المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نموذج طلب معادلة الشهادات
االسم االول ..................... :األب .......................... :الجد ................... :العائلة....................... :
/

201 /

الرقم الوطني لألردنيين.......................................... :

تاريخ تقديم الطلب :

البريد االلكتروني ..................................... :E-mail

الهاتف الخلوي.................................. :

المؤهالت العلمية
شهادة الثانوية العامة ............... :الفرع ............... :المعدل ......... :بلد التخرج .................. :عام التخرج......... :

الرقم

الدرجة العلمية

التخصص العام/الدقيق

جامعة التخرج

بلد التخرج

عام
االلتحاق

عام
التخرج

المدة
الدراسية
بالسنوات أو
عدد الساعات

.1
.2
.3
.4
.5
مالحظات مقدم الطلب............................................................................................................................... :
أسم مقدم الطلب (صاحب العالقة) ................................................................ :التوقيع ..................................... :
أسم وكيل صاحب الطلب بموجب وكالة خاصة .................................................. :التوقيع ..................................... :

قسم االعتراف:
اسم الجامعة

 ................................................-1بلد الدراسة ...................:معترف بها لدى الوزارة

نعم

ال

 .................................................-2بلد الدراسة ...................:معترف بها لدى الوزارة

نعم

ال

مالحظات قسم االعتراف ................................................................................................ .......................:
رقم المعاملة على النظام:

توقيع موظف االسـتالم:

توقيع موظف االرشـفة :

توقيع مدخل البيـانــات:

توقيع موظف قسم االعتراف:
التاريخ:

/

201 /

المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نموذج إثبات إقامة الطالب في بلد الدراسة
اسم مقدم الطلب ................................................................................................................... ............... :
اسم بلد الدراسة (الدولة) .................................................. :المدينة التي تقع فيها الجامعة/المعهد.......................... :

عدد
السفرات

تاريخ الدخول الى
بلد الدراسة
اليوم/الشهر/السنة
(ختم الدخول لبلد
الدراسة)

اسم ميناء العبور في
بلد الدراسة (مطار /
ميناء بحري/منطقة
حدود برية)

رقم
الصفحة
في جواز
السفر

تاريخ مغادرة بلد
الدراسة
اليوم/الشهر/السنة
(ختم الخروج من
بلد الدراسة)

اسم ميناء المغادرة
من بلد الدراسة
(مطار /ميناء
بحري/منطقة
حدود برية)

رقم
الصفحة
في جواز
السفر

مدة االقامة في بلد
الدراسة لكل سفرة
يوم

شهر

سنه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* اذا زادت السفرات عن ( )10رجاء تدوين المعلومات على نسخة ثانية من النموذج.
مالحظة :على الطالب ان يحضر جوازات السفر المستخدمة اثناء الدراسة وصور عنها ،وفي حالة عدم وجود جوازات السفر اثناء الدراسة تقديم
وثيقة تثبت االقامة وحركة سفره من والى بلد الدراسة (من مديرية االقامة والحدود في منطقة خلدا/خلف كازية العساف)
 ابراز بطاقة الجسور الخضراء مع احضار صورة عن احدهما (خريجي فلسطين)مالحظات هامة:
 .1الحاصلين على شهادات علمية من الواليات المتحدة االمريكية عليهم تصديقها من االمديست اوال ومن ثم مركز الوزارة
 .2الحاصلين على شهادات علمية من المملكة المتحدة عليهم تصديق شهاداتهم من المركز البريطاني اوال ومن ثم مركز الوزارة.
 .3يحق للطالب االعتراض على قرار لجنة المعادلة خالل مدة أقصاه ( )60يوما من تاريخ تبليغ القرار.
 .4احضار وكالة عدلية مصدقة حسب االصول في حال عدم تقديم الطلب من قبل صاحب العالقة.
إقرار :في حال تبين وان تقدمت بطلب معادلة لنفس الشهادة من قبلي او من قبل من ينوب عني فيعتبر هذا الطلب الغيا وال يحق لي استرداد
الرسوم (بدالت طلب المعادلة لذا أرجو معادلتها حسب أسس معادلة الشهادات غير االردنية واتحمل كامل المسؤولية القانونية واالدارية المترتبة
على بخالف ذلك  ،وأشهد أن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وعليه اوقع.
إقــــــــــــــــــرار
أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات التي قمت بتدوينها صحيحة ومطابقة لتواريخ االختام المثبتة في جواز /جوازات سفري ،وأتحمل كامل
المسؤولية القانونية واالدارية المترتبة علي بخالف ذلك.
اسم مقدم الطلب (صاحب الشهادة) .............................................. :

التوقيع ............................. :التاريخ201 /....../...... :

اسم وكيل صاحب الشهادة بموجب وكالة خاصة ........................................ :التوقيع .......................... :التاريخ201 /....../...... :
ألغــــــــــــراض اســـــــــتخدام القســـــم
المدقق األول
االسم
التوقيع

المدقق الثاني
االسم
التوقيع

الوثائق المطلوبة للمعادلة
الوثائق المطلوبة لكل الدرجات
 .1الثانوية العامة أو ما يعادلها
مصدقة حسب االصول.

 .2وثيقة تبين اختالف االسم في حال
وجود اختالف.

وثائق الدبلوم
المتوسط
 .1شهادة الدبلوم

 .1شهادة الدبلوم المتوسط

 .1شهادة الدبلوم المتوسط

 .1شهادة الدبلوم المتوسط +كشف

المتوسط مصدقة

+كشف المواد مصدقين حسب

+كشف المواد مصدقين حسب

المواد مصدقين حسب االصول في

(وثيقة الشامل)

كانت دراسته بالتجسير

كانت دراسته بالتجسير .

بالتجسير.

 .2شهادة البكالوريوس

 .2شهادة البكالوريوس مصدقة

 .2شهادة البكالوريوس مصدقة حسب

حسب االصول

 .2كشف مواد

الدبلوم مصدق حسب

وثائق البكالوريوس

وثائق الماجستير

االصول في حالة ان الطالب

مصدقة حسب االصول.

االصول في حالة ان الطالب

حسب االصول.

وثائق الدكتوراه

حالة ان الطالب كانت دراسته

االصول.

االصول.
 .3جواز السفر اثناء الدراسة والجواز

 .3كشف مواد البكالوريوس

 .3كشف مواد البكالوريوس

 .3كشف مواد البكالوريوس مصدق

الحالي أو كشف من مديرية االقامة

مصدق حسب االصول.

مصدق حسب االصول.

حسب االصول.

 .4شهادة الماجستير مصدقة

 .4شهادة الماجستير مصدقة حسب

حسب االصول.

االصول.

 .5كشوف المواد التي تم احتساب

 .5كشف مواد الماجستير مصدق

 .5كشف مواد الماجستير مصدق

ساعات منها في حال كان الطالب

حسب االصول.

حسب االصول.

 .6السنة التحضيرية في حال انه

 .6وثيقة تبين تاريخ التحاقه

 .6شهادة الدكتوراه مصدقة حسب

بالدراسة في حال كانت دراسة

االصول.

والحدود

 .4صورة شخصية

منتقال من جامعات اخرى.

درس في دولة لغة التدريس فيها غير

بحث وليس مواد.

العربية واالنجليزية

 .7ترجمة الشهادة والكشف في حال

 .7كشف مواد الدكتوراه مصدق حسب

انهما بلغة غير عربية او انجليزية

االصول.

مصدقة حسب االصول.
 .8وثيقة تبين التخصص الدقيق في

 .8وثيقة تبين تاريخ التحاقه بالدراسة

حال ان التخصص لم يتم ذكره في

في حال كانت دراسة بحث وليس مواد.

الشهادة او كشف المواد.

مالحظة :في حال انه تم معادلة درجة علمية أدنى أو ( درجات ) يستعاض عن الوثائق التي تسبق الدرجة العلمية االعلى بصورة عن مصدقة المعادلة للدرجة
االدنى أو (الدرجات).

الرســــــــــــوم المــــــــــالية
الرسوم بالدينار االردني

االردني برقم وطني أو جواز سفر أردني مؤقت

غير االردني

الدرجة العلمية

دبلوم متوسط ذو السنتان

10

30

دبلوم متوسط ذو الثالث سنوات

15

45

البكالوريوس

30

90

الدبلوم العالي والماجستير

50

150

الدكتوراه

75

225

هاتف5347671 :

فاكس5337616+ 5349079 :

الموقع االلكتروني للوزارةmohe@mohe.gov.jo :

