
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

التعليمات المالية العتماد مؤسسات التعليم العالي 

 الخاصة ومعادلة الشهادات وتصديقها
   



  التعليمات

 

 

٣٣٤  

  اد مؤسسات التعليم العالي الخاصةالتعليمات المالية �عتم
  ومعادلة الشھادات وتصديقھا

  )١٣(من المادة ) ب (ًصادرة استنادا الى الفقرة 
  ٢٠٠١لسنة ) ٤١(لعلمي رقم من قانون التعليم العالي والبحث ا

 

  

تسمى ھذه التعليمات، التعليمات المالية �عتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومعادلة  ):١(المادة 
  . ويعمل به من تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمية. الشھادات وتصديقھا

ت المعاني المخصصة لھا يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليما ):٢(المادة  
  : أدناه إ� إذا دلت القرينة على غير ذلك 

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:         الوزارة 

  .وزير التعليم العالي والبحث العلمي:         الوزير 

  .مدير عام مجلس ا�عتماد:         المدير العام 

  .تعليم العالي والبحث العلميأمين عام وزارة ال:         ا8مين العام 

مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي في ا8ردن � تقل مدة الدراسة بھا عن أربعة :         الكلية الجامعية 
سنوات دراسية أو ما يعادلھا بعد شھادة دراسة الثانوية العامة او ما يعادلھا،وتمنح الدرجة 

   .قول التخصصالجامعية ا8ولى على ا8قل في حقل واحد من ح

مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي في ا8ردن � تقل مدة الدراسة بھا :         كلية المجتمع المتوسطة 
عن سنة دراسية واحدة أو ما يعادلھا بعد شھادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلھا، وتمنح 

   .شھادة الدبلوم المتوسط

  ):٣(المادة  

  :ت التالية من مؤسسات التعليم العالي الخاصة تستوفي الوزارة البد�  .أ 

  : الجامعات الخاصة. ١        

دينار أو خمسة دنانير عن كل ) ١٠.٠٠٠(عشرة آ�ف : دراسة طلب ا�عتماد العام   .أ 
  .طالب مسجل في الجامعة أيھما أكثر

دينار لكل تخصص أو خمسة ) ٥.٠٠٠(خمسة آ�ف : دراسة طلب ا�عتماد الخاص   .ب 
  .ن كل طالب مسجل في الجامعة أيھما أكثردنانير ع

ًدينار سنويا أو دينارين عن كل ) ٥٠٠٠(خمسة آ�ف : متابعة تطبيق ا�عتماد العام   .ج 
  .طالب مسجل في الجامعة أيھما أكثر

ًمتابعة تطبيق معايير ا�عتماد الخاص عن كل تخصص معتمد اعتمادا خاصا في   .د  ً
 أو دينارين عن كل طالب مسجل في ًدينار سنويا) ٣٠٠٠(ثGثة آ�ف :الجامعة 

  .التخصص أيھما أكثر

دينار عن كل طالب مسجل : بدل إشراف أكاديمي وتربوي والفني وا�داري والمالي  .ه 
  .في الجامعة

  .بدل طلب عقد دورة تدريبية وبدل متابعة الدورات خمسة دنانير عن كل متدرب  .و 

  .دينار عن كل متدرب ناجح في الدورة) ١٥(بدل إصدار وثيقة النجاح في الدورة   .ز 

  :الكلية الجامعية الخاصة . ٢        

دينار أو خمسة دنانير عن كل ) ٣٠٠٠(ثGثة آ�ف : دراسة طلب ا�عتماد العام   .أ 
  .طالب مسجل في الكلية الجامعية الخاصة أيھما أكثر

دينار لكل تخصص في الكلية ) ٣٠٠٠(ثة آ�فثG:دراسة طلب ا�عتماد الخاص   .ب 
  .الجامعية المتوسطة

ًدينار سنويا أو ثGثة دنانير عن ) ٢٠٠٠(ألفي : متابعة تطبيق معايير ا�عتماد العام   .ج 
  .كل طالب مسجل في الكلية أيھما أكثر

ًمتابعة تطبيق معايير ا�عتماد الخاص عن كل تخصص معتمد اعتمادا خاصا ألفي   .د  ً
  .ًنار سنويا أو دينارين عن كل طالب مسجل أيھما أكثردي) ٢٠٠٠(
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٣٣٥  

  : كلية المجتمع المتوسطة.٣          

دينار أو ثGثة دنانير عن كل ) ١٥٠٠(دراسة طلب ا�عتماد العام ألف وخمسمائة   .أ 
  .طالب مسجل في كلية المجتمع في كلية المجتمع المتوسطة أيھما أكثر

ًص معتمد اعتمادا خاصا دراسة طلب ا�عتماد الخاص عن كل تخص  .ب  ً
ًدينار سنويا أو دينارين عن كل طالب مسجل في التخصص أيھما ) ٥٠٠(خمسمائة

  .أكثر

 عن كل -----ًدينار سنويا أو ) ١٠٠٠(ألف : متابعة تطبيق معايير ا�عتماد العام   .ج 
  .طالب مسجل في التخصص أيھما أكثر

دينار ) ٥٠٠(ئة متابعة تطبيق ا�عتماد الخاص عن كل تخصص معتمد خمسما  .د 
 .ًسنويا أو ثGثة دنانير عن كل طالب مسجل في التخصص أيھما أكثر

  

تستوفي الوزارة عن كل طالب زائد فوق الطاقة ا�ستيعابية المحددة والمقررة لكل تخصص   .ب 
  .غرامة مالية تساوي ضعف الرسوم الدراسية للطالب 

  :ة طلب معادلة الشھادات تستوفي الوزارة البد�ت اOتية لقاء دراس ):٤(المادة  

  .دينار ) ٣٠(شھادة الدكتوراه  �

  .دينار ) ١٥(شھادة الماجستير والدبلوم العالي  �

  .دنانير )١٠(شھادة البكالوريوس  �

  .دنانير ) ٥(شھادة الدبلوم المتوسط  �

  .دنانير) ١٠(دراسة طلب ا�عتراض على معادلة الشھادة عشرة  �

ة أخرى مخولة بالتصديق على الشھادات بدل تصديق أي شھادة تستوفي الوزارة أو أي جھ ):٥(المادة  
ًسبعمائة وخمسون فلسا ويجوز استيفاء ھذه البد�ت بواسطة ) ٧٥٠(أو صورة عنھا مبلغ 

  .ا�Oت الدامغة أو أية طريقة أخرى بموافقة وزير المالية

  .تلغى أية تعليمات أو قرارات تتعارض مع أحكام ھذه المواد ):٦(المادة  

   

   

  


