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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــــوزراء بتاريــخ 2021/3/3
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظاا رقم ( )18لسنة 2021
نظاا معدل لنظاا االعتراا بمؤسسا التعليم العالي غير األردنية
ومعادلة شهاداتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسمى هذا النظاا( نظاا معدل لنظااا االعتاراا بمؤسساا التعلايم العاالي
غيااار األردنياااة ومعادلاااة شاااهاداتها لسااانة  )2021ويقااارأ ماااع النظااااا
رقم ( )25لسنة  2010المشار اليه فيماا يلاي بالنظااا األصالي وماا طارأ
عليااه ماان تعااديل نظام اا ً واحاادا ً ويعماال بااه ماان تاااريخ نشااره فااي الجرياادة
الرسمية.
المادة  -2تعدل المادة ( )3من النظاا األصلي على النحو التالي-:
أوالً :برل اء نص الةقرة (أ) منها واالستعاضة عنه بالنص التالي-:
أ -تشاااكل فاااي الاااوزارة لجناااة تسااامى (لجناااة معادلاااة الشاااهادا غيااار
األردنية) برئاسة األمين العاا وعضوية كل من -:
 -1مساعد األمين العاا للشؤون الةنية نائبا ً للرئيس.
 -2مدير المديرية.
 -3تسااعة اعضاااء هي ااة تاادريس ماان مؤسسااا التعلاايم العااالي
األردنية ممن يحملون رتبة األستاذية يختاارهم الاوزير لمادة
سنتين قابلة للتجدياد لمارة واحادة علاى أن يكوناوا مان ذو
االختصا

والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلةة.
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ثانياً :برضافة الةقرة (د) اليها بالنص التالي-:
د -للااوزير دنهاااء عضااوية أ ماان األعضاااء المشااار دلاايهم فااي
البند ( )3من الةقرة (أ) من هذه الماادة خاالل فتارة العضاوية
دذا توافر أسباب مومبة لذلك.
المااادة  -3تعاادل الةقاارة (ب) ماان المااادة ( )4ماان النظاااا األصاالي برضااافة عبااارة
(على أن تتواف مع اإلطار الوطني للمؤهال ) دلى يخرها.
.1

الماااادة  -4تعااادل الةقااارة (ب) مااان الماااادة ( )5مااان النظااااا األصااالي برل ااااء عباااارة
(لرئيس لجنة) الواردة في مطلعها واالستعاضة عنها بكلمة (للجنة).
.2

الماااادة  -5تعااادل الماااادة ( )6مااان النظااااا األصااالي برل ااااء ناااص الةقااارة (أ) منهاااا
واالستعاضة عنه بالنص التالي-:
أ -يقدا طلب معادلاة الشاهادة الاى الاوزارة مان صااحبها أو مان يةوضاه
خطيا .
المااادة  -6تعاادل الةقاارة (ب) ماان المااادة ( )7ماان النظاااا األصاالي برضااافة عبااارة
( أو من يةوضه خطيا) بعد كلمة (الطلب) الواردة فيها .
.3

المادة  -7تعدل الةقرة (أ) من المادة ( )8من النظاا األصلي على النحو التالي-:
أوال :برضافة عبارة ( أو من يةوضاه خطياا) بعاد عباارة (فلمقادا الطلاب)
الواردة فيها.
ثانيااا :برل اااء عبااارة (أو وكيلااه) الااواردة فيهااا واالستعاضااة عنهااا بعبااارة
(أو من يةوضه خطيا) .
ثالثا :برل اء كلمة (البريد ) الواردة فيها.
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المادة  -8تعدل المادة ( )9من النظاا األصلي على النحو التالي-:
أوالً :برل اء نص الةقرة (أ) منها واالستعاضة عنه بالنص التالي-:
أ -تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة االعتراا بمؤسسا التعليم
العالي غير األردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من-:
 -1األمين العاا نائبا ً للرئيس.
 -2مدير المديرية.
 -3خمساااة أعضااااء هي اااة تااادريس مااان مؤسساااا التعلااايم العاااالي
األردنيااة مماان يحملااون رتبااة األسااتاذية يختااارهم الااوزير لماادة
ساانتين قابلااة للتجديااد لماارة واحاادة علااى أن يكونااوا ماان ذو
االختصـا والخبـرة ويمثلون حقول المعرفة المختلةة.
ثانياً :برل اء عبارة (البند( ))1الواردة في الةقرة (ب) منها واالستعاضاة
عنها بعبارة (البند(. ))3
المادة  -9تعدل المادة ( )11من النظام األصلي على النحو التالي-:
أوالً :بإضااااعب عباااارة (أو ناعبااام) بعاااد المتاااي (رع ااا ا) و(الااارع )
الواردت ن عي الفقرة (أ) من ا .
ثان اً :بإلغاء عبارة (لرع لجنب) الواردة عاي مللاع الفقارة (م) من اا
واال تعاضب عن ا بالمب (للجنب).
المااادة  -10لغااى ناام المااادة ( )12ماان النظااام األصاالي و ااتعال عناام بااالنم
التالي-:
المادة 12
تحاادد المااعاالت التااي تصاارل ألعضاااء لجنتااي المعادلااب واالعتاارال
والخبراء ،بموجم تعل مات صدرها الوز ر ل ذه الغا ب .
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المادة  -11تعدل المادة ( )13من النظام األصلي بإلغاء عبارة (بنااء علاى تن ا م
لجنب االعترال ولجنب المعادلب) الواردة ع ا.
2021/3/3

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية ووزير الداخلية املكلف

وزير
الرتبية والتعليم

الدكتور تيسري منيزل النهار النعيمي
وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
الثقافة

الدكتور باسم حممد موسى الطويسي
وزير
التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الصحة

الدكتور نذير مفلح حممد عبيدات
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة

توفيق حممود حسني كريشان
وزير

الزراعة

حممد حسن سليمان داوودية
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

علي محدان عبد القادر العايد
وزير
السياحة واآلثار

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
نائب رئيس الوزراء ووزير
دولة للشؤون االقتصادية

الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
األشغال العامة واإلسكان

نايف محيدي حممد الفايز

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

وزير
الصناعة والتجارة والتموين

وزير
دولة للشؤون القانونية ووزير العدل املكلف

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
املياه والري

الدكتور معتصم نايف حسني سعيدان
وزير
العمل ووزير دولة لشؤون االستثمار

الدكتور معن مرضي عبد اهلل القطامني

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
البيئة

نبيل سليم عيسى املصاروة
وزير
دولة

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
النقل

املهندس مروان حنا سليمان خيطان
وزير
دولة لتطوير األداء املؤسسي

املهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة

