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مقدمة
نشأت وزارة التعليم العالي عام  1985وذلك خلفاً ملجلس التعليم العالي الذي تولى إدارة شؤون التعليم العالي في
الصادر عام  ،1980والذي خوله تنظيم مسيرة التعليم
ً
األردن منذ العام  1982استناداً لقانونً مجلس التعليم العالي
ُ
العالي آنذاك .وفي العام  1998ألغيت وزارة التعليم العالي وأعيد إنشاؤها بناءً على توجيهات ملكية في العام ،2001
ُبمسمى جديد ه ًو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق قانونً رقم  41لسنة  2001لتكونً "مؤسسة حكومية
يصدر عن مجلس الوزراء يصادق عليه جاللة امللك ،وتكونً الوزارة ممثلة اململكة
ً
إطار قانونً
تنشأ بإرادة ملكية ضمن ً
األردنية الهاشمية في املحافل الوطنية اإلقليمية والدولية ذات العالقة بالتعليم العالي ،وتخضع الوزارة لكافة األنظمة
والتشريعات الناظمة لعمل املؤسسات الحكومية املعمولً بهاً .
تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كغيرها من مؤسسات الدولة العديد من الخدمات ،وتعمل الوزارة على
لتيسير على متلقي الخدمة.
ً
صدار هذا الدليل ل
توضيح هذه الخدمات ًوإجراءاتها ملتلقي الخدمة ،ولهذه الغاية تم إ ً
ً

4

الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية
الرؤية:
نحو نموذج تعليم عالي جاذب وبحث علمي متميز على مستوى املنطقة يحاكي املمارسات العاملية الرائدة.
الرسالة:
تجويد منظومة الخدمات ضمن إطار الجودة والتنافسية بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الحالية واملستقبلية.
القيم الجوهرية:








الشفافية
املساءلة.
النزاهة.
العدالة وتكافؤ الفرص.
التعاون والعمل بروح الفريق.
الجودة والتطوير املستمر في منظومة الخدمات.
البداع والتميز في الداء.
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مديرية اإلعتراف ومعادلة الشهادات

6

الفئة املستفيدة من
الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها
إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

املؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

 1.1االستفسار عن العتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الردنية
الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الردن الراغبين في االلتحاق باملؤسسات التعليمية غير
الردنية.
 املوقع اللكتروني للوزارة rce.mohe.gov.jo مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم االعتراف ومعادلة الشهادات.ال يوجد.
وثيقة تبين إسم املؤسسة التعليمية املستفسر عن مدى االعتراف بها.
 زيارة املوقع اللكتروني للوزارة ملعرفة املؤسسات التعليمية غير الردنية املعترف بها. االتصال هاتفيا بالوزارة أو من خالل إرسال بريد إلكتروني أو فاكس للوزارة. املراجعة الشخ خ خ خخخصخ خ خ خخية لقس خ خ خخم االعتراف بمؤس خ خ خس خ خ خخات التعليم العالي غير الردنية في مقرالوزارة.
 املراجعة الشخصية ملكاتب املستشارين الثقافيين في الجامعات الردنية. وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. السفارات. املستشارين الثقافيين في الخارج. املؤسسات التعليمية في الخارج.ال يوجد.
 15 - 3دقيقه.
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 1.2التقدم بطلب العتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الردنية
مؤسسات التعليم العالي غير الردنية في الخارج.
الفئة املستفيدة من الخدمة
 املوقع االلكتروني للوزارةrce.mohe.gov.jo .أماكن تقديم الخدمة
 طلب االعتراف االلكتروني.شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول عليها

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

ال يوجد.
طلب االعتراف االلكتروني بمؤسسات التعليم العالي غير الردنية من خالل
املوقع اللكتروني للوزارة.
 الرجوع إلى املوقع اللكتروني للوزارة للحصول على رابط طلب االعترافااللكتروني.
 تعبئخخة طلخخب االعتراف االلكتروني ب خاملعلومخخات من الجهخخة املعنيخخة مرفقخخابالوثائق املطلوبة ومصدقة حسب الصول وإرساله للوزارة.
 يعرض طل خخب االعتراف االلكتروني املق خخدم على لجن خخة االعتراف التخ خخاذالقرار املناسب.
 إبالغ الجه خ خخات املس خ خ خ خخؤول خ خخة عن التعليم الع خ خخالي بمض خ خ خ خخمون قرار لجن خ خخةاالعتراف.
 في حال االعتراف بأي مؤس خ خس خ خخة تعليمية يتم إض خ خخافة اس خ خخم املؤسخ خ خس خ خخةضمن قوائم الجامعات املعترف بها على املوقع اللكتروني.
 وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. السفارات وامللحقيات الثقافية العاملة في الردن. السفارات الردنية في الدول املعنية. املستشارين الثقافيين في الخارج. -مؤسسات التعليم العالي غير الردنية.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

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

 1.3الستدعاءات لقضايا معينة تخص االعتراف
الطلبة الدارسين في املؤسسات التعليمية غير الردنية.
 املوقع اللكتروني للوزارة rce.mohe.gov.jo مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات/قسم االعتراف ومعادلةالشهادات.

شروط الحصول على الخدمة

ال يوجد.

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها

وثائق متعلقة بموضوع الستدعاء املقدم.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

-

تقديم الستدعاء إلى قسم االعتراف شخصيا أو من خالل البريد االلكتروني
للوزارة.
عرض الستدعاء على لجنة االعتراف التخاذ القرار املناسب.
إبالغ املستدعي بقرار لجنة االعتراف.
وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.
السفارات وامللحقيات الثقافية في الردن.
املستشارين الثقافيين في الخارج.
املؤسسات التعليمية في الخارج.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 15 - 5يوم عمل.
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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 إنجاز الخدمة

 1.4تصديق الشهادات الكاديمية
الحاصلون على شهادات تعليم عالي أردنية وغير أردنية بعد الثانوية العامة.
الحاصلون على شهادات دورات علمية صادرة عن الجامعات الردنية فقط.
مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم تصديق الشهادات.
مكاتب املستشارين الثقافيين في الجامعات الردنية الرسمية والخاصة.
 شهادة من الردن :ختم وتوقيع /القبول والتسجيل في الجامعة املعنية. شهادة من خارج الردن: ختم الجامعة. ختم الجهة املسؤولة عن التعليم العالي في ذلك البلد. ختم وزارة الخارجية في ذلك البلد /املستشار الثقافي املعني. ختم السفارة الردنية في ذلك البلد. ختم السفارة لذلك البلد في الردن في حال عدم وجود مستشار ثقافي أردني في بلد الدراسة. ختم الخارجية الردنية ثم التعليم العالي الردني.(مالحظة):
 الشهادات المريكية تختم من المديست ثم التعليم العالي الردني. الشهادات البريطانية 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. صورة عن الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الجنبية شريطةتصديقها من الوزارة أول مرة.
 مراجعة أماكن تقديم خدمة التصديق (حسب مقتض ى الحال وكما هو موضح في خانة أماكنتقديم الخدمة) وتسليم الوثائق للموظف املعني.
 ختم الشهادة الصلية وصور عنها. التوقيع على الشهادات الصلية والصور املصدقة عنها من قبل رئيس قسم تصديق الشهاداتأو املوظف املفوض بالتوقيع.
 الجامعات. السفارات. وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. مكاتب املستشارين الثقافيين في الخارج. مكتب المديست. املركز الثقافي البريطاني. دينار واحد للشهادة الصلية أو النسخة (الصورة) الواحدة لألردني. ثالثة دنانير للشهادة الصلية أو النسخة (الصورة) الواحدة لغير الردني. 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 الردنية
خريجو مؤسسات التعليم العالي غير الردنية.
 مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات /قسم االعتراف ومعادلة الشهادات. املوقع اللكتروني للوزارة.طلب املعادلة االلكتروني املتوفر على موقع الوزارة اللكتروني.
 الحصول على وثيقة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالي غير أردنية مصدقة حسب الصول. حضور الشخص املعني أو قريب له من الدرجة الولى(أو أي شخص أخر مفوض بموجبوكالة عدلية).
أوال :الوثائق املشتركة املطلوبة ملعادلة جميع الدرجات العلمية:
 صورة شخصية حديثة متطابقة (عدد  )2قياس .6X4 صورة مصدقة عن كشف عالمات شهادة الثانوية العامة الردنية أو ما يعادلها (منمديرية إدارة االمتحانات واالختبارات /وزارة التربية والتعليم  -جبل اللويبدة) أو أي
مديرية معتمدة من وزارة التربية والتعليم.
 إبراز جوازات السفر الصلية التي استخدمها الطالب أثناء فترة إقامته في بلد الدراسة،وتصوير الصفحات التي تحتوي على املعلومات الشخصية والرقم الوطني لألردنيين
إضافة إلى الصفحات التي يوجد بها أختام وتواريخ الدخول إلى بلد الدراسة .وفي حال
عدم توفر جوازات السفر الصلية يمكن إحضار كشف من (مديرية القامة والحدود)
يبين تواريخ الدخول والخروج.
 تعبئة نموذج إثبات إقامة الطالب في بلد الدراسة من جوازات سفر الطالب. إذا كانت الدراسة بغير اللغة العربية أو اللغة النجليزية ،فيجب على الطالب إحضارجميع الوثائق املطلوبة بلغة الدراسة ،بالضافة إلى ترجمة عنها باللغة العربية أو
النجليزية.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن شهادة سنة اللغة(السنة التحضيرية) لخريجي دول االتحاد السوفيتي سابقا ،أو وثيقة تثبت اتقان لغة بلد
الدراسة لخريجي الدول غير الناطقة باللغة العربية أو اللغة النجليزية.
 وكالة عدلية في حال التفويض.ثانيا :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة الدبلوم املتوسط:
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن شهادة الدبلوماملتوسط.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن كشف املوادالدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو الفصول الدراسية لشهادة الدبلوم
املتوسط.
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 1.5معادلة الشهادات العلمية غير الردنية
ثالثا :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم الجامعي (الدرجة الجامعية
الولى):
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن شهادةالبكالوريوس أو الدبلوم الجامعي.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن كشف املوادالدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو الفصول الدراسية لشهادة
البكالوريوس أو الدبلوم الجامعي.
رابعا :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة املاجستير (الدرجةالجامعية الثانية)  /الدبلوم العالي:
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن شهادة املاجستير/الدبلوم العالي.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن كشف املوادالدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو الفصول الدراسية لشهادة املاجستير/
الدبلوم العالي.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن وثيقة تبين القسمالذي تخرج فيه الطالب وتخصصه ،ومدة الدراسة في برنامج املاجستير /الدبلوم العالي،
ومدة االنتظام 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 العالي والبحث العلميالردنية) عن وثيقة معادلة البكالوريوس أو الدبلوم الجامعي في حال كانت الدراسة في
مؤسسة تعليم عال غير أردنية.
خامسا :الوثائق املطلوبة ملعادلة شهادة الدكتوراه (الدرجة الجامعية الثالثة):
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن شهادة الدكتوراه. صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن كشف املوادالدراسية أو الساعات املعتمدة لجميع السنوات أو الفصول الدراسية لشهادة الدكتوراه.
 صورة مصدقة (من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الردنية) عن وثيقة تبين القسمالذي تخرج فيه الطالب وتخصصه ،ومدة الدراسة في برنامج الدكتوراه ،ومدة االنتظام
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 العالي والبحث العلميالردنية) عن وثيقة معادلة املاجستير في حال كانت الدراسة في مؤسسة تعليم عال غير
أردنية.
 -أطروحة الدكتوراه حسب طلب اللجنة.
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-2
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إجراءات تقديم الخدمة

-5
-6
-

املؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة

-

 1.5معادلة الشهادات العلمية غير الردنية
يقدم الطالب طلب املعادلة اللكتروني املتوفر على موقع الوزارة االلكتروني.
يتم تسلم الطلب إلكترونيا بعد تعبئته حسب الصول وإرفاق الوثائق املطلوبة كما هو
وارد أعاله.
يقوم مكتب استالم الطلبات بتدقيق الطلب والتأكد من استكمال الوثائق املطلوبة كما
هو وارد أعاله.
يقوم مكتب استالم الطلبات بتوجيه الطلبات إلى أمناء السر حسب اللجان املختصة
(هندسية ،إنسانية ،طبية).
يتم إستيفاء الرسوم املالية للمعادلة لدى محاسب قسم املعادلة أو إلكترونيا بواسطة
اي فواتيركم.
يقوم موظفو املديرية بما يلي:
أرشفة طلب املعادلة على نظام املعادلة أوراكل.
تدقيق بيانات الطلب على النظام اللكتروني للمعادلة.
تجهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة بالبريد اللكتروني والعادي.
إعداد التوصيات وعرض املعامالت على لجنة املعادلة التخاذ القرار املناسب بما يتالءم
والتعليمات.
طباعة وثيقة املعادلة وتدقيقها من قبل امين سر التخصص وامين سر مدقق عليه.
تدقيق وثيقة املعادلة وتوقيعها من رئيس القسم ومدير املديرية والوزير.
إرسال رسالة نصية للمراجع لبالغه بمراجعة قسم املعادلة الستالم وثيقة املعادلة أو قرار
اللجنة.
االطالع على الشهادات والوثائق االصلية وتدقيق االختام والسفرات وارشفتها على نظام
االوراكل.
تسليم وثيقة املعادلة والتوقيع باالستالم.
دائرة القامة والحدود (في حال عدم توفر جوازات السفر الصلية).
مكاتب املستشارين الثقافيين.
السفارات وامللحقيات الثقافية في الردن.

الرسوم
لألردني

بالدينار الردني

لغير الردني

الدرجة
رسوم الخدمة

الدبلوم املتوسط ذو السنتان

10

30

الدبلوم املتوسط ذو الثالث سنوات

15

45

البكالوريوس

30

90

13

وقت إنجاز الخدمة

 1.5معادلة الشهادات العلمية غير الردنية
الدبلوم العالي

50

150

املاجستير

50

150

الدكتوراه

75

225

15 - 5يوم عمل.
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 1.6االعتراض على قرار لجنة املعادلة
الفئة املستفيدة من الخدمة الشخاص الحاصلون على قرار معادلة سابق.
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

مقر الوزارة.
ال يوجد.
 نموذج االعتراض /مكتب استالم طلبات املعادلة. -أي وثائق مؤيدة لالعتراض.

إجراءات تقديم الخدمة

يتم تقديم االعتراض على النحو اآلتي:
 تقديم اعتراض رسمي في مكتب استالم طلبات املعادلة وفقا للنموذج املخصصوذلك خالل  60يوم من تبليغه بالقرار ،على أن يبين فيه سبب االعتراض مع إرفاق
الوثائق املؤيدة.
 دفع الرسوم املقررة ،وهي نفس الرسوم املدفوعة عند تقديم طلب املعادلة لولمرة.
 عرض االعتراض على لجنة املعادلة للبت فيه. في حال املوافقة على املطلوب باالعتراض يتم إبالغ صاحب االعتراض وتجهيز وثيقةجديده 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
لألردني

بالدينار الردني

لغير الردني

الدرجة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة

الدبلوم املتوسط ذو السنتان

10

30

الدبلوم املتوسط ذو الثالث سنوات

15

45

البكالوريوس

30

90

الدبلوم العالي

50

150

املاجستير

50

150

الدكتوراه

75

225

 15 – 5يوم عمل.
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 1.7إصدار وثيقة معادلة أصلية بدل فاقد /إصدار نسخة إضافية أصلية
الفئة املستفيدة من الخدمة الحاصلون على وثيقة معادلة سابقة.
أماكن تقديم الخدمة

مقر الوزارة /مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات.

شروط الحصول على
الخدمة

ال يوجد.

قبل عام 2005

بعد عام 2005

تق خخديم طل خخب املع خخادل خخة مع إرف خخاق ك خخام خخل الوث خخائق تقديم طلب املعادلة وإرفاق ص خ خ خ خخورة
املطلوبخ خخة (املوض خ خ خ خحخ خخة في إجراءات تقخ خخديم طلخ خخب من قرار املع خ خخادل خ خخة الس خ خ خ خ خ خخابق فقط/

الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

املع خخادل خخة ة أي نس خ خ خ خخ خخة مص خ خ خ خ خخدق خخة عن املع خخادل خخة مكتب استالم طلبات املعادلة.
السابقة) إلى مكتب استالم طلبات املعادلة.

 مالحظة :إرفاق وكالة عدلية من ص خ خ خ خخاحب العالقة لغير القارب من الدرجة الولى
(في حال سيرهم بإجراءات املعادلة).
إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة وأدوارها
رسوم الخدمة

-

تعبئة املراجع طلب املعادلة من االستعالمات أو املوقع اللكتروني للوزارة.
تسليم الطلب ملكتب استالم الطلبات بعد تعبئته حسب الصول وإرفاق الوثائق
املطلوبة كما هو وارد أعاله.
دفع الرسوم املالية حسب الصول
يقوم موظفو املديرية بما يلي:
تجهيز املعامالت وإعداد املراسالت الالزمة بالبريد اللكتروني والعادي.
عرض املعامالت على لجنة املعادلة.
إرسال رسالة  SMSللمراجع بموعد مراجعة مكتب تسليم الوثائق.

ال يوجد.
 .1في حال عدم إرفاق نسخة أصلية أو مصدقة قرار أو حصوله على قرار معادلة قبل
عام .2005

16

الرسوم
بالدينار الردني

لألردني

لغير الردني

الدرجة

وقت إنجاز الخدمة

الدبلوم املتوسط ذو السنتان

10

30

الدبلوم املتوسط ذو الثالث سنوات

15

45

البكالوريوس

30

90

الدبلوم العالي

50

150

املاجستير

50

150

الدكتوراه

75

225

 .2في حال تقديمه نسخة مصدقة من وثيقة املعادلة أو الصل أو كان حاصل على قرار
معادلة بعد عام .2005
 لألردني ( )2دينار  -لغير الردني ( )6دنانير15 - 5يوم عمل في حال عرضها على اللجنة.
 5 -2يوم عمل في حال عدم عرضها على اللجنة.
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 1.8.االستدعاءات واالستشارات للقضايا املستجدة
والجابة على االستفسارات والسئلة اليومية ملتلقي الخدمة
طلبة املؤسسات التعليمية خارج الردن.
الفئة املستفيدة من الخدمة
 البريد اللكتروني للوزارة/اليميل. 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

 تقديم االستدعاء أو االستشارة عرض االسخختدعاءات واالسخختشخخارات على لجنة املعادلة التخاذ القرارات املناسخخبةوبما يتوافق مع أسس معادلة الشهادات غير الردنية.
 -إبالغ أصحاب القضايا بالقرارات املنبثقة عن لجنة املعادلة.

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 15 - 5يوم عمل.
 15 - 5دقيقة لكل مراجع في حال االستفسار الشفوي.

18

مديرية البعثات
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 2.1تقديم طلبات االستفادة من املنح والقروض الداخلية
الطلبة الردنيين الذين أنهوا الثانوية العامة الردنية أو ما يعادلها بنجاح واملقبولين
الفئة املستفيدة من الخدمة
في الجامعات الرسمية على البرنامج العادي( التنافس).
املوقع اللكتروني ملديرية البعثاتwww.dsamohe.gov.jo :
أماكن تقديم الخدمة
 أن يكون الطالب حصل على الثانوية العامة الردنية أو ما يعادلها أن يكون الطالب على مقاعد الدراسة (نوع القبول تنافس) بإحدى الجامعاتشروط الحصول على الخدمة

الردنية الرسمية.
 أن ال يكون الطالب قد حصل على عقوبة تأديبية إنذار فما فوق. أن ال يكون املعدل التراكمي للطالب أقل من  2.0نقطة أو .%60 -أن ال يكون الطالب مستفيدا من أي منحة من جهة أخرى.

الوثائق املطلوبة

تظهر لدى الطالب عند اكتمال تقديمه للطلب اللكتروني.
-

إجراءات تقديم الخدمة
-

-

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

-

التقدم بطلب إلكتروني على موقع مديرية البعثات .www.dsamohe.gov.jo
تحميل الوثائق املطلوبة على النظام اللكتروني الخاص بتقديم طلب
الستفادة.
تعلن الوزارة بيانات الطلبة بما فيها نقاطه املحتسبة وفقا ملعايير املفاضلة
املعتمدة.
يقوم الطالب بمراجعة بياناته وتزويد مديرية البعثات الكترونيا بالوثائق
املتعلقة بمالحظاته على البيانات املعلنة وتحميل الوثائق املعززة للحالة
االنسانية ان جدت.
إصدار نتائج الترشيح على موقع الوزارة اللكتروني.
دائرة الحوال املدنية.
وزارة التربية والتعليم.
املكرمة والعشائر (الثقافة العسكرية).
الجامعات الرسمية والخاصة.
صندوق املعونة الوطني.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ال يوجد
 85يوم عمل تقريبا من تاريخ تقديم الطلب اللكتروني.
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 2.2فك االلتزام للطلبة الردنيين املبتعثين خارجيا وداخليا
 الطلبة الردنيين املبتعثين للحصول على منحه خارجية ملستوى درجة البكالوريوس.الفئة املستفيدة من الخدمة

 الطلبة الردنيين املبتعثين للحصول على منحة أو بعثة داخلية كاملة ملستوى درجةالبكالوريوس.

أماكن تقديم الخدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية البعثات.
 -أن يكون الخريج قد تقدم بطلب استخدام في ديوان الخدمة املدنية خالل املدة

شروط الحصول على الخدمة

املنصوص عليها في النظام.
 االنتظار ( )6شهور ة يوم من تاريخ تقديم الطلب دون أن يتم ترشيحه للعمل من قبلديوان الخدمة املدنية.

الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

 صورة مصدقة عن معادلة الشهادة للطلبة الدراسين في الخارج. صورة عن مزوالة املهنة لطلبة الطب البشري ،وطلبة الهندسة.-

إجراءات تقديم الخدمة

-

التأكد من بيانات الطالب املحددة في برمجة الربط اللكتروني بين وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي وديوان الخدمة املدنية.
في حال اكتمال شروط فك االلتزام يتم طباعة كتاب لكاتب العدل للغاء الكفالة
العدلية.
في حال مخالفة الشروط يتم مطالبة املبتعث بجميع املبالغ التي أنفقت عليه خالل
فترة دراسته.
وزارة العدل.

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

 -ديوان الخدمة املدنية.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 15دقيقة
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 2.3الترشح للحصول على منحه أو مقعد للدراسة خارج الردن – الدراسات العليا
الفئة املستفيدة من الخدمة

الطلبة الردنيين املحققين لشروط الدراسات العليا في الدول املعلن عنها.

أماكن تقديم الخدمة

املوقع اللكتروني للوزارةwww.mohe.gov.jo :

شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

 أن يحمل الطالب الجنسية الردنية. أن يحقق الشروط املطلوبة من الدول املانحة للبعثة.تحدد تلقائيا عند تعبئة الطلب في املوقع اللكتروني.
 مقاعد النفقة الخاصة للدراسات العليا:
 .1يتم العالن عنها عن طريق موقع الوزارة ويتم تقديم الطلبات والوثائق
بالحضور للوزارة.
 .2يتم إرسال كتب رسمية إلى السفارات أو املستشارين الثقافيين لرسال
القبوالت ويتم إخبار الطلبة بقبولهم.

إجراءات تقديم الخدمة

 منح الدراسات العليا عن طريق ديوان الخدمة املدنية ملوظفي الدولة:
 .1تقوم الوزارة بإرسال كتاب لديوان الخدمة املدنية ليقوم بالتعميم 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
لرسال القبوالت.

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة

 وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. سفارة البلد املانحة للبعثة. ديوان الخدمة املدنية.ال يوجد
 مقاعد النفقة الخاصة للدراسات العليا 25 :يوم عمل.

وقت إنجاز الخدمة

 منح الدراسات العليا عن طريق ديوان الخدمة املدنية ملوظفي الدولة:
 10أيام عمل.
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 2.4الترشح للحصول على منحه أو مقعد للدراسة خارج الردن ملستوى درجة البكالوريوس
الطلبة الردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الردنية أو ما يعادلها في نفس سنة
الفئة املستفيدة من الخدمة
تقديم الطلب.
املوقع االلكتروني ملديرية البعثاتhttp://www.dsamohe.gov.jo :
أماكن تقديم الخدمة
أن يحمل الطالب الجنسية الردنية.
شروط الحصول على الخدمة أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة الثانوية العامة الردنية أو ما يعادلها وحقق أسس
القبول لالبتعاث للدراسة في الخارج.
الوثائق املطلوبة وأماكن
تحدد تلقائيا عند تعبئة الطلب في املوقع اللكتروني.
الحصول عليها
 يقوم الطالب بتعبئة الطلب إلكترونيا. يتم العالن عن أسماء الطلبة الصالء والبدالء املرشحين على املوقع اللكترونيإجراءات تقديم الخدمة
والرسائل النصية تمهيدا لترشيحهم لالستفادة من املنحة للخارج.
 وزارة العدل /الكفالة العدلية.املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

 وزارة التربية والتعليم. وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. -سفارة البلد املانحة للبعثة.

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت إنجاز الخدمة

 40 -20يوم عمل
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مديرية مؤسسات التعليم العالي
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 3.1التأكد من صحة الشهادات العلمية الردنية
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 الردنية.
 ورود كتاب من السفارة مرفقا به الشهادات العلمية للتأكد من صحتها. مخاطبة الجامعة املعنية للتأكد من صحة صدور الشهادة العلمية. تزويد وزارة الخارجية وشؤون املغتربين برد الجامعات الردنية حول صحةالشهادة.
 مؤسسات التعليم العالي الردنية. السفارات الردنية في الخارج والسفارات غير الردنية في الداخل. -وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 10أيام عمل.
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 3.2تقدير املعدل لحملة الشهادات العلمية غير الردنية ملختلف املستويات الكاديمية
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

حملة الشهادات العلمية غير الردنية ملستوى درجة الدبلوم والبكالوريوس
واملاجستير فقط.
مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية مؤسسات التعليم العالي/
قسم شؤون مؤسسات التعليم العالي.

شروط الحصول على الخدمة

كشف عالمات للشهادة العلمية غير الردنية باللغة االنجليزية.

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول

 -صورة عن معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن مديرية العتراف ومعادلة

عليها

إجراءات تقديم الخدمة
املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة

الشهادات.
 صورة عن املؤهل العلمي. يقوم الطالب بتقديم نموذج خاص بالتقدير في ديوان الوزارة. يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة في الوزارة. يتم إبالغ الطالب بكتاب رسمي بعد صدور قرار اللجنة.الجامعات الردنية.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 10أيام عمل.
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 3.3الرد على استفسارات الطلبة بما يخص قرارات مجلس التعليم العالي
الفئة املستفيدة من الخدمة

جميع فئات املجتمع.
 -مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم

أماكن تقديم الخدمة

شؤون مؤسسات التعليم العالي.
 الهاتف الخاص بالوزارة. -املوقع االلكتروني الخاص بالوزارة.

شروط الحصول على الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
عليها

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسة الشريكة في تقديم

قرار صادر عن مجلس التعليم العالي.
ال يوجد.
 يقوم املراجع باالستفسار عن القرار الصادر عن الوزارة من خالل الوسائلاملتاحة.
 يتقدم الطالب باستدعاء لدى ديوان الوزارة يتضمن فيه االستفسار حولقرارات صادرة عن مجلس التعليم العالي لغايات الدارسة في الجامعات
الرسمية والخاصة الردنية.
 يتم إعداد رد رسمي حول االستفسار مرفقا فيه القرارات الصادرة عن مجلسالتعليم العالي أو يتم الرد شفويا.
 -الجامعات الردنية - - --- - .سفارات الدول العربية والجنبية.

الخدمة
رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 5أيام عمل.
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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 الردنية الخاصة. الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الخاصة.مقر الوزارة /مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم الدراسات والحصاء
واملتابعة.
أن تكون الوثيقة مختومة وموقعة بختم وتوقيع معتمد للمؤسسة التعليمية
وموثق لدى الوزارة.

الوثائق املطلوبة

الوثيقة الصلية.

إجراءات تقديم الخدمة

 مراجعة املوظف املختص بالقسم لتدقيق الوثيقة وأختامها إذا كانت الوثيقة والختام صحيحة والبيانات مطابقة يتم ختم الوثيقةوتصبح جاهزة للتصديق.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الجامعات الردنية.

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت إنجاز الخدمة

 5دقائق
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 3.5تعديل بيانات طلبة الجامعات الردنية الخاصة على نظام مؤسسات التعليم العالي
الفئة املستفيدة من الخدمة

الطلبة الخريجين والذين على مقاعد الدراسة

أماكن تقديم الخدمة

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

شروط الحصول على الخدمة

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

الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

الكتاب الرسمي الصادر عن الجامعة.

إجراءات /خطوات تقديم
الخدمة

 مراجعة املوظف املختص بالقسم. التأكد من صحة بيانات الطالب على النظام. -إجراء التعديل املطلوب.

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

مؤسسات التعليم العالي الردنية

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت إنجاز الخدمة

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

العاملين في مؤسسات التعليم العالي الردنية (أكاديميين وإداريين)

أماكن تقديم الخدمة

مقر الوزارة /مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم الدراسات والحصاء
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 إنجاز الخدمة

شهادة خبرة أصلية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم العالي الردنية.
 مراجعة املوظف املختص بالقسم. إذا كانت الختام صحيحة يوجه طالب الخدمة لدفع الرسوم لدىالدائرة املالية ويستلم الوصل املالي.
 يقوم املوظف املختص في قسم املتابعة بتسجيل رقم وتاريخ الوصلاملالي في السجل الخاص.
 ختم الشهادة وتسليمها للمراجع.مؤسسات التعليم العالي الردنية.
( )10دنانير ملن يحمل رقم وطني
( )20دينار ملن ال يحمل رقم وطني
 10 - 5دقائق
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 3.7خدمة الطلبة الحاصلين على الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعات السودانية
( ملتحقين قبل تاريخ ً )2001/7/16
حملة الش خ خ خخهادات العلمية الص خ خ خخادرة عن الجامعات الس خ خ خخودانية وامللتحقين قبل
الفئة املستفيدة من الخدمة
تاريخ ( 2001/7/16دورة الردن).
مقر الوزارة /مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم مكاتب الخدمات الجامعية
أماكن تقديم الخدمة
واملراكز التدريبية.
 أن يقدم متلقي الخدمة أص خ خ خ خخل الشخ خ خ خخهادة إلى املوظف املختص بحيث تحتويعلى خخخاتم وتوقيع ي من الجخخامعخخة التي صخ خ خ خ خخدرت عنهخخا الشخ خ خ خ خهخخادة إضخ خ خ خ خخافخخة الى
شروط الحصول على الخدمة
احتوائها على الختام والتواقيع التي تتوافق مع البروتوكول الدولي.
 أن يكون اسم الطالب وارد في القوائم والسجالت املحفوظة لدى القسم. املصدقة وكشف العالمات الصادرة عن الجامعات السودانية.الوثائق املطلوبة وأماكن الحص خ خ خ خخول
 نموذج استدعاء معبأ ومورد بوحدة الديوان في الوزارة.عليها
 صورة عن هوية الحوال املدنية للطالب. تقديم استدعاء في ديوان الوزارة. تدقيق اسم الطالب في القوائم والسجالت املحفوظة لدى القسم التي تثبتإنهاء الطالب ملتطلبات الدرجة العلمية.
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة
 مخاطبة وزارة الخارجية وش خخؤون املغتربين للتواص خخل مع الس خخفارة الردنية فيالسخ خخودان في حال لم يرد اسخ خخم الطالب في القوائم املشخ خخار إليها في ( )2أعاله،
وبانتظار رد املسخ خ خ خختشخ خ خ خخار للتأكد من صخ خ خ خخحة ش خ خ خخهادات الطلبة ،وفي حال الرد
بصحة الشهادات يعطى كتاب ملن يهمه المر.
املؤسخ خ خ خس خ خ خ خخات الشخ خ خ خخريكخخة في تقخخديم  -وزارة الخارجية وشؤون املغتربين.
 السفارة الردنية في السودان.الخدمة وأدوارها
رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 يوم واحد في حال ورد اسم الطالب في القوائم. -أسبوعين في حال لم يرد اسم الطالب في القوائم.
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 3.8تصديق شهادة دبلوم تدريبي /دورة تدريبية
الفئة املستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

حملة شهادات الدبلوم والدورات التدريبية الصادرة عن الجامعات
الردنية.
مقر الوزارة (مديرية مؤسسات التعليم العالي /قسم مكاتب الخدمات
الجامعية واملراكز التدريبية).
 تحقيق ما ورد في تعليمات عقد الدبلومات والدورات التدريبية فيمؤسسات التعليم العالي الردنية لعام  2019وتعديالتها.
 الشهادة الصلية مختومة وموقعة بختم وتوقيع معتمد من املؤسسةالصادرة عنها.
شهادة الدبلوم أو الدورة التدريبية الصلية.
 مراجعة املوظف املختص بالقسم. تدقيق الشهادة والتأكد من مطابقتها للكشوفات والسجالتاملحفوظة في سجالت قسم مكاتب الخدمات الجامعية واملراكز
التدريبية.
 دفع رسم تصديق الشهادة. ختم الشهادة وإرجاعها ملتلقي الخدمة.املراكز التدريبية املعرفة في التعليمات الصادرة عن مجلس التعليم
العالي.

رسوم الخدمة

( )15دينار للشهادة الصلية.

وقت إنجاز الخدمة

( )10دقائق.
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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.
توفر اسم الطالب ومعلومات حصوله على الشهادة في قوائم محفوظة في
القسم.
 املصدقة وكشف العالمات أو صورة عنهما. نموذج استدعاء مورد في ديوان الوزارة.-

تقديم استدعاء في ديوان الوزارة.
تدقيق السم في القوائم املحفوظة لدى القسم.
طباعة كتاب إلى من يهمه المر وتسليمه للمراجع.
في حال لم يرد اسم الطالب في القوائم والسجالت املحفوظة لدى
القسم يوجه الطالب إلى وزارة التربية والتعليم.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
وأدوارها

ال يوجد.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

 10 - 5دقيقة
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وحدة تنسيق القبول الموحد
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 4,1تقديم طلب االلتحاق للجامعات الردنية الرسمية ملرحلة البكالوريوس.
 الطلبة الردنيون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الردنية والعربية للسنة الحاليةالفئة املستفيدة من
والسنوات السابقة.
الخدمة:
 الطلبة الردنيون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الجنبية للسنة الحالية. طالب قطاع غزة املقيمين داخل الردن حسب الشروط. الطلبة أبناء الردنيات املتزوجات من غير الردنيين.أماكن تقديم الخدمة :عن طريق املوقع االلكتروني للوحدة http://www.admhec.gov.jo
 الطالب أردني وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.شروط الحصول على
 الطالب من قطاع غزة مقيم داخل الردن ،وحاصل على شهادة الدراسة الثانويةالخدمة:
العامة الردنية ،ومستفيد من املكرمة امللكية السامية لبناء املخيمات.
الوثائق املطلوبة وأماكن تحدد عند تعبئة الطلب في املوقع االلكترونيٌ ،
كل حسب املسار املناسب لطبيعة شهادة
الدراسة الثانوية.
الحصول عليها:
 يقوم الطالب بإنشاء حساب باستخدام رمز مستخدم (الرقم الوطني) ورمز سريإجراءات تقديم
والدخول الى برمجية تقديم الطلب.
الخدمة:
 تعبئة املعلومات املطلوبة املتعلقة بالثانوية العامة ،والبيانات املوثقة في هوية الحوالاملدنية ،وعنوان الطالب.
 تعبئة الخيارات ،بحد أدنى ( )5خمسة خيارات على القل وحفظ الطلب. دفع رسم طلب اللتحاق من خالل خدمة الدفع اللكتروني (.)eFAWATEERcom يتم تنفيذ عملية القبول املوحد وفقا لسس القبول الصادرة عن مجلس التعليمالعالي.
 (مكاتب شركة البريد الردني املنتشرة في كافة أنحاء اململكة ،فروع البنوك الردنية التياملؤسسة الشريكة في
تقدم خدمة ( ،)eFawateercomوأجهزة الصراف اآللي التابعة لها ،املراكز واملحالت
تقديم الخدمة وأدوارها:
التجارية واملوالت املشتركة في خدمة ( ،)eFawateercomنقاط البيع التابعة لشركة
الثقة ( /) )Trustتقديم خدمة الدفع االلكتروني).
 (الجامعات الرسمية والخاصة ،املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات "محطات املعرفة"،وزارة التربية والتعليم ،الثقافة العسكرية) دائرة الحوال املدنية /تأكيد بيانات
املواطنين.
 15دينار.
رسوم الخدمة:
شهر تقريبا.
وقت انجاز الخدمة:
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 4,2تقديم طلب االلتحاق للجامعات األردنية الرسمية ملرحلة التجسيرً .
الفئة املستفيدة من
الخدمة:
أماكن تقديم الخدمة:
شروط الحصول على
الخدمة:
الوثائق املطلوبة
وأماكن الحصول
عليها:
إجراءات تقديم
الخدمة:

املؤسسة الشريكة في
تقديم الخدمة
وأدوارها:

رسوم الخدمة:
وقت انجاز الخدمة:

الطلبة الحاصلون على شهادة الشامل الردنية للسنة الحالية والسنوات السابقة.
عن طريق املوقع االلكتروني للوحدة http://www.admhec.gov.jo
أن يكون الطالب حاصل على شهادة الشامل الردنية.
صورة عن مصدقة شهادة االمتحان الشامل للطلبة الحاصلين على شهادة االمتحان
الشامل في أعوام سابقة.
 يقوم الطالب بالدخول كمستخدم جديد وتحديد مسار الشامل الخاص به (سنةحالية أوسنوات سابقة).
 تعبئة املعلومات املطلوبة املتعلقة بشهادة االمتحان الشامل ،والبيانات املوثقة في هويةالحوال املدنية ،وعنوان الطالب ثم ُينشأ حساب خاص به.
 تعبئة الخيارات ،ويظهر للطالب االختيارات التي تتوافق مع التخصصات املناظرةلتخصص الطالب في الشامل.
 دفع رسم طلب اللتحاق من خالل خدمة الدفع اللكتروني (.)eFAWATEERcom يتم تنفيذ عملية القبول املوحد وفقا لسس القبول الصادرة عن مجلس التعليمالعالي.
 (مكاتب شركة البريد الردني املنتشرة في كافة أنحاء اململكة ،فروع البنوك الردنية التيتقدم خدمة ( ،)eFawateercomوأجهزة الصراف اآللي التابعة لها ،املراكز واملحالت
التجارية واملوالت املشتركة في خدمة ( ،)eFawateercomنقاط البيع التابعة لشركة
الثقة ( /) )Trustتقديم خدمة الدفع االلكتروني).
 (الجامعات الرسمية والخاصة ،املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات "محطات املعرفة"،وزارة التربية والتعليم ،الثقافة العسكرية).
 15دينار.
ُ
شهر تقريبا.
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 4,3االستفسار عن البيانات الالزمة لاللتحاق في الجامعات األردنية الرسمية ملرحلة البكالوريوس والتجسير ً
الفئة املستفيدة من الخدمة:

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

املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها:
رسوم الخدمة:
وقت انجاز الخدمة:

 الطلبة الردنيون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الردنية أو ما يعادلهاللسنة الحالية والسنوات السابقة.
 الطلبة الحاصلون على شهادة الشامل الردنية للسنة الحالية والسنواتالسابقة.
 أولياء أمور الطلبة.عن طريق املوقع االلكتروني للوحدة
http://www.admhec.gov.jo
ال يوجد.
ال يوجد.
 البيانات الصادرة عن مجلس التعليم العالي. البيانات الصادرة عن وحدة تنسيق القبول املوحد. البيانات الصادرة عن الجامعات الردنية. البيانات الصادرة عن الوزارات واملؤسسات الرسمية.ال يوجد.
ال يوجد.
استعالم فوري.

37

 4,4تقديم طلبات االستفادة من املكرمة امللكية السامية ألبناء العشائر في مدارس البادية األردنية واملدارس ذات الظروف
الخاصة ً
الفئة املستفيدة من الخدمة:
الطلبة الردنيون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الردنية للعام الحالي واملنتظمين في الدراسة.
أماكن تقديم الخدمة:
عن طريق املوقع االلكتروني للوحدة http://www.admhec.gov.jo
شروط الحصول على الخدمة - :أن يكون الطالب أردني الجنسية.
 أن يكون الطالب قد تقدم سابقا بطلب التحاق إلكتروني إلى وحدة تنسيق القبول املوحد قبلأن يتقدم بطلب استفادة من املكرمة امللكية السامية.
 أن يكون الطالب حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة الردنية للعام الحالي فقط،وبالدراسة املنتظمة ،وبمعدل ال يقل عن).(65%
 أن يكون الطالب قد أمض ى السنتين الدراسيتين الخيرتين في املدرسة الثانوية املشمولة باملكرمةامللكية السامية لهذا العام ،أو أن يكون الطالب قد أمض ى مدة ال تقل عن سبع سنوات في
مدرسة أساسية رافدة للمدرسة الثانوية املشمولة لهذا العام ،وانتقل منها لسباب أكاديمية أو
اجتماعية أو رسمية توافق عليها اللجنة العليا.
 أن يتقدم الطالب بطلب لالستفادة من املكرمة امللكية السامية من خالل املوقع اللكترونيللوحدة (برمجية تقديم طلب االستفادة).
 اليستفيد من هذه املكرمة الطلبة خريجو املدارس الخاصة. ال يستفيد من هذه املكرمة طلبة الدراسة الخاصة.الوثائق املطلوبة وأماكن
 إذا كان الطالب مشمول باملكرمة امللكية السامية نتيجة دراسته في املدارس الرافدة للمدارسالحصول عليها:
املشمولة ،فعليه القيام بتحميل شهادة تثبت دراسته في هذه املدارس موقعة ومصدقة من
إدارات املدارس ومديرية التربية والتعليم ذات العالقة مبينا فيها سبب النقل ثم تخزين االستفادة
بعد دخوله إلى الطلب حيث سيظهر له رقم الدفع اللكتروني.
 الدخول إلى املوقع اللكتروني للوحدة) (www.admhec.gov.joوالضغط على رابط تقديم طلبإجراءات تقديم الخدمة:
االستفادة ،وبعد ذلك يتم إدخال رمز املستخدم والرمز السري الذي قام الطالب بإنشاءه عند
تقديم طلب القبول املوحد اللكتروني.
 إذا كان الطالب مشمول باملكرمة امللكية السامية نتيجة دراسته للسنتين الدراسيتين الخيرتينفي املدرسة الثانوية املشمولة باملكرمة امللكية السامية لهذا العام ،فعليه القيام بتخزين
االستفادة بعد دخوله إلى الطلب ،حيث سيظهر له رقم الدفع اللكتروني.
 إذا كان الطالب مشمول باملكرمة امللكية السامية نتيجة دراسته في املدارس الرافدة للمدارساملشمولة ،فعليه القيام بتحميل شهادة تثبت دراسته في هذه املدارس موقعة ومصدقة من
إدارات املدارس ومديرية التربية والتعليم ذات العالقة مبينا فيها سبب النقل ثم تخزين
االستفادة بعد دخوله إلى الطلب حيث سيظهر له رقم الدفع اللكتروني.
املؤسسة الشريكة في تقديم ( -مكاتب شركة البريد الردني املنتشرة في كافة أنحاء اململكة ،فروع البنوك الردنية التي تقدم
خدمة ( ،)eFawateercomوأجهزة الصراف اآللي التابعة لها ،املراكز واملحالت التجارية واملوالت
الخدمة وأدوارها:
املشتركة في خدمة ( ،)eFawateercomنقاط البيع التابعة لشركة الثقة ( /) )Trustتقديم خدمة
الدفع االلكتروني) .وزارة التربية والتعليم.
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رسوم الخدمة:
وقت انجاز الخدمة:

يقوم الطالب باستخدام رقم الدفع اللكتروني لتسديد مبلغ ( )5دنانير رسوم تقديم طلب
االستفادة ،وذلك من خالل خدمة (إي -فواتيركم) ،وبخالف ذلك ال يعتبر الطلب مكتمال.
شهر.

مديرية شؤون الطلبة الوافدين
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 5,1الحصول على قبول للدراسة في الجامعات الردنية الرسمية والخاصة للطلبة الوافدين من خارج الردن ومتابعة
شؤونهم
الطلبة الراغبين بالدراسة داخل الردن لكافة الدرجات العلمية من الدول العربية
الفئة املستفيدة من الخدمة
الشقيقة أو الجنبية الصديقة.
املواقع اللكترونية الخاصة بالطلبة الوافدين والسفارات املعنية:
www.studyinjordan.jo
أماكن تقديم الخدمة
www.misa.studyinjordan.jo
www.cufex.studyinjordan.jo
يحقق الطالب شروط وتعليمات القبول في كل برنامج والتخصص في الجامعات
شروط الحصول على الخدمة
الرسمية والخاصة

الوثائق املطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة
املؤسسة الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

الوثائق :وتطلب إلكترونيا من الطالب أثناء تقديم الطلب وهي:
– الشهادات العلمية
– صورة عن جواز السفر
 يتقدم الطالب بطلب إلكتروني عبر النافذة املوحدة أو السفارة املعنية. يتقدم استقبال الطلب من الجهات املعنية ودراسته. إرسال القبول املبدئي للطالب أو الرفض مع ذكر السبب.الجامعات الردنية الرسمية والخاصة ،السفارات وامللحقيات الثقافية في الردن.
ال يوجد رسوم.
من  1الى  3أيام.
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مديرية صندوق دعم البحث العلمي واإلبتكار
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 6.1دعم املشاريع العلمية
الفئة املستفيدة من الخدمة

جميع الباحثين الردنيين في مؤسسات الدولة الردنية العامة والخاصة.

أماكن تقديم الخدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط الحصول على الخدمة

تقديم طلب وفقا للشروط املتوفرة على املوقع االلكتروني ملديرية صندوق دعم البحث العلمي
والبتكار )(srf.gov.joوفق النموذج املعد لهذه الغاية ،وخالل الفترات الزمنية املحددة للتقدم.

 نموذج طلب الدعم للمشروع االلكتروني (طلب أولي ،ثم الطلب التفصيلي في حال ترشيحالوثائق املطلوبة وأماكن الحصول
الطلب الولي)
عليها
 بالضافة للوثائق املطلوبة (السيرة الذاتية لفريق املشروع ووثائق ذات عالقة باملشروع)تقدم من خالل املوقع االلكتروني للصندوق.

-

-

إجراءات/خطوات تقديم الخدمة
-

يتم التقدم بداية بطلب أولي من خالل املوقع االلكتروني للصندوق ( )Onlineمن خالل
النموذج املعتمد لدى الصندوق واملعد لهذه الغاية ،وخالل الفترات الزمنية املحددة
للتقدم.
تقوم إدارة الصندوق بتصنيف الطلبات حسب القطاعات العلمية املحددة ،وتحولها
الى اللجان القطاعية حسب اختصاصها وترفع توصياتها للجنة الكاديمية ،ثم تقوم
اللجنة الكاديمية بترشيح أفضل املشروعات املقدمة ويعتبر قرار اللجنة الكاديمية في
هذه الحالة قطعيا ،ويتم إبالغ الباحثين بنتائج دراسة طلبهم الولي من خالل البريد
االلكتروني.
يقوم الباحث الرئيس /الفريق البحثي بتعبئة نموذج الطلب التفصيلي(املوجود على
املوقع االلكتروني للصندوق) وتسليم نسخة ورقية منه ونسخة إلكترونية ( )CDلعمادة
البحث العلمي أو رئيس املؤسسة التي يعمل بها الباحث الرئيس ،وقبل فترة كافية من
املوعد النهائي لوصول املشروعات للصندوق ،حيث تقوم لجنة البحث العلمي في
الجامعة /املؤسسة بدراسة الطلب ورفعه الى إدارة الصندوق بعد كتابة توصية واضحة
من الجامعة /املؤسسة في املكان املحدد في نموذج الطلب التفصيلي مع ذكر رقم قرار
لجنة البحث العلمي.
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-

-

-

املؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

تقوم إدارة الصندوق بفتح ملف لكل مشروع بحثي ،ثم يتم تحويل ملفات هذه
املشروعات للجان القطاعية للتنسيب بعشرة محكمين لكل مشروع بحثي ،يختار مدير
الصندوق ثالثة محكمين منهم.
تقوم إدارة الصندوق بإرسال نسخة من الطلب التفصيلي للمشروع إلى املحكمين من
خالل النظام االلكتروني املحوسب.
يستقبل الصندوق تقارير املحكمين ويعرضها على اللجان القطاعية املعنية في الصندوق
لدراستها وطلب أي تعديالت ممكنة من الباحث الرئيس وترفع توصياتها الى اللجنة
االكاديمية بدعم /عدم دعم املشاريع البحثية.
يقدم الباحث الرئيس الطلب التفصيلي املعدل لدارة الصندوق حيث تقوم بدورها
بتحويله إلى اللجنة القطاعية لتقوم بالتحقق من قيام الباحث بإجراء التعديالت
املطلوبة.
تدقق قسم املشاريع العلمية في الصندوق الطلبات من الناحية الشكلية ،ومن مدى
تطابقها مع تعليمات الصندوق ثم تعرضها على اللجنة الكاديمية.
ترفع اللجنة الكاديمية التوصيات النهائية إلى لجنة إدارة الصندوق التخاذ القرار
املناسب بشان الدعم /عدم دعم املشاريع البحثية.

مؤسسات الدولة الردنية العامة والخاصة

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

( )10أشهر.
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 6.2دعم املشاريع االبتكارية والريادية
الفئة املستفيدة من الخدمة جميع املبتكرين والرياديين في مؤسسات الدولة الردنية العامة والخاصة أو القطاع الخاص أو الفراد.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على

تقديم طلب وفقا للشروط املتوفرة على املوقع االلكتروني ملديرية صندوق دعم البحث العلمي والبتكار
)(srf.gov.joوفق النموذج املعد لهذه الغاية ،وخالل الفترات الزمنية املحددة للتقدم.

الخدمة
الوثائق املطلوبة وأماكن
الحصول عليها

تعبئة الطلب التفصيلي للحصول على دعم مالي من الصندوق ملشروع ابتكاري وريادي بالضافة
للوثائق املطلوبة (السيرة الذاتية لفريق املشروع ،نموذج أعمال لفكرة املشروع ،أي وثائق ذات عالقة
باملشروع ) يتم تقديمها من خالل املوقع االلكتروني للصندوق.
-

إجراءات/خطوات
الخدمة

تقديم -
-

املؤسسات

الشريكة

تقديم الخدمة
رسوم الخدمة

في

يتم تقديم الطلب التفصيلي من خالل املوقع االلكتروني للصندوق ( )Onlineمن خالل النموذج
ُ
املعتمد لدى الصندوق واملعد لهذه الغاية ،وخالل الفترات الزمنية املحددة للتقدم.
يقوم قسم االبتكار والريادة في مديرية الصندوق بتصنيف الطلبات وتحولها إلى اللجنة القطاعية
للمشاريع االبتكارية والريادية املختصة للدراسة والتقييم من قبل أعضاء اللجنة.
يتم دعوة مدير /فريق املشروع ملقابلة اللجنة عند الضرورة.
ترفع اللجنة القطاعية للمشاريع االبتكارية والريادية توصياتها بترشيح /عدم ترشيح الطلبات
التفصيلية بعد إجراء فريق املشروع كافة التعديالت املطلوبة من اللجنة القطاعية.
تدرس اللجنة الكاديمية توصيات اللجنة القطاعية للمشاريع االبتكارية والريادية وترفع تنسيباتها
للجنة إدارة الصندوق باملوافقة على ترشيح /عدم ترشيح الطلب التفصيلي للمشروع لنيل دعم
الصندوق.
تتخذ لجنة إدارة الصندوق القرارات املتعلقة بدعم املشاريع االبتكارية والريادية.
 مؤسسات الدولة الردنية العامة والخاصة مؤسسات القطاع الخاص -حاضنات ومسرعات العمال املعتمدة من الصندوق

ال يوجد.
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وقت إنجاز الخدمة

( )5 - 4أشهر.

 6.3امللكية الفكرية /حقوق مؤلف
الفئة املستفيدة من الخدمة

مخرجات املشاريع املدعومة من صندوق دعم البحث والعلمي واالبتكار.

أماكن تقديم الخدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط الحصول على الخدمة

أن يكون املشروع الناتج عنه حقوق املؤلف مدعوم من الصندوق

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول عليها

تقديم طلب عن طريق مؤسسته للمشاريع البحثية أو الجهة املختصة التي ُينفذ
املشروع االبتكاري من خاللها مع الوثائق املطلوبة.
تقوم إدارة الصندوق بدراسة تحويل الوثائق الخاصة بامللكية الفكرية إلى اللجان
املختصة بالصندوق للحصول على الرأي الفني ،وتحول للجنة الكاديمية التي ترفع

إجراءات/خطوات تقديم الخدمة

تنسيباتها للجنة الدارة بشأن املوافقة /عدم املوافقة على السير بإجراءات حماية
ََُ
املؤلف.
في حال املوافقة توقيع اتفاقية.
الجامعات الردنية الرسمية والخاصة.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الجهة املختصة التي ُينفذ املشروع االبتكاري من خاللها (املؤسسة التي تتبع لها
الحاضنة /مسرعة العمال)

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

( )8-6أشهر.
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 6.4دعم ايداع براءة اختراع

الفئة املستفيدة من الخدمة

أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

 جميع الباحثين الحاصلين على براءة اختراع ناتجة عن مشاريعهم البحثيةواالبتكارية والريادية املدعومة من صندوق دعم البحث والعلمي واالبتكار.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 فكرة جديدة لم يتم االفصاح عنها مسبقا. التقدم بطلب تسجيل براءة من خالل املوقع االلكتروني ملديرية صندوق دعمالبحث العلمي والبتكار) (srf.gov.joوفق النموذج املعتمد لهذه الغاية.

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول عليها

تقديم الطلب حسب النموذج االلكتروني مرفقا معه الوثائق املذكورة على املوقع
االلكتروني ملديرية صندوق دعم البحث العلمي والبتكار(srf.gov.jo).
-

تقوم إدارة الصندوق بدراسة وتحويل الوثائق الخاصة ببراءة االختراع الى
اللجان املختصة بالصندوق والحصول على الرأي الفني من جهات مختصة
بالبراءة.

إجراءات/خطوات تقديم الخدمة

-

يتم توقيع اتفاقية مع املخترع ومؤسسته لضمان حقوق امللكية الفكرية.

-

يتم تحويل الوثائق الخاصة ببراءة االختراع إلى الجهات املختصة لدراسة
إمكانية تسجيل براءة اختراع وصياغة البراءة ).(Drafting

-

يتم إيداع طلب البراءة في وزارة الصناعة والتجارة وحسب الصول.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الجامعات الردنية الرسمية والخاصة ،الشركات ،القطاع الخاص.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

( )18-12شهر( .لتسجيل براءة االختراع محليا)
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 6.5دعم إصدار املجالت العلمية املتخصصة املحكمة
الفئة املستفيدة من الخدمة

جميع الجامعات الردنية الرسمية والخاصة.

أماكن تقديم الخدمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول عليها

تقديم طلب وفقا للشروط والوثائق املطلوبة عبر املوقع اللكتروني ملديرية
صندوق دعم البحث العلمي والبتكار )(srf.gov.jo
-

نموذج طلب إنشاء مجلة علمية متخصصة محكمة.

-

مسوغات ومبررات طلب إنشاء املجلة.

-

كتاب تغطية من الجامعة.
 .1تتقدم الجامعة للصندوق بطلب إصدار املجلة من خالل النموذج
ُ
املعتمد لدى الصندوق واملعد لهذه الغاية ،متضمنا البيانات اآلتية:

-

أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في موضوع تخصص
املجلة ورتبهم العلمية.

-

عدد البحوث آلخر ثالث سنوات في الجامعة في موضوع املجلة ومكان
نشرها.

إجراءات/خطوات تقديم الخدمة

-

موازنة البحث العلمي في الجامعة ومخصصات النشر فيها.

-

برامج الدراسات العليا في موضوع تخصص املجلة.
 .2يتم دراسة الطلب من قبل شعبة املجالت وإدخال املالحظات الالزمة.
 .3يتم عرض املوضوع على اللجان املختصة؛ تمهيدا التخاذ قرار لجنة إدارة
الصندوق بشأن (املوافقة /عدم املوافقة على تقديم الدعم).
 .4في حال املوافقة على إنشاء املجلة ،يتم مخاطبة الجامعة باملوافقة على
قرار الدعم وتحويل املبالغ املالية لنشاء املجلة.

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

الجامعات الردنية الرسمية والخاصة.
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رسوم الخدمة

دون رسوم

وقت إنجاز الخدمة

( )2-1شهر.

مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول
اإللكتروني
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 7.1إصدار تقارير إحصائية (سنوية ،فصلية ،يومية) عن التعليم العالي داخل الردن وخارجه
الفئة املستفيدة من الخدمة

جميع الجهات الحكومية والخاصة والطالب والباحثين واملهتمين.

أماكن تقديم الخدمة

مقر الوزارة /مديرية تكنولوجيا املعلومات والتحول اللكتروني.

شروط الحصول على الخدمة

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

الوثائق املطلوبة وأماكن الحصول عليها نموذج الحصول على البيانات (مقر الوزارة أو املوقع اللكتروني).
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

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

املؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 مؤسسات التعليم العالي الردنية والقليمية. كليات املجتمع الحكومية والخاصة والعسكرية والونروا. وزارة الخارجية وشؤون املغتربين. السفارات الردنية في الخارج. -مكاتب املستشارين الثقافيين في الخارج.

رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

من  5 -1أيام عمل.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministry of Higher Education & Scientific Research
الردن  -عمان  -الجبيهة
تلفون0096265347671 :
فاكس0096265337616 :
ص.ب 35262 .عمان1180 :
ص.ب 138 .الجبيهة11941 :
املوقع االلكتروني: www.mohe.gov.jo
البريد االلكترونيmohe@mohe.gov.jo :

مراجعة وتحديث دليل الخدمات
كانون الثاني 2022 -

50

