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وتعديالته رقم  نظام االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير االردنية ومعادلة شهاداتها

 2010( لسنة 25)

يسااااذا اااااما النظااااام ) نظااااام االعتااااراف بمؤسسااااات التعلاااايم العااااالي غياااار االردنيااااة :1املاااااد  

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

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماا وردت فاي ااما النظاام املعاانص ا    اة :2املاد  

 لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 

 الوزار   : وزار  التعليم العالي والبحث العلذي .   

 الوزير  : وزير التعليم العالي والبحث العلذي .  

 االمين العام : امين عام الوزار .  

: الدرجاااااة العلمياااااة الماااااي تمنحهاااااا مؤسساااااات التعلااااايم العاااااالي غيااااار االردنياااااة  عاااااد  الشاااااهاد 

 شهاد  الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.  

املديريااة  : مديريااة االعتااراف بمؤسسااات التعلاايم العااالي غياار االردنيااة ومعادلااة الشااهادات 

 في الوزار . 

العاااالي غيااار ا ردنياااة املشاااكلة و ااا   لجناااة االعتاااراف :  لجناااة االعتاااراف بمؤسساااات التعلااايم

 أحكام اما النظام . 

 لجنة املعادلة :  لجنة معادلة الشهادات غير ا ردنية املشكلة و   أحكام اما النظام .  

اكااما احاابحه ااامه املاااد   عااد تعااديلها بموجاا  النظااام املعاادل رقاام  -تعااديالت املاااد  :   

 ا يلي :حيث كان تعريف ) اللجنة ( كم 2014لسنة  76

اللجناااااة  : لجناااااة االعتاااااراف بمؤسساااااات التعلااااايم العاااااالي غيااااار االردنياااااة ومعادلاااااة شاااااهاداتها 

 املشكلة و   احكام اما النظام.



2 
 

أ. تشااكل فااي الااوزار  لجنااة تسااذا )لجنااة معادلااة الشااهادات غياار ا ردنيااة( بر اسااة :3املاااد  

 -ا مين العام وعضوية كل من :

 للر يس.. مساعد ا مين العام للشؤون 1
ً
 الفنية نا با

 . مدير املديرية.2

. تسعة اعضاا  ايةاة تادريس مان مؤسساات التعلايم العاالي ا ردنياة ممان يحملاون رتباة 3

ا ستاذية يختارام الوزير ملد  سنتين قابلة للتجديد ملر  واحد  على أن يكونوا مان ذو  

 االخت اص وال بر  وممن يمثلون حقول املعر ة ا  تلفة.

( مااااان الفقااااار  )أ( مااااان اااااامه املااااااد  3قاااااد أ  مااااان ا عضاااااا  املشاااااار  لااااا هم فاااااي البناااااد )ب. يف 

عضااااويته فااااي لجنااااة املعادلااااة  ذا ت ياااا  عاااان حضااااور رالرااااة اجتماعااااات متتاليااااة دون عاااامر 

 مقبول . 

ج. يكاااااون ر ااااايس القسااااام ا  ااااات  فاااااي املديرياااااة أماااااين سااااار للجناااااة املعادلاااااة يتاااااولى تااااادوين 

وتبلي ها ومتا عة تنفيماا وأ  مهام أخرى يكلفاه ههاا  محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها

  ر يس اللجنة .

( مان الفقار  )أ( مان اامه 3د. للوزير  نها  عضوية أ  من ا عضا  املشاار  لا هم فاي البناد )

  املاد  خالل  تر  العضوية  ذا توا رت أسباب موجبة لملك.

لها بموجاا  النظااام املعاادل رقاام اكااما احاابحه ااامه املاااد   عااد تعاادي -تعااديالت املاااد  :  

وتااااام ال اااااا  ن اااااها السااااااب  واالستعاضاااااة عناااااه باااااالن  ال اااااالي بموجااااا   2021لسااااانة  18

 حيث كان ن ها الساب  كما يلي : 2014لسنة  76النظام املعدل رقم 

أ. تؤلااف فااي الااوزار  لجنااة تسااذا ) لجنااة االعتااراف بمؤسسااات التعلاايم العااالي غياار االردنيااة 

 ( بر اسة الوزير وعضوية كل من :ومعادلة شهاداتها 

 . االمين العام   نا با للر يس .1
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 . امين عام وزار  التربية والتعليم الم  يسميه وزير التربية والتعليم .2

. عشااار  اسااااتم  مااان اعضاااا  ايةاااة التااادريس فاااي مؤسساااات التعلااايم العاااالي االردنياااة ياااتم 3

  واحااااد  علااااى ان يكونااااوا ماااان ذو  اختيااااارام ماااان الااااوزير ملااااد  ساااانتين قابلااااة للتجديااااد ملاااار 

 االخت اص وال بر  وممن يمثلون حقول املعر ة ا  تلفة.

 . مساعد االمين العام للشؤون الفنية في الوزار .4

 . مدير املديرية .5

 . ر يس قسم االعتراف ومعادلة الشهادات في الوزار .6

)أ( ماااااان ااااااامه املاااااااد  ( ماااااان الفقاااااار  3ب. يفقااااااد ا  ماااااان االعضااااااا  املشااااااار الاااااا هم فااااااي البنااااااد )

 عضويته في اللجنة اذا ت ي  عن حضور رالرة اجتماعات متتالية دون عمر مقبول.

ج. يكون ر يس قسم االعتراف ومعادلة الشهادات امين سر للجنة يتولى تادوين محاضار 

جلساااتها وقراراتهااا وحفظهااا وتبلي هااا ومتا عااة تنفيااماا وا  مهااام اخاارى يكلفااه ههااا ر اايس 

 اللجنة.

 تتولى لجنة املعادلة املهام وال الحيات التالية ::4د  املا

 ملعايير وأساس تحادد بمقتىاتا تعليماات ي ادراا أ
ً
. معادلة الشهادات غير ا ردنية و قا

 الوزير لهمه ال اية على أن تنشر في الجريد  الرسمية . 

 جاارا ات .  حاادار القاارارات املتعلقااة بمعادلااة الشااهادات غياار ا ردنيااة علااى أن تحاادد ب 

 حدار امه القارارات بمقتىاتا التعليماات املشاار  ل هاا فاي الفقار  )أ( مان اامه املااد  علاى 

 انو تتوا   مع االطار الوطني للمؤاالت . 
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 18تعديالت املاد  :  اكما احبحه امه املاد   عد تعديلها بموجا  النظاام املعادل رقام 

الن  ال ااالي بموجاا  النظااام وتاام ال ااا  ن ااها الساااب  واالستعاضااة عنااه باا 2021لساانة 

 حيث كان ن ها الساب  كما يلي : 2014لسنة  76املعدل رقم 

 تتولى اللجنة املهام وال الحيات التالية :

أ. االعتاااااراف بمؤسساااااات التعلااااايم العاااااالي غيااااار االردنياااااة و قاااااا للمعاااااايير واالساااااس ا  ااااادد  

 بمقتىتا تعليمات ي دراا الوزير لهمه ال اية.

بمؤسساااااات التعلااااايم العاااااالي غيااااار االردنياااااة الماااااي تقااااادم بااااارام  دراساااااية غيااااار ب. االعتاااااراف 

تقليدية كالتعليم االلكترونص والتعليم عن  عد والتعلايم املفتاوو و قاا للمعاايير واالساس 

 ا  دد  بمقتىتا التعليمات ال ادر  لهمه ال اية.

 ج. التحق  من ا  ورا   او معلومات تقدم ال ها ل ايات االعتراف.

عااااداد قااااوا م بمؤسسااااات التعلاااايم العااااالي غياااار االردنيااااة المااااي يااااتم االعتااااراف ههااااا   وا  د. ا

 تعديالت تطرا عل ها   وتنشر امه القوا م وتعديالتها في الجريد  الرسمية.

اا. معادلة الشهادات غيار االردنياة و قاا للمعاايير واالساس ا  ادد  بمقتىاتا التعليماات 

 ال ادر  لهمه ال اية.

قرارات املتعلقاة بمعادلاة الشاهادات غيار االردنياة علاى ان تحادد الياة احادار و. احدار ال

 امه القرارات بمقتىتا التعليمات ال ادر  لهمه ال اية .

أ . تعقااد لجنااة املعادلااة اجتماعاتهااا باادعو  ماان ر يسااها او نا بااه عنااد غيابااه كلمااا :5املاااد  

رلثاااي اعضااااا ها علااااى ان  دعاااه ال اجااااة ويكااااون اجتماعهاااا قانونيااااا بحضااااور ماااا ال يقاااال عاااان

يكون من بينهم الر يس او نا به وتتخم قراراتها باكثرية احاوات اعضاا ها ال اضارين علاى 

 االقل . 
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ب. للجنااة املعادلااة دعااو  أ   اا   ماان ذو  االخت اااص وال باار  ل ضااور اجتماعاتهااا  

لالساااات ناا براياااااه فااااي املوضاااااوعات املدرجاااااة علااااى جااااادول اعمالهاااااا دون ان يكااااون لاااااه حااااا  

 ت ويه على قراراتها .  ال

 18تعديالت املاد  :  اكما احبحه امه املاد   عد تعديلها بموجا  النظاام املعادل رقام 

 . 2014لسنة  76وتم تعديلها بموج  النظام املعدل رقم  2021لسنة 

 أ. يقدم طل  معادلة الشهاد  الى الوزار  من حاحبها أو من يفوضه خطيا . :6املاد  

عادلاااااااة حاااااااور عااااااان الشاااااااهادات والوراااااااا   املطلو اااااااة ل اياااااااات املعادلاااااااة ب. ير ااااااا  بطلااااااا  امل

م ااااادقة حسااااا  االحاااااول وللجناااااة املعادلاااااة ال ااااا  فاااااي طلااااا  ا  وريقاااااة او شاااااهاد  تراااااااا 

 ضرورية للبه في طل  املعادلة.

 18تعديالت املاد  : اكما احبحه امه املاد   عد تعديلها بموجا  النظاام املعادل رقام  

حيااث كااان ناا   2014لساانة  76بموجاا  النظااام املعاادل رقاام وتاام تعااديلها  2021لساانة 

 الفقر  )أ( كما يلي :

أ. يقاادم طلاا  معادلااة ا  شااهاد  غياار اردنيااة خطيااا الااى الااوزار  علااى االنمااوذج املعااد لهاامه 

 ال اية من حاح  الشهاد  او وكيله بموج  وكالة عدلية م دقة حس  االحول.

ة طلا  املعادلاة الاى واحاد مان اعضاا ها   او اكثار  أ. للجنة املعادلة ان تقارر احالا:7املاد  

 لدراسته وتقديم التوحيات الالزمة  شانه ال ها.

ب. لاار يس لجنااة املعادلااة او ماان يفوضااه تكليااف حاااح  الطلاا  او ماان يفوضااه بتقااديم  

 ا  شهادات او ورا   لها عالقة باملعادلة للتثبه من ا  امر متعل  هها.

احااابحه اااامه املااااد   عاااد تعاااديلها بموجااا  النظاااام املعااادل رقااام تعاااديالت املااااد  :  اكاااما  

 . 2014لسنة  76وتم تعديلها بمو ج  النظام املعدل رقم  2021لسنة  18
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 ملاا تضامنه أ:8املاد  
ً
.  ذا قررت لجنة املعادلة ر ض طل  املعادلاة أو جاا  قرارااا مخالفاا

 لااااه  لمقاااادم الطلاااا  او ماااان يفوضااااه خطيااااا تقااااد
ً
يم اعتااااراا لهااااا خااااالل الطلاااا  أو م ااااايرا

   او 
ً
 ماان تاريااه تبليااص القاارار ل اااح  الشااهاد  أو ماان يفوضااه خطيااا    اايا

ً
سااتين يومااا

 على العنوان الم  يحدده حاح  العالقة عند تقديم الطل  . 

ب. علااااى لجنااااة املعادلااااة ان تبااااه فااااي االعتااااراا املقاااادم و قااااا الحكااااام الفقاااار  )أ( ماااان ااااامه  

ى ساااتين يوماااا مااان تااااريخ تقاااديم االعتاااراا   وملقااادم طلااا  املااااد    خاااالل ماااد  ال ت ياااد علااا

 املعادلة الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة العدل العليا .

تعاااديالت املااااد  :  اكاااما احااابحه اااامه املااااد   عاااد تعاااديلها بموجااا  النظاااام املعااادل رقااام  

ااان  2014لسااانة  76وتااام تعاااديلها بموجااا  النظاااام املعااادل رقااام  2021لسااانة  18 حياااث كا

 ر  )أ( كما يلي :ن  الفق

أ. اذا قااااررت اللجنااااة ر ااااض طلاااا  املعادلااااة او جااااا  قراراااااا مخالفااااا ملااااا تضاااامنه الطلاااا  او 

م ااايرا لااه  لمقاادم الطلاا  تقااديم اعتااراا الااى اللجنااة ذاتهااا خااالل سااتين يومااا ماان تاااريخ 

تبليص القرار خطياا ل ااح  الشاهاد    او وكيلاه   او علاى العناوان البرياد  الام  يحادده 

عالقة عند تقاديم الطلا    وفاي حاال تعامر ذلاك   تاتم دعوتاه بواساطة احادى حاح  ال

 .الص ف اليومية ا  لية لتبلي ه قرار اللجنة 

أ. تشااكل فااي الااوزار  لجنااة تسااذا )لجنااة االعتااراف بمؤسسااات التعلاايم العااالي غياار :9املاااد  

 -ا ردنية( بر اسة الوزير وعضوية كل من:

 للر ي1
ً
 س.. ا مين العام نا با

 . مدير املديرية.2
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. خمسة أعضا  ايةة تدريس من مؤسسات التعليم العالي ا ردنية ممن يحملاون رتباة 3

ا ستاذية يختارام الوزير ملد  سنتين قابلة للتجديد ملر  واحد  على أن يكونوا مان ذو  

 االخت ااص وال بار  ويمثلون حقول املعر ة ا  تلفة.

( مااااان الفقااااار  )أ( مااااان اااااامه املااااااد  3ب. يفقاااااد أ  مااااان ا عضاااااا  املشاااااار  لااااا هم فاااااي البناااااد ) 

 عضويته في اللجنة  ذا ت ي  عن حضور رالرة اجتماعات متتالية دون عمر مقبول 

ج. يكاااااون ر ااااايس القسااااام ا  ااااات  فاااااي املديرياااااة أماااااين سااااار للجناااااة االعتاااااراف يتاااااولى تااااادوين 

تبلي ها ومتا عة تنفيماا وأ  مهام أخرى يكلفاه ههاا محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها و 

 ر يس لجنة االعتراف . 

 18تعديالت املاد  :  اكما احبحه امه املاد   عد تعديلها بموجا  النظاام املعادل رقام 

( بااااالن  ال ااااالي بموجاااا  النظااااام 9وكانااااه قااااد اضاااايفه ااااامه املاااااد  باااارقم ) 2021لساااانة 

 . 2014لسنة  76املعدل رقم 

 الفقر  )أ( كما يلي : حيث كان ن 

أ. تشكل في الاوزار  لجناة تساذا )لجناة االعتاراف بمؤسساات التعلايم العاالي غيار ا ردنياة( 

 بر اسة ا مين العام وعضوية كل من :

. خمسة أعضا  ايةة تدريس من مؤسسات التعليم العالي ا ردنية ممن يحملاون رتباة 1

للتجديد ملر  واحد  على ان يكونوا مان ذو  ا ستاذية يختارام الوزير ملد  سنتين قابلة 

 االخت اص وال بر  وممن يمثلون حقول املعر ة ا  تلفة .

 . مدير املديرية .2

 تتولى لجنة االعتراف املهام وال الحيات التالية ::10املاد  

 للمعاااااايير وا ساااااس ا  ااااادد  
ً
أ. االعتاااااراف بمؤسساااااات التعلااااايم العاااااالي غيااااار ا ردنياااااة و قاااااا

 تعليمات ي دراا الوزير لهمه ال اية على أن تنشر في الجريد  الرسمية . بمقتىتا 
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 ب. التحق  من أ  ورا   أو معلومات تقدم  ل ها ل ايات االعتراف . 

ج.  عاااااداد قاااااوا م بمؤسساااااات التعلااااايم العاااااالي غيااااار ا ردنياااااة الماااااي ياااااتم االعتاااااراف ههاااااا وأ  

ديالتها فاااي الجرياااد  الرسااامية وعلاااى تعاااديالت تطااارأ عل هاااا علاااى ان تنشااار اااامه القاااوا م وتعااا

 املوقع االلكترونص للوزار  . 

( بااالن  ال ااالي بموجاا  النظااام املعاادل 10تعااديالت املاااد  :  اضاايفه ااامه املاااد  باارقم )

 . 2014لسنة  76رقم 

أ . تعقاااااااد لجناااااااة االعتاااااااراف اجتماعاتهاااااااا بااااااادعو  مااااااان ر يساااااااها او نا باااااااه ويكاااااااون :11املااااااااد  

ما ال يقل عن رلثي أعضا ها على ان يكون من بينهم الار يس او اجتماعها قانونيا بحضور 

 نا به وتتخم قراراتها باكثرية أحوات أعضا ها ال اضرين على ا قل . 

. للجنة االعتاراف دعاو  أ   ا   مان ذو  االخت ااص وال بار  ل ضاور اجتماعاتهاا ب

كااااون لاااااه حااااا  لالساااات ناا براياااااه فااااي املوضاااااوعات املدرجاااااة علااااى جااااادول أعمالهاااااا دون ان ي

 الت ويه على قراراتها. 

اكااما احاابحه ااامه املاااد   عااد تعااديلها بموجاا  النظااام املعاادل رقاام  -تعااديالت املاااد  :  

( بااااالن  ال ااااالي بموجاااا  النظااااام 11وقااااد اضاااايفه ااااامه املاااااد  باااارقم ) 2021لساااانة  18

 . 2014لسنة  76املعدل رقم 

عادلاااااة واالعتاااااراف وال بااااارا   تحااااادد املكا ااااارت الماااااي ت ااااارف  عضاااااا  لجنماااااي امل:12املااااااد  

 بموج  تعليمات ي دراا الوزير لهمه ال اية . 

تعااديالت املاااد  :  اكااما احاابحه ااامه املاااد   عااد ال ااا  ن ااها الساااب  واالستعاضااة عنااه 

وتاام اعاااد  تاارقيم املااواد ماان  2021لساانة  18بااالن  ال ااالي بموجاا  النظااام املعاادل رقاام 

 76( علاااااى التاااااوالي بموجااااا  النظاااااام املعااااادل رقااااام 14)( الاااااى 12( لت اااااب) مااااان )11( الاااااى )9)
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ي ااادر الاااوزير التعليماااات املتعلقاااة بتحدياااد بااادل املكا اااات الماااي ت ااارف العضاااا  اللجناااة 

وال باارا    وال ت اارف مكا ااات ال  ماان مااوةفص الااوزار  الاام  يشااارن فااي اجتمااا  اللجنااة 

 خارج اوقات الدوام الرسذي. اال اذا عقدت اجتماعها

 ي در الوزير التعليمات الالزمة لتنفيم احكام اما النظام .:13املاد  

تعاااديالت املااااد  :  اكاااما احااابحه اااامه املااااد   عاااد تعاااديلها بموجااا  النظاااام املعااادل رقااام  

 .2014لسنة  76وتم تعديلها بموج  النظام املعدل رقم  2021لسنة  18


