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التعليمات املالية ملعادلة الشهادات غري األردنية وتصديق الشهادات العلمية 
 0212لسنة  1رقم  اوالوثائق الصادرة عن مؤسسات  التعليم العايل وتعديالته

من قانون التعليم العايل والبحث العلمي  10من املادة  0صادر مبوجب الفقرة 
 0222لسنة  02وتعديالته رقم 

 

 (: 1المادة رقم )

التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير األردنية، وتصديق الشهادات تسمى هذه التعليمات )
العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي( ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة 

 الرسمية. 

 (: 2المادة رقم ) 

في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما  تورديكون للكلمات والعبارات التالية حيثما 
 لم تدل القرينة على غير ذلك:

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة:
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: 

 أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العــــــــــام:األمين 
 الشهـــــــــــــــــــــــــادات
 :العلمية والوثائق

الشهادات والوثائق العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي األردنية 
وغير األردنية التي ال تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة بعد 

 الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها.شهادة 
الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن معادلة الشهادات الصادرة عن  :وثيقة المعــــــــــــادلة

 مؤسسات التعليم العالي غير األردنية 
لجنة االعتراف بمؤسسات  التعليم العالي غير األردنية ومعادلة  :اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 شهاداتها. 
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 (: 3املادة رقم )

تستويفالوزارةبدالتماليةلقادراسةطلباتمعادلةالشهاداتغرياألردنيةوإصدار .أ

املتعلق الشهادات معادلة وعلىةوثائق للشهادات األكادميي املستوى حسب بها

 الوجهاآلتي:
1. ( الثالثة اجلامعية الدرجة وسبعونالدكتوراهشهادة مخسة : يعادهلا ما أو )

 (دينارًا.57دينارًا)
شهادةالدبلومالعاليوشهادةالدرجةاجلامعيةالثانية)املاجستري(أومايعادهلا .2

 (دينارًا.75)مخسوندينارًا)
دينارًا .3 ثالثون : يعادهلا ما أو )البكالوريوس( األوىل اجلامعية الدرجة شهادة

 (دينارًا.35)
الشهادةاجلامعيةاملتوسطةأوالدبلوماملتوسطنظامالثالثسنوات:مخسةعشر .4

 (دينارًا.17دينارًا)
(15الشهادةاجلامعيةاملتوسطةأوالدبلوماملتوسطنظامالسنتني:عشرةدنانري) .7

 دنانري.
 (دنانري.7الدبلوماملتوسطنظامالسنةالدراسيةالواحدة:مخسةدنانري) .6
 يستويفمبلغمخسةدنانريعنوثيقةاملعادلةباللغةاالجنليزية. .5
 ة.لادعصليةعنوثيقةاملنسخةإضافيةأمقابليستويفمبلغديناران .8
دراسةطلباالعرتاضعلىقراراللجنة)يستويفبدلاملثلملاورديفبنودهذه .9

 املادةأعالهوفقاملستوىاألكادمييللشهادة.
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،1،2،3إصداروثيقةمعادلة)بدلفاقد(:يستويفبدلاملثلملاورديفالبنود) .15

 وىاألكادمييللشهادة.(منهذهاملادةأعالهوفقاملست4،7،6
تستويفثالثةأمثالالبدالتالواردةيفبنودالفقرة)أ(منهذهاملادةأعالهمنغري .ب

 األردنيني.
 تستويفالوزارةالبدالتالتاليةمنمؤسساتالتعليمالعالي: .ج

كلبدل .1 عن دنانري مخسة الدورات متابعة وبدل تدريبية دورة عقد طلب

 متدرب.
 (دينارًاعنكلمتدربناجحيفالدورة.17ثيقةالنجاحيفالدورة)بدلإصدارو .2
التدريس .د هيئة بدلالتدقيقوالتصديقعلىشهاداتاخلربةألعضاء تستويفالوزارة

(عشريندينارًالغري25(دنانريعنكلشهادةلألردنيو)15مبلغعشرةدنانري)

األردني.

 

 (: 4املادة رقم )

 الوزارة األردنيةتستويف اجلامعية يف الثقافية )املكاتب هلا تابعة جهة أي (الرمسيةأو

عنها صورة أو أصلية بالتصديقعلىالشهادات،بدلتصديقأيشهادة/وثيقة واملخولة

البدالت هذه استيفاء ويتم األردني دنانريلغري وثالثة لألردني واحد أردني دينار مبلغ

طوابعتصديقشهاداتعلميةأوطابعوارداتبالقيمةبواسطةاآلالتالدامغةأوبإلصاق

الواردةيفهذهاملادة.
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 (: 5املادة رقم )

تلغى)التعليماتاملاليةملعادةالشهاداتغرياألردنية،وتصديقالشهاداتالعلميةوالوثائق

(وكافةالتعليماتاليت2555لسنة1الصادرةعنمؤسساتالتعليمالعاليوتعديالتهارقم

تتعارضمعأحكامهذهاملواد.





 بحث العلميوزير التعليم العالي وال

 عــــــاـــــــــيوليـــــــــد املأ.د. 



  

 




