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 رقم وتعديالته شهاداتها ومعادلة االردنية غير العالي التعليم بمؤسسات االعتراف نظام

 2010 لسنة (25)

 االردنيااااة غياااار العااااالي التعلاااايم بمؤسسااااات االعتااااراف نظااااام) النظااااام هاااا ا ىيساااا  :1 املاااااد 

 .الرسمية الجريد  في نشره تاريخ من به ويعمل (2010 لسنة شهاداتها ومعادلة

 املخصصة املعاني النظام ه ا في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون  :2 املاد 

  :ذلك غير على القرينة تدل لم ما ادناه لها

  .العل ي والبحث العالي التعليم وزار  :الوزار 

  .العل ي والبحث العالي التعليم وزير :الوزير

  الوزار . عام امين :العام االمين

 شهاد  بعد االردنية غير العالي التعليم مؤسسات تمنحها التي العلمية الدرجة :الشهاد 

  يعادلها. ما او العامة الثانوية الدراسة

 فاي الشهادات ومعادلة االردنية غير العالي التعليم بمؤسسات االعتراف مديرية :املديرية

  الوزار .

 وفااا  املشاااكلة األردنياااة غيااار العاااالي التعلااايم بمؤسساااات االعتاااراف لجناااة :االعتاااراف لجناااة

  .النظام ه ا أحكام

  .النظام ه ا أحكام وف  املشكلة األردنية غير الشهادات معادلة لجنة :املعادلة لجنة

 

 

 



2 
 

  

  :3 املاد 

 لااوزيرا برئاسااة األردنيااة( غياار الشااهادات معادلااة )لجنااة تساا ى لجنااة الااوزار  فااي تشااكل أ.

 - :من كل وعضوية

  العام األمين .1
 
 للرئيس. نائبا

 املديرية. مدير .2

 رتباة يحملاون  ممان األردنياة العاالي التعلايم مؤسساات من تدريس هيئة اعضاء تسعة .3

 ذوي  من يكونوا أن على واحد  ملر  للتجديد قابلة سنتين ملد  الوزير يختارهم األستاذية

 املختلفة. املعرفة حقول  يمثلون  وممن والخبر  االختصاص

 املااااااد  هااااا ه مااااان )أ( الفقااااار  مااااان (3) البناااااد فاااااي إلااااا هم املشاااااار األعضااااااء مااااان أي ديفقااااا ب. 

 عااا ر دون  متتالياااة اجتماعاااات ثالثاااة حضاااور  عااان تغيااا  إذا املعادلاااة لجناااة فاااي عضاااويته

  .مقبول 

 تااااادوين يتاااااولى املعادلاااااة للجناااااة سااااار أماااااين املديرياااااة فاااااي املخااااات  القسااااام رئااااايس يكاااااون  ج.

 بهاا يكلفه أخرى  مهام وأي تنفي ها ومتابعة وتبليغها وحفظها وقراراتها جلساتها محاضر

   اللجنة. رئيس

 ها ه مان )أ( الفقار  مان (3) البناد في إل هم املشار األعضاء من أي عضوية إنهاء للوزير د.

   ل لك. موجبة أسباب توافرت إذا العضوية فتر  خالل املاد 
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  :التالية والصالحيات املهام املعادلة لجنة تتولى :4 املاد 

  األردنية غير الشهادات معادلة .أ
 
 يصادرها تعليماات بمقتض ى تحدد وأسس ملعايير وفقا

  .الرسمية الجريد  في تنشر أن على الغاية له ه الوزير

 إجااراءات تحاادد أن علااى األردنيااة غياار الشااهادات بمعادلااة املتعلقااة القاارارات إصاادار .ب 

 علاى املااد  ها ه مان )أ( الفقار  فاي إل هاا املشاار التعليمات بمقتض ى القرارات ه ه إصدار

  .للمؤهالت الوطني اإلطار مع تتواف  ان

  :5 املاد 

 دعااا  كلماااا غياباااه عناااد نائباااه او رئيساااها مااان بااادعو  اجتماعاتهاااا املعادلاااة لجناااة تعقاااد .أ

 مان يكاون  ان علاى اعضااهها ثلثاي عان يقال ال ما بحضور  قانونيا اجتماعها ويكون  الحاجة

  .االقل على الحاضرين اعضاهها اصوات بأكثرية قراراتها وتتخ  نائبه او الرئيس بينهم

 اجتماعاتهاا لحضاور  والخبار  االختصااص ذوي  مان شاخ  أي دعاو  املعادلاة للجناة ب. 

 حاااا  لااااه يكااااون  ان دون  اعمالهااااا جاااادول  علااااى املدرجااااة املوضااااوعات فااااي برايااااه لالساااات نا 

  .قراراتها على التصوي 

  :6 املاد 

  .خطيا يفوضه من أو صاحبها من الوزار  الى الشهاد  معادلة طل  يقدم أ.

 املعادلااااااة لغايااااااات املطلوبااااااة والوثااااااائ  الشااااااهادات عاااااان صااااااور  املعادلااااااة بطلاااااا  يرفاااااا  ب.

 تراهاااااا شاااااهاد  او وثيقاااااة اي طلااااا  فاااااي الحااااا  املعادلاااااة وللجناااااة االصاااااول  حسااااا  مصااااادقة

 املعادلة. طل  في للب  ضرورية
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  :7 املاد 

 لدراساته ،أكثار او اعضاهها، من واحد الى املعادلة طل  احالة تقرر  ان املعادلة ةللجن أ.

 ال ها. شأنهب الالزمة التوصيات وتقديم

 بتقاديم يفوضاه مان او الطلا  صااح  تكليا  يفوضاه مان او املعادلاة لجنة لرئيس ب. 

 بها. متعل  امر اي من للتثب  باملعادلة عالقة لها وثائ  او شهادات اي

  :8 اد امل

  قرارهاا جااء أو املعادلاة طل  رفض املعادلة لجنة قررت إذا .أ
 
 الطلا  تضامنه ملاا مخالفاا

  أو
 
  ساتين خاالل لهاا اعتارا  تقاديم خطياا يفوضاه مان او الطل  فلمقدم له مغايرا

 
 يوماا

  خطياااااا يفوضاااااه مااااان أو الشاااااهاد  لصااااااح  القااااارار تبليااااا  هخاااااتاري مااااان
 
 علاااااى او ،شخصااااايا

  .الطل  تقديم عند العالقة ح صا يحدده ال ي العنوان

 هااا ه مااان )أ( الفقااار  ألحكاااام وفقاااا املقااادم االعتااارا  فاااي تبااا  ان املعادلاااة لجناااة علاااى ب. 

 طلاااا  وملقاااادم ،االعتااارا  تقااااديم تاااااريخ مااان يومااااا ساااتين علااااى تزيااااد ال ماااد  خااااالل ،املااااد 

 .العليا العدل محكمة لدى اللجنة بقرار الطعن املعادلة

  :9 املاد 

 األردنياة( غيار العاالي التعلايم بمؤسساات االعتاراف )لجنة تس ى لجنة الوزار  في تشكل أ.

 - :من كل وعضوية الوزير برئاسة

  العام األمين .1
 
 للرئيس. نائبا

 املديرية. مدير .2
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 رتبة يحملون  ممن األردنية العالي التعليم مؤسسات من تدريس هيئة أعضاء خمسة .3

 ذوي  من يكونوا أن على واحد  ملر  للتجديد قابلة سنتين ملد  الوزير يختارهم األستاذية

 املختلفة. املعرفة حقول  ويمثلون  والخبار  االختصااص

 املااااااد  هااااا ه مااااان )أ( الفقااااار  مااااان (3) البناااااد فاااااي إلااااا هم املشاااااار األعضااااااء مااااان أي يفقاااااد ب. 

  مقبول  ع ر دون  متتالية اجتماعات ثالثة حضور  عن تغي  إذا اللجنة في عضويته

 تاااادوين يتااااولى االعتااااراف للجنااااة ساااار أمااااين املديريااااة فااااي املخاااات  القساااام رئاااايس يكااااون  ج.

 بهاا يكلفه أخرى  مهام وأي تنفي ها ومتابعة وتبليغها وحفظها وقراراتها جلساتها محاضر

  .االعتراف لجنة رئيس

  :التالية والصالحيات املهام االعتراف لجنة تتولى :10 املاد 

  األردنيااااة غياااار العااااالي لتعلاااايما بمؤسسااااات االعتااااراف أ.
 
 املحاااادد  واألسااااس للمعااااايير وفقااااا

  .الرسمية الجريد  في تنشر أن على الغاية له ه الوزير يصدرها تعليمات بمقتض ى

  .االعتراف لغايات إل ها تقدم معلومات أو وثائ  أي من التحق  ب.

 وأي بهاااااا االعتاااااراف ياااااتم التاااااي األردنياااااة غيااااار العاااااالي التعلااااايم بمؤسساااااات قاااااوائم إعااااداد ج.

 وعلااى الرساامية الجريااد  فااي وتعااديالتها القااوائم هاا ه تنشاار ان علااى عل هااا تطاارأ تعااديالت

  .للوزار  االلكتروني املوقع

  :11 املاد 

 قانونيااا اجتماعهاا يكاون و  نائبااه او رئيساها مان بادعو  اجتماعاتهااا االعتاراف لجناة تعقاد .أ

 وتتخااا  نائباااه او الااارئيس بيااانهم مااان يكاااون  ان علاااى أعضااااهها ثلثاااي عااان يقااال ال ماااا بحضاااور 

  .األقل على الحاضرين أعضاهها أصوات بأكثرية قراراتها
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 اجتماعاتهاا لحضاور  والخبار  االختصااص ذوي  مان شاخ  أي دعو  االعتراف للجنة .ب

 حاااا  لااااه يكااااون  ان دون  أعمالهااااا جاااادول  علااااى جااااةاملدر  املوضااااوعات فااااي برايااااه لالساااات نا 

  قراراتها. على التصوي 

 والخبااااراء، واالعتااااراف املعادلااااة لجنتااااي ألعضاااااء تصاااارف التااااي املكافاااا ت تحاااادد :12 املاااااد 

  .الغاية له ه الوزير يصدرها تعليمات بموج 

 .النظام ه ا احكام لتنفي  الالزمة التعليمات الوزير يصدر :13 املاد 

 ومعادلااااااة االردنيااااااة غياااااار العاااااالي التعلاااااايم بمؤسسااااااات االعتاااااراف )نظااااااام ُيلغااااااى :14 املااااااد  

 املالحااااااا  تبقااااااا  ان علاااااااى تعاااااااديل مااااااان علياااااااة طااااااارأ وماااااااا (2001 لسااااااانة 83 رقااااااام شاااااااهاداتها

 او تعاااااادل او تلغااااااى ان الااااااى املفعااااااول  سااااااارية بمقتضاااااااه الصااااااادر  والقاااااارارات والتعليمااااااات

  بها غيرها يستبدل
 
 النظام. ه ا ألحكام وفقا


