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مقدمة
تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كغريها من مؤسسات الدولة العديد من اخلدمات ،وتعمل الوزارة
على توضيح هذه اخلدمات وإجراءاتها ملتلقي اخلدمة ،وهلذه الغاية مت إصدار هذا الدليل للتيسري على
متلقي اخلدمة ،حيث يشتمل على اخلدمات اليت تقدمها املديريات.
ويقوم قسم خدمة اجلمهور بتوفري مجيع املعلومات والبيانات اليت تساعد يف حصول متلقي اخلدمة على
مبتغاهم بسهولة ويسر ويوفر 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 ،وان الوزارة حريصة على االستماع آلراء ومقرتحات متلقي اخلدمة اليت من شأنها حتسني وتطوير
آليات تقديم اخلدمة ملتلقيها.
وعليه مت إعداد أمنوذج خاص باالقرتاحات والشكاوى كأداة إليصال وجهة نظر متلقي اخلدمة إىل
املسؤولني مباشرة وبدون وسيط ،وأن مجيع اقرتاحات أو آراء أو شكاوي متلقي اخلدمة تؤخذ بعني
االهتمام ويؤخذ منها ما تراه الوزارة يصب يف املصلحة العامة ويسهل على متلقي اخلدمة ومبا يتفق مع
األنظمة والتشريعات املعمول بها ،كما أن هناك استطالع للرأي على املوقع اإللكرتوني للوزارة
( )www.mohe.gov.joللتعرف على مستوى رضا متلقي اخلدمة عن اخلدمات اليت يقدمها املوقع
اإللكرتوني للوزارة.
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الرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية اخلاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رؤية الوزارة:
"تعليم عالٍ متميز عاملياً".
رسالة الوزارة:
"متكني مؤسسات التعليم العالي من الرتكيزز علزى مهماتهزا ومسزؤولياتها األساسزية مزن خزالل دعمهزا
ومتابعة تنفيذها لسياسات واسرتاتيجيات التعليم العالي ،مبنية على التوجيزه وزو التنافسزية يف إرسزاء
معايري النزاهة وآليات تعزيز مبادئ املساءلة والعدالة والشفافية يف تقديم الدعم واخلزدمات املميززة
لطلبة التعليم العالي ،وتبين الريادة والتميز واإلبداع ضمن مفهوم تشاركي مع القطاع اخلاص".
قيم الوزارة اجلوهرية:


الشفافية واملصداقية :تبادل املعلومات واملعارف وتوفريها للجميع وتوضزيح القزرارات واملهزام
واإلجراءات بأعلى درجات املهنية.



تكافؤ الفرص :حتقيق املساواة واحرتام القوانني واألنظمة والعمل على تطبيقها دون متييز.



الشراكة الفاعلة مع املعنيني :التعاون والتنسيق مع الشركاء.



الرتكيز على متلقي اخلدمة :تقديم اخلدمة املميزة وتبسيط اإلجراءات جلمهور املتعزاملني مزع
الوزارة مبا يعزز ثقتهم ورضاهم عن خدماتها.



العمل بروح الفريق :التعاون والتنسيق واإلخالص واحلز
والعاملني فيها.
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باملسزؤولية وااللتززام جتزاه املؤسسزة

 1010بيان االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

أماكن تقديم اخلدمة

-

الطلبة الدارسني خارج األردن باالنتظام

-

الطلبة الدارسني على نظام  Onlineداخل وخارج األردن

-

الطلبة الدارسني على نظام الربامج املشرتكة داخل وخارج األردن.



املوقع اإللكرتوني للوزارة http://rce.mohe.gov.jo



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

شروط احلصول على اخلدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

أمنوذج طلب االعرتاف

عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

الدراسة التقليدية:
 .0الرجوع إىل املوقزع اإللكرتونزي للزوزارة ملعرفزة املؤسسزات التعليميزة املعزرتف بهزا
وشروط الدراسة باخلارج ولغة الدراسة.
الدراسة غري التقليدية – اإللكرتونية:
 .6الرجوع إىل املوقع اإللكرتوني للوزارة ملعرفة شزروطها والتخصصزات املسزموح بهزا
واجلامعات املعرتف بها من خالل التصنيفات التالية)ARWU, Times, Qs( :
مؤسسات التعليم العالي غري األردنية
 .0مراجعة قسم االعرتاف يف مقر الوزارة.

املؤسسة الشريكة يف تقديم

وزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني ،السفارات ،املستشارين الثقافني يف اخلارج،

اخلدمة وأدوارها

املؤسسات التعليمية يف اخلارج

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

 5-0دقائق
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 1016التقدم بطلب االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

مؤسسات التعليم العالي غري األردنية يف اخلارج
-

أماكن تقديم اخلدمة

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

شروط احلصول على اخلدمة

املوقع اإللكرتونيhttp://rce.mohe.gov.jo :

مؤسسات التعليم العالي خارج األردن غري املدرجة ضمن املؤسسات التعليمية
املعرتف بها لدى الوزارة يف اخلارج.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

-

عليها

املوقع اإللكرتوني للوزارة.
-

إجراءات تقديم اخلدمة

أمنوذج طلب االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية من خالل
تزويدنا بالوثائق املذكورة يف أمنوذج طلب االعرتاف.

 .0الرجوع إىل املوقع اإللكرتوني للوزارة للحصول على منوذج طلب االعرتاف
ملؤسسات التعليم العالي غري األردنية بالنسختني العربية واإلجنليزية للدراسة
التقليدية وغري التقليدية واجراءات تصديقه حسب االصول.
.6

يقوم القسم بدراسة الطلب وتفريغ بياناته وإعداد تقرير حول وضع اجلامعة
لدراستها من قبل عضو من جلنة االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية.

 .0يقوم عضو اللجنة املكلف بدراسة الطلب واعداد تقرير حول املؤسسة التعليمية
مقدمة الطلب.
 .4تقوم اللجنة بدراسة التقريرين املعدين من قبل القسم وعضو اللجنة الختاذ
القرار املناسب بشأن املؤسسة التعليمية.
 .5يقوم القسم بتنفيذ قرار جلنة االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية.
 .2يف حال االعرتاف بأي مؤسسة تعليمية يتم اضافة اسم املؤسسة ضمن قوائم
اجلامعات املعرتف بها على املوقع االلكرتوني للوزارة املدرجة حتت اسم
الدولة التابعة هلا ويتم االعالن عنها من خالل الصفحة الرئيسية للموقع
اإللكرتوني للوزارة.
املؤسسة الشريكة يف تقديم اخلدمة

وزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني ،السفارات ،املستشارين الثقافني يف اخلارج،

وأدوارها

املؤسسات التعليمية يف اخلارج

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

 01 -60يوم
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 1010االستفسار عن االعرتاف مبؤسسات تعليمية خارج األردن
-

الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة خرجيي الثانوية العامة حديثا وسيلتحقون باملؤسسات التعليمية خارج
األردن

أماكن تقديم اخلدمة

-

الطلبة الدارسني خارج األردن باالنتظام

-

الطلبة الدارسني على نظام  Onlineداخل وخارج األردن

-

الطلبة الدارسني على نظام الربامج املشرتكة داخل وخارج األردن.



املوقع اإللكرتوني للوزارة http://rce.mohe.gov.jo



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

شروط احلصول على اخلدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

_
ما يثبت اسم املؤسسة التعليمية املستفسر عن مدى االعرتاف بها

عليها
الدراسة التقليدية:

إجراءات تقديم اخلدمة

 .0الرجوع إىل املوقع اإللكرتوني للزوزارة ملعرفزة املؤسسزات التعليميزة املعزرتف بهزا
وشروط الدراسة باخلارج ولغة الدراسة.
الدراسة غري التقليدية – اإللكرتونية:
 .6الرجوع إىل املوقع اإللكرتوني للوزارة ملعرفة شروطها والتخصصات املسموح بهزا
واجلامعات املعرتف بها من خالل التصنيفات التالية)ARWU, Times, Qs( :
مؤسسات التعليم العالي غري األردنية
 .0مراجعة قسم االعرتاف يف مقر الوزارة.
املؤسسة الشريكة يف تقديم

-

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة
وقت إجناز اخلدمة

ال يوجد
 5-0دقائق
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 1014االستشارة واالستدعاءات لقضايا معينة ختص االعرتاف
الفئة املستفيدة من اخلدمة

أماكن تقديم اخلدمة

-

الطلبة املنتقلني من جامعة اىل أخرى

-

الطلبة يف دول اوضاعها االمنية غري مستقرة

-

الطلبة املنقطعني عن الدراسة ألسباب معينة

-

الطلبة الذين مت سحب االعرتاف من جامعاتهم اثناء الدراسة



املوقع اإللكرتوني للوزارة rce.mohe.gov.jo



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

شروط احلصول على اخلدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

االستدعاء املورد يف ديوان الوزارة وأية وثائق أخرى تدعم قضيته

عليها
 .0تفريغ االستدعاءات واالستشارات من قبل موظزف قسزم االعزرتاف يف

إجراءات تقديم اخلدمة

ضزر

معد خصيصا للقضايا املستجدة.
 .6عرض احملضر على جلنة االعرتاف الختاذ القرار املناسب.
 .0تنفيذ القزرارات الزيت مت اختاذهزا يف جلسزة جلنزة االعزرتاف وابزال غ اصزحاب
القضايا بالقرارات املتخذة حبقهم.
 .4تبليزززغ االقسزززام املعنيزززة يف املديريزززة بزززالقرارات فيمزززا اذا كانزززت تعنزززيهم او
االستشارة مقدمة من قبلهم.
املؤسسة الشريكة يف تقديم اخلدمة

-

وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

من أسبوع إىل ثالثة أسابيع
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 1015تصديق الشهادات األكادميية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

 احلاصلون على شهادات تعليم عالي أردنية وغري أردنية بعد الثانوية العامة
 احلاصلون على شهادات دورات علمية صادرة من اجلامعات األردنية فقط

أماكن تقديم اخلدمة

 مقر الوزارة /مديرية االعرتاف مبؤسسات التعليم العالي غري األردنية ومعادلة
شهاداتها/قسم التصديق.
 مكاتب املستشارين الثقافيني يف اجلامعات األردنية الرمسية للشهادات الصادرة
عن:


صور عن شهادة املعادلة الصادرة عن الوزارة.

 صورة عن الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي االجنبية شريطة
تصديقها من الوزارة أول مرة
 اجلامعات األردنية احلكومية
 اجلامعات األردنية اخلاصة (بعد تدقيقها من مركز الوزارة ألول مرة).
 جامعة البلقاء التطبيقية /دبلوم كليات اجملتمع.
شروط احلصول على اخلدمة

 شهادة من األردن :اخلتم والتوقيع /القبول والتسجيل يف اجلامعة املعنية.
 شهادة من خارج األردن :ختم اجلامعة -ختم اجلهة املسئولة عن التعليم العالي
يف ذلك البلد ختم وزارة اخلارجية يف ذلك البلد (املستشار الثقايف املعين )-
 -ختم السفارة األردنية يف ذلك البلد.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

 الشهادة األصلية أو الوثيقة األصلية املستوفية لشروط التصديق

عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

 .0مراجعة مديرية االعرتاف /قسم التصديق او مكاتب املستشارين (حسب مقتضى
احلال وكما هو موضح يف خانة اماكن تقديم اخلدمة) وتسليم الوثائق للموظف
املعين.
 .6تدقيق األختام والتواقيع واملعلومات الواردة يف الشهادة أو الوثيقة األصلية.
 .0إذا كانت الشهادة مستوفية لشروط التصديق يتم ختم الشهادة وصور طبق األصل
عنها حسب األصول.
 .4يقوم الطالب بدفع الرسوم املقررة لدى

اسب قسم التصديق.

 .5يتم التوقيع على الشهادات األصلية والصور املصدقة عنها من قبل رئي
تصديق الشهادات أو املوظف املفوض بالتوقيع.
 .2استالم الشهادة املصدقة.
املؤسسة الشريكة يف تقديم اخلدمة

اجلامعات ،السفارات ،وزارة اخلارجية ،مكاتب املستشارين الثقافني يف اخلارج

وأدوارها
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قسم

 1015تصديق الشهادات األكادميية
رسوم اخلدمة
وقت إجناز اخلدمة

-

دينار واحد للشهادة األصلية أو النسخة الواحدة لألردني

-

ثالثة دنانري للشهادة االصلية أو النسخة الواحدة لغري األردني

 05 -0دقيقة
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الفئة املستفيدة من اخلدمة

خرجيو مؤسسات التعليم العالي غري األردنية

أماكن تقديم اخلدمة

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

شروط احلصول على اخلدمة

التخرج من مؤسسة تعليم عال غري أردنية
حضور الشخص املعين أو قريب له من الدرجة األوىل (أو أي شخص أخر مفوض
مبوجب وكالة عدلية)

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول
عليها

أوال :الوثائق املشرتكة املطلوبة ملعادلة مجيع الدرجات العلمية
 صورة شخصية حديثة متماثلة (عدد  )6قياس .2x4
 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 إقامته يف بلد الدراسة،
وتصوير الصفحات اليت حتتوي على املعلومات الشخصية والرقم الوطين لألردنيني
إضافة إىل 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 أمنوذج 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 االحتاد 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.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية) عن كشف املواد
الدراسية أو الساعات املعتمدة جلميع السنوات أو الفصول الدراسية لشهادة الدبلوم
املتوسط
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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 فيه الطالب وختصصه ،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 أو الفصول الدراسية لشهادة
الدكتوراه.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية) عن وثيقة تبني
القسم الذي خترج فيه الطالب وختصصه ،ومدة الدراسة يف برنامج الدكتوراه ،ومدة
االنتظام خالل فرتة الدراسة يف حال ان اجلامعة متنح شهادة الدكتوراه بطريقة
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البحث (الرسالة).
 مجيع ما ورد يف البند الرابع أو صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي األردنية) عن وثيقة معادلة املاجستري يف حال كانت الدراسة يف مؤسسة تعليم
عال غري أردنية.
إجراءات تقديم اخلدمة

 .0حيصل املراجع طلب املعادلة من االستعالمات أو املوقع اإللكرتوني للوزارة.
 .6يتم تسليم الطلب ملكتب استالم الطلبات بعد تعبئته حسب األصول وإرفاق الوثائق
املطلوبة كما هو وارد اعاله.
 .0يقوم مكتب استالم الطلبات بتدقيق الطلب والتأكد من استكمال الوثائق املطلوبة
كما هو وارد اعاله.
 .4يقوم مكتب استالم الطلبات بتوجيه املراجع إىل قسم االعرتاف لتأكيد االعرتاف
باملؤسسة العلمية قبل دفع رسوم طلب املعادلة.
 .5يف حال كانت املؤسسة التعليمية معرتف بها يقوم املراجع بالعودة اىل موظف
االستالم للتوقيع على امللف ومن ثم يدفع رسوم طلب املعادلة لدى أمني
الصندوق /مديرية االعرتاف باجلامعات ومعادلة الشهادات غري األردنية
 .2يستلم املراجع الوصل املالي ( زهري  +أبيض) بعد دفع الرسوم املقررة.
 .7يسلم املراجع الوصل ذو اللون الزهري ملكتب استالم الطلبات إلرفاقه مع طلب
املعادلة وحيتفظ باإليصال ذو اللون األبيض لتقدميه عند استالم املعادلة.
 .8يقوم موظفو املديرية مبا يلي:
-

ارشفة طلب املعادلة

-

ادخال بيانات الطلب على النظام االلكرتوني للمعادلة

-

جتهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة بالربيد اإللكرتوني والعادي.

-

اعداد التوصيات وترحيلها على النظام االلكرتوني للعرض امام اللجنة

-

عرض املعامالت على جلنة املعادلة

-

عند إقرار املعادلة يتم تدقيق القرارات من قبل رئي

-

طباعة وثائق املعادلة وتوقيعها وجتليدها.

-

إرسال الوثائق اجلاهزة إىل مكتب التسليم.

-

إرسال رسالة نصية للمراجع مبوعد مراجعة مكتب تسليم الوثائق.

القسم وأمني السر.

 .0يقوم املراجع مبراجعة مكتب تسليم وثائق املعادلة يف الوزارة يف التاريخ
احملدد.
 .6يربز املراجع الوصل ذو اللون األبيض (يف حال فقدانه يربز اهلوية(
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 .0يوقع املراجع على استالم الوثيقة (يف سجل االستالم والتسليم(.
 .4يتم تسليم املراجع وثيقة املعادلة.
( .5يف حال عدم إقرار املعادلة يتم إبال غ املراجع من قبل امني السر)
املؤسسة الشريكة يف تقديم

ال يوجد

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

الدبلوم املتوسط:
لألردني :سنتان ( 01دنانري ) و ثالث سنوات (  05دينار)
لغري األردني :سنتان ( 01دينار) و ثالث سنوات (  45دينار)
البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي:
لألردني 01 :دينار لغري األردني 91 :دينار
الدبلوم العالي واملاجستري:
لألردني 51 :دينار لغري األردني 051 :دينار
الدكتوراه:
لألردني 75 :دينار لغري األردني 665 :دينار

وقت إجناز اخلدمة

 01أيام يف حال عدم تأخر املراسالت
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الفئة املستفيدة من اخلدمة

خرجيو مؤسسات التعليم العالي غري األردنية

أماكن تقديم اخلدمة

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

شروط احلصول على اخلدمة

ال يوجد

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

-

أمنوذج االعرتاض /مكتب استالم طلبات املعادلة.

عليها

-

أي وثائق مؤيدة لالعرتاض.

إجراءات تقديم اخلدمة

يف حال كان لصاحب الطلب اعرتاض على قزرار اللجنزة (سزواء كزان االعزرتاض يتعلزق
مبعادلززة مسززمى التخصززص أو الدرجززة العلميززة املمنوحززة أو كززان يتعلززق بعززدم معادلززة
الشززهادة لعززدم حتقيقهززا لألسز

املعمززول بهززا) ،جيززوز لززه التقززدم بززاعرتاض علززى النحززو

التالي:
 .0تسجيل استدعاء رمسي يف مكتب استالم طلبات املعادلة وفقا لألمنوذج
املخصص وذلك خالل  21يوم من تبليغه بالقرار ،على أن يبني فيه سبب
االعرتاض مع إرفاق الوثائق املؤيدة.
 .6دفع الرسوم املقررة لدى أمني الصندوق /مديرية الشؤون املالية ،وهي نف
الرسوم املدفوعة عند تقديم طلب املعادلة السابق.
 .0يتم عرض االستدعاء املتضمن لالعرتاض واألوراق املؤيدة على اللجنة للبت فيه.
ويف حال املوافقة على االعرتاض وتعديل اللجنة لقرارها يتم إبال غ صاحب
الطلب والسري بإجراءات جتهيز وثيقة املعادلة اجلديدة ،وهي نف

اإلجراءات

املعمول بها لتجهيز وثائق املعادلة.
 .4يف حال عدم املوافقة على االعرتاض تقوم اللجنة بالتأكيد على قرارها السابق
وإبال غ صاحب الطلب ويكون قرارها قطعيا .وجيوز لصاحب الطلب الطعن بالقرار
املؤسسة الشريكة يف تقديم اخلدمة

لدى

ال يوجد

كمة العدل العليا خالل مدة  21يوم من تبليغه بالقرار.

وأدوارها
رسوم اخلدمة

الدبلوم املتوسط:
لألردني :سنتان ( 01دنانري ) و ثالث سنوات (  05دينار)
لغري األردني :سنتان ( 01دينار) و ثالث سنوات (  45دينار)
البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي:
لألردني 01 :دينار لغري األردني 91 :دينار
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الدبلوم العالي واملاجستري:
لألردني 51 :دينار لغري األردني 051 :دينار
الدكتوراه:
لألردني 75 :دينار لغري األردني 665 :دينار
وقت إجناز اخلدمة

 01أيام
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الفئة املستفيدة من اخلدمة

خرجيو مؤسسات التعليم العالي غري األردنية

أماكن تقديم اخلدمة

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

شروط احلصول على اخلدمة

ال يوجد

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

(يف حال كان صاحب الطلب قزد حصزل علزى معادلزة لشزهاداته بعزد عزام  :)6115تقزديم

عليها

طلب املعادلة فقط دون إرفاق أي اوراق أخرى /مكتب استالم طلبات املعادلة.
(يف حال كان صاحب الطلب قد حصل على معادلة لشهاداته قبل عام :)6115
لطلبات إصدار شهادة معادلزة أصزلية بزدل فاقزد :تقزديم طلزب املعادلزة مزع إرفزاق كامزل
الوثائق املطلوبة (املوضزحة يف إجزراء تقزديم طلزب املعادلزة  +أي نسزخة مصزدقة عزن
املعادلة السابقة) إىل مكتب استالم طلبات املعادلة.

لطلبات إصدار نسخة إضافية أصلية :تقزديم طلزب املعادلزة +النسزخة األصزلية مزن شزهادة
املعادلة دون إرفاق أي أوراق أخرى).
 وكالة عدلية من صاحب العالقة لألقارب من غري الدرجة األوىل (يف حال كانوا هم منيسريون بإجراءات املعادلة)
إجراءات تقديم اخلدمة

 .0يأخذ املراجع طلب املعادلة من االستعالمات أو املوقع اإللكرتوني للوزارة.
 .6يتم تسليم الطلب ملكتب استالم الطلبات بعد تعبئته حسب األصول وإرفاق الوثائق
املطلوبة كما هو وارد اعاله.
 .0يقوم مكتب استالم الطلبات بتدقيق الطلب والتأكد من استكمال الوثائق املطلوبة
كما هو وارد اعاله.
 .4يقوم املراجع بدفع رسوم طلب املعادلة لدى أمني الصندوق /مديرية الشؤون
املالية.
 .5يستلم املراجع الوصل املالي ( زهري  +أبيض) بعد دفع الرسوم املقررة.
 .2يسلم املراجع الوصل ذو اللون الزهري ملكتب استالم الطلبات إلرفاقه مع طلب
املعادلة وحيتفظ باإليصال ذو اللون األبيض لتقدميه عند استالم الوثيقة املطلوبة.
 .7يقوم موظفو املديرية مبا يلي:
-

جتهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة بالربيد اإللكرتوني والعادي.

-

عرض املعامالت على جلنة املعادلة

-

تدقيق قرارات جلنة املعادلة من جانب رئي

-

طباعة الوثائق املطلوبة وتوقيعها من أصحاب العالقة وجتليدها.

-

إرسال الوثائق اجلاهزة إىل مكتب التسليم.
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 1018إصدار وثيقة معادلة أصلية بدل فاقد /إصدار نسخة إضافية أصلية
-

إرسال رسالة نصية للمراجع مبوعد مراجعة مكتب تسليم الوثائق.

 .8يقوم املراجع مبراجعة مكتب تسليم وثائق املعادلة يف الوزارة يف التاريخ
احملدد.
 .9يربز املراجع الوصل ذو اللون األبيض (يف حال فقدانه يربز اهلوية(
 .01يوقع املراجع على استالم الوثيقة (يف سجل االستالم والتسليم(.
املؤسسة الشريكة يف تقديم

 .00يتم تسليم املراجع الوثيقة املطلوبة.
ال يوجد

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

 -0يف حال عدم إرفاق نسخة أصلية أو مصدقة وقرار أو حصوله على قرار معادلة
قبل 6115
الدبلوم املتوسط:
لألردني :سنتان ( 01دنانري ) و ثالث سنوات (  05دينار)
لغري األردني :سنتان ( 01دينار) و ثالث سنوات (  45دينار)
البكالوريوس أو الدبلوم اجلامعي:
لألردني 01 :دينار لغري األردني 91 :دينار
الدبلوم العالي واملاجستري:
لألردني 51 :دينار لغري األردني 051 :دينار
الدكتوراه:
لألردني 75 :دينار لغري األردني 665 :دينار
 -6يف حال تقدمية نسخة مصدقة من وثيقة املعادلة او االصل أو كان حاصل على
قرار معادلة بعد عام 6115
الرسوم ديناران

وقت إجناز اخلدمة

من يومني إىل  01ايام
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 1019االستدعاءات واالستشارات للقضايا املستجدة
الفئة املستفيدة من اخلدمة

أماكن تقديم اخلدمة

-

خرجيو املؤسسات التعليمية خارج األردن

-

الطلبة على مقاعد الدراسة

-

الطلبة املنتقلني من مؤسسة تعليمية اىل مؤسسة أخرى

-

الطلبة الذين لديهم مشكلة بالتخصص الدقيق



الربيد اإللكرتوني للوزارة/االمييل



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

شروط احلصول على اخلدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

االستدعاء املورد بالديوان أو االستشارة مدعمة بالوثائق اليت تبني قضيته

عليها
 .0تفريززغ االسززتدعاء أو االستشززارة ضززمن

إجراءات تقديم اخلدمة

واستنادا اىل اس

ضززر املسززتجدات املعززد هلززذه الغايززة

معادلة الشهادات غري األردنية

 .6عرض احملضر على جلنة املعادلة الختزاذ القزرارات املناسزبة ومبزا يتوافزق مزع
اس

معادلة الشهادات غري األردنية

 .0تنفيذ قرارات اللجنة بعد صدور القرارات والتوقيع على احملضر
 .4ابال غ اصحاب القضايا بالقرارات املنبثقة عن جلنة املعادلة
املؤسسة الشريكة يف تقديم

-

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة
وقت إجناز اخلدمة

ال يوجد
من أسبوع إىل ثالثة اسابيع
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 10101االجابة على االستفسارات واالسئلة اليومية ملتلقي اخلدمة
-

الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة خرجيي الثانوية العامة حديثا وسيلتحقون باملؤسسات التعليمية خارج
األردن

أماكن تقديم اخلدمة

-

خرجيو املؤسسات التعليمية خارج األردن

-

الطلبة على مقاعد الدراسة

-

الطلبة املنتقلني من مؤسسة تعليمية اىل مؤسسة أخرى

-

الطلبة الذين لديهم مشكلة بالتخصص الدقيق



الربيد اإللكرتوني للوزارة/االمييل



املكاملات اهلاتفية



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

شروط احلصول على اخلدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

-

عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

-

االستماع لقضايا واستفسارات املراجعني من قبل املدير ورئي
السر واالجابة على استفساراتهم مبا يتوافق مع أس

-

القسزم وامنزاء

معادلة الشهادات.

يف حزززال عزززدم القزززدرة علزززى االجابزززة الفوريزززة لعزززدم ورود تعليمزززات ونزززص
باالستفسارات املطروحة توجيزه متلقزي اخلدمزة لكتابزة اسزتدعاء وتوريزده يف
ديوان الوزارة الستشارة جلنة املعادلة.

-

ابال غ متلقي اخلدمة بقزرارات جلنزة املعادلزة حزال كتزابتهم استشزاراتهم علزى
شكل استدعاء.

املؤسسة الشريكة يف تقديم

-

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة
وقت إجناز اخلدمة

ال يوجد
-

من  01-5دقائق لكل مراجع يف حال االستفسار الشفوي

-

من اسبوع اىل ثالثة اسابيع يف حال تقديم استدعاء
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 1610احلصول على منحه أو مقعد للدراسة خارج األردن -البكالوريوس
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة األردنيني احلاصلني على الثانوية العامة يف نف

أماكن تقديم اخلدمة

املوقع اإللكرتوني ملديرية البعثات
www.dsamohe.gov.jo

شروط احلصول على اخلدمة

أن حيمل الطالب اجلنسية األردنية.

سنة تقديم الطلب

أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة الثانوية العامة وحقق اس

القبول لالبتعاث للدراسة

يف اخلارج.
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

حتدد تلقائياً عند تعبئة الطلب يف املوقع اإللكرتوني.

عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

 .0يقوم الطالب بتعبئة الطلب إلكرتونياً.
 .6يتم اإلعالن عن أمساء الطلبة املرشحني على املوقع اإللكرتوني ودعوتهم
للمقابلة وحتديد مواعيد املقابالت.
 .0يُتابع الطالب أكادمييا من قبل املستشار الثقايف يف الدولة اليت أوفد إليها أو
السفارة األردنية يف تلك الدولة.

املؤسسة الشريكة يف تقديم

وزارة العدل /الكفالة العدلية ،وزارة الرتبية ،الضمان االجتماعي ،التقاعد املدني

اخلدمة وأدوارها

والعسكري ،وزارة اخلارجية ،سفارة البلد املاوة للبعثة

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

شهر

22

 1616احلصول على منحه أو مقعد للدراسة خارج األردن –الدراسات العليا
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة األردنيني احملققني شروط الدراسات العليا يف الدول املعلن عنها .

أماكن تقديم اخلدمة

املوقع اإللكرتوني للوزارة
www.mohe.gov.jo

شروط احلصول على اخلدمة

أن حيمل الطالب اجلنسية األردنية.
ان حيقق الشروط املطلوبة من الدول املاوة للبعثة

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

حتدد تلقائياً عند تعبئة الطلب يف املوقع اإللكرتوني.

عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

 .0يقوم الطالب بتعبئة الطلب إلكرتونياً.
 .6يتم اإلعالن عن أمساء الطلبة املرشحني على املوقع اإللكرتوني ودعوتهم
للمقابلة وحتديد مواعيد املقابالت.
 .0يُتابع الطالب أكادمييا من قبل املستشار الثقايف يف الدولة اليت أوفد إليها أو
السفارة األردنية يف تلك الدولة.

املؤسسة الشريكة يف تقديم

وزارة العدل /الكفالة العدلية ،وزارة الرتبية ،الضمان االجتماعي ،التقاعد املدني

اخلدمة وأدوارها

والعسكري ،وزارة اخلارجية ،سفارة البلد املاوة للبعثة

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

شهر
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 1610فك االلتزام للطلبة املبتعثني اىل اخلارج
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة األردنيني املبتعثني للحصول على منحه خارجية ملستوى درجة البكالوريوس

أماكن تقديم اخلدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية البعثات /قسم الدارسني يف اخلارج

شروط احلصول على اخلدمة

 .0أن يكون اخلريج قد تقدم بطلب استخدام يف ديوان اخلدمة املدنية خالل ستة
شهور من تاريخ التخرج.
 .6االنتظار ( )2شهور +يوم من تاريخ تقديم الطلب بدون احلصول على عمل

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

 .0كتاب طلب فك االلتزام من ديوان اخلدمة املدنية

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0إحضار كتاب فك االلتزام من ديوان اخلدمة املدنية وتقدميه للوزارة
 .6يقوم موظف البعثات بتدقيق الكتاب
 .0يف حال اكتمال شروط فك االلتزام يتم طباعة كتاب فك االلتزام واعداد كتاب
لكاتب العدل إللغاء سند الكفالة
 .4يف حال خمالفة الشروط يتم مطالبة املبتعث جبميع املبالغ اليت انفقت عليه خالل
فرتة دراسته.

املؤسسات الشريكة يف تقديم

وزارة العدل/إلغاء سند الكفالة ،ديوان اخلدمة املدنية

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

نصف ساعه يف حال استيفاء الشروط
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1614التقديم لالستفادة من املنح الداخلية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة األردنيني الذين انهوا الثانوية العامة األردنية أو ما يعادهلا بنجاح

أماكن تقديم اخلدمة

موقع مديرية البعثات واالتفاقيات
www.dsamohe.gov.jo

شروط احلصول على اخلدمة

 -0أن يكون الطالب حصل على الثانوية العامة األردنية او ما يعادهلا بنف
(اذا كان التقديم للمنح ألول مرة وحصل على مقعد تناف

العام
بإحدى

اجلامعات األردنية الرمسية)
 -6ان يكون الطالب على مقاعد الدراسة (نوع القبول تناف

) بإحدى اجلامعات

األردنية الرمسية.
الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

-

الثانوية العامة مصدقة حسب األصول (للطلبة اجملسرين باجلامعة )

عليها

-

اثبات دخل ( اذا كان عامل غري خاضع للضمان االجتماعي)

-

إثبات طالب من اجلامعة (اذا كان يوجد أشقاء باجلامعة للطالب)

إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0التقديم إلكرتوني على بوابة البعثات .www.dsamohe.gov.jo
 .6تدقيق الطلبات املقدمة إلكرتونيا من خالل جلنة مشكلة هلذه الغاية.
 .0اصدار النتائج االولية للمنح والقروض الداخلية على موقع الوزارة االلكرتوني.
 .4اصدار النتائج النهائية على موقع الوزارة االلكرتوني.

املؤسسات الشريكة يف تقديم

 -0مؤسسة الضمان االجتماعي.

اخلدمة وأدوارها

 -6دائرة االحوال املدنية.
 -0وزارة الرتبية.
 -4املكرمة والعشائر (الثقافة العسكرية).
 -5اجلامعات
 -2مديريتا التقاعد املدني والعسكري

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب الكرتوني
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 1615فك االلتزام للطلبة الذين استفادوا من املنح الداخلية
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة األردنيني املبتعثني للحصول على منحة داخلية ملستوى درجة البكالوريوس

أماكن تقديم اخلدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مديرية البعثات  /قسم املنح الداخلية

شروط احلصول على اخلدمة

 أن يكون اخلريج قد تقدم بطلب استخدام لديوان اخلدمة املدنية خالل ستة شهورمن تاريخ التخرج.
 -االنتظار  2شهور +يوم من تاريخ تقديم الطلب بدون احلصول على عمل

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

كتاب طلب فك التزام من ديوان اخلدمة املدنية.

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0إحضار الكتاب من ديوان اخلدمة املدنية وتقدميه للوزارة.
 .6يقوم موظف البعثات بتدقيق الكتاب.
 .0يف حال اكتمال شروط فك االلتزام يتم طباعة كتاب فك االلتزام وإعداد كتاب
لكاتب العدل إللغاء سند الكفالة.

املؤسسات الشريكة يف تقديم

 .4ويف حال خمالفة الشروط يتم مطالبة املبتعث جبميع املبالغ اليت أنفقت عليه.

وزارة العدل /إلغاء سند الكفالة ،ديوان اخلدمة املدنية

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

يوم عمل يف حال استيفاء الشروط
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 .612احلصول على منحة او مقعد للدراسة داخل اجلامعات الرمسية األردنية
ملستوى الدرجات العلمية (البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه ( للطلبة غري األردنيني)
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة غري األردنيني (ال حيمل رقم وطين أردني) املرشحني من الدول العربية الشقيقة
واالجنبية الصديقة ضمن إطار التبادل الثقايف

أماكن تقديم اخلدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

شروط احلصول على اخلدمة

ال حيمل الطالب اجلنسية األردنية
حيقق الطالب شروط وتعليمات القبول يف كل برنامج وختصص يف اجلامعات الرمسية
األردنية.

الوثائق املطلوبة وأماكن

الشهادات العلمية مصدقة حسب األصول كل حسب الدرجة العلمية

احلصول عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 )0يقوم قسم الوافدين حبصر األعداد للمنح واملقاعد الدراسية املخصصة للطلبة
الوافدين مطلع كل عام دراسي استناداً إىل نصوص االتفاقيات الثقافية املربمة بني
الدول العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة وحكومة اململكة األردنية اهلامشية ،يف الربامج
املختلفة (الدكتوراه واملاجستري والبكالوريوس) باإلضافة إىل مراكز اللغات لغري الناطقني
باللغة العربية.
 )6خماطبة اجلامعات األردنية الرمسية لتزويد قسم الوافدين مبا يلزم من بيانات
ومعلومات ،وذلك من أجل تزويد السفارات العربية واألجنبية من معلومات وبيانات تلزم
من أجل توجيه طلبتهم للدراسة يف اجلامعات األردنية الرمسية ،وتتلخص مبا يلي:
أ -الربامج والتخصصات املنوي فتحها وقبول الطلبة فيها خالل العام الدراسي.
ب -أعداد الطلبة املتوقع قبوهلم يف كل برنامج من الربامج والتخصصات
املختلفة ،من أجل حساب نسبة الز ( )%01اليت يقرها جمل

التعليم العالي

سنوياً للطلبة الوافدين ،وذلك ليصار إىل حصر أعداد املقاعد اليت حيتاجها
القسم من أجل تنفيذ االتفاقيات الثقافية املربمة مع حكومة اململكة األردنية
اهلامشية.
ج -شروط وتعليمات القبول يف كل برنامج وختصص.
 )0توزيع املنح واملقاعد الدراسية اخلاصة بكل دولة استناداً إىل ما نصت عليه
االتفاقيات الثقافية وحسب االمكانات املتاحة يف اجلامعات األردنية الرمسية وضمن نسبة
الز ( )%01املذكورة أعاله ،وإبال غ السفارات املختلفة مبا مت ختصيصه هلم من تلك املنح
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واملقاعد مع االشارة إىل تاريخ الرتشيح احملدد وتعليمات وشروط القبول يف كل
برنامج ،وذلك بعد إقرارها من قبل الوزارة حسب األس

اليت يقرها جمل

التعليم

العالي ،وانتظار ترشيح طلبتهم.
 )4متابعة إجراءات احلصول على قبول الطلبة الوافدين يف اجلامعات األردنية الرمسية
وتأمني قبوالتهم وإبال غ السفارات املعنية بقبوالت طلبتهم املرشحني.
 )5إبال غ اجلامعات األردنية الرمسية مبا مت ختصيصه من املقاعد الدراسية لكل دولة
حسب الربامج والتخصصات ليتم ختصيصها من قبل اجلامعات للطلبة الوافدين.
 )2تنفيذ تلك اخلطط ،وتأمني قبوالت الطلبة الوافدين ومتابعة شؤونهم اإلدارية
وتوجيههم مع بداية العام الدراسي ،وذلك بالتعاون مع السفارات املعنية بذلك ،والتنسيق
مع وحدات القبول والتسجيل يف اجلامعات الرمسية.

املؤسسات الشريكة يف تقديم

سفارات الدول العربية الشقيقة و األجنبية الصديقة ،اجلامعات الرمسية ،وزارة اخلارجية

اخلدمة وأدوارها

وشؤون املغرتبني ،املستشارين الثقافيني يف اخلارج

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

 0-6أشهر
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 1010تصديق الشهادات (مصدقة ،كشف عالمات ،إثبات طالب)
الفئة املستفيدة من اخلدمة

محلة الشهادات العلمية الصادرة عن اجلامعات األردنية اخلاصة

أماكن تقديم اخلدمة

مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم املتابعة والتوثيق

شروط احلصول على اخلدمة

أن تكون الشهادة خمتومة و موقعة خبتم وتوقيع معتمد للمؤسسة التعليمية لدى
الوزارة.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول عليها

الشهادة (الوثيقة)األصلية

إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0يقوم املوظف املختص بتدقيق الشهادة وأختامها ومقارنه البيانات الواردة
فيها مع بيانات الطلبة يف برنامج نظام املؤسسات االلكرتوني.
 .6إذا كانت الشهادة واألختام صحيحة والبيانات مطابقة يتم ختم الشهادة
وتصبح الشهادة جاهزة للتصديق.
 .0إذا مل تكن الشهادة واألختام صحيحة يتم التأكد أنها ليست مزورة وإذا كانت
مزورة حيوّل املراجع للمدعي العام ،ويف حال وجود نواقص يُوجه طالب

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة

اخلدمة للمؤسسة التعليمية اليت أصدرت الشهادة ليتم تصحيحها.

اجلامعات

وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

 01دقائق
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 1016تصديق شهادة خربة
الفئة املستفيدة من اخلدمة

موظفو مؤسسات التعليم العالي األردنية( أكادمييون وإداريون)

أماكن تقديم اخلدمة

مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم املتابعة والتوثيق

شروط احلصول على اخلدمة

أن تكون الشهادة خمتومة وموقعة خبتم وتوقيع معتمد للمؤسسة التعليمية لدى
الوزارة.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول عليها

شهادة خربة أصلية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي.

إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0يقوم املوظف املختص بالتدقيق على الشهادة وأختامها وتواقيعها.
 .6إذا كانت األختام صحيحة يوجه طالب اخلدمة لدفع الرسوم لدى الدائرة
املالية ويستلم الوصل املالي.
 .0يقوم املوظف املختص يف قسم املتابعة والتوثيق بتسجيل رقم وتاريخ
الوصل املالي يف السجل اخلاص.

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة

 .4ختم الشهادة وتسليمها للمراجع.
مؤسسات التعليم العالي

وأدوارها
رسوم اخلدمة

( )01دنانري ملن حيمل رقم وطين
( )61دينار ملن ال حيمل رقم وطين

وقت إجناز اخلدمة

 01 -5دقائق
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 1010تصديق شهادة دورة
الفئة املستفيدة من اخلدمة

محلة شهادات الدورات الصادرة عن اجلامعات األردنية

أماكن تقديم اخلدمة

مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم مكاتب اخلدمات اجلامعية واملراكز
التدريبية

شروط احلصول على اخلدمة

أن تكون الشهادة خمتومة وموقعة خبتم وتوقيع معتمد للمؤسسة

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول عليها

شهادة الدورة األصلية

إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0يقوم املوظف املختص مبقارنة الشهادة وبياناتها مع األمساء والبيانات
املتعمدة لدى القسم للتأكد من مطابقتها.
 .6إذا كان اسم صاحب الشهادة معتمد يوجه طالب اخلدمة لدفع الرسوم
لدى الدائرة املالية ويستلم الوصل املالي.
 .0يقوم املوظف املختص يف قسم املتابعة والتوثيق بتسجيل رقم وتاريخ
الوصل املالي يف السجل اخلاص.
 .4ختم الشهادة وتسليمها للمراجع.

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة

 .5إذا مل يكن االسم معتمد يراجع الطالب اجلامعة اليت اصدرت الشهادة.
مؤسسات التعليم العالي

وأدوارها
رسوم اخلدمة

( )05دينار للنسخة األصلية

وقت إجناز اخلدمة

 01 -5دقائق
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1014إصدار التقرير االحصائي السنوي عن التعليم العالي داخل األردن
الفئة املستفيدة من اخلدمة

مجيع اجلهات احلكومية واخلاصة والطالب والباحثني

أماكن تقديم اخلدمة

 .0املوقع اإللكرتوني يف الوزارة
 .6مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم الدراسات واالحصاء

شروط احلصول على اخلدمة

كتاب تسهيل مهمة من اجلهة املعنية متضمناً (موضوع املعلومات والغرض منها واسم
املفوض) ،ومن اجلامعة يف حال الطالب والباحثني.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

منوذج احلصول على البيانات (قسم االحصاء أو موقع الوزارة)

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

.0تعبئة طلب احلصول على املعلومات
.6إعطاءه رقم صادر يف ديوان الوزارة

املؤسسات الشريكة يف تقديم

.0مجيع اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة واإلقليمية

اخلدمة وأدوارها

.6كليات اجملتمع احلكومية واخلاصة والعسكرية واألونروا.

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

يف وقته
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.015إعداد الدراسات اإلحصائية وحتليل البيانات باستخدام SPSS
الفئة املستفيدة من اخلدمة

مجيع فئات اجملتمع

أماكن تقديم اخلدمة

مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم الدراسات واالحصاء

شروط احلصول على اخلدمة

كتاب تسهيل مهمة من اجلهة املعنية متضمناً(موضوع املعلومات والغرض منها واسم
املفوض) ،ومن اجلامعة يف حال الطالب والباحثني.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

كتاب رمسي من اجلهة املعنية بالدراسة

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0توزيع االستمارات االحصائية على الفئة املستهدفة للدراسة.
 .6مجع البيانات وإدخاهلا على نظام SPSS
 .0إجراء عمليات التحليل االحصائي املختلفة

املؤسسات الشريكة يف تقديم

مجيع الدوائر واملؤسسات احلكومية واخلاصة

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

مجع البيانات ملدة شهر
إدخال البيانات وحتليلها ملدة أسبوع
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 .012إصدار التقرير االحصائي السنوي عن الطلبة األردنيني يف مؤسسات التعليم العالي خارج األردن
الفئة املستفيدة من اخلدمة

مجيع فئات اجملتمع

أماكن تقديم اخلدمة

 .0املوقع اإللكرتوني يف الوزارة
 .6مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم الدراسات واالحصاء

شروط احلصول على اخلدمة

كتاب تسهيل مهمة من اجلهة املعنية متضمناً(موضوع املعلومات والغرض منها واسم
املفوض) ،ومن اجلامعة يف حالة الطالب والباحثني.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

منوذج احلصول على البيانات (قسم االحصاء أو موقع الوزارة)

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

.0تعبئة طلب احلصول على املعلومات
.6إعطاءه رقم صادر يف ديوان الوزارة

املؤسسات الشريكة يف تقديم

.0وزارة اخلارجية

اخلدمة وأدوارها

.6السفارة األردنية يف اخلارج
.0املستشارين الثقافيني التابعني للوزارة يف اخلارج

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

يف وقته
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 .017تعديل بيانات الطالب على نظام مؤسسات التعليم العالي
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطالب

أماكن تقديم اخلدمة

مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم املتابعة والتوثيق

شروط احلصول على اخلدمة

كتاب رمسي صادر من اجلامعة حيتوي على البيانات املراد تعديلها مرفق األوراق
الثبوتية الالزمة

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

الكتاب الرمسي الصادر من اجلامعة

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

التأكد من صحة بيانات الطالب على النظام
إجراء التعديل املطلوب

املؤسسات الشريكة يف تقديم

مؤسسات التعليم العالي

اخلدمة وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

 5دقائق
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 .018تصديق الشهادات العلمية السودانية الصادرة قبل تاريخ 6110/7/02
الفئة املستفيدة من اخلدمة

محلة الشهادات العلمية الصادرة عن اجلامعات السودانية قبل تاريخ 6110/7/02

أماكن تقديم اخلدمة

مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم مكاتب اخلدمات اجلامعية واملراكز التدريبية

شروط احلصول على اخلدمة

 .0أن تكون الشهادة خمتومة وموقعة وان يكون امسه وارد يف القائمة
 .6يف حال عدم ورود امسه يف القوائم يتم خماطبة املستشار الثقايف يف
اخلرطوم

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

املصدقة وكشف العالمات

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0كتابة استدعاء يف ديوان الوزارة ويعطى رقم وارد
 .6عند ورود امسه يف القوائم يعطى كتاب ملن يهمه االمر
 .0يعطى الكتاب رقم صادر يف الديوان
 .4عند عدم ورود امسه يف القوائم يكتب للمستشار الثقايف األردني/اخلرطوم
 .5ينتظر رد املستشار ليتم بعدها تقديم اخلدمة املطلوبة حسب ما ورد يف كتاب
املستشار الثقايف

املؤسسات الشريكة يف تقديم

.0وزارة اخلارجية السودانية

اخلدمة وأدوارها

.6السفارة األردنية يف اخلارج
.0املستشارين الثقافيني التابعني للوزارة يف اخلارج
 .4اجلامعات األردنية وغري األردنية
.5السفارة السودانية يف عمان
.2وزارة اخلارجية األردنية

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

يف وقته او حسب رد املستشار الثقايف
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 .019تصديق شهادات طلبة كلية تأهيل املعلمني
الفئة املستفيدة من اخلدمة

محلة الشهادات العلمية الصادرة كلية تأهيل املعلمني

أماكن تقديم اخلدمة

مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم مكاتب اخلدمات اجلامعية واملراكز التدريبية

شروط احلصول على اخلدمة

أن يكون ورد امسه يف قوائم الوزارة

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

املصدقة وكشف العالمات

عليها
إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

 .0كتابة استدعاء يف الديوان
 .6تدقيق االسم يف القوائم
 .0اعطاء كتاب ملن يهمه االمر

املؤسسات الشريكة يف تقديم

 .0وزارة اخلارجية

اخلدمة وأدوارها

 .6السفارة األردنية يف اخلارج
 .0اجلامعات األردنية وغري األردنية.

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

يف وقته
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.0101تقرير عن قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي خارج األردن
الفئة املستفيدة من اخلدمة

مجيع فئات اجملتمع

أماكن تقديم اخلدمة

 .0املوقع اإللكرتوني للوزارة
 .6مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي

شروط احلصول على اخلدمة

ال يوجد شروط لتقديم اخلدمة

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

االستدعاء وبعض الوثائق املتعلقة مبوضوع االستدعاء (قسم شؤون مؤسسات التعليم

عليها

العالي)

إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

.0االجابة اما ان تكون شفهيًا او بكتاب وذلك حسب طبيعة اإلجراء الوظيفي
.6إعطاءه رقم صادر يف ديوان الوزارة

املؤسسات الشريكة يف تقديم

.0وزارة اخلارجية

اخلدمة وأدوارها

.6السفارات األردنية يف اخلارج
.0املستشارين الثقافيني التابعني للوزارة يف اخلارج

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

يف وقته

38

 .0100تقرير عن قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي داخل األردن
الفئة املستفيدة من اخلدمة

مجيع اجلهات احلكومية واخلاصة والطالب والباحثني

أماكن تقديم اخلدمة

 .0املوقع اإللكرتوني للوزارة
 .6مديرية مؤسسات التعليم العالي/قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي
 .0املكاملات اهلاتفية

شروط احلصول على اخلدمة

ال يوجد شروط لتقديم اخلدمة

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

االستدعاء وبعض الوثائق املتعلقة مبوضوع االستدعاء (قسم شؤون مؤسسات التعليم

عليها

العالي)

إجراءات /خطوات تقديم اخلدمة

.0االجابة اما ان تكون شفهيًا او بكتاب وذلك حسب طبيعة اإلجراء الوظيفي
.6إعطاءه رقم صادر يف ديوان الوزارة

املؤسسات الشريكة يف تقديم

.0مجيع اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة واالقليمية

اخلدمة وأدوارها

 6مجيع الوزارات األردنية والسفارات ومكاتب املستشارين العاملة على ارض اململكة

رسوم اخلدمة

ال يوجد

وقت إجناز اخلدمة

يف وقته
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 .410تقديم طلب االلتحاق للجامعات األردنية الرمسية ملرحلة البكالوريوس
الفئة املستفيدة من اخلدمة

-

الطلبة األردنيون احلاصلون على شهادة الثانوية العامة األردنية للسنة احلالية
والسنوات السابقة.

-

الطلبة األردنيون احلاصلون على الشهادة الثانوية العامة العربية للسنة احلالية
والسنوات السابقة.

أماكن تقديم اخلدمة
شروط احلصول على اخلدمة

الطلبة األردنيون احلاصلون على شهادة الثانوية العامة األجنبية للسنة احلالية.

عن طريق املوقع اإللكرتوني للوحدة http://www.admhec.gov.jo
-

أن يكون الطالب أردني وحاصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا.

-

أن يكون الطالب من قطاع غزة مقيم داخل األردن ،وحاصل على شهادة
الدراسة الثانوية العامة األردنية ،ومستفيد من املكرمة امللكية السامية ألبناء
املخيمات.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

حتدد عند تعبئة الطلب يف املوقع االلكرتوني ،كلٌ حسب املسار املناسب لطبيعة

عليها

شهادة الدراسة الثانوية.

إجراءات تقديم اخلدمة

 .0يقوم الطالب بالدخول إىل املوقع اإللكرتوني لوحدة تنسيق القبول
املوحد على العنوان  ،http://www.admhec.gov.joوميكنه من خالله
االطالع على مجيع البيانات واملعلومات املتاحة يف املوقع.
 .6يقوم الطالب بشراء البطاقة املالية اخلاصة بعملية تقديم طلب االلتحاق من
أحد مكاتب الربيد املنتشرة يف اململكة األردنية اهلامشية ،واملبينة يف
املوقع اإللكرتوني للوحدة.
 .0يقوم الطالب بتسجيل الدخول عن طريق ادخال رمز املستخدم ،وكشط
املساحة املظللة للرمز السري على البطاقة املالية ،وإدخال هذا الرمز.
 .4يقوم الطالب بتحديد املسار املناسب لطبيعة شهادة الدراسة الثانوية
احلاصل عليها.
 .5يقوم الطالب بتعبئة املعلومات املطلوبة املتعلقة بالثانوية العامة (إن لزم
األمر ذلك) ،والبيانات املوثقة يف هوية األحوال املدنية ،وعنوان الطالب.
 .2يقوم الطالب بتعبئة اخليارات ،حبيث يُلزم الطالب بتعبئة ( )5مخسة خيارات
على األقل ،ويظهر للطالب االختيارات اليت تتوافق مع احلد األدنى ملعدل
القبول يف التخصص وفرع الثانوية العامة.
 .7تتم عملية القبول من خالل ترتيب طلبات االلتحاق باجلامعات األردنية
الرمسية تنازلياً ،حسب تسلسل معدالت الطلبة يف شهادة الدراسة الثانوية
العامة ،ثم يُنظر للخيار األول يف طلب التحاق الطالب ،ويُحدِد قبول
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الطالب من عدمه ،األعداد املقرر قبوهلا لكل ختصص .فإذا مل يُقبل الطالب
يف اخليار األول بسبب اكتمال العدد املقرر قبوله للتخصص املذكور يف
هذا اخليار ،يُنظر للخيار الثاني ،فإذا مل يُقبل فيه من منطلق السبب السابق،
يُنظر للخيار الثالث ،وهكذا تستمر العملية يف كل طلب التحاق ،حتى يتم
االنتهاء من قراءة مجيع اخليارات املذكورة يف طلب التحاق كل طالب.
 .8يتم تنفيذ عملية القبول املوحد وفقاً ألس

القبول الصادرة عن جمل

التعليم العالي ،ومن ثم يتم إعالن أمساء الطلبة املرشحني للقبول يف
اجلامعات  /التخصصات من خالل املوقع اإللكرتوني للوحدة.
 .9متابعة وتنفيذ مجيع القرارات املتعلقة بعملية القبول ،والصادرة عن جمل
التعليم العالي مثل (قرار قبول الطلبة الذين أساؤوا االختيار ،قرار إجراء
املناقالت من ختصص إىل آخر ومن جامعة إىل آخري...إخل).
 .01متابعة مجيع االستدعاءات اليت يتقدم بها الطلبة أو ذويهم للوزارة بعد
إعالن نتائج القبول املوحد ،وإجابتهم عن استفساراتهم.
املؤسسة الشريكة يف تقديم اخلدمة

 -شركة الربيد األردني  /بيع بطاقات الدفع املالي.

وأدوارها

( -اجلامعات الرمسية واخلاصة ،املركز الوطين لتكنولوجيا املعلومات "

طات

املعرفة" ،وزارة الرتبية والتعليم ،الثقافة العسكرية)  /توفري مواقع جمانية متكن الطلبة
من استخدامها إلدخال طلبات االلتحاق إلكرتونياً.
 اجلامعات األردنية الرمسية  /استكمال عملية قبول الطلبة املرشحني من قبلوحدة تنسيق القبول املوحد.
رسوم اخلدمة

 05دينار.

وقت إجناز اخلدمة

شهر تقريباً.
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 .416تقديم طلب االلتحاق للجامعات األردنية الرمسية ملرحلة التجسري
الفئة املستفيدة من اخلدمة

الطلبة احلاصلون على شهادة الشامل األردنية للسنة احلالية والسنوات السابقة.

أماكن تقديم اخلدمة

عن طريق املوقع اإللكرتوني للوحدة http://www.admhec.gov.jo

شروط احلصول على اخلدمة

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الشامل األردنية.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

صورة عن مصدقة شهادة االمتحان الشامل للطلبة احلاصلني على شهادة االمتحان

عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

الشامل يف أعوام سابقة.
 .0يقوم الطالب بالدخول إىل املوقع اإللكرتوني لوحدة تنسيق القبول املوحد
على العنوان  ،http://www.admhec.gov.joوميكنه من خالله االطالع
على مجيع البيانات واملعلومات املتاحة يف املوقع.
 .6يقوم الطالب بشراء البطاقة املالية اخلاصة بعملية تقديم طلب االلتحاق من
أحد مكاتب الربيد املنتشرة يف اململكة األردنية اهلامشية ،واملبينة يف
املوقع اإللكرتوني للوحدة.
 .0يقوم الطالب بتسجيل الدخول عن طريق ادخال رمز املستخدم ،وكشط
املساحة املظللة للرمز السري على البطاقة املالية ،وإدخال هذا الرمز.
 .4يقوم الطالب بتعبئة املعلومات املطلوبة املتعلقة بشهادة االمتحان الشامل
(إن لزم األمر ذلك) ،والبيانات املوثقة يف هوية األحوال املدنية ،وعنوان
الطالب.
 .5يقوم الطالب بتعبئة اخليارات ،ويظهر للطالب االختيارات اليت تتوافق مع
التخصصات املناظرة لتخصص الطالب يف الشامل.
 .2تتم عملية القبول من خالل ترتيب طلبات االلتحاق باجلامعات األردنية
الرمسية تنازلياً ،حسب تسلسل معدالت الطلبة يف شهادة االمتحان الشامل ،ثم
يُنظر للخيار األول يف طلب التحاق الطالب ،ويُحدِد قبول الطالب من
عدمه ،األعداد املقرر قبوهلا لكل ختصص .فإذا مل يُقبل الطالب يف اخليار
األول بسبب اكتمال العدد املقرر قبوله للتخصص املذكور يف هذا اخليار،
يُنظر للخيار الثاني ،فإذا مل يُقبل فيه من منطلق السبب السابق ،يُنظر للخيار
الثالث ،وهكذا تستمر العملية يف كل طلب التحاق ،حتى يتم االنتهاء من
قراءة مجيع اخليارات املذكورة يف طلب التحاق كل طالب.
 .7يتم تنفيذ عملية القبول املوحد وفقاً ألس

القبول الصادرة عن جمل

التعليم العالي ،ومن ثم يتم إعالن أمساء الطلبة املرشحني للقبول يف
اجلامعات  /التخصصات من خالل املوقع اإللكرتوني للوحدة.
 .8متابعة وتنفيذ مجيع القرارات املتعلقة بعملية القبول ،والصادرة عن جمل
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التعليم العالي.
 .9متابعة مجيع االستدعاءات اليت يتقدم بها الطلبة أو ذويهم للوزارة بعد إعالن
نتائج القبول املوحد ،وإجابتهم عن استفساراتهم.
املؤسسة الشريكة يف تقديم اخلدمة

 -شركة الربيد األردني  /بيع بطاقات الدفع املالي.

وأدوارها

( -اجلامعات الرمسية واخلاصة ،املركز الوطين لتكنولوجيا املعلومات "

طات

املعرفة" ،وزارة الرتبية والتعليم ،الثقافة العسكرية)  /توفري مواقع جمانية متكن الطلبة
من استخدامها إلدخال طلبات االلتحاق إلكرتونياً.
 اجلامعات األردنية الرمسية  /استكمال عملية قبول الطلبة املرشحني من قبل وحدةتنسيق القبول املوحد.
رسوم اخلدمة

 05دينار.

وقت إجناز اخلدمة

شهر تقريباُ.
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 .410االستفسار عن البيانات الالزمة لاللتحاق يف اجلامعات األردنية الرمسية ملرحلة البكالوريوس والتجسري
الفئة املستفيدة من اخلدمة

-

الطلبة األردنيون احلاصلون على شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادهلا
للسنة احلالية والسنوات السابقة.

-

الطلبة احلاصلون على شهادة الشامل األردنية للسنة احلالية والسنوات السابقة.

-

أولياء أمور الطلبة.

-

مجيع من له اهتمام بالقبول اجلامعي.

أماكن تقديم اخلدمة

عن طريق املوقع اإللكرتوني للوحدة http://www.admhec.gov.jo

شروط احلصول على اخلدمة

ال يوجد.

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول

ال يوجد.

عليها
إجراءات تقديم اخلدمة

لغايات حتقيق هذه اخلدمة بأفضل صورة ممكنزة ،فان متلقي هذه اخلدمة حيتاج إىل
كم من املعلومات والبيانات األساسية والضرورية اليت تساعده يف عملية تقديم طلب
االلتحاق بصورة دقيقة وسليمة ،ولذلك فان الوحدة تقوم بتوفري البيانات واملعلومات
واليت ميكن تصنيفها حسب مصدرها كما يلي:
أوالً :البيانات الصادرة عن جمل
 .0أس
جمل

التعليم العالي:

القبول النافذة لاللتحاق باجلامعات األردنية الرمسية الصادرة عن
التعليم العالي ملرحليت البكالوريوس والتجسري.

 .6البيانات املتوفرة التفصيلية عن التخصصات اليت ميكن للطالب اختيارها
حسب معدله ،فرع الثانوية واجلن .
ثانياً :البيانات الصادرة عن وحدة تنسيق القبول املوحد:
 .0احلدود الدنيا ملعدالت القبول التنافسي للسنوات الدراسية الثالث األخرية
يف ختصصات اجلامعات األردنية الرمسية ملرحلة البكالوريوس ،وميكن
للطالب االطالع على هذه املعدالت لغايات االسرتشاد فقط ،وتكوين
معلومات قريبة من أرض الواقع عن فرص التحاقه بتخصصات

ددة يف

هذه اجلامعات.
 .6اإلعالنات الصادرة عن الوحدة ،واليت تبني آخر املستجدات يف عملية
تقديم طلبات االلتحاق باجلامعات األردنية الرمسية ،وتتضمن أيضاً مواعيد
تقديم طلبات االلتحاق ،واآلليات التوضيحية للمساعدة يف عملية تعبئة طلب
االلتحاق ...إخل ،وكذلك االستفسار عن أمساء الطلبة املرشحني للقبول.
 .0دليل لتقديم طلب االلتحاق ملرحليت البكالوريوس والتجسري يتضمن مجيع
املعلومات اليت حيتاجها الطالب لعملية تقديم الطلب مثل شراء بطاقة
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الدفع املالي ،الدخول إىل املوقع وتقديم الطلب ،بيانات خيارات
الطالب ،بيانات عنوان الطالب ،التأكد من املعلومات املدخلة....اخل.
 .4أمنوذج يدوي لكتابة اخليارات (مسودة)و ميكن طباعة األمنوذج فارغاً ،أو
تعبئته ومن ثم طباعته.
 .5األسئلة األكثر تكرارا اليت يطرحها الطلبة سنويا يف فرتة تقديم طلبات
االلتحاق باجلامعات أو فيما يتعلق بعملية القبول املوحد ذاتها ،و جيد
الطلبة إجابات شافية ووافية عن هذه األسئلة.
 .2نصائح وإرشادات تغطي جوانب ميكن أن تكون خري معني للطالب يف
عملية تقديم طلب االلتحاق بصورة دقيقة وسليمة ،وتقلل ما أمكن من سوء
التقدير لدى الطالب يف عملية حتديد خياراته ورغباته مبا يتوافق مع معدله
يف الشهادة الثانوية ،وظروفه االقتصادية.
ثالثاً :البيانات الصادرة عن اجلامعات األردنية:
 .0قائمة باجلامعات األردنية الرمسية ،وختصصاتها يف مرحلة البكالوريوس،
وشروط االلتحاق بكل ختصص ،إضافة للرسوم املقررة.
 .6الطبيعة األكادميية للتخصصات املتاحة يف مرحلة البكالوريوس يف
اجلامعات األردنية الرمسية ،وجماالت العمل املتاحة مستقبال هلذه
التخصصات.
 .0روابط مباشرة مع املواقع اإللكرتونية للجامعات األردنية الرمسية ،حيث
يتيح ذلك للطالب إمكانية الدخول للموقع االلكرتوني اخلاص باجلامعة،
اليت يرغب يف احلصول على معلومات إضافية عن ختصصاتها ،وبراجمها
الدراسية ،واخلطط الدراسية لكل ختصص فيها.....اخل.
 .4قائمة تبني املواقع اجملانية اليت ميكن للطلبة استخدامها يف عملية تقديم
طلب االلتحاق اإللكرتوني ،حيث تشمل عناوين مواقع املختربات
احلاسوبية املرتبطة بشبكة االنرتنت والعائدة للجامعات األردنية الرمسية
واخلاصة.
 .5قائمة بأمساء التخصصات األكادميية يف كليات اجملتمع ،وما يناظرها من
ختصصات يف اجلامعات األردنية الرمسيززة صادرة عن جامعة البلقاء
التطبيقية.
:رابعاً :البيانات الصادرة عن الوزارات واملؤسسات الرمسية
 .0إحصائيات مقارنة عن أعداد الطلبة احلاصلني على معدالت شهادة الدراسة
الثانوية حسب شرائح العالمات مرتبة تنازليا لكل معدل على حدة ،لألعوام
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الثالث السابقة ،حبيث تبني هذه اإلحصائيات على سبيل املثال :أعداد
الطلبة احلاصلني على معدل ( )%97فما فوق )%92( ،فما فوق ،وهكذا...اخل
صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم.
 .6قائمة التخصصات املشبعة والراكدة ،واملطلوبة حسب التصنيف املعتمد من
قبل ديوان اخلدمة املدنية.
 .0قائمة تبني املواقع اجملانية اليت ميكن للطلبة استخدامها يف عملية تقديم
طلب االلتحاق اإللكرتوني ،حيث تشمل عناوين مواقع املختربات
احلاسوبية املرتبطة بشبكة االنرتنت واليت تشمل خمتربات املدارس
احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم األردنية ،املدارس التابعة ملديرية
الرتبية والتعليم والثقافة العسكرية.
 .4قائمة بأمساء املراكز الربيدية املعتمدة لبيع البطاقات املالية موزعة حسب
احملافظة صادرة عن شركة الربيد األردنية.
 .5قائمة تبني املواقع اجملانية اليت ميكن للطلبة استخدامها يف عملية تقديم
طلب االلتحاق اإللكرتوني ،حيث تشمل عناوين
التابعة ملركز تكنولوجيا املعلومات الوطين.
املؤسسة الشريكة يف تقديم اخلدمة

ال يوجد.

وأدوارها
رسوم اخلدمة

ال يوجد.

وقت إجناز اخلدمة

استعالم فوري.
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طات املعرفة الثابتة
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