتراض /مكتب استالم طلبات املعادلة. -أي وثائق مؤيدة لالعتراض.

إجراءات تقديم الخدمة

يتم تقديم االعتراض على النحو اآلتي:
 .1تقديم اعتراض رسمي في مكتب استالم طلبات املعادلة وفقا للنموذج
املخصص وذلك خالل  60يوم من تبليغه بالقرار ،على أن يبين فيه سبب
االعتراض مع إرفاق الوثائق املؤيدة.
 .2دفع الرسوم املقررة ،وهي فس الرسوم املدفوعة عند تقديم طلب
املعادلة لول مرة.
 .3عرض االعتراض على لجنة املعادلة للبت فيه.
 .4في حال املوافقة على املطلوب باالعتراض يتم إبالغ صاحب االعتراض
وتجهيز وثيقة جديده بالقرار واسترداد الوثيقة السابقة وفي حال عدم
املوافقة على االعتراض تقوم اللجنة بالتأكيد على قرارها السابق وإبالغ
صاحب الطلب ويكون قرارها قطعيا.

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها

ال يوجد
الرسوم
بالدينار الردني

رسوم الخدمة

وقت إ جاز الخدمة

الدرجة
الدبلوم املتوسط ذو السنتان
الدبلوم املتوسط ذو الثالث سنوات
البكالوريوس
الدبلوم العالي
املاجستير
الدكتوراه
 15 – 5يوم عمل.
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 1.7إصدار وثيقة معادلة أصلية بدل فاقد /إصدار نسخة إضافية أصلية
الحاصلون على وثيقة معادلة سابقة
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات
أماكن تقديم الخدمة
ال يوجد
شروط الحصول على الخدمة
بعد عام 2005
قبل عام 2005
تق ا ا ااديم طل ا ا ااب املعادل ا ا ااة م ا ا ااع إرف ا ا اااق كام ا ا اال تق ا ااديم طلا ا ااب املعادلا ا ااة وارف ا ا اااق
الوث ا ااائق املطلوب ا ااة (املوض ا ااحة ف ا ااي إجا ا اراءات صااورة ماان ق ارار املعادلااة السااابق
تقااديم طلااب املعادلااة أي نسااخة مصاادقة فق ا ااط /مكت ا ااب اس ا ااتالم طلبا ا ااات
الوثائق املطلوبة وأماكن
عا اان املعادلا ااة السا ااابقة) إلا ااى مكتا ااب اسا ااتالم املعادلة.
الحصول عليها
طلبات املعادلة.

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها

رسوم الخدمة

وقت إ جاز الخدمة

 مالحظ ااة :ارف اااق وكال ااة عدلي ااة م اان ص اااحب العالق ااة لغي اار الق ااارب م اان الدرج ااة
الولى (في حال سيرهم بإجراءات املعادلة).
 .1تعبئة املراجع طلب املعادلة من االستعالمات أو املوقع اإللكتروني للوزارة.
 .2تسليم الطلب ملكتب استالم الطلبات بعد تعبئته حسب الصول وإرفاق
الوثائق املطلوبة كما هو وارد اعاله.
 .3دفع الرسوم املالية حسب االصول
 .4يقوم موظفو املديرية بما يلي:
 تجهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة بالبريد اإللكتروني والعادي. عرض املعامالت على لجنة املعادلة. إرسال رسالة  SMSللمراجع بموعد مراجعة مكتب تسليم الوثائق.ال يوجد
 .1في حال عدم ارفاق نسخة اصلية أو مصدقة قرار أو حصوله على قرار معادلة
قبل عام .2005
الرسوم
لغير الردني
للردني
بالدينار الردني
الدرجة
30
10
الدبلوم املتوسط ذو السنتان
45
15
الدبلوم املتوسط ذو الثالث سنوات
90
30
البكالوريوس
150
50
الدبلوم العالي
150
50
املاجستير
225
75
الدكتوراه
 .1في حال تقديمة نسخة مصدقة من وثيقة املعادلة أو االصل أو كان حاصل
على قرار معادلة بعد عام .2005
 لغير الردني ( )6د ا ير للردني ( )2دينار 15 – 5يوم عمل في حال عرضها على اللجنة.
 5 -2يوم عمل في حال عدم عرضها على اللجنة.
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 1.8االستدعاءات واالستشارات للقضايا املستجدة
واإلجابة على االستفسارات واالسئلة اليومية ملتلقي الخدمة
طلبة املؤسسات التعليمية خارج الردن.
الفئة املستفيدة من الخدمة
 البريد اإللكتروني للوزارة/اإليميل. مقر الوزارة  /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم االعتراف ومعادلةأماكن تقديم الخدمة
الشهادات.
 املكاملات الهاتفية.شروط الحصول على الخدمة

ال يوجد

الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

االستدعاء املورد بالديوان أو االستشارة مدعمة بالوثائق التي تبين قضيته.

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة
املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إ جاز الخدمة

 .1تقديم االستدعاء أو االستشارة
 .2ع اارض االس ااتدعاءات واالستش ااارات عل ااى لجن ااة املعادل ااة التخ اااذ الق ارارات
املناسبة وبما يتوافق مع أسس معادلة الشهادات غير الرد ية.
 .3إبالغ أصحاب القضايا بالقرارات املنبثقة عن لجنة املعادلة.
ال يوجد
ال يوجد
 15 -5يوم عمل.
من  15-5دقيقة لكل مراجع في حال االستفسار الشفوي.
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 2.1تقديم طلبات االستفادة من املنح والقروض الداخلية
الطلبة الرد يين الذين أنهوا الثا وية العامة الرد ية أو ما يعادلها بنجاح
الفئة املستفيدة من الخدمة
واملقبولين في الجامعات الرسمية على البر امج العادي( التنافس).
املوقع اإللكتروني ملديرية البعثاتwww.dsamohe.gov.jo :
أماكن تقديم الخدمة
 أن يكون الطالب حصل على الثا وية العامة الرد ية أو ما يعادلها أن يكون الطالب على مقاعد الدراسة ( وع القبول تنافس) بإحدىالجامعات الرد ية الرسمية.
شروط الحصول على الخدمة
 أن ال يكون الطالب قد حصل على عقوبة تأديبية إ ذار فما فوق. أن ال يكون املعدل التراكمي للطالب أقل من  2.0قطة أو .%60 أن ال يكون الطالب مستفيدا من أي منحة من جهة أخرى.تظهر لدى الطالب عند اكتمال تقديمه للطلب االلكتروني.
الوثائق املطلوبة
على

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة
وقت إ جاز الخدمة

 .1التقدم بطلب إلكتروني
.www.dsamohe.gov.jo
 .2طباعه الطلب وختمه من قبل القبول والتسجيل في جامعته.
 .3تسليم الطالب للطلب والوثائق املطلوبة منه إلى مكتب املستشار الثقافي في
جامعته.
 .4يتابع الطالب املوقع اإللكتروني الخاص بالوزارة /بوابة البعثات لالطالع على
النتائج اللوية.
 .5فتح باب االعتراض إلكترو يا بعد صدور النتائج الولية.
 .6إصدار النتائج النهائية على موقع الوزارة اإللكتروني.
 مؤسسة الضمان االجتماعي. دائرة االحوال املد ية. وزارة التربية. املكرمة والعشائر (الثقافة العسكرية). الجامعات مديرية التقاعد املدني مديرية التقاعد العسكريال يوجد
 85يوم عمل تقريبا من تاريخ تقديم الطلب اإللكتروني.
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موقع

مديرية

البعثات

 2.2فك االلتزام للطلبة الرد يين املبتعثين خارجيا وداخليا
 الطلبة الرد يين املبتعثين للحصول على منحه خارجية ملستوى درجةالبكالوريوس.
الفئة املستفيدة من الخدمة  -الطلبة الرد يين املبتعثين للحصول على منحة داخلية كاملة ملستوى درجة
البكالوريوس.
أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية البعثات.
 أن يكون الخريج قد تقدم بطلب استخدام في ديوان الخدمة املد ية خاللاملدة املنصوص عليها في النظام.
 اال تظار ( )6شهور يوم من تاريخ تقديم الطلب دون أن يتم ترشيحه للعملمن قبل ديوان الخدمة املد ية.
كتاب طلب فك االلتزام من ديوان الخدمة املد ية.

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

 .1إحضار كتاب فك االلتزام من ديوان الخدمة املد ية وتقديمه للوزارة.
 .2في حال اكتمال شروط فك االلتزام يتم طباعة كتاب فك االلتزام وإعداد
كتاب لكاتب العدل إللغاء الكفالة العدلية.
 .3في حال مخالفة الشروط يتم مطالبة املبتعث بجميع املبالغ التي أ فقت عليه
خالل فترة دراسته.
 وزارة العدل. -ديوان الخدمة املد ية.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 15دقيقة

إجراءات تقديم الخدمة
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 2.3الحصول على منحة أو مقعد للدراسة داخل الجامعات الرسمية للدرجات العلمية (البكالوريوس ،املاجستير،
الدكتوراه) للطلبة غير الرد يين.
الطلبة غير الرد يين (ال يحمل رقم وطني أردني) املرشحين من الدول العربية
الفئة املستفيدة من الخدمة
الشقيقة والجنبية الصديقة ضمن إطار التبادل الثقافي.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مديرية البعثات/قسم الدارسين بالخارج
أماكن تقديم الخدمة
واإلتفاقيات الثقافية
 ال يحمل الطالب الجنسية الرد ية.شروط الحصول على الخدمة  -يحقق الطالب شروط وتعليمات القبول في كل بر امج وتخصص في الجامعات
الرسمية.
ُ
الشهادات العلمية مصدقة حسب الصول كل حسب الدرجة العلمية التي سيقبل
الوثائق املطلوبة وأماكن
بها الطالب.
الحصول عليها

إجراءات تقديم الخدمة

 .1استالم طلبات ترشيح الطلبة من خالل السفارات والجهات االعتبارية بناء
على الخطط املعدة وفقا التفاقيات التبادل الثقافي.
 .2ترشيح الطلبة الوافدين للجامعات الرد ية الرسمية.
 .3متابعة قبول الطلبة وإبالغ السفارات والجهات االعتبارية بردود الجامعات.
سفارات الدول العربية الشقيقة والجنبية الصديقة.
الجامعات الرسمية.
وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.
املستشارين الثقافيين في الداخل /الخارج.

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة (إن وجدت)

-

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت إ جاز الخدمة

 7 -2أيام عمل
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 2.4الترشح للحصول على منحه أو مقعد للدراسة خارج الردن –الدراسات العليا
الفئة املستفيدة من الخدمة

الطلبة الرد يين املحققين لشروط الدراسات العليا في الدول املعلن عنها.

أماكن تقديم الخدمة

املوقع اإللكتروني للوزارةwww.mohe.gov.jo :
أن يحمل الطالب الجنسية الرد ية.
أن يحقق الشروط املطلوبة من الدول املا حة للبعثة.

شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن
تحدد تلقائيا عند تعبئة الطلب في املوقع اإللكتروني.
الحصول عليها

 مقاعد النفقة الخاصة للدراسات العليا:
 .1يتم االعالن عنها عن طريق موقع الوزارة ويتم تقديم الطلبات والوثائق
بالحضور للوزارة.
 .2يتم إرسال كتب رسمية إلى السفارات أو املستشارين الثقافيين إلرسال
القبوالت ويتم إخبار الطلبة بقبولهم.
إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة

 منح الدراسات العليا عن طريق ديوان الخدمة املد ية ملوظفي الدولة:
 .1تقوم الوزارة بإرسال كتاب لديوان الخدمة املد ية ليقوم بتعميم وترشيح
املوظفين بناء على االتفاقيات الثقافية مع الدول.
 .2يقوم الديوان بإرسال أسماء الطلبة املرشحين وأوراقهم الثبوتية للوزارة.
 .3يتم إرسال كتاب إلى السفارات أو املستشارين الثقافيين مع الترشيحات
إلرسال القبوالت.
 وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. سفارة البلد املا حة للبعثة. ديوان الخدمة املد ية.ال يوجد
 مقاعد النفقة الخاصة للدراسات العليا 25 :يوم عمل.

وقت إ جاز الخدمة

 منح الدراسات العليا عن طريق ديوان الخدمة املد ية ملوظفي الدولة 10 :أيام
عمل.
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 2.5الترشح للحصول على منحه أو مقعد للدراسة خارج الردن ملستوى درجة البكالوريوس
الطلبة الرد يين الحاصلين على الثا وية العامة الرد ية أو ما يعادلها في فس سنة
الفئة املستفيدة من الخدمة
تقديم الطلب.
املوقع االلكتروني ملديرية البعثاتhttp://www.dsamohe.gov.jo :
أماكن تقديم الخدمة
أن يحمل الطالب الجنسية الرد ية.
شروط الحصول على الخدمة أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة الثا وية العامة الرد ية أو ما يعادلها وحقق أسس
القبول لالبتعاث للدراسة في الخارج.
الوثائق املطلوبة وأماكن
تحدد تلقائيا عند تعبئة الطلب في املوقع اإللكتروني.
الحصول عليها
 .1يقوم الطالب بتعبئة الطلب إلكترو يا.
 .2يتم اإلعالن عن أسماء الطلبة الصالء والبدالء املرشحين على املوقع
إجراءات تقديم الخدمة
اإللكتروني والرسائل النصية تمهيدا لترشيحهم لالستفادة من املنحة للخارج.
 وزارة العدل /الكفالة العدلية. وزارة التربية والتعليم.املؤسسة الشريكة في تقديم  -الضمان االجتماعي.
 التقاعد املدني والعسكري.الخدمة
 وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. سفارة البلد املا حة للبعثة.رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت إ جاز الخدمة

 40 -20يوم عمل
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 3.1التأكد من صحة الشهادات العلمية الرد ية
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها
إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

سفارات الدول العربية الشقيقة والجنبية الصديقة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم
شؤون مؤسسات التعليم العالي.
املصدقة وكشف العالمات.
شهادات الطالب الحاصل عليها من مؤسسات التعليم العالي الرد ية.
 -1ورود كتاب من السفارة مرفقا به الشهادات العلمية للتأكد من صحتها.
 -2مخاطبة الجامعة املعنية للتأكد من صحة صدور الشهادة العلمية.
 -3تزويد وزارة الخارجية وشؤون املغتربين برد الجامعات الرد ية حول
صحة الشهادة.
 مؤسسات التعليم العالي الرد ية. السفارات الرد ية في الخارج والسفارات غير الرد ية في الداخل. -وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 10أيام عمل.
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 3.2تقدير املعدل لحملة الشهادات العلمية غير الرد ية ملختلف املستويات الكاديمية
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها
إجراءات تقديم الخدمة

حملة الشهادات العلمية غير الرد ية
مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مديرية مؤسسات التعليم
العالي/قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي.
كشف عالمات للشهادة العلمية غير الرد ية باللغة اال جليزية.
 صورة عن معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن مديرية اإلعترافومعادلة الشهادات.
 صورة عن املؤهل العلمي. -1يقوم الطالب بتقديم استدعاء في ديوان الوزارة.
 -2يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة في الوزارة
 -3يتم إبالغ الطالب بكتاب رسمي بعد صدور قرار اللجنة

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

الجامعات الرد ية.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 10أيام عمل.
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 3.3الرد على استفسارات الطلبة بما يخص قرارات مجلس التعليم العالي
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها

جميع فئات املجتمع.
 مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مديرية مؤسسات التعليمالعالي/قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي.
 الهاتف الخاص بالوزارة. املوقع االلكتروني الخاص بالوزارة.قرار صادر عن مجلس التعليم العالي.
ال يوجد.

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

 -1يقوم املراجع باالستفسار عن القرار الصادر عن الوزارة من خالل الوسائل
املتاحة.
 -2يتقدم الطالب باستدعاء لدى ديوان الوزارة يتضمن فيه االستفسار حول
قرارات صادرة عن مجلس التعليم العالي لغايات الدارسة في الجامعات
الرسمية والخاصة الرد ية.
 -3يتم إعداد رد رسمي حول االستفسار مرفقا فيه القرارات الصادرة عن
مجلس التعليم العالي أو يتم الرد شفويا.
 الجامعات الرد ية. -سفارات الدول العربية والجنبية.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 5أيام عمل.

إجراءات تقديم الخدمة
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 3.4تدقيق الشهادات (مصدقة ،كشف عالمات ،إثبات طالب)
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

حملة الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعات الرد ية الخاصة والطلبة
على مقاعد الدراسة .
مقر الوزارة  /مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم الدراسات واإلحصاء
واملتابعة.
أن تكون الوثيقة مختومة و موقعة بختم وتوقيع معتمد للمؤسسة
التعليمية وموثق لدى الوزارة.

الوثائق املطلوبة

الوثيقة الصلية.

إجراءات تقديم الخدمة

 .1مراجعة املوظف املختص بالقسم لتدقيق الوثيقة وأختامها
 .2إذا كا ت الوثيقة والختام صحيحة والبيا ات مطابقة يتم ختم الوثيقة
وتصبح جاهزة للتصديق.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الجامعات الرد ية الخاصة.

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت إ جاز الخدمة

 5دقائق
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 3.5تعديل بيا ات طلبة الجامعات الرد ية الخاصة على ظام مؤسسات التعليم العالي
الفئة املستفيدة من الخدمة

الطلبة الخريجين والذين على مقاعد الدراسة

أماكن تقديم الخدمة

مقر الوزارة /مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم الدراسات واإلحصاء واملتابعة.

شروط الحصول على الخدمة

كتاب رسمي صادر من الجامعة يحتوي على البيا ات املراد تعديلها مرفقا به
الوراق الثبوتية الالزمة.

الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

الكتاب الرسمي الصادر عن الجامعة.

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

.1مراجعة املوظف املختص بالقسم
.2التأكد من صحة بيا ات الطالب على النظام
.3إجراء التعديل املطلوب

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

مؤسسات التعليم العالي الرد ية

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت إ جاز الخدمة

 10 -5دقائق
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 3.6تصديق شهادة خبرة
الفئة املستفيدة من الخدمة

العاملين في مؤسسات التعليم العالي الرد ية (أكاديميين وإداريين)

أماكن تقديم الخدمة

مقر الوزارة  /مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم الدراسات واإلحصاء
واملتابعة.
الشهادة مختومة وموقعة بختم وتوقيع معتمد للمؤسسة التعليمية لدى
الوزارة.

شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إ جاز الخدمة

شهادة خبرة أصلية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي الرد ية.
 .1مراجعة املوظف املختص بالقسم.
 .2إذا كا ت الختام صحيحة يوجه طالب الخدمة لدفع الرسوم لدى
الدائرة املالية ويستلم الوصل املالي.
 .3يقوم املوظف املختص في قسم املتابعة بتسجيل رقم وتاريخ الوصل
املالي في السجل الخاص.
 .4ختم الشهادة وتسليمها للمراجع.
مؤسسات التعليم العالي الرد ية.
( )10د ا ير ملن يحمل رقم وطني
( )20دينار ملن ال يحمل رقم وطني
 10 -5دقائق
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 3.7خدمة الطلبة الحاصلين على الشهادات العلمية السودا ية الصادرة قبل تاريخ 2001/7/16
حملة الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعات السودا ية قبل تاريخ
الفئة املستفيدة من الخدمة
.2001/7/16
مقر الوزارة/مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم مكاتب الخدمات الجامعية
أماكن تقديم الخدمة
واملراكز التدريبية.
أن تكون الشهادة مختومة وموقعة حسب الصول وأن يكون إسمه وارد في
شروط الحصول على الخدمة
القوائم املحفوظة لدى القسم.
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
 املصدقة وكشف العالمات. موذج اإلستدعاء.عليها
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها

 .1تقديم استدعاء في ديوان الوزارة.
 .2تدقيق إسم الطالب في القوائم املحفوظة لدى القسم وفي حال ورود
إسمه يعطى كتاب ملن يهمه االمر.
 .3عند عدم ورود إسمه في القوائم لدى الوزارة يكتب للمستشار الثقافي
الردني في السودان وينتظر رد املستشار.
 وزارة الخارجية السودا ية -السفارة الرد ية في السودان /املستشار الثقافي في السودان.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 5-1ايام عمل (في حالة عدم الحاجة ملراسلة املستشادر الثقافي في السونان).
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 3.8تصديق شهادة دبلوم تدريبي /دورة
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة

حملة شهادات الدبلوم والدورات الصادرة عن الجامعات الرد ية.
مقر الوزارة/مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم مكاتب الخدمات
الجامعية واملراكز التدريبية.
الشهادة مختومة وموقعة بختم وتوقيع معتمد للمؤسسة الصادرة
عنها.
شهادة الدورة الصلية.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 .1مراجعة املوظف املختص بالقسم.
 .2تدقيق الشهادة والتأكد من مطابقتها للكشوفات الخاصة
املتواجدة بالقسم.
 .3دفع الرسوم وختم الشهادة وتسليمها للمراجع.
مؤسسات التعليم العالي الرد ية.

رسوم الخدمة

( )15دينار للنسخة الصلية.

وقت إ جاز الخدمة

 5دقائق.

إجراءات تقديم الخدمة
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 3.9خدمة الطلبة الحاصلين على شهادات كلية تأهيل املعلمين
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول عليها
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

حملة الشهادات العلمية الصادرة عن كلية تأهيل املعلمين.
مقر الوزارة /مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم مكاتب الخدمات
الجامعية واملراكز التدريبية.
أن يكون ورد إسمه في القوائم املحفوظة في القسم لدى الوزارة.
-

املصدقة وكشف العالمات أو صورة عنهما.
موذج استدعاء.
 .1تقديم استدعاء في الديوان.
 .2تدقيق اإلسم في القوائم املحفوظة لدى القسم.
 .3طباعة كتاب الى من يهمه المر وتسليمه للمراجع.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
وأدوارها

ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 10-5دقيقة
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 3.10إصدار تقارير إحصائية (سنوية ،فصلية ،يومية) عن التعليم العالي داخل الردن وخارجه
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

جميع الجهات الحكومية والخاصة والطالب والباحثين واملهتمين.
مقر الوزارة/مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم الدراسات واإلحصاء
واملتابعة.
كتاب تسهيل مهمة من الجهة املعنية متضمنا(موضوع املعلومات والغرض منها
وإسم املفوض) ،ومن الجامعة في حال الطالب والباحثين.

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها

موذج الحصول على البيا ات (مقر الوزارة أو املوقع االلكتروني).

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

 .1تعبئة طلب الحصول على املعلومات.
 .2إعطاءه رقم وارد في ديوان الوزارة.

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

 مؤسسات التعليم العالي الرد ية والقليمية. كليات املجتمع الحكومية والخاصة والعسكرية والو روا. وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. السفارات الرد ية في الخارج. -مكاتب املستشارين الثقافيين في الخارج.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

من  5 -1أيام عمل.
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 3.11تقديم دراسات إحصائية وتحليل البيا ات
الفئة املستفيدة من الخدمة

جميع فئات املجتمع.

أماكن تقديم الخدمة

مقر الوزارة/مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم الدراسات واإلحصاء واملتابعة.

شروط الحصول على الخدمة

كتاب تسهيل مهمة من الجهة املعنية متضمنا(موضوع املعلومات والغرض منها
وإسم املفوض) ،ومن الجامعة في حال الباحثين.

الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

كتاب رسمي من الجهة املعنية بالدراسة.

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

 .1يقوم متلقي الخدمة بتوريد الطلب لدى الوزارة.
 .2يتم دراسة الطلب.
 .3يتم تزويد متلقي الخدمة بالتحليل املطلوب.

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

جميع الدوائر واملؤسسات الحكومية والخاصة.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

جمع البيا ات  30يوم عمل.
إدخال البيا ات وتحليلها  5أيام عمل.
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 4.1تقديم طلب االلتحاق للجامعات الرد ية الرسمية ملرحلة البكالوريوس
الفئة املستفيدة من الخدمة

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها
إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة
وقت إ جاز الخدمة

 الطلبة الرد يون الحاصلون على شهادة الثا وية العامة الرد ية والعربيةللسنة الحالية والسنوات السابقة.
 الطلبة الرد يون الحاصلون على شهادة الثا وية العامة الجنبية للسنةالحالية.
 طالب قطاع غزة املقيميين داخل الردن حسب الشروط.عن طريق املوقع االلكتروني للوحدة http://www.admhec.gov.jo
 الطالب أردني وحاصل على شهادة الثا وية العامة أو ما يعادلها. الطالب من قطاع غزة مقيم داخل الردن ،وحاصل على شهادة الدراسةالثا وية العامة الرد ية ،ومستفيد من املكرمة امللكية السامية لبناء
املخيمات.
تحدد عند تعبئة الطلب في املوقع االلكترونيٌ ،
كل حسب املسار املناسب
لطبيعة شهادة الدراسة الثا وية.
 .1دفع رسم اإللتحاق من خالل شراء خدمة الدفع اإللكتروني عن طريق
).(eFAWATEERcom
 .2الدخول عن طريق ادخال رمز املستخدم ،والرمز السري.
 .3تحديد املسار املناسب لطبيعة شهادة الدراسة الثا وية الحاصل عليها.
 .4تعبئة املعلومات املطلوبة املتعلقة بالثا وية العامة (إن لزم المر ذلك)،
والبيا ات املوثقة في هوية الحوال املد ية ،وعنوان الطالب.
 .5تعبئة الخيارات ،بحد أدنى ( )5خمسة خيارات على القل.
 .6يتم تنفيذ عملية القبول املوحد وفقا لسس القبول الصادرة عن مجلس
التعليم العالي.
 (مكاتب شركة البريد الردني املنتشرة في كافة أ حاء اململكة ،فروع البنوكالرد ية التي تقدم خدمة )،(eFAWATEERcomوأجهزة الصراف اآللي
التابعة لها ،املراكز واملحالت التجارية واملوالت املشتركة في خدمة
) ،(eFAWATEERcomقاط البيع التابعة لشركة الثقة ) / (Trustتقديم
خدمة الدفع اإللكتروني.
 (الجامعات الرسمية والخاصة ،املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات"محطات املعرفة" ،وزارة التربية والتعليم ،الثقافة العسكرية)  /توفير
مواقع مجا ية تمكن الطلبة من استخدامها إلدخال طلبات االلتحاق
إلكترو يا.
  -دائرة الحوال املد ية /تأكيد بيا ات املواطنين. 15دينار.
 30 -20يوم عمل.
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 4.2تقديم طلب االلتحاق للجامعات الرد ية الرسمية ملرحلة التجسير
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها
إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة
وقت إ جاز الخدمة

الطلبة الحاصلون على شهادة الشامل الرد ية للسنة الحالية والسنوات
السابقة.
املوقع االلكتروني للوحدة http://www.admhec.gov.jo
أن يكون الطالب حاصل على شهادة الشامل الرد ية.
صورة عن مصدقة شهادة االمتحان الشامل للطلبة الحاصلين على شهادة
االمتحان الشامل في أعوام سابقة.
 .1دفع رسم اإللتحاق من خالل شراء خدمة الدفع اإللكتروني عن طريق
).(eFAWATEERcom
 .2تسجيل الدخول عن طريق ادخال رمز املستخدم ،والرمز السري.
 .3تعبئة املعلومات املطلوبة املتعلقة بشهادة االمتحان الشامل (إن لزم
المر ذلك) ،والبيا ات املوثقة في هوية الحوال املد ية ،وعنوان الطالب.
 .4تعبئة الخيارات ،ويظهر للطالب االختيارات التي تتوافق مع التخصصات
املناظرة لتخصص الطالب في الشامل.
 .5يتم تنفيذ عملية القبول املوحد وفقا لسس القبول الصادرة عن مجلس
التعليم العالي.
 (مكاتب شركة البريد الردني املنتشرة في كافة أ حاء اململكة ،فروعالبنوك الرد ية التي تقدم خدمة (،)eFAWATEERcomوأجهزة الصراف
اآللي التابعة لها ،املراكز واملحالت التجارية واملوالت املشتركة في خدمة
( ،)eFAWATEERcomقاط البيع التابعة لشركة الثقة ( / )Trustتقديم
خدمة الدفع اإللكتروني.
 (الجامعات الرسمية والخاصة ،املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات"محطات املعرفة" ،وزارة التربية والتعليم ،الثقافة العسكرية)  /توفير
مواقع مجا ية تمكن الطلبة من استخدامها إلدخال طلبات االلتحاق
إلكترو يا.
 15دينار.
 30 -20يوم عمل.
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 4.3االستفسار عن البيا ات الالزمة لاللتحاق في الجامعات الرد ية الرسمية ملرحلة البكالوريوس والتجسير
الفئة املستفيدة من الخدمة

 الطلبة الرد يون الحاصلون على شهادة الثا وية العامة الرد ية أو مايعادلها للسنة الحالية والسنوات السابقة.
 الطلبة الحاصلون على شهادة الشامل الرد ية للسنة الحالية والسنواتالسابقة.
 -أولياء أمور الطلبة.

أماكن تقديم الخدمة

املوقع االلكتروني للوحدةhttp://www.admhec.gov.jo :

شروط الحصول على الخدمة

ال يوجد.

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها
إجراءات تقديم الخدمة

ال يوجد.
.1
.2
.3
.4

البيا ات الصادرة عن مجلس التعليم العالي.
البيا ات الصادرة عن وحدة تنسيق القبول املوحد.
البيا ات الصادرة عن الجامعات الرد ية.
البيا ات الصادرة عن الوزارات واملؤسسات الرسمية.

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

استعالم فوري.
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 4.4تقديم طلبات االستفادة من املكرمة امللكية السامية لبناء العشائر في مدارس البادية الرد ية
واملدارس ذات الظروف الخاصة أ
الطلبة الرد يون للسنة الحالية حاملي شهادة الثا وية العامة الرد ية.
الفئة املستفيدة من الخدمة
املكاتب البريدية املعتمدة لتقديم الطلبات.
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
 أن يكون الطالب أردني الجنسية ،حاصال على شهادة الدراسة الثا ويةالعامة الرد ية في الدورة الصيفية للعام الحالي فقط.
 أن يكون متقدم بطلب التحاق إلى وحدة تنسيق القبول املوحد حسباملواعيد املحددة.
 أن يكون الطالب قد أمض ى السنتين الخيرتين (الول والثاني ثا وي) فياملدرسة الثا وية املشمولة باملكرمة امللكية السامية ،أو أن يكون الطالب قد
أمض ى مدة ال تقل عن سبع سنوات في مدرسة أساسية رافدة للمدرسة
الثا وية املشمولة ،وا تقل منها لسباب أكاديمية أو اجتماعية أو رسمية
توافق عليها اللجنة العليا.
 أن يتقدم الطالب بطلب لالستفادة من املكرمة امللكية السامية حسبالنموذج املعتمد واملتوفر في املكاتب البريدية املحددة في مختلف املحافظات.
الوثائق املطلوبة وأماكن
 كشف عالمات امتحان شهادة الثا وية العامة الرد ية ،أو صورة مصدقةعنه.
الحصول عليها
 رسم طلب بقيمة خمسة د ا ير. شهادة رسمية تثبت أن الطالب قد أمض ى مدة ال تقل عن السنتين الخيرتين( الول والثاني ثا وي) في املدرسة املشمولة باملكرمة امللكية السامية موقعة
ومصدقة حسب الصول من إدارات املدارس ومديريات التربية والتعليم
املختصة.
 على الطالب الذي ا تقل من مدرسة مشمولة باملكرمة امللكية السامية للعامالحالي وكان من أبناء املوظفين الحكوميين الذين اقتضت طبيعة عملهم
اال تقال من محافظة إلى أخرى ،ولم يكمل الطالب السنتين الخيرتين (الول
والثاني ثا وي) احضار شهادة من جهة عمل ولي المر تبين تاريخ ا تقاله،
وسبب النقل للنظر في طلبه من قبل اللجنة.
 على الطالب الذي درس مدة ال تقل عن سبع سنوات في مدارس أساسيةرافدة للمدارس الثا وية املشمولة ،وا تقل منها لسباب أكاديمية أو اجتماعية
أو رسمية احضار شهادة تثبت دراسته في هذه املدارس موقعة ومصدقة من
إدارات املدارس ومديريات التربية والتعليم مبينا فيها سبب النقل.
 .1شراء طلب االستفادة من املكرمة امللكية السامية من أحد املكاتب
إجراءات تقديم الخدمة
البريدية املعتمدة وتعبئته واعادة تسليمه ملكتب البريد.
 .2يتم قبول طلبة املكرمة حسب العداد املقررة لكل محافظة بناء على
النسبة املخصصة لهم في أسس القبول املوحد.
املؤسسات الشريكة في تقديم
شركة البريد الردني وتقوم ببيع طلب االستفادة من املكرمة امللكية.
الخدمة
 5د ا ير.
رسوم الخدمة
 30 -20يوم عمل.
وقت إ جاز الخدمة
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 5.1الحصول على قبول للدراسة في الجامعات الرد ية الرسمية والخاصة للطلبة الوافدين من خارج الردن
الطلب ااة ال اراغبين بالدراس ااة داخ اال الردن لكاف ااة ال اادرجات
العلمي ا ا ا ااة م ا ا ا اان ال ا ا ا اادول العربي ا ا ا ااة الش ا ا ا ااقيقة أو الجنبي ا ا ا ااة
الفئة املستفيدة من الخدمة
الصديقة.
النافذة املوحدة لتقديم الطلب الكترو يا.
أماكن تقديم الخدمة
http://www.studyinjordan.jo
شروط الحصول الخدمة
يحق ااق الطال ااب ش ااروط وتعليم ااات القب ااول ف ااي ك اال بر ااامج
وتخصص في الجامعات الرسمية والخاصة.
الوثائق املطلوبة

اجراءات تقديم الخدمة
املؤسسة الشريكة في تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إ جاز الخدمة

تظهاار لاادى الطالااب عنااد اكتمااال تقااديم طلبااه اإللكترونااي
وهي:
-1الشهادات العلمية.
-2صورة عن جواز السفر .
-1يتقدم الطالب بطلب الكتروني عبر النافذة املوحدة.
-2يتم استقبال الطلب من الجهات املعنية ودراسته.
-3إرس ااال القب ااول املب اادعي للطال ااب عب اار الناف ااذة أو ال اارفض
مع ذكر السبب.
الجامعات في الردن.
ال يوجد
من  3إلى  10أيام عمل.

أ

أ
أ
أ
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 6.1التعامل مع االقتراحات و الشكاوى وحق الحصول على املعلومة املقدمة من متلقي الخدمة و متابعتها
-

الفئة املستفيدة من الخدمة

أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

-

كافة متلقي الخدمة.
كافة الشركاء املتعاملين مع الوزارة.
صندوق الشكاوى و االقتراحات.
افذة مفعلة على املوقع اإللكتروني.
الخط الساخن.
مركز االتصال الوطني.
ديوان الوزارة
مكتب خدمة الجمهور.
تقديم بيا ات ُمقدم الطلب.

تقديم املعلومات التالية:
معلومات اجبارية( :الجنسية ،مكان اإلقامة ،الرقم الوطني ،رقم جواز سفر
لغير االردني ،طريقة االتصال والرد ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني ،وع
الطلب مقترح/شكوى).
معلومات اختيارية( تاريخ امليالد ،االسم).
 .1تجميع االحتياجات والشكاوي املوجودة في صندوق االقتراحات
والشكاوي ،أو من خالل املقابالت واملشاهدات الشخصية ،أو عن
طريق البريد اإللكتروني والخط الساخن ،أو من خالل االجتماعات
املستمرة مع متلقي الخدمة من أفراد أو مؤسسات.
 .2يتم تعبئة الطلب الكترو يا وتحليل هذه االحتياجات والشكاوي
وتحويلها إلى أرقام وبيا ات
 .3تقوم اللجنة (لجنة االقتراحات والشكاوى وحق الحصول على
املعلومة) بدراسة الشكاوي واالقتراحات والطلبات املقدمة من متلقي
الخدمة ورفع التوصيات بشأنها إلى املديريات والقسام املعنية التخاذ
اإلجراءات املناسبة لتالفي السلبيات التي تحدث فيها.
 .4يتم إعالم مقدم املقترح أو الشكوى باإلجراء املتخذ حولها.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إ جاز الخدمة

 10-5أيام عمل.

أ
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أ
أ
وزادرة التعليم العالي والبحث العلمي أ
 Ministry of Higher Education & Scientific Researchأ
ا ألدرنن-عمان-الجبيهة أ
تلفون 0096265347671 :أ
فاكس 0096265337616 :أ
ص.ب 35262 .عمان 1180 :أ
ص.ب 138 .الجبيهة 11941 :أ
املوقع االلكترونيwww.mohe.gov.jo :
البريد االلكتروني mohe@mohe.gov.jo :أ

مراجعة وتحديث نليل الخدمات أ
 2018/8أ
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