دليل الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة الخارجية
في

وزارة التربية والتعليم
7102

الخدمة

رقم
الصفحة
4

.1

تسجيل الطلبة في الصف األول األساسي.

.7

قبول الطلبة القادمين من الخارج /يحملون وثائق مدرسية مصدقة.

5

.3

قبول الطلبة القادمين من الخارج  /لم يحضروا الوثائق المدرسية المصدقة.

6

.4

تحديد الصفوف ومعادلة الشهادات المدرسية للطلبة القادمين من الدول األجنبية والمدارس األجنبية في الدول
العربية للدراسة في مدارس المملكة.
تصحيح األسماء المخطوءة في جداول العالمات.

8
9

.6

تقديم موعد االمتحان المدرسي ألسباب السفر.

01

.2

نقل طلبة المرحلة الثانوية ) الصف الثاني ثانوي( بين المدارس.
إصدار الوثائق المتعلقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة :الشهادات ،كشوف العالمات وثائق اإلعدادية
وامتحان القبول للمرحلة الثانوية باللغتين العربية واالنجليزية.
مصادقة الوثائق المدرسية الصادرة عن مؤسسات تعليمية أردنية (ماعدا وثائق الثانوية العامة).

00

.11

مصادقة صور وثائق الثانوية العامة العربية او األجنبية.

04

.11

مصادقة صور وثائق الثانوية العامة.

05

.11

الحصول على شهادة تفوق رياضي.

06

.03

الحصول على شهادة تفوق فني.

.04

الحصول على ترشيح بعثة كشافة ومرشدات للجامعات الحكوميـــة.

02
18

.11

اجراءات معاملة انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة بعد نهاية المرحلة األساسية إلى
الصف األول الثانوي (األكاديمي والمهني).

19

.11

الحصول على الوثائق العلمية لطلبة الدراسة غير النظامية (دراسة المنازل).
عودة الطالب إلى المدرسة بعد االنقطاع.
الموافقة على طلب فتح مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.
معادلة الشهادات األجنبية وفق األنظمة والتعليمات واألسس الخاصة بذلك.
الحصول على الوثائق العلمية لطلبة المدارس المغلقة وغير القائمة حاليا.

11

.11

المركز المعتمدة لوزارة التربية والتعليم.
تصديق الوثائق العلمية من ا

11

.11

تصديق شهادة الخبرة من المدارس الخاصة

11

.12

تأسيس وترخيص المدارس الخاصة  /رياض األطفال  /المراكز الثقافية.

11

.12

اصدار الرخص السنوية الول مرة للمدارس الخاصة  /رياض األطفال  /المراكز الثقافية.

21

.11

نقل الموقع للمؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس خاصة – رياض أطفال – مراكز ثقافية).

30

.11

اضافة طابق لمبنى المدرسة.

22

.5

.8
.9

.11
.18
.19
.11

07
03

11
11
12
12

2

.11

استحداث شعب صفية للمدارس  /رياض األطفال.

22

.18

نقل الملكية.

21

.19

انسحاب شريك أو إضافة شريك .

21

.21

تغيير اسم تجاري.

21

.21

اعتماد عالمة تجارية.

28

.21

اعتماد برنامج أجنبي.

29

.22

الموافقة على مناهج الدورات.

21

3

تسجيل الطلبة في الصف األول األساسي
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

األطفال األردنيين الذين بلغوا السن التي تؤهلهم لدخول المدرسة.
كافة المدارس الحكومية والخاصة.
 يتم قبول الطلبة في الصف األول األساسي في المدارس الحكومية والخاصة
حسب تعليمات رقم ( )4قبول وتسجيل الطلبة للصف األول األساسي لسنة 7102
لكافة المدارس في بداية كل عام دراسي.
الوثائق المطلوبة لألردنيين
 شهادة والدة صادرة عن دائرة األحوال المدنية والجوازات أو صورة مصدقة
عنها.
 بطاقة تطعيم الطالب األصلية.
 وثيقة الكشف الطبي صادرة من مركز صحي معتمد؛ على أن يتم الكشف الطبي
قبل بدء العام الدراسي.
الوثائق المطلوبة غير األردنيين
 شهادة والدة مصدقة وفق االصول.
 بطاقة تطعيم الطالب األصلية
 وثيقة الكشف الطبي صادرة من مركز صحي معتمد؛ على أن يتم الكشف الطبي
قبل بدء العام الدراسي.
 الوثائق القانونية المطلوبة بموجب أحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب الساري
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ،والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء ،
والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية.
 تسليم األوراق الثبوتية للموظف المعني في المدرسة المراد التسجيل فيها.
 تدقيقها وتوثيقها في إدارة المدرسة.
 تسجيل الطالب في سجل الصف األول األساسي.
(وزارة الصحة)
ال يوجد.
 01دقائق.

4

قبول الطلبة القادمين من الخارج /يحملون وثائق مدرسية مصدقة
الفئات المستفيدة من الخدمة

أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

الطلبة القادمون من خارج األردن (أردنيون وغير أردنيون)ويحملون وثائق مصدقة من
دول عربية والدارسين للبرامج التعليمية األجنبية أو العربية.
 قسمي التعليم العام واالمتحانات واالختبارات  /مديريات التربية والتعليم للشهاداتالعربية.
 قسمي التوثيق والتصديق وشؤون الطلبة  /إدارة التعليم الخاص للشهادات العربية قسم النتائج المدرسية  /إدارة اإلمتحانات واإلختبارات وقسم شؤون الطلبة  /إدارةالتعليم الخاص وقسم التعليم العام /مديريات التربية والتعليم للشهادات األجنبية
 لإللتحاق في المدارس الحكومية داخل وخارج العاصمة عمان والخاصة خارج
العاصمة عمان :
 تصديق األوراق الثبوتية في قسم االمتحانات واالختبارات /مديريات التربية والتعليمللطلبة الحاصلين على وثائق مصدقة من دول عربية أو غير عربية  /منهاج عربي .
 معادلة الشهادات الصادرة عن الدول العربية واإلسالمية حسب السلم التعليميالمعتمد في قسم االمتحانات واالختبارات في المديريات للطلبة الحاصلين على وثائق
مصدقة من دول عربية أو غير عربية  /منهاج عربي .
 إحضار ورقة قبول من المدرسة التي يرغب الطالب اإللتحاق بها لاللتحاق في المدارس الخاصة داخل العاصمة عمان:
 نفس شروط الحصول على الخدمة السابقة ولكن اإلجراء يتم في قسم التوثيقوالتصديق/إدارة التعليم الخاص
 الخدمة تقدم بإدارة التعليم الخاص فقط للطلبة من الصف الثاني األساسي ولغاية العاشراألساسي (البرنامج الوطني) فقط ولغاية الصف الثاني عشر  /البرامج األجنبية
 معادلة وتصديق األوراق الثبوتية في إدارة االمتحانات واالختبارات  /قسم معادلة
الشهادات  /جبل اللويبدة للطلبة الحاصلين على وثائق مصدقة من دول أجنبية أو
عربية/برامج أجنبية .
 صورة عن جواز السفر يبين دخول الطالب لألردن.
 شهادة مدرسية مصدقة من البلد القادم منها من الجهات الرسمية التالية ( وزارة
التربية والتعليم ،ووزارة الخارجية والسفارة األردنية /المستشار الثقافي األردني)
 الوثائق القانونية المطلوبة بموجب أحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب الساري
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه  ،والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء ،
والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية للطلبة غير األردنيين .
 قبول من المدرسة التي يرغب الطالب االلتحاق بها.
 لاللتحاق في المدارس الحكومية داخل وخارج العاصمة عمان والخاصة خارج
العاصمة عمان:
 مراجعة قسم اإلمتحانات واالختبارات /مديريات التربية والتعليم لمعادلة الشهادة
حسب السلم التعليمي للدول العربية واإلسالمية.
 مراجعة قسم التعليم العام مع الوثائق المطلوبة .
 يقوم الموظف بالتدقيق على األوراق والوثائق .

5

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

 إصدار كتاب قبول بموجب الشهادات المدرسية المصدقة حسب األصول أو
بموجب كتاب إدارة اإلمتحانات واإلختبارات حسب التعليمات .
 توقيع الكتاب من المدير المختص .
 تصدير الكتاب من الديوان .
 إرسال نسخة من الكتاب إلى المدرسة .
 بالنسبة لاللتحاق بالمدارس الخاصة داخل العاصمة عمان نفس اإلجراءات السابقة
ولكن في قسمي التوثيق والتصديق و قسم شؤون الطلبة /إدارة التعليم الخاص
 وزارة الخارجية.
 سفارة الدولة القادم منها الطالب.
ً
مالحظة( :للوزارة الحق بمخاطبة تلك الجهات للتأكد من صحة الوثائق العلمية الحقا).
 011قرش
 01دقائق.

قبول الطلبة القادمين من الخارج  /لم يحضروا الوثائق المدرسية المصدقة
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

الطلبة القادمين من الخارج الذين تعذر إبراز وثائقهم المدرسية المصدقة.
قسم التعليم العام  /مديريات التربية والتعليم.
 قسم شؤون الطلبة/إدارة التعليم الخاص
إحضار ورقة قبول من المدرسة التي يرغب الطالب باإللتحاق بها .
 -إحضار جواز السفر للطالب األردني . -إحضار جواز السفر للطالب غير األردني و الوثائق القانونية المطلوبة بموجب أحكامقانون اإلقامة وشؤون األجانب الساري واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ،
والبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء  ،والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة
الداخلية للطلبة غير األردنيين .
 --الخدمة تقدم بإدارة التعليم الخاص فقط للطلبة من الصف الثاني األساسي ولغايةالعاشر األساسي (البرنامج الوطني)فقط ولغاية الصف الثاني عشر  /البرامج األجنبية
 صورة عن جواز سفر الطالب (صفحة الطالب وتاريخ دخول المملكة) مع
الجواز األصلي للطالب األردني .
 صورة عن جواز سفر الطالب (صفحة الطالب وتاريخ دخول المملكة ) مع
الجواز األصلي و الوثائق القانونية المطلوبة بموجب أحكام قانون اإلقامة
وشؤون األجانب الساري واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه  ،والبالغات
الصادرة عن رئاسة الوزراء  ،والتعليمات والتعاميم الصادرة عن وزارة
الداخلية للطلبة غير األردنيين .
 قبول من المدرسة التي يرغب الطالب باإللتحاق بها .

6

إجراءات تقديم الخدمة

 لإللتحاق في المدارس الحكومية داخل وخارج العاصمة عمان والخاصة خارج
العاصمة عمان :
 مراجعة قسم التعليم العام في المديرية مع الوثائق المطلوبة
 كتابة إستدعاء من قبل ولي األمر
 يقوم الموظف بالتدقيق على األوراق وجواز السفر األصلي .
 إصدار كتاب قبول بمهلة حسب أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين
وإنتقالهم.
 توقيع الكتاب من المدير المختص .
 تصدير الكتاب من الديوان .
 إرسال نسخة من الكتاب إلى المدرسة .
بالنسبة لاللتحاق بالمدارس الخاصة داخل العاصمة عمان نفس اإلجراءات السابقة
ولكن في قسم شؤون الطلبة في إدارة التعليم الخاص
ال يوجد.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت إنجاز الخدمة

20دقيقة.

7

تحديد الصفوف ومعادلة الشهادات المدرسية للطلبة القادمين من الدول األجنبية والمدارس األجنبية في الدول العربية للدراسة
في مدارس المملكة
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

الطلبة القادمين من الدول األجنبية والمدارس األجنبية في الدول العربية دون
الصف التوجيهي (الثاني ثانوي).
إدارة اإلمتحانات واالختبارات /جبل اللويبدة.

 أن يكون ناجح في أخر شهادة يقدمها.
 أن ال يزيد عمر الطالب عن 3سنوات عن أعمار طالب الصف الذي يرغب
شروط الحصول على الخدمة
االلتحاق به وإال يحول إلى دراسة غير نظامية بالنسبة للمسار العربي.
 أن ال يزيد عمر الطالب عن  4سنوات عن أعمار طالب الصف الذي يرغب
االلتحاق به بالنسبة للمسار األجنبي.
 الشهادات المدرسية للطالب وتكون مصدقة من:
 وزارة التربية والتعليم في البلد الذي صدرت عنه الشهادة. وزارة خارجية البلد. السفارة األردنية أو المستشار الثقافي األردني في البلد نفسه. وزارة الخارجية األردنية ،في حال كانت الشهادات غير مصدقةم ن المستشار الثقافي األردني.
(الشهادة مترجمة بإحدى اللغتين ( العربية أو االنجليزية إذا كانت
الوثائق المطلوبة
الشهادة بغير هاتين اللغتين وتصدق وفقا لما ورد في البند السابق).
 بالنسبة للطلبة الذين يرغبون بدراسة البرامج األجنبية للصف ما بعد العاشر يتم
إحضار قبول من المدرسة التي يرغبون الدراسة فيها مبين فيه الصف واسم
البرنامج األجنبي الذي سيدرسونه.
 صورة عن دفتر العائلة أو شهادة الميالد مصدقة في األحوال المدنية أو جواز
السفــــــر (لغير األردني).
 تصديق الشهادة في قسم التصديق.
 تعبئة طلب تحديد(مستوى/صف) في قسم النتائج المدرسية.
 إرفاق صورة عن الشهادة مع الطلب ،إضافة إلى ورقة القبول وشهادة الميالد أو
جواز السفر (لغير األردني).
 تقديم الطلب والوثائق لقسم النتائج المدرسية للنظر في السلم التعليمي وإصدار
كتاب بتحديد الصف وتوقيعه في القسم.
إجراءات تقديم الخدمة
 التوجه إلى مدير االمتحانات لتوقيع كتاب التحديد.
 التوجه إلى الديوان لختم الطلب.
 يسلم المراجع معاملته إلى الديوان ألخذ رقم صادر ويستلم الكتاب مع الشهادات
األصلية.
 يسلم المراجع الكتاب للمديرية التي تتبع للمدرسة التي سيلتحق بها.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة اليوجد.
اليوجد رسوم على المعادلة وتحديد الصف 011(/.فلس) لكل وثيقة للتصديق.
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

( )01دقيقة.
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تصحيح األسماء المخطوءة في جداول العالمات
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

 الطلبة التي وردت أخطاء في أسماءهم عن طريق المدارس.
 المواطنين الحاصلين على قرار تعديل وتغيير على أسماءهم.
قسم االمتحانات واالختبارات/مديريات التربية والتعليم في المملكة.
 قسم التوثيق والتصديق/إدارة التعليم الخاص.
قرار بتصحيح االسم من المحكمة.
 كتاب رسمي من المدرسة.
 صورة مصدقة عن قرار المحكمة بتصحيح االسم.
 صورة مصدقة عن دفتر العائلة باالسم الجديد.
 صورة مصدقة عن شهادة الوالدة باالسم الجديد.
 صورة مصدقة عن جواز السفر باالسم الجديد للطلبة غير االردنيين وكتاب من
السفارة حسب جنسية الطالب.
 مراجعة قسم االمتحانات واالختبارات وتقديم الوثائق المطلوبة لتصحيح االسم.
 يقوم موظف قسم االمتحانات بتدقيق الوثائق والتأكد من اكتمالها.
 إجراء التصحيح الالزم على الجداول في قسم االمتحانات.
 مخاطبة مدير المدرسة المعنية بالموافقة على التعديل.
 يقوم مدير المدرسة المعني بتصحيح االسم على الجداول المدرسية حسب موافقة
قسم االمتحانات.
ال يوجد.
ال يوجد.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
 01دقيقة.
وقت انجاز الخدمة
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تقديم موعد االمتحان المدرسي ألسباب السفر
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

الطلبة الذين تقتضي مصالح ذويهم السفر.
كافة مديريات التربية التعليم /قسم االمتحانات واالختبارات.
 قسم التوثيق والتصديق/ادارة التعليم الخاص.
 أن ال تزيد فترة تقديم الموعد عن أربع أسابيع من موعد بدء امتحانات نهايةالفصل الدراسي فقط لغايات السفر حسب تعليمات أسس قبول الطلبة األردنيين
وغير األردنيين وانتقالهم وان تكون مرة واحدة في العام الدراسي
 حضور ولي األمر . صورة عن إثبات السفر مثل ( تذكرة السفر ،إقامة إذا كان السفر لتجديدها . برناااامم امتحاناااات معاااد مااان قباااال المدرساااة مو ااا فيااا بااادء ونهايااااةاالمتحانات .
 تقديم االمتحانات في المدارس الحكومية داخل وخارج العاصمة عمان والخاصة
خارج العاصمة عمان :
 تقاااااديم اساااااتدعاء فاااااي قسااااام االمتحاناااااات واالختباااااارات /ماااااديريات التربياااااة
والتعلااايم يحااادد فيااا فتااارة بداياااة ونهاياااة تقاااديم موعاااد االمتحاااان مااان قبااال ولاااي
أمر الطالب مع الوثائق المطلوبة.
 تدقيق الوثائق من قبل الموظف المعني.
 إصدار كتاب موجة إلدارة المدرسة.
 توقيع الكتاب من مدير التربية أو من ينيب .
 تصدير الكتاب من ديوان المديرية.
 تسليم الكتاب للمراجع.
 بالنساااابة لتقااااديم االمتحانااااات فااااي الماااادارس الخاصااااة داخاااال العاصاااامة عمااااان
نفاااس اإلجاااراءات الساااابقة ولكااان فاااي قسااام التوثياااق والتصاااديق فاااي إدارة التعلااايم
الخاص
ال يوجد.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة

ال يوجد.

وقت انجاز الخدمة

 01دقيقة.
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نقل طلبة المرحلة الثانوية ) الصف الثاني ثانوي( بين المدارس
الفئات المستفيدة من الخدمة

أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة
التأكد من المديرية

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الطلبة النظاميين الذين انهوا الصف االول الثانوي بنجاح في مساري التعليم الثانوي
الشااااااااماال االكاااديمي والمهني وفروعهمااا والراغبين بااالنقال بين الماادارس الحكوميااة
والخاصة والثقافة العسكرية حسب االسس المعتمدة لهذه الغاية .
 المدرسة .
 ماااديريات التربياااة والتعلااايم (قسااام التخطااايط الترباااوي لغاياااات التااادقيق علاااى
المسااااار التعليمااااي الااااذي خصااااص للطالااااب و قساااام االمتحانااااات واالختبااااارات
لغايات التصديق حسب االسس المعتمده للعام الدراسي)
 أن يكااااون الطالااااب قااااد أنهااااى متطلبااااات النجاااااح فااااي الصااااف االول الثااااانوي
بنجاح في مساري التعليم الثانوي الشامل االكاديمي والمهني وفروعهما .
 مالحظااااة( :يااااتم احتساااااب الطالااااب ونتائجااااه الدراسااااية فااااي التااااوجيهي علااااى
المديرية التي انتقل منها).
 ورقة قبول مصدقة من المدرسة المراد االنتقال اليها مع مراعاة وجود المسار
التعليمي في المدرسة .
 شهادة انتقال الطلبة من المدرسة التي يرغب الطالب االنتقال منها مصدقة حسب
االصول.
 ملف الطالب ويحتوي على جميع االوراق الثبوتية
 مراجعة قسم االمتحانات واالختبارات في مديرية التربية والتعليم التابعة لها
المدرسة المنقول اليها الطالب لتصديق ورقة القبول .
 مراجعة قسم التخطيط التربوي في المديرية المنقول منها لغايات التدقيق على المسار
التعليمي الذي خصص للطالب واعتماد شهادة االنتقال .
 مراجعة قسم االمتحانات واالختبارات في المديرية المنقول منها الطالب لغايات
التصديق على شهادة االنتقال وإصدار كتاب رسمي موقع من المدير المختص
او مدير التربية والتعليم موجه لمدير التربية التي سينقل إليها الطالب وتزويد
ادارة االمتحانات واالختبارات العامة وملف الطالب بنسخة منه الحتساب نتيجة
الطالب على المدرسة المنقول منها حسب االسس المعتمده للعام الدراسي .
الثقافة العسكرية

( )01دقيقة.
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إصدار الوثائق المتعلقة بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وهي :الشهادات ،كشوف العالمات ،وثائق اإلعدادية وامتحان
القبول للمرحلة الثانوية
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

الطلبة الحاصلين على شهادات توجيهي  ،إعدادي ،كفاءة ،مترك قديم.
إدارة االمتحانات واالختبارات /اللويبدة.
ال يوجد.
إثبات الرقم الوطني /الهوية الشخصية أو دفتر عائلة.
 الحصول على النموذج الخاص بالوثيقة المطلوبة من قسم االمتحانات.
 تعبئته بالمعلومات المطلوبة وتسليمه للموظف المعني.
 إصدار أمر قبض بالرسوم المطلوبة.
 دفع الرسوم المقررة في غرفة المحاسبة واستالم الوصل.
 تسااااليم الوصاااال للموظااااف فااااي قساااام االمتحانااااات وإتبااااا إرشااااادات الموظااااف
لمراجعة المكتب المعني بإنجاز المعاملة حسب الفر .
 استالم الشهادة أو الوثيقة.
اليوجد.
) ديناران( كشف عالمات باللغتين العربية ،أو اإلنجليزية.
 )4( دنانير شهادة الدراسة الثانوية العامة «بدل ضائع».
 )2( دنانير شهادة الدراسة الثانوية العامة «الكرتونة بدل تالف».
 )1( دنانير ترجمة شهادة الدراسة الثانوية العامة إلى اللغة اإلنجليزية.
 ( دينار) وثيقة لمن يهمه األمر (ثانوي ،إعدادي) أو أية وثيقة أخرى.
( ديناااااران) مصاااادقة امتحااااان الشااااهادة اإلعداديااااة العامااااة (المتاااارك) ،وامتحااااان
القبول للمرحلة الثانوية.
 )4( دنانير شهادة الكفاءة المدرسية.
 )3( دنانير شهادة المترك القديم /من سنة  0601وما دون.
 01دقيقة.
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مصادقة الوثائق المدرسية الصادرة عن مؤسسات تعليمية أردنية (ماعدا وثائق الثانوية العامة)
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

جميع الطلبة في األردن دون المرحلة الثانوية العامة.
 ادارة التعليم الخاص/قسم التوثيق والتصديق
إحضار الوثيقة األصلية.
الوثيقة األصلية والنسخ المطلوب المصادقة عليها.
 تسااليم الوثيقااة األصاالية والصااور إلااى كاتااب التصااديق للتأكااد ماان كااون الوثيقااة
تحماااال خااااتم المدرسااااة ومديريااااة التربيااااة أو الساااالطة التعليميااااة المشاااارفة ويتأكااااد
من وجود التواقيع على األختام ،والتأكد من أن األصل مطابق للصور.
 خااااتم الوثيقااااة بخااااتم (الخاااااتم الرساااامي والتوقيااااع صااااحيحان) بالنساااابة لألصاااال,
والتوقيع عليها.
 ختم الصورة بختم |(صورة طبق األصل) والتوقيع عليها.
 تحويل المراجع إلى المحاسب الستيفاء الرسوم ودمغ الوثيقة.
 تحوياااال المراجااااع إلااااى رئاااايس قساااام التصااااديق أو المفااااوض بااااالتوقيع للتاااادقيق
والتوقيع
 تسليم الوثيقة للمراجع.
ال يوجد.
 01قرش للنسخة الواحدة.
( )01دقيقة.
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مصادقة صور وثائق الثانوية العامة العربية أو األجنبية
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العربية أو األجنبية
 إدارة االمتحانات واالختبارات في اللويبدة.
 كافة المديريات في المحافظات.
إحضار الوثيقة األصلية.
الوثيقة األصلية والنسخ المطلوب المصادقة عليها.
 تسليم الوثيقة األصلية والصور إلى كاتب التصديق والتأكد من أن األصل مطابقة
للصور وصحة الختم.
 ختم األصل بختم (الخاتم والتوقيع صحيحان)والتوقيع عليها.
 ختم الصورة بختم |(صورة طبق األصل) والتوقيع عليها.
 تحويل المراجع إلى المحاسب الستيفاء الرسوم ودمغ الوثيقة.
 تحويل المراجع إلى رئيس قسم التصديق للتدقيق والتوقيع.
 تسليم الوثيقة للمراجع.
ال يوجد
 01قرش للنسخة الواحدة
( )01دقيقة.
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مصادقة صور وثائق الثانوية العامة
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة األردنية.
 إدارة االمتحانات واالختبارات في اللويبدة.
 كافة المديريات في المحافظات.
إحضار الوثيقة األصلية.
الوثيقة األصلية والنسخ المطلوب المصادقة عليها.
 تسليم الوثيقة األصلية والصور إلى كاتب التصديق والتأكد من أن األصل مطابق
للصور.
 ختم الصورة بختم (صورة طبق األصل) والتوقيع عليها.
 تحويل المراجع إلى المحاسب الستيفاء الرسوم ودمغ الوثيقة.
 تحويل المراجع إلى رئيس قسم التصديق أو المفوض بالتوقيع للتدقيق والتوقيع.
 تسليم الوثيقة للمراجع.
مالحظة( :وثائق الثانوية العامة األصلية ليست بحاجة إلى ختم)
ال يوجد.
 01قرش للنسخة الواحدة.
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الحصول على شهادة تفوق رياضي
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 الطلباااة الحاصااالين علاااى مركاااز متقااادم رياضااايا ً علاااى مساااتوى المديرياااة
واإلقليم والوزارة.
قسم الرياضة المدرسية /مديريات التربية والتعليم في المملكة.
 أن يكون حاصل على المركز األول على مستوى المديرية.
 أن يكون حاصل على المركز األول على مستوى اإلقليم.
 أن يكون حاصل على مركز أول ،ثاني  ،ثالث على مستوى الوزارة.
كشف يثبت مشاركة الطالب في البطوالت من المديرية أو من المدرسة
 مراجعة قسم الرياضة المدرسية.
 يقاااااوم الموظاااااف فاااااي القسااااام بالتأكاااااد مااااان مشااااااركة الطالاااااب فاااااي النشااااااط
الرياضي.
 يقوم الموظف بطباعة الشهادة.
 تحويل الشهادة إلى رئيس قسم الرياضة المدرسية لتوقيعها.
 توقيع الشهادة من مدير التربية أو من ينيبه.
 توقيع الشهادة من الوزارة إذا تم تنظيم البطولة في الوزارة نفسها
 إعطاء الشهادة رقم صادر من الديوان.
 تسليم الشهادة للمراجع.
االتحاد األردني للنشاطات المدرسية.
ال يوجد.
 01دقائق.

16

الحصول على شهادة تفوق فني

الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة

الطلباااة الحاصااالين علاااى مركااااز متقااادم فنياااا ً علااااى مساااتوى المديرياااة واإلقلاااايم
والوزارة.
قسم النشاطات التربوية/مديريات التربية والتعليم في المملكة.
 أن يكون حاصل على المركز األول على مستوى المديرية.
 أن يكون حاصل على المركز األول على مستوى اإلقليم.
 أن يكون حاصل على مركز أول ،ثاني  ،ثالث على مستوى الوزارة.
ال يوجد.
 مراجعة قسم النشاطات التربوية .
 يقوم الموظف في القسم بالتأكد من مشاركة الطالب في النشاط الفني.
 يقوم الموظف بطباعة الشهادة.
 تحويل الشهادة إلى رئيس قسم النشاطات لتوقيعها.
 توقيع الشهادة من مدير التربية أو من ينيبه.
 إعطاء الشهادة رقم صادر من الديوان.
 تسليم الشهادة للمراجع.
ال يوجد.
ال يوجد.
 01دقائق.
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الحصول على ترشيح بعثة كشافة ومرشدات
للجامعات الحكوميـــة
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الطلبة المشتركون في الكشافة المدرسية من الصف السابع إلى التوجيهي (الثانوية
العامة).
قسم النشاطات التربوية/مديريات التربية والتعليم في المملكة.
 أن يكاااون مضاااى علاااى اشاااتراكه مااادة ال تقااال عااان خماااس سااانوات مااان بينهاااا
الصفان األول ثانوي والثاني ثانوي.
 أن يكون حاصل على شهادة تفوق أثناء اشتراكه بالكشافة.
 إذا كاااان احاااد الوالااادين قاااد سااابق لاااه المشااااركة فاااي الحركاااة الكشااافية (تحساااب
نقطة واحدة عن كل سنة خدمة).
 كتااااب مااان المدرساااة يثبااات أن الطالب/الطالباااة كاااان منتسااابا ً للحركاااة الكشااافية
أو اإلرشااااادية مصاااادقة حسااااب األصااااول ماااان المدرسااااة ومديريااااة التربيااااة
التابعة.
 صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة.
 إثباااات قباااول فاااي إحااادى الجامعاااات الرسااامية علاااى ان ال تكاااون علاااى حسااااب
التعليم المسائي أو الموازي (هوية جامعية).
 مراجعة قسم النشاطات التربوية وتعبئة نموذج الترشيح للبعثة.
 يقاااوم موظاااف النشااااطات التربوياااة بتااادقيق المعاملاااة والتأكاااد مااان الساااجالت
باااأن الطالاااب تنطباااق علياااه شاااروط البعثاااة(أن الطالاااب حصااال علاااى اكبااار نقااااط
على مستوى المديرية).
 تحويل المعاملة إلى رئيس القسم للتنسيب على المعاملة.
 توقيع كتاب من مدير التربية أو من ينيبه بالموافقة على البعثة.
 إعطااااااء الكتااااااب رقااااام صاااااادر وإرسااااااله إلاااااى وزارة التربياااااة لتثبيتاااااه فاااااي
السجالت لديها.
 إرساااال الكتااااب إلاااى جمعياااة الكشاااافة والمرشااادات األردنياااة للموافقاااة وتوجياااه
كتاب للجامعات الحكومية.
جمعية الكشافة والمرشدات األردنية(إلرسال كتاب للجامعات الحكومية).
ال يوجد.
 71دقيقة من لحظة تقديم الخدمة ولغاية إرسال الكتاب إلى وزارة التربية والتعليم.
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اجراءات معاملة انتقال الطلبة بين المدارس الحكومية والخاصة بعد نهاية المرحلة األساسية إلى الصف األول الثانوي
(األكاديمي والمهني)
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة
التأكد من المديرية

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة

الطلبة النظاميين الذين انهوا الصف العاشر االساسي بنجاح والراغبين بالنقل بين
المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية .
 مديريات التربية والتعليم ( قسم التخطيط التربوي لغايات التدقيق على المسار
التعليمي الذي خصص للطالب و قسم االمتحانات واالختبارات لغايات التصديق
حسب االسس المعتمده للعام الدراسي) .
أن يكون الطالب قد أنهى متطلبات النجاح في الصف العاشر االساسي ووز على
مساري التعليم الثانوي الشامل االكاديمي والمهني وفروعهما
 ورقة قبول من المدرسة المراد االنتقال اليها مع مراعاة وجود المسار التعليمي الذي
صنف اليه الطالب في المدرسة .
 شهادة انتقال الطلبة من المدرسة التي يرغب الطالب االنتقال منها.
 ملف الطالب ويحتوي على ورقة التخصيص موقعة ومختومة حسب االصول
(المسار الذي صنف اليه الطالب من قسم التخطيط التربوي ).
 مراجعة قسم التخطيط التربوي في المديرية المنقول منها لغايات التدقيق على المسار
التعليمي الذي خصص للطالب .
 مراجعة قسم االمتحانات واالختبارات لغايات التصديق حسب االسس المعتمده للعام
الدراسي .
 مراجعة قسم التخطيط التربوي في المديرية المنقول اليها لغايات التدقيق على المسار
التعليمي الذي خصص للطالب مع مراعاة وجود المسار التعليمي الذي صنف اليه
الطالب في المدرسة المنقول اليها .
 مراجعة قسم االمتحانات واالختبارات في المديرية المنقول اليها لغايات التصديق
حسب االسس المعتمده للعام الدراسي .
 تسليم ملف الطالب إلدارة المدرسة المنقول اليها حسب ورقة القبول التي حصل
بموجبها على ملف النقل .
مديريات وكالة الغوث  ،الثقافة العسكرية
 الرسوم المقررة حسب االسس المعتمده للعام الدراسي .
 للنقل خارج االردن يتم تصديق الشهادة المدرسية وشهادة االنتقال ودفع الرسوم
المقررة حسب االسس المعتمدة للعام الدراسي .

وقت انجاز الخدمة

( )01دقائق.
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الحصول على الوثائق العلمية لطلبة الدراسة غير النظامية(دراسة المنازل)
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة

مشتركي الدراسة الخاصة.
قسم االمتحانات واالختبارات/مديريات التربية والتعليم في المملكة.
ال يوجد.
 أخاااار شااااهادة مدرسااااية تفيااااد بإنهاااااء متطلبااااات الساااانة السااااابقة ماااان مديريااااة
التربية والتعليم.
 البطاقة الشخصية.
 جواز السفر لغير األردنيين.
 مراجعاااة موظاااف قسااام االمتحاناااات واالختباااارات وتعبئاااة نماااوذج طلاااب شاااهادة
مدرسية.
 يقوم الموظف بتدقيق الطلب حسب جدول العالمات.
 تحويل المعاملة إلى المحاسبة لدفع الرسوم.
 تحويل المعاملة إلى رئيس قسم االمتحانات واالختبارات لتوقيع الكتاب.
 توقيع كتاب يبين نتيجة الطالب أو كشف عالماته من مدير أو من ينيبه.
 إعطاء الكتاب رقم صادر من الديوان.
 تسليم الكتاب للمراجع.
ال يوجد
 ديناران رسوم الكتاب الذي يبين نتيجة الطالب.
 ثالثة دنانير رسوم الكتاب الذي يبين عالمات الطالب.
 01دقيقة.

وقت انجاز الخدمة
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عودة الطالب إلى المدرسة بعد االنقطا
الفئات المستفيدة من الخدمة

أماكن تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الطلبة المنقطعون عن الدراسة و مضى على انقطاعهم اكثر من عام دراسي
األقسام التالية في كافة مديريات التربية والتعليم :
 قسم التعليم العام وشؤون الطلبة .
 قسم االمتحانات واالختبارات.
 قسم التوثيق والتصديق/إدارة التعليم الخاص.
 قسم شؤون الطلبة/إدارة التعليم الخاص.
 أن يكاااون الطالاااب منقطاااع عااان الدراساااة ومضاااى علاااى انقطاعاااه عاااام دراساااي
أو أ كثاااار وأال يزيااااد عمااااره عاااان ثااااالث ساااانوات عاااان متوسااااط أعمااااار طلبااااة
الصف الذي سيعود إليه يعاد الطالب الى الدراسة كطالب نظامي.
 تعبئااة نمااوذج العااودة ماان المدرسااة التااي انقطااع منهااا الطالااب موقااع ومختااوم
حسب االصول .
العاااودة للمااادارس الحكومياااة داخااال وخاااارج العاصااامة عماااان والخاصاااة خاااارج
العاصمة عمان :
 تعبئااة نمااوذج العااودة ماان المدرسااة التااي انقطااع منهااا الطالااب موقااع ومختااوم
حسب االصول
 مراجعااااة قساااام االمتحانااااات واالختبااااارات لغايااااات تعبئااااة معلومااااات الطالااااب
من جداول العالمات المدرسية المحفوظة لدى القسم .
 مراجعاااة قسااام التعلااايم العاااام وشاااؤون الطلباااة لغاياااات احتسااااب عمااار الطالاااب
وتحديد فترة اإلنقطا طبقا ً لألسس المعمول بها .
 إصدار كتاب بالموافقة على عودة الطالب إلى المدرسة وتحديد صفه.
 توقيع الكتاب الرسمي من المدير المختص أو مدير التربية .
 تصدير الكتاب من ديوان المديرية وتسليمه للمراجع .
 بالنسبة للعودة للمدارس الخاصة داخل العاصمة عمان نفس اإلجراءات
السابقة ولكن في قسمي التوثيق والتصديق و قسم شؤون الطلبة /إدارة
التعليم الخاص
مديريات وكالة الغوث والثقافة العسكرية .
ال يوجد
(  )01دقائق.
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الموافقة على طلب فتح مراكز تعليم الكبار ومحو األمية
الفئات المستفيدة من الخدمة األشخاص األميين من كال الجنسين من عمر  01سنة فأكثر.
قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في مديريات التربية والتعليم.
أماكن تقديم الخدمة
 أن ال يقل عدد الملتحقين عن عشرة دارسين في المركز الواحد.
 توافر مكان مالئم وغرف صفية مالئمة.
 معلم يحمل مؤهل دبلوم فما فوق.
شروط الحصول على الخدمة  تعيااااين مسااااتخدم (أذن) واحااااد لكاااال مركااااز وإذا كااااان أميااااا فعليااااة أن يلتحااااق بااااالمركز
كدارس.
 االلتاااازام بأسااااس فااااتح مراكااااز تعلاااايم الكبااااار ومحااااو األميااااة التااااي تصاااادر ماااان وزارة
التربية والتعليم كل عام دراسي.
 كتاب موافقة من مدير المركز أو الجمعية.
 المؤهل العلمي للمعلم الراغب في فتح المركز (دبلوم كلية مجتمع ) على االقل.
 اسااااتدعاء لطلااااب فااااتح مركااااز تعلاااايم الكبااااار ومحااااو األميااااة يقاااادم باساااام ماااادير التربيااااة
الوثائق المطلوبة
والتعليم
 كشاااااف بأساااااماء الدارساااااين (يتضااااامن أساااااماء الدارساااااين والااااارقم الاااااوطني أو إثباااااات
الجنسية
(على أن ال يقل عدد الدارسين عن عشرة طالب).
 يقااااوم المعلاااام بتعبئااااة االسااااتمارات المتااااوافر فااااي مديريااااة التربيااااة /قساااام التعلاااايم العااااام
بالنيابة عن كافة الراغبين في الدراسة.
 تساااليم االساااتدعاء واالساااتمارات والوثاااائق المطلوباااة الاااى قسااام التعلااايم العاااام وشاااؤون
الطلبة في المديرية.
 تحويل االستدعاء إلى مدير التربية والتعليم للحصول على الموافقة.
 في حال الموافقة يتم تحديد موعد للكشف للتأكد من توافر الشروط.
 رفااااع الئحااااة بأسااااماء األشااااخاص الااااراغبين بالدراسااااة عاااان طريااااق المركااااز  /المعلاااام
الراغب بفتح المركز.
 تقديم شهادة التخرج كلية أو جامعة مصدقة حسب األصول من قبل المعلم
إجراءات تقديم الخدمة
 إصاادار موافقااة ماان ماادير التربيااة والتعلاايم علااى فااتح المركااز بعااد ماارور شااهر تجربااة
للمعلم وللمركز.
( مالحظة) تقوم الوزارة الحقا ً بالتالي:
 إصدار كتاب تكليف للمعلم ،ومن ثم صرف مستحقاتهم.
 إصدار كتاب تكليف لآلذن ،ومن ثم صرف مستحقاته.
 ياااتم تاااأمين كافاااة الكتاااب المدرساااية والقرطاساااية لكااال دارس مااان قبااال مديرياااة التربياااة
والتعليم.
 تزو يد المركز بسجالت المتابعة ليتم متابعة كافة أعمال المركز من قبل المديرية.
المؤسسات الشريكة في تقديم اليوجد.
الخدمة
ال يوجد.
رسوم الخدمة
( )31دقيقة.
وقت انجاز الخدمة
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معادلة الشهادات األجنبية وفق األنظمة والتعليمات واألسس الخاصة بذلك
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الطلبة الحاصلين على شهادة ثانوية عامة أجنبية أو ثانوية عربية صادرة عن
وزارة التربية والتعليم أو صادرة عن مؤسسات عربية غير وزارة التربية
والتعليم وتعادل شهادة الثانوية في بلدها.
إدارة االمتحانات واالختبارات في جبل اللويبدة.
 االلتزام بنظام المعادلة رقم ( )06لسنة  7103وتعديالته.
 االلتزام بأسس وشروط المعادلة لكل شهادة.
 الشهادة األصلية الصادرة عن بلد الدراسة مصدقة حسب األصول.
 إثباااات أن دراساااة مقااادم الطلاااب ،واالمتحاناااات التاااي تقااادم لهاااا كانااات فاااي البلاااد
الذي حصل منه على الشهادة.
 إثبااات إقامااة لماادة عااام دراسااي واحااد علااى األقاال فااي البلااد الااذي صاادرت عنااه
الشاااهادة « ماااع مراعااااة شاااروط المعادلاااة لااابعض الااادول المنشاااورة علاااى موقاااع
الوزارة»
 صااورة مصاادقة ماان التعلاايم العااالي عاان أي شااهادة تاام الحصااول عليهااا وكاناات
أعلى من الشهادة الثانوية المطلوب معادلتها.
 جواز السفر أو الهوية (لألردني) ،وجواز السفر (لغيراألردني).
 تقاااديم الوثيقاااة ممصااادقة مااان الجهاااات المعنياااة ،ماااع صاااورتين عنهاااا للموظاااف
المعني في قسم المعادلة.
 تدقيق الشهادة وحساب المعدل وتحديد فر التخصص.
 تسجيل الوثيقة المدققة في ديوان إدارة االمتحانات.
 دفع رسوم المعادلة في قسم المحاسبة ( )11دينار.
 دفع رسوم التصديق عن كل نسخة في قسم تصديق الوثائق  01قرش.
 إتباااا إرشاااادات موظاااف ال ممعادلاااة لمعرفاااة مااادة االنتظاااار ،لحاااين عاااودة الااارد
علاااى الوثيقاااة مااان الجهاااة المانحاااة فاااي حاااال لااام ياااتم تصاااديقها مباشااارة ،وعااارض
الوثيقة بعد وصول الرد عليها على لجنة المعادلة.
 إصدار الشهادة وتوجيه المراجع إلى قسم الطباعة لطباعتها.
 تحويااال الشاااهادة إلاااى قسااام المعادلاااة لتااادقيقها واالحتفااااظ بنساااخة منهاااا وتوقاااع
من قبل موظفين من قسم المعادلة.
 توقيع المعاملة من رئيس قسم المعادلة ،ومن مدير إدارة االمتحانات.
 تحويل المعاملة إلى الديوان ألخذ رقم صادر.
 تسليم الشهادة للمراجع.
وزارة الخارجية والمستشارين الثقافيين في المراسالت التي تتم للتأكد من صحة
الشهادات.
( )11دنانير للمعادلة 011 ( ،فلس) للتصديق.
نصف ساعة في حال عدم االضطرار لمخاطبة الجهة المانحة.
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الحصول على الوثائق العلمية لطلبة المدارس المغلقة وغير القائمة حاليا
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الطلبة القدامى للمدارس المغلقة وغير القائمة.
 كافة مديريات التربية والتعليم.
 قسم االمتحانات واالختبارات.
اليوجد.
 وثيقة إثبات الشخصية للمشترك.
 هوية أحوال أو دفتر عائلة ،أو جواز السفر.
 مراجعاااااة قسااااام االمتحاناااااات واالختباااااارات وتعبئاااااة طلاااااب الحصاااااول علاااااى
المصدقة المدرسية.
 يقااوم الموظااف المعنااي بالتأكااد ماان هويااة طالااب الخدمااة وتاادقيق اكتمااال طلااب
الخدمة.
 التدقيق حسب جداول العالمات المحفوظة في قسم االمتحانات.
 إصدار أمر قبض بالرسوم المطلوبة وتسليمه للمراجع.
 يساااالم المراجااااع المعاملااااة إلااااى قساااام الشااااؤون الماليااااة وياااادفع الرسااااوم ويساااالم
وصل بالمبلغ المدفو .
 يسلم المراجع الوصل والنموذج إلى الموظف المعني في قسم الطباعة.
 طباعة الكتاب/الوثيقة.
 يسااااااتلم المراجااااااع الكتاب/الوثيقااااااة ويساااااالمها للموظااااااف المعنااااااي فااااااي قساااااام
االمتحانات.
 تدقق الوثيقة /الكتاب وتوقع من رئيس قسم االمتحانات وتختم.
 توقيع الكتاب من مدير التربية أو من ينوب عنه.
 تصدير الكتاب من الديوان وختمه.
 استالم(الكتاب ،الوثيقة).
اليوجد.
 )7( ديناران رسوم إصدار وثيقة إثبات مدرسي بدون عالمات.
 )3( دنانير للكتاب الذي يحتوي على عالمات.
( )01دقيقة.
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تصديق الوثائق العلمية من المراكز المعتمدة لوزارة التربية والتعليم
الفئات المستفيدة من الخدمة

الحاصلين على وثائق علمية من المراكز المعتمدة لوزارة التربية والتعليم.

قسم االمتحانات واالختبارات في كافة مديريات التربية والتعليم.
أماكن تقديم الخدمة
 أن يكون المركز معتمد ومرخص من وزارة التربية.
شروط الحصول على الخدمة
 موافقة وزارة التربية على عقد الدورة.
 النسخ األصلية عن الوثيقة المراد تصديقها باإلضافة إلى صور بعدد النسخ عن
الوثائق المطلوبة
الوثيقة المراد تصديقها.
 تسليم الوثائق المراد تصديقها للموظف المعني في قسم االمتحانات واالختبارات
لتدقيقها.
 ختم الوثيقة والتوقيع على الجزء العلوي من الختم إشعارا ً بالتدقيق.
إجراءات تقديم الخدمة
 دفع الرسوم ودمغ الوثيقة في المحاسبة.
 توقيع الوثيقة من رئيس قسم االمتحانات واالختبارات.
 تسليم الوثيقة للمراجع.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة اليوجد.
 01قرشاً.
رسوم الخدمة
( )01دقائق.
وقت انجاز الخدمة
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تصديق شهادة الخبرة من المدارس الخاصة
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة
إجراءات تقديم الخدمة
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

معلمين و معلمات و اداريين و اداريات
 كاف مديريات التربية والتعليم  /قسم التعليم الخاص إدارة التعليم الخاص/قسم تشكيالت المدارس المؤسسات أن يكون المعلم حاصل على تعيين رسمي. شهادة الخبرة مختومة من إدارة المدرسة الخاصة التي عمل بها. تدقيق الوثائق من قبل الموظف المعني . ختم و توقيع شهادة الخبرة بختم القسم. ال يوجدطوابع بقيمة  71قرش
 )01( -دقيقة
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تأسيس وترخيص المدارس الخاصة  /رياض األطفال  /المراكز الثقافية
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

المستثمرون
 إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
 مديريات التربية والتعليم في المحافظات وتستكمل في إدارة التعليم الخاص/جبل
الحسين.
 يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أو المفوض بالتوقيع عن أو المفوض
بالتوقيع عن الشخص غير الطبيعي ما يلي:
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األخالق أو اآلداب العامة وإنرد إلي اعتباره أو شمل عفو عام.
 أن يكون حاصال على الدرجة الجامعية األولى أو ما يعادلها حدا أدنى(للمدرسة والرو ة).
 أن ال يكون موظفا ً عاما. يجب أن يكون بناء المدرسة مستقال عن أي بناء آخر وأن ال تقل مساحات المدرسة
عن ( 022م.)0
 يجب أن يكون مدخل الرو ة مستقال إذا كانت من بناء مشترك وال تقل
ساحاتها عن ( 022م.)0
 ال يجوز تأسيس المدرسة والرو ة في المناطق الصناعية والحرفية أو فوق
أسط المحالت التجارية أو الصناعية أو السكنية.
 أن ال تقل مساحة مبنى المركز عن ( 022م.)0
 أن يقع المركز الثقافي من منطقة منظمة تجاريا ومرخصة من أمانة عمان
الكبرى أو البلدية.
 وصل مالي.
يستكمل تأسيس المؤسسة التعليمية بعد استيفاء كافة األوراق اآلتية:
 -0كتاب تغطية من المديرية المعنية.
 -0طلب التأسيس.
 -3كتاب (الحاكم اإلداري)  /المتصرف.
 -4كتاب األمانة/البلدية.
 -5نماذج التأسيس .
 -6نموذج تقرير الطبيب.
 -7نموذج الكشف الهندسي ( من المديرية).
 -8نموذج التقرير التربوي.
 -9صورة عن الهوية الشخصية للمؤسس و للمفوض بالتوقيع
 -02عدم محكومي للمؤسس وللمفوض بالتوقيع
 -00خلو أمراض للمؤسس وللمفوض بالتوقيع
 -00الشهادة الجامعية للمؤسس أو للمفوض بالتوقيع (للمدرسة والرو ة).
 -03كتاب التقاعد من مؤسسة التقاعد المدني للمؤسس و للمفوض بالتوقيع.
 -04تعهد من المؤسس أو المفوض بالتوقيع بعدم العمل في الحكومية.
 -05مصدر التمويل
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إجراءات تقديم الخدمة

 -06إذن أشغال ساري المفعول.
 -07رخصة إنشاءات.
 -08مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول
 -09مخطط أرا ي ساري المفعول.
 -02مخطط لقياس الغرف.
 -00عقد إيجار مصدق من االمانة  /البلدية.
 -00مخطط موقع عام ( يصدر من مكتب هندسي خاص معتمد) حسب الواقع عند
تقديم الطلب.
 -03سجل تجاري ساري المفعول
 -04اسم تجاري ساري المفعول.
 -05سند الملكية ساري المفعول.
 -06بالنسبة للجمعيات مطلوب شهادة تسجيل الجمعية  +كتاب رسمي بالغايات التي
أُسست من أجلها.
 -07عقد طبيب عام مع مزاولة المهنة للطبيب.
 -08عقد طبيب اسنان مع مزاولة المهنة للطبيب.
وثائق المديرة  /المدير (للمدرسة والرو ة) وهي:
-09
 صورة عن الهوية الشخصية للمديرة/للمدير
 تعهد بالتفرغ للعمل
 عدم محكومي للمديرة/للمدير
 خلو امراض للمديرة/للمدير
 المؤهل العلمي دبلوم للرو ة  +شهادة بكالوريوس وشهادة دبلوم عالي
للمدرسة
 شهادة خبرة في المجال التربوي مصدقة ثالث سنوات للرو ة وخمس سنوات
للمدرسة
 إجازة تعليم سارية المفعول
 عقد عمل مصدق
 نموذج توقيع المديرة  /المدير
 كتاب التقاعد من مؤسسة التقاعد المدني للمديرة/المدير.
وثائق مدير المركز:
 صورة عن الهوية الشخصية لألحوال المدنية.
 المؤهل العلمي دبلوم كلية مجتمع.
 عدم محكومي للمديرة/للمدير
 خلو امراض للمديرة/للمدير
 عقد عمل موقع من المؤسس.
 العمر ال يقل عن  05سنة.
 تأسيس المؤسسات التعليمية في محافظة العاصمة/إدارة التعليم الخاص:
 .0تقديم الطلب
 .0الكشف المبدئي
 .3مخاطبة وزارة البلديات اذا كانت القطعة خارج التنظيم
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.4
.5
.6
.7
.8
.9


المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة








مخاطبة امانة عمان الكبرى للعاصمة أو البلديات.
مخاطبة المحافظ.
الكشف الهندسي والصحي والتربوي.
الحصول على الموافقات الالزمة.
مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة.
اصدار الموافقة المبدئية على التاسيس.
مديريات التربية والتعليم:
.0استقبال طلبات تاسيس من المديريات.
.0تدقيق المعاملة.
 .3إصدار الموافقة المبدئية على التأسيس.
أمانة عمان  /البلديات.
محافظة العاصمة/المتصرف.
وزارة الصناعة والتجارة.
وزارة الشؤون البلدية.
وزارة الصحة.
وزارة التنمية االجتماعية.
نوع الرسم
رسم تقديم طلب
تأسيس ألول مرة
رسم الكشف الهندسي
عند التأسيس ألول
مرة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة

المدارس الرو ات المراكز
الثقافية
 52دينار  52دينار 022
دينار
 52دينار
022
052
دينار
دينار

 3أشهر فأكثر
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اصدار الرخص السنوية ألول مرة للمدارس الخاصة  /رياض االطفال  /المراكز الثقافية
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة
المؤسسات الشريكة في تقديم

مؤسسو المدارس الخاصة ورياض األطفال والمراكز الثقافية










إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
مديريات التربية والتعليم في المحافظات وتستكمل في إدارة التعليم الخاص/جبل
الحسين.
تشكيالت واقعية
موافقة مبدئية على التأسيس.
وصل مالي.
كتاب التغطية من مديريات التربية والتعليم.
الموافقة المبدئية على التأسيس.
تشكيالت واقعية.
وصل مالي.

زيارة المدرسة  /الرو ة  /المركز الثقافي من قبل أعضاء قسم التأسيس في العاصمة
والقسم المعني في المديريات في المملكة بعد بداية العام الدراسي بشهر لتعبئة
التشكيالت الواقعية الخاصة بها ،وإصدار الرخصة المؤقتة ألول مرة.
ـــــــــــــــــــ

الخدمة
نوع الرسم
رسم إصدار الرخصة
ألول مرة
رسم اعتماد برنامم
تعليمي أجنبي ألول
مرة

رسوم الخدمة

وقت إنجاز الخدمة

الرو ات المراكز
المدارس
الثقافية
022
0222دينار 022
دينار
دينار
0222
دينار

خالل أسبوع

30

نقل الموقع للمؤسسات التعليمية الخاصة (مدارس خاصة – رياض اطفال – مراكز ثقافية)
الفئات المستفيدة من الخدمة

المدارس الخاصة  /رياض األطفال  /المراكز الثقافية


مكان تقديم الخدمة







شروط الحصول على الخدمة





الوثائق المطلوبة






















إدارة التعليم الخاص/جبل الحسااااين (تنجز كامل المعاملة لمديريات التربية التابعة
لمحافظة العاصمة)
مديريات التربية والتعليم في المحافظات وتساااااتكمل في إدارة التعليم الخاص/جبل
الحسين.
كتاب تغطية.
ً
أن ال يكون المؤسس موظفا عاما.
يجب أن يكون بناء المدرسااااااة مسااااااتقال عن أي بناء آخر وأن ال تقل مساااااااحات
المدرسة عن ( 022م.)0
يجب أن يكون مدخل الرو ااااة مسااااتقال إذا كانت اااامن بناء مشاااااترك وال تقل
ساحاتها عن ( 022م.)0
ال يجوز تأسااايس المدرساااة والرو اااة في المناطق الصاااناعية والحرفية أو فوق
أسط المحالت التجارية أو الصناعية أو السكنية.
أن ال تقل مساحة مبنى المركز عن ( 022م.)0
أن يقع المركز الثقافي اااااامن منطقة منظمة تجاريا ومرخصااااااة من أمانة عمان
الكبرى أو البلدية.
وصل مالي.
كتاب تغطية من المؤسس /المديرية المعنية.
طلب نقل موقع.
كتاب (الحاكم اإلداري)  /المتصرف.
كتاب األمانة/البلدية.
نموذج نقل موقع
نموذج تقرير الطبيب.
نموذج الكشف الهندسي ( من المديرية).
نموذج التقرير التربوي.
كتاب التقاعد من مؤسسة التقاعد المدني للمؤسس و للمفوض بالتوقيع.
تعهد من المؤسس أو المفوض بالتوقيع بعدم العمل في الحكومية.
إذن إشغال ساري المفعول.
رخصة إنشاءات.
براءة الذمة من الضمان للمؤسسة التعليمية
آخر رخصة صادرة للمؤسسة التعليمية.
مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول
مخطط أرا ي ساري المفعول.
مخطط لقياس الغرف.
عقد إيجار مصدق من االمانة/البلدية ساري المفعول إذا كان المبنى مستأجر.
مخطط موقع عام ( يصدر من مكتب هندسي خاص معتمد) حسب الواقع عند تقديم
الطلب.
31

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

 سجل تجاري ساري المفعول
 إسم تجاري ساري المفعول.
 سند الملكية ساري المفعول.
 بالنسبة للجمعيات مطلوب شهادة تسجيل الجمعية  +كتاب رسمي بالغايات التي
أُسست من أجلها.
 تقديم الطلب.
 الكشف المبدئي
 مخاطبة وزارة البلديات اذا كانت القطعة خارج التنظيم
 مخاطبة امانة عمان الكبرى للعاصمة أو البلديات.
 مخاطبة المحافظ.
 الكشف الهندسي والصحي والتربوي.
 الحصول على الموافقات الالزمة.
 مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة.
 اصدار الموافقة على نقل الموقع.
 تعديل الرخصة الصادرة ألول مرة.
 امانة عمان  /البلديات.
 محافظة العاصمة/المتصرف.
 وزارة الصناعة والتجارة.
 وزارة الشؤون البلدية.
 وزارة الصحة.
 وزارة التنمية االجتماعية.
 رسم نقل المدرسة لموقع جديد 022 :دينار.
 رسم نقل الرو ة لموقع جديد 022 :دينار
 رسم نقل المركز الثقافي لموقع جديد 52 :دينار
 3أشهر فأكثر
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ا افة طابق لمبنى المدرسة
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المدارس الخاصة




































إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
مديريات التربية والتعليم في المحافظات .
طلب مقدم إل افة الطابق /مبنى.
صورة عن اخر رخصة صادرة للمدرسة.
مخطط موقع تنظيمي حديث صادر من األمانة أو البلدية.
رخصة إنشاءات للطوابق المضافة.
مخطط هندسي ( مصدق من مكتب هندسي) لجميع طوابق المبنى (الجديد).
قياس الساحات.
مخطط موقع عام للمبنى يو
مخطط أرا ي.
وصل مالي
طلب مقدم إل افة الطابق /مبنى.
صورة عن اخر رخصة صادرة للمدرسة.
براءة ذمة من الضمان للمؤسسة التعليمية.
سجل تجاري حديث.
كتاب الموافقة من األمانة/البلدية.
كتاب الموافقة من الحاكم اإلداري  /المتصرف.
مخطط موقع تنظيمي حديث صادر من األمانة أو البلدية.
رخصة إنشاءات للطوابق المضافة.
إذن إشغال ساري المفعول بالطوابق المضافة او المباني المضافة.
مخطط هندسي ( مصدق من مكتب هندسي) لجميع طوابق المبنى (الجديد).
قياس الساحات.
مخطط موقع عام للمبنى يو
مخطط أرا ي.
تقرير كشف هندسي موقع من المهندس المختص.
تقرير كشف تربوي.
تقرير كشف صحي موقع من طبيب الصحة.
عقد إيجار مصدق حسب األصول ( من البلدية /األمانة).
وفي حالة أن يكون المبنى ملك للمؤسس يتم إرفاق سند التسجيل.
وصل مالي
تقديم الطلب
الكشف المبدئي
مخاطبة امانة عمان الكبرى أو البلديات.
مخاطبة المحافظ/المتصرف.
الكشف الهندسي والتربوي.
الحصول على الموافقات الالزمة.
اصدار الموافقة على اال افة.
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المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم

 تعديل رخصة المدرسة.
 امانة عمان  /البلديات.
 محافظة العاصمة/المتصرف.
 وزارة الصناعة والتجارة.
 وزارة الشؤون البلدية.
 وزارة الصحة.
 وزارة التنمية االجتماعية.
رسم إ افة طابق للمدرسة 022 :دينار
 3أشهر فأكثر

استحداث شعب صفية للمدارس  /رياض األطفال
المدارس الخاصة  /رياض األطفال












إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
مديريات التربية والتعليم في المحافظات .
طلب مقدم إل افة الشعب.
اخر رخصة صادرة للمدرسة  /للرو ة.
طلب مقدم إل افة الشعب.
صورة عن اخر رخصة صادرة للمدرسة  /للرو ة.
تقديم الطلب
استقبال معامالت طلب فت شعب.
الكشف على المدارس  /رياض األطفال
اصدار الكتب الالزمة.
تعديل الرخصة الصادرة للمدرسة والرو ة.
ـــــــــــــــــــ

الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

ال يوجد
خالل أسبوع
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الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

نقل الملكية
المدارس الخاصة /رياض األطفال  /المراكز الثقافية















الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة


















إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
مديريات التربية والتعليم في المحافظات .
طلب مقدم لنقل الملكية.
يشاااااترط في الشاااااخص الطبيعي المؤساااااس أو المفوض بالتوقيع عن أو المفوض
بالتوقيع عن الشخص غير الطبيعي ما يلي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشاارف أو األخالق أو اآلداب العامة وإن رد
إلي اعتباره أو شمل عفو عام.
أن يكون حاصاااال على الدرجة الجامعية األولى أو ما يعادلها حدا أدنى (للمدرساااة
والرو ة).
ً
أن ال يكون موظفا عاما.
وصل مالي.
في الرقم الوطني ورقم الهوية للمالك القديم ،وبختم المدرسة
كتاب تغطية مو
وكتاب بترويسة المدرسة  /الرو ة  /المركز الثقافي.
صورة مصدقة عن الهوية الشخصية للمالك السابق.
اسم تجاري قديم  +جديد.
سجل تجاري قديم  +جديد.
عقد إيجار ( مصدق من األمانة  ،البلدية ) باسم المالك الجديد في حالة اإليجار،
أو سند ملكية للمالك.
صورة مصدقة عن هوية المالك الجديد و المفوض بالتوقيع.
عدم محكومية للمالك الجديد و للمفوض بالتوقيع.
خلو أمراض للمالك الجديد و للمفوض بالتوقيع.
الشهادة الجامعية للمؤسس الجديد ،او المفوض بالتوقيع (للمدرسة والرو ة).
كتاب التقاعد من مؤسسة التقاعد المدني للمؤسس و للمفوض بالتوقيع.
مصدر التمويل للمؤسس الجديد.
اخر رخصة صادرة للمدرسة والرو ة والمركز.
براءة ذمة من الضمان االجتماعي نسخة أصلية.
تعهد من المؤسس والمفوض بالتوقيع بعدم العمل في الحكومية.
في حالة أن يكون المالك الجديد جمعية ،يجب إرفاق صورة عن تسجيل الجمعية
وكتاب رسمي يبين غايات تأسيس هذه الجمعية
موافقة الحاكم اإلداري  /المتصرف.
متابعة تعيين المديرة الجديدة مع قسم التعيينات والتشكيالت للمدرسة والرو ة
وصل مالي
استقبال معامالت طلب نقل ملكية.
مخاطبة المحافظ  /المتصرف.
مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة.
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المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة

 اصدار الكتب الالزمة وتعديل الرخصة للمؤسسة التعليمية.
 محافظة العاصمة/المتصرف.
 وزارة الصناعة والتجارة.
رسم نقل ملكية مدرسة 022 :دينار
رسم نقل ملكية رو ة 022 :دينار
شهر وتعتمد على رد المحافظ  /المتصرف.

انسحاب شريك أو إ افة شريك
المدارس الخاصة  /رياض األطفال  /المراكز الثقافية





شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة
















إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
مديريات التربية والتعليم في المحافظات .
طلب مقدم النسحاب شريك  /إ افة شريك.
يشاااااترط في الشاااااخص الطبيعي المؤساااااس أو المفوض بالتوقيع عن أو المفوض
بالتوقيع عن الشخص غير الطبيعي ما يلي:
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األخالق أو اآلداب العامة وإنرد إلي اعتباره أو شمل عفو عام.
 أن يكون حاااصااااااال على الاادرجااة الجااامعيااة األولى أو مااا يعااادلهااا حاادا أدنى(للمدرسة والرو ة).
 أن ال يكون موظفا ً عاما.في الرقم الوطني للمؤسس.
طلب من المؤسس إل افة او انسحاب شريك ،مو
صورة مصدقة عن الهوية الشخصية للمؤسس.
كتاب التقاعد من مؤسسة التقاعد المدني للمؤسس وللشريك و للمفوض بالتوقيع.
تعهد من المؤسس والشريك المفوض بالتوقيع بعدم العمل في الحكومية.
آخر رخصة للمؤسسة التعليمية.
اسم تجاري وسجل تجاري قديم.
اسم تجاري وسجل تجاري حديث.
براءة ذمة من الضمان االجتماعي للمدرسة.
شهادة جامعية ألحد الشركاء،أو المفوض بالتوقيع بالسجل التجاري(للمدرسة
والرو ة).
سند ملكية ساري المفعول أو عقد ايجار جديد مصدق (ان كان المبنى مستاجر).
صورة عن الهوية الشخصية للشخص المضاف.
عدم محكومي للشخص المضاف.
خلو أمراض للشخص المضاف.
كتاب من إدارة االستثمار لغير األردني
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إجراءات تقديم الخدمة
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة








استقبال معامالت طلب انسحاب شريك أو إ افة شريك .
مخاطبة المحافظ  /المتصرف.
مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة.
اصدار الكتب الالزمة وتعديل الرخصة للمؤسسة التعليمية
محافظة العاصمة/المتصرف.
وزارة الصناعة والتجارة.

ال يوجد
شهر وتعتمد على رد المحافظ  /المتصرف.
تغيير اسم تجاري

الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة
المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت إنجاز الخدمة

المدارس الخاصة  /رياض األطفال  /المراكز الثقافية
 إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
 مديريات التربية والتعليم في المحافظات .
 طلب مقدم لتغيير االسم التجاري













كتاب تغطية
سجل تجاري واسم تجاري جديد.
في حالة إحالل سجل تجاري مكان أخر يُطلب وثيقة شطب للسجل التجاري القديم.
أن يكون االسم الجديد حسب قانون األسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة
األردنية.
اخر رخصة صادرة للمدرسة  /الرو ة  /المركز الثقافي.
براءة ذمة من الضمان االجتماعي.
استقبال معامالت طلب تغيير االسم التجاري.
مخاطبة المحافظ  /المتصرف.
مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة.
اصدار الكتب الالزمة وتعديل الرخصة للمؤسسة التعليمية.
محافظة العاصمة/المتصرف.
وزارة الصناعة والتجارة.

ال يوجد
أسبوع
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اعتماد عالمة تجارية
الفئات المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة
المؤسسات الشريكة في تقديم

المدارس الخاصة  /رياض األطفال
 إدارة التعليم الخاص/جبل الحسين (محافظة العاصمة)
 مديريات التربية والتعليم في المحافظات .
 طلب مقدم العتماد عالمة تجارية.
 كتاب تغطية
 سجل تجاري واسم تجاري جديد.
 كتاب اعتماد العالمة التجارية من وزارة الصناعة والتجارة.
 استقبال معامالت طلب اعتماد العالمة التجارية.
 مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة.
 اصدار الكتب الالزمة
 وزارة الصناعة والتجارة.

الخدمة
رسوم الخدمة

ال يوجد
أسبوع

وقت إنجاز الخدمة
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اعتماد برنامج اجنبي
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة

المدارس الخاصة الراغبة بآعتماد البرنامم االجنبي
قسم البرامم التعليمية االجنبية
 -رخصة المدرسة

شروط الحصول على الخدمة

 وجااااود المرحلااااة االكاديميااااة داخاااال المدرسااااة حسااااب البرنااااامم المااااراداعتماده
 -رخصة المدرسة

الوثائق المطلوبة

 كتاب تغطية بطلب البرنامم المراد اعتماده. استالم كتاب التغطية من المدرسة توجيااااا كتااااااب الاااااى المجلاااااس البريطااااااني للقياااااام بااااا جراء االعتماااااادالبريطاني
 -توجياااااا كتاااااااب بااااااالرد علااااااى ادارة المدرسااااااة بالمباشاااااارة باااااا جراءات

إجراءات تقديم الخدمة

االعتمااااااد و دفاااااع مبلااااال ماااااالي لتقاااااديم الطلاااااب و اساااااتعداد المدرساااااة
للزيارات التفتيشية للبرنامم االمريكي و برنامم البكالوريا
 كتاب رسمس من الوزارة بالموافقة على ترشي المدرسة. كتاب رسمي من الوزارة بالموافقة على اعتماد الشهادة. -المجلس الثقافي البريطاني

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة

 هيئات االعتماد االمريكية المعتمدة من الوزارةAdvancED- AI
هيئة منظمة البكالوريا الدولية .

رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

 0222دينار حسب نظام المدارس الخاصة المعدل رقم ( )73لسنة 0207
من  3اشهر الى سنتين حسب كل برنامم و كل هيئة اعتماد
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الموافقة على مناهج الدورات
الفئات المستفيدة من الخدمة
أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

المراكز الثقافية.
 إدارة التعليم الخاص/إدارة المناهج.
 يتم استقبال الطلبات في قسم التعليم الخاص بالمديريات ثم تستكمل في ادارة
التعليم الخاص.
أن يكون المركز مرخص من قبل وزارة التربية.
 نسخة من المنهاج.
 خطة المنهاج ،بيانات عامة عن الدورة.
 األدوات المساعدة مثل األشرطة ( )CD’sوغيرها.
 تقديم المرفقات مع الطلب في المديرية في قسم التعليم الخاص
 إعداد كتاب تغطية من المديرية موجه للوزارة
 تحول المعاملة إلى الوزارة عن طريق الديوان العام أو من صاحب العالقة
مباشرة.
 دفع المبلغ (الرسوم) الخاصة في الوزارة والحصول على فيشة بالمبلغ.
 إرفاق الفيشة مع المعاملة كاملة ،والمنهاج وتسليمها إلى إدارة المناهج للدراسة
وإبداء الرأي.
ً
 في حال إقرار المنهاج واعتماده يعطى صاحب العالقة كتابا العتماد المنهاج.
 إبالغ المديرية للمتابعة ،ووضع المعاملة موضع التنفيذ.
اليوجد.
( )31دينارا ً عن كل دورة تدفع في الوزارة.
من 04-2يوم.
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