نظام االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير االردنية ومعادلة شهاداتها وتعديالته رقم
( )25لسنة 2010
امل اااد  :1يس ا ى ه ا ا النظ ااام (نظ ااام االعت اراف بمؤسس ااات التعل اايم الع ااالي غي اار االردني ااة
ومعادلة شهاداتها لسنة  )2010ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.
املاد  :2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ه ا النظام املعاني املخصصة
لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزار  :وزار التعليم العالي والبحث العل ي.
الوزير :وزير التعليم العالي والبحث العل ي.
االمين العام :امين عام الوزار .
الشهاد  :الدرجة العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي غير االردنية بعد شهاد
الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
املديرية :مديرية االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير االردنية ومعادلة الشهادات فاي
الوزار .
لجنااة االعت اراف :لجنااة االعت اراف بمؤسسااات التعلاايم العااالي غياار األردنيااة املشااكلة وف ا
أحكام ه ا النظام.
لجنة املعادلة :لجنة معادلة الشهادات غير األردنية املشكلة وف أحكام ه ا النظام.
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املاد :3
أ .تشااكل فااي الااوزار لجنااة تس ا ى (لجنااة معادلااة الشااهادات غياار األردنيااة) برئاسااة الااوزير
وعضوية كل من- :
 .1األمين العام نائبا للرئيس.
 .2مدير املديرية.
 .3تسعة اعضاء هيئة تدريس من مؤسساات التعلايم العاالي األردنياة ممان يحملاون رتباة
األستاذية يختارهم الوزير ملد سنتين قابلة للتجديد ملر واحد على أن يكونوا من ذوي
االختصاص والخبر وممن يمثلون حقول املعرفة املختلفة.
ب .يفقا اد أي م اان األعض اااء املش ااار إلا ا هم ف ااي البن ااد ( )3م اان الفق اار (أ) م اان ها ا ه امل اااد
عض ااويته ف ااي لجن ااة املعادلااة إذا تغي ا ع اان حض ااور ثالثااة اجتماع ااات متتالي ااة دون ع ا ر
مقبول.
ج .يك ااون رئ اايس القس اام املخ اات

ف ااي املديري ااة أم ااين س اار للجن ااة املعادل ااة يت ااولى ت اادوين

محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفي ها وأي مهام أخرى يكلفه بهاا
رئيس اللجنة.
د .للوزير إنهاء عضوية أي من األعضاء املشار إل هم في البناد ( )3مان الفقار (أ) مان ها ه
املاد خالل فتر العضوية إذا توافرت أسباب موجبة ل لك.
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املاد  :4تتولى لجنة املعادلة املهام والصالحيات التالية:
أ .معادلة الشهادات غير األردنية وفقا ملعايير وأسس تحدد بمقتض ى تعليماات يصادرها
الوزير له ه الغاية على أن تنشر في الجريد الرسمية.
ب .إصاادار القارارات املتعلقااة بمعادلااة الشااهادات غياار األردنيااة علااى أن تحاادد إجاراءات
إصدار ه ه القرارات بمقتض ى التعليمات املشاار إل هاا فاي الفقار (أ) مان ها ه املااد علاى
ان تتواف مع اإلطار الوطني للمؤهالت.
املاد :5
أ .تعق ااد لجن ااة املعادل ااة اجتماعاته ااا ب اادعو م اان رئيس ااها او نائب ااه عن ااد غياب ااه كلم ااا دع ا
الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما ال يقال عان ثلثاي اعضااهها علاى ان يكاون مان
بينهم الرئيس او نائبه وتتخ قراراتها بأكثرية اصوات اعضاهها الحاضرين على االقل.
ب .للجناة املعادلاة دعاو أي شاخ

مان ذوي االختصااص والخبار لحضاور اجتماعاتهاا

لالس اات نا براي ااه ف ااي املوض ااوعات املدرج ااة عل ااى ج اادول اعماله ااا دون ان يك ااون ل ااه حا ا
التصوي على قراراتها.
املاد :6
أ .يقدم طل معادلة الشهاد الى الوزار من صاحبها أو من يفوضه خطيا.
ب .يرف ا ا بطل ا ا املعادلا ااة صا ااور عا اان الشا ااهادات والوثا ااائ املطلوبا ااة لغايا ااات املعادلا ااة
مص اادقة حسا ا االص ااول وللجن ااة املعادل ااة الحا ا فا ااي طلا ا اي وثيق ااة او ش ااهاد تراها ااا
ضرورية للب في طل املعادلة.
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املاد :7
أ .للجنة املعادلة ان تقرر احالة طل املعادلة الى واحد من اعضاهها ،او أكثار ،لدراساته
وتقديم التوصيات الالزمة بشأنه ال ها.
ب .لرئيس لجنة املعادلاة او مان يفوضاه تكليا صااح الطلا او مان يفوضاه بتقاديم
اي شهادات او وثائ لها عالقة باملعادلة للتثب من اي امر متعل بها.
املاد :8
أ .إذا قررت لجنة املعادلة رفض طل املعادلاة أو جااء قرارهاا مخالفاا ملاا تضامنه الطلا
أو مغايرا له فلمقدم الطل او مان يفوضاه خطياا تقاديم اعتارا

لهاا خاالل ساتين يوماا

م اان تاريخا اه تبليا ا القا ارار لصا اااح الش ااهاد أو م اان يفوض ااه خطيا ااا شخص اايا ،او علا ااى
العنوان ال ي يحدده صاح العالقة عند تقديم الطل .
املق اادم وفق ااا ألحك ااام الفق اار (أ) م اان ه ا ه

ب .عل ااى لجن ااة املعادل ااة ان تب ا ف ااي االعت ارا

امل اااد  ،خ ااالل م ااد ال تزي ااد عل ااى س ااتين يوم ااا م اان ت اااريخ تق ااديم االعت ارا  ،وملق اادم طل ا
املعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا.
املاد :9
أ .تشكل في الوزار لجنة تس ى (لجنة االعتاراف بمؤسساات التعلايم العاالي غيار األردنياة)
برئاسة الوزير وعضوية كل من- :
 .1األمين العام نائبا للرئيس.
 .2مدير املديرية.
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 .3خمسة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي األردنية ممن يحملون رتبة
األستاذية يختارهم الوزير ملد سنتين قابلة للتجديد ملر واحد على أن يكونوا من ذوي
االختصااص والخبار ويمثلون حقول املعرفة املختلفة.
ب .يفق ااد أي م اان األعض اااء املش ااار إلا ا هم ف ااي البن ااد ( )3م اان الفق اار (أ) م اان ها ا ه امل اااد
عضويته في اللجنة إذا تغي عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون ع ر مقبول
ج .يك ااون رئ اايس القس اام املخ اات

ف ااي املديري ااة أم ااين س اار للجن ااة االعتا اراف يت ااولى ت اادوين

محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها وتبليغها ومتابعة تنفي ها وأي مهام أخرى يكلفه بهاا
رئيس لجنة االعتراف.
املاد  :10تتولى لجنة االعتراف املهام والصالحيات التالية:
أ .االعتا اراف بمؤسس ااات التعل اايم الع ااالي غي اار األردني ااة وفق ااا للمع ااايير واألس ااس املح اادد
بمقتض ى تعليمات يصدرها الوزير له ه الغاية على أن تنشر في الجريد الرسمية.
ب .التحق من أي وثائ أو معلومات تقدم إل ها لغايات االعتراف.
ج .إع ااداد ق ااوائم بمؤسس ااات التعل اايم الع ااالي غي اار األردني ااة الت ااي ي ااتم االعتا اراف به ااا وأي
تعااديالت تط ارأ عل هااا علااى ان تنشاار ه ا ه القااوائم وتعااديالتها فااي الجريااد الرساامية وعلااى
املوقع االلكتروني للوزار .
املاد :11
أ .تعقاد لجناة االعتاراف اجتماعاتهااا بادعو مان رئيساها او نائبااه ويكاون اجتماعهاا قانونيااا
بحضااور مااا ال يقاال عاان ثلثااي أعضاااهها علااى ان يكااون ماان بياانهم الاارئيس او نائبااه وتتخ ا
قراراتها بأكثرية أصوات أعضاهها الحاضرين على األقل.
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ب .للجنة االعتراف دعو أي شاخ

مان ذوي االختصااص والخبار لحضاور اجتماعاتهاا

لالس اات نا براي ااه ف ااي املوض ااوعات املدرج ااة عل ااى ج اادول أعماله ااا دون ان يك ااون ل ااه حا ا
التصوي على قراراتها.
امل اااد  :12تح اادد املكافا ا ت الت ااي تص اارف ألعض اااء لجنت ااي املعادل ااة واالعتا اراف والخبا اراء،
بموج تعليمات يصدرها الوزير له ه الغاية.
املاد  :13يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفي احكام ه ا النظام.
املا اااد ُ :14يلغا ااى (نظا ااام االعت ا اراف بمؤسسا ااات التعلا اايم العا ااالي غيا اار االردنيا ااة ومعادلا ااة
ش ا ااهاداتها رق ا اام  83لس ا اانة  )2001وم ا ااا طا ا ارأ علي ا ااة م ا اان تع ا ااديل عل ا ااى ان تبقا ا ا املالح ا ا
والتعليما ااات والق ا ارارات الصا ااادر بمقتضا اااه سا ااارية املفعا ااول الا ااى ان تلغا ااى او تعا اادل او
يستبدل غيرها بها وفقا ألحكام ه ا النظام.
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