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اإ�شدار كتاب ا�شتمرارية حتويل راتب 

اإ�شدار كتاب اإخالء طرف لغري العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم

اإ�شدار كتب اقتطاعات اإ�شافة الوالدين واالإخوة بالتاأمني ال�شحي

اإ�شدار كتب جتديد بطاقات التاأمني ال�شحي ملوظفي مركز الوزارة

اإ�شدار كتب حتويل الراتب من بنك اإلى اآخر

اإ�شدار ك�شف راتب باللغة العربية

اإ�شدار ك�شف راتب باللغة االإجنليزية

اإ�شدار ك�شف راتب لفرتات �شابقة

اإ�شدار ك�شف �شريبة دخل

خدمات تنجز جزئيًا يف ق�شم خدمة اجلمهور

متابعة االقرتاحات املقدمة للوزارة

عامالت الكافالت

وقف االقتطاعات من الراتب

  اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي/مديرية البحث والتطوير الرتبوي

   ت�شهيل مهمة الباحث

  اإدارةاالمتحانات واالختبارات

اإ�شدار الوثائق املتعلقة بامتحان �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة وهي: ال�شهادات، ك�شوف  العالمات، �شهادات 

الكفاءة   املدر�شية، وثائق االإعدادية وامتحان القبول للمرحلة الثانوية. 

معادلة ال�شهادات االأجنبية وفق االأنظمة والتعليمات واالأ�ش�س اخلا�شة بذلك.

ت�شديق ال�شهادات والوثائق العلمية ال�شادرة عن موؤ�ش�شات تعليمية داخل اململكة اأوخارجها.

حتديد ال�شفوف ومعادلة ال�شهادات املدر�شية للطلبة القادمني من الدول االأجنبية واملدار�س االأجنبية يف الدول      

العربية للدرا�شة يف مدار�س اململكة.

  اإدارة التعليم اخلا�س

                نقل ملكية املراكـــز الثقافية

    تاأ�شي�س وترخي�س املراكز الثقافية

  اإدارة التعليم

    املوافقة على مناهج الدورات

  اإدارة العالقات الثقافية والدولية

               املكرمة امللكية ال�شامية  اخلا�شة باأبناء املعلمني يف اجلامعات الر�شمية االأردنية.

   اإيفـاد املوظفيـن يف بعثات درا�شية. 

   البعثات الدرا�شية لنيل درجة البكالوريو�س يف اجلامعات االأردنية الر�شمية للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم.

   احل�شول على براءة عدم االلتزام.

متديد البعثة/تق�شريها/اإنهاوؤها /تاأجيل الدرا�شة.
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               اإقتناء املواد املكتبية يف مكتبات املدار�س التابعة للوزارة. 
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            اإدارة ال�شوؤون املالية

            منح التعوي�شات للموظفني )�شمان الرتبية(. 

               املطالبات املالية.

                               منح القرو�س للمر�شحني للقر�س من موظفي الوزارة.

            اإدارة اللوازم والتزويد

 بيع الكتب املدر�شية واإهداوؤها اإلى اجلهات الداخلية و اخلارجية.

 ا�شتالم الكتب املدر�شية من املطابع.

            اإدارةاأمانة �شر اللجنة الوطنية االأردنية  

                               اإعارة الكتب واملطبوعات.

             اإدارة املوارد الب�شرية

عملية اإنهاء اخلدمة ب�شبب املر�س )امل�شنفني  وغري امل�شنفني(.

�شرف م�شتحقات عملية اإنهاء اخلدمة ب�شبب الوفاة )امل�شنفني  وغري امل�شنفني(.

�شرف م�شتحقات االإحالة على التقاعد املبكر.

�شرف م�شتحقات االإحالة على اال�شتيداع.

�شرف م�شتحقات االإنهاء ب�شبب اال�شتقالة )غري امل�شنفني(.

�شرف م�شتحقات االإحالة لبلوغ ال�شن القانوين )غري امل�شنفني(.

�شرف امل�شتحقات ب�شبب فقدان الوظيفة )غري امل�شنفني(.

اإ�شدار كتب التعليم االإ�شايف و�شرف اال�شتحقاق ملن ا�شتمر يف العمل بعد تاريخ التقاعد.

حتويل الراتب من بنك اإلى اآخر.

الكفالة اأواقتطاع جزء من الراتب وحتويله للبنك.

عملية الكفالة واالقتطاع من الراتب جلهات مختلفة مثل موؤ�ش�شة االأيتام، �شندوق توفري الربيد، نقابة املهند�شني، 

نقابة املمر�شني، موؤ�ش�شة االإقر�س الزراعي، املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري، ال�شندوق الها�شمي، 

�شندوق التنمية والت�شغيل، �شندوق املعونة الوطنية،....اإلخ.

اإ�شدار كتب عدم املمانعة من احل�شول على �شهادة ح�شن ال�شلوك من اجلهات االأمنية.

          اإر�شادات ومواقع   
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

     مقدمة
         تتبنى �زارة الرتبية �التعليم ر�ؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني،حفظه 

فيه  ت�سود  �اأف���راداً،  �موؤ�س�سات  جمتمعاً  احلديث،  الع�سري  الأردن  بناء  يف  �رع��اه،  اهلل 

العدالة �امل�سا�اة �تكافوؤ الفر�ص، �ي�ستثمر طاقات الإن�سان �قدراته، �يحرتم حقوقه، 

�ير�سخ جذ�ر الثقة لديه، لي�سهم بخطى ثابتة يف تاأكيد التنمية امل�ستدامة �ا�ستمرارها 

مبا يحقق لالأرن �سمعة طيبة على امل�ستويني املحلي �العاملي. 

ت�سعى  فهي  �منجزاتها،  اأدائ��ه��ا  يف  التميز  ثقافة  تتبنى  �التعليم  الرتبية  �زارة  �لأن   

بتب�سيط  امل��ح��ل��ي  �امل��ج��ت��م��ع  للمواطنني  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء 

العمليات �الإجراءات بحيث تكون فعالة، ��سل�سة، �جمدية �محددة، فتثمر اأداًء اأف�سل 

للموظفني، �خدمة اأرقى يف م�ستواها ملتلقي اخلدمة، �يكون ذلك رافداً من ر�افد النمو 

القت�سادي �الجتماعي  يف اأردننا العزيز.

�مر�سداً      موجهاً  ليكون  اخل��دم��ي؛  دليلها  ع��ام  كل  يف  �التعليم  الرتبية  �زارة  تقدم      

لهم. معرفية  خريطة  �ليكون  عليهم؛  �ال��وق��ت  اجلهد  �ليوفر  جمعياً،   للمواطنني 

�لأن الوزارة ت�سعى اإلى جتويد خدماتها �النتقال بها  اإلى التميز  �الإتقان املنبثق عن 

ت�سع  فاإنها  الوظيفي،  الأداء  �مراقبة  الإجن��از  م�سرية  متابعة  �عن  امل�ستمر،  التطوير 

ن�سب اأعينها توفري اخلدمة الأف�سل عرب �سل�سلة من الإجراءات املخطط لها �امل�سممة 

لت�سهيل املعامالت �تقدميها على اأرقى امل�ستويات.

     �ياأتي هذا الدليل اخلدمي ليوكد حر�ص ال��وزارة على مواكبة التطور �التجديد ، 

�توفري اخلدمة ملتلقيها مبا ي�سمن ر�ساهم، �يحقق غاياتهم، �يحقق امل�سلحة العامة 

للمواطنني عامة يف اأردننا احلبيب

       �اإذ تقدم الوزارة هذا الإجناز، فاإنها تتطلع د�ماً لالإفادة من اآراء املجتمع �مقرتحاته؛ 

يف  اأ�  ال���وزارة  مركز  يف  �سواء  املقدمة،  للخدمات  انعكا�ص  اأف�سل  ال�سراكة  تلك  لتكون 

مديريات الرتبية �التعليم كافة.

وزير الرتبية والتعليم  

د. وجيه عوي�س  
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      اأخي متلقي اخلدمة

            ن�شع بني يديك هذا الدليل لبيان وتو�شيح االإجراءات املتبعة والوثائق 

املطلوبة للح�شول على بع�س  اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وذلك 

توفريًا للوقت واجلهد.

          اإن ق�شم خدمة اجلمهور وجد خلدمتك فبادر مبراجعته لت�شهيل ح�شولك 

على اأي من خدمات وزارة الرتبية والتعليم.

        اأخي متلقي اخلدمة

اأجل حت�شني  بها من  الوزارة، نرجو تزويدنا  اآراوؤك واقرتاحاتك تهم              

ق�شم  يف  املوجود  االقرتاحات  �شندوق  طريق  عن  وذلك  لك،  املقدمة  اخلدمة 

.www.moe.gov.jo  خدمة اجلمهور اأو عن طريق املوقع االإلكرتوين للوزارة

غاياتنا اخلدمة املميزة

���
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مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: االإجابة عن اأ�شئلة وا�شتف�شارات متلقي اخلدمة وبيان الوثائق واالإجراءات املطلوبة 

الوثائق املطلوبة

                   ال يوجد.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )2-5( دقائق. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   ا�شتقبال متلقي اخلدمة واالإجابة عن اال�شئلة واال�شتف�شارات املطروحة.

بيان اإجراءات احل�شول على اخلدمة.

التاأكد من توفر كافة الوئائق املطلوبة.

اإر�شاد متلقي اخلدمة اإلى اجلهة املعنية.
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مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار �شهادة اإثبات موظف للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم باللغة االجنليزية

الوثائق املطلوبة

                   جواز ال�شفر.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )5-10( دقائق. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإبراز الوثائق املطلوبة.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.
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مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار �شهادة اإثبات موظف للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم باللغة العربية

الوثائق املطلوبة

                   ال يوجد.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )4ـ 6( دقائق.. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة وتقدمي الوثائق املطلوبة.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وختمه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.
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مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار �شهادة خربة للموظفني الذين على راأ�س عملهم باللغة االإجنليزية

الوثائق املطلوبة

                   جواز ال�شفر.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

         مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )20ـ30( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإبراز الوثائق املطلوبة.

طباعة الكتاب باللغة العربية.

اإر�شال الكتاب الكرتونيًا اإلى ق�شم الرتجمة.

يقوم املوظف يف ق�شم خدمة اجلمهور با�شتقبال الكتاب املرتجم وطباعته.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وو�شع اخلتم عليه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.
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مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار �شهادة خربة للموظفني الذين على راأ�س عملهم باللغة العربية

الوثائق املطلوبة

                   ال يوجد.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

          مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )6- 10( دقائق.. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة وتقدمي الوثائق املطلوبة.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وختمه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.
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مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار �شهادة خدمة للموظفني املنتهية خدماتهم باللغة االجنليزية

الوثائق املطلوبة

                   جواز ال�شفر.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )20ـ30( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإبراز الوثائق املطلوبة.

طباعة الكتاب باللغة العربية.

اإر�شال الكتاب الكرتونيًا اإلى ق�شم الرتجمة.

يقوم املوظف يف ق�شم خدمة اجلمهور با�شتقبال الكتاب املرتجم وتدقيقه وطباعته.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وو�شع اخلتم عليه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



6    7

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار �شهادة خربة للموظفني الذين على راأ�س عملهم باللغة العربية

الوثائق املطلوبة

                   ال يوجد.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )5- 10( دقائق.. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة وتقدمي الوثائق املطلوبة.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وختمه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



8    9

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار كتاب ا�شتمرارية حتويل راتب

الوثائق املطلوبة

                   جواز ال�شفر.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )5-10( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإعطاء الرقم الوزاري للموظف.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

اإر�شال الكتاب الكرتونيًا اإلى ق�شم الرتجمة.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وو�شع اخلتم عليه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



8    9

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار كتاب اإخالء طرف لغري العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم

الوثائق املطلوبة

                   بطاقة االأحوال املدنية.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

       مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )10- 15( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإبراز بطاقة االأحوال املدنية.

التاأكد من اأن متلقي اخلدمة ال يحمل رقم وظيفي.

توجيه متلقي اخلدمة اإلى ق�شم التوظيف لبيان اإن كان مر�شًحا للتعيني اأو م�شتنكفًا.

عودة متلقي اخلدمة ثانيًة اإلى ق�شم خدمة اجلمهور.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وت�شليمه للمراجع.



10    11

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار كتب اقتطاعات اإ�شافة الوالدين واالإخوة بالتاأمني ال�شحي

الوثائق املطلوبة

بطاقة التاأمني ال�شحي.

وثائق تثبت اأ�شماء االأ�شخا�س املراد اأ�شافتهم.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )10-15( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإعطاء الرقم الوزاري للموظف.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

اإر�شال الكتاب الكرتونيًا اإلى ق�شم الرتجمة.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وو�شع اخلتم عليه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



10    11

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار كتب جتديد بطاقات التاأمني ال�شحي ملوظفي مركز الوزارة

الوثائق املطلوبة

                   بطاقة التاأمني.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )5- 10( دقائق.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى ق�شم خدمة اجلمهور.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإبراز بطاقة التاأمني.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

طباعة ك�شف راتب.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



12    13

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار كتب حتويل الراتب من بنك اإلى اآخر

الوثائق املطلوبة

براءة ذمة من البنك احلايل.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )10-15( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة وتقدمي الوثائق املطلوبة والتاأكد من �شحة الوثائق.

تعبئة النموذج اخلا�س بتحويل الراتب.

التوجه اإلى ق�شم االأر�شيف الإح�شار امللف.

العودة اإلى ق�شم خدمة اجلمهور/ مندوب الرواتب.

جتهيز املعاملة من قبل مندوب الرواتب.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وو�شع اخلتم عليه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



12    13

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار ك�شف راتب باللغة العربية

الوثائق املطلوبة

                   اإثبات �شخ�شية.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )2- 5( دقائق.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة.

طلب املوظف اإثبات �شخ�شية والرقم الوزاري. 

مطابقة اال�شم مع الرقم الوزاري.

طباعة الك�شف.

ختم الك�شف وتوقيعه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



14    15

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار ك�شف راتب باللغة االجنليزية

الوثائق املطلوبة

                   جواز ال�شفر. 

اإثبات ال�شخ�شية.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )20-25( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة واإبراز الوثائق املطلوبة.

طباعة الك�شف باللغة العربية.

اإر�شال الك�شف الكرتونيا اإلى ق�شم الرتجمة لرتجمة الك�شف اإلى اللغة االجنليزية.

ا�شتقبال الك�شف املرتجم وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الك�شف وختمه وت�شليمه ملراجع.



14    15

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار ك�شف راتب لفرتات �شابقة

الوثائق املطلوبة

اإثبات �شخ�شية.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )3-6( دقائق /مع االأخذ بعني االعتبار عدد االأ�شهر وال�شنوات املطلوبة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة.

اإبراز الهوية ال�شخ�شية.

طباعة الك�شف وتدقيقه.

ختم الك�شف وتوقيعه من قبل املوظف وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



16    17

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: اإ�شدار ك�شف �شريبة دخل

الوثائق املطلوبة

                   اإثبات �شخ�شية.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )2- 5( دقائق.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة.

طباعة الك�شف وتدقيقه.

ختم الك�شف وتوقيعه وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



16    17

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: خدمات تنجز جزئيًا يف ق�شم خدمة اجلمهور

الوثائق املطلوبة

                   ال يوجد.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )10-15( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                  التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات. 

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة وتعبئة النموذج اخلا�س باخلدمة املطلوبة.

توجيه متلقي اخلدمة اإلى اجلهة املخت�شة.

مناذج/ ا�ستدعاء التي يوفرها ق�سم خدمة اجلمهور.

ا�شتدعاء معايل وزير الرتبية والتعليم املحرتم.

ا�شتدعاء عطوفة االأمني العام للوزارة املحرتم.

منوذج �شندوق االإ�شكان.

منوذج ال�شمان.

منوذج مديرية احل�شابات.

منوذج ا�شتدعاء اإدارة �شوؤون املوظفني.



18    19

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: متابعة االقرتاحات املقدمة للوزارة

الوثائق املطلوبة

                   اإثبات �شخ�شية.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور/�شندوق االقرتاحات.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   اأ�شبوع اإلى اأ�شبوعني.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اإر�شاد متلقي اخلدمة اإلى موقع �شندوق االقرتاحات.

تعبئة النموذج اخلا�س باالقرتاحات ثم و�شعه بال�شندوق.

متابعة االقرتاحات من خالل املوقع االلكرتوين اخلا�س بوزارة الرتبية والتعليم.

تقدمي االقرتاح عرب الربيد االلكرتوين.

يتم ر�شد االقرتاحات اأ�شبوعيا وفرز االقرتاحات عن ال�شكاوى. 

ت�شنيف وحتويل االقرتاحات ح�شب اجلهة املعنية باملو�شوع.

اإبالغ �شاحب االقرتاح بالرد خالل اأ�شبوعني من تاريخ تقدمي االقرتاح.

يف حال عدم الرد من اجلهة ذات العالقة خالل الفرتة املحددة يتم اإعادة اإر�شال االقرتاح 

ثانية واإعالم مقدم االقرتاح اأن اقرتاحه قيد الدرا�شة.



18    19

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: معامالت الكفاالت

الوثائق املطلوبة

كتاب �شادر عن اجلهة املمولة للقر�س.

عدم ممانعة من البنك ل�شاحب القر�س اأو الكفالء.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )15-20( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                  التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة وتقدمي الوثائق املطلوبة.

يقوم املوظف بالتاأكد من �شحة و�شالحية الوثائق.

التوجه اإلى ق�شم االأر�شيف الإح�شار امللف.

العودة اإلى ق�شم خدمة اجلمهور/ مندوب الرواتب.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



20    21

مديرية الديوان العام/ق�سم خدمة اجلمهور

 اخلدمة: وقف االقتطاعات من الراتب

الوثائق املطلوبة

                   كتاب وقف االقتطاع �شادر من اجلهة املقر�شة.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

        مديرية الديوان العام/ق�شم خدمة اجلمهور/�شندوق االقرتاحات.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )15ـ20( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   التوجه اإلى موظف اال�شتعالمات.

اأخذ بطاقة الدور االلكرتوين.

التوجه اإلى �شباك اخلدمة وتقدمي الوثائق املطلوبة.

تدقيق كتاب وقف االقتطاع.

 التوجه اإلى ق�شم االأر�شيف الإح�شار امللف.

العودة اإلى ق�شم خدمة اجلمهور/ مندوب الرواتب.

جتهيز املعاملة من قبل مندوب الرواتب.

طباعة الكتاب وتدقيقه.

توقيع رئي�س الق�شم على الكتاب.

ت�شدير الكتاب وت�شليمه ملتلقي اخلدمة.



20    21

  اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي/مديرية البحث والتطوير الرتبوي

 اخلدمة:  ت�شهيل مهمة الباحث

    مت نقل اخلدمة اإلى ق�شم االإ�شراف الرتبوي يف مديريات الرتبية والتعليم واإبقاوؤها يف ق�شم البحث     

الرتبوي على م�شتوى االإدارات يف الوزارة

الوثائق املطلوبة

☙ كتاب ر�شمي من اجلهة املعنية اأو تعبئة النموذج اخلا�س بطلب ت�شهيل املهمة املوجود يف 
الق�شم بعد ت�شجيله يف ق�شم الوارد يف الوزارة.

    ☙ معلومات عن العينة واأهداف الدرا�شة.
    ☙ ن�شخة من اأدوات الدرا�شة.

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي/ مديرية البحث الرتبوي وزارة الرتبية والتعليم/ ق�شم البحث 

الرتبوي.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )15( دقيقة. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   ت�شجيل الكتاب الر�شمي يف ديوان الوزارة.

                   يوجه مدير البحث الكتاب اإلى ق�شم البحث الرتبوي.

                   يقوم اأع�شاء البحث باالطالع على اأدوات الدرا�شة و�شياغة كتاب املوافقة.

                   طباعة الكتاب الر�شمي.

                   تدقيق الكتاب وتوقيعه من مدير البحث.

                   ت�شدير الكتاب يف ق�شم ال�شادر يف مبنى الوزارة.



22    23

اإدارةاالمتحانات واالختبارات/ق�سم االمتحانات العامة

 اخلدمة: اإ�شدار الوثائق املتعلقة بامتحان �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة وهي: ال�شهادات، ك�شوف  

العالمات، �شهادات الكفاءة املدر�شية، وثائق االإعدادية وامتحان القبول للمرحلة الثانوية.       

الوثائق املطلوبة                                                                                     

                 اإثبات الرقم الوطني /الهوية ال�شخ�شية اأو غريها.

 الر�سوم

                 ك�شف عالمات باللغتني العربية، اأو االإجنليزية.                 

                   �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة »بدل �شائع«.                                 

                   �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة »بدل تالف«.                  

                   ترجمة �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة اإلى اللغة االإجنليزية.        

               وثيقة ملن يهمه االأمر )ثانوي، اإعدادي( اأو اأية وثيقة اآخرى.                                              

                   م�شدقة امتحان ال�شهادة االإعدادية العامة، واإمتحان القبول 

                    للمرحلة الثانوية. 

                   �شهادة الكفاءة املدر�شية.                                           

               �شهادة املرتك القدمي/من �شنة  1960 وما دون.  
                                           

مكان تقدمي اخلدمة 

                    اإدارة االمتحانات واالختبارات يف جبل اللويبدة.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )15( دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة  

رقم  غرفة  اأو   )601( رقم  غرفة  من  املطلوبة  بالوثيقة  اخلا�س  النموذج  على  احل�شول 

)119(، وتعبئته باملعلومات االآتية:   - اال�شم كما ورد يف الوثيقة.

             -  �شنة التخرج اأو �شنة احل�شول على الوثيقة.

                   دفع الر�شوم املقررة يف غرفة املحا�شبة رقم )108(.

                   مراجعة غرفة الفرع املعني باإجناز املعاملة.

                   الفرع العلمي واملعلوماتية/غرفة رقم )113(.

                   الفرعي االأدبي/غرفة رقم )111(.

                   الفرع ال�شرعي واملهني/غرفة رقم )112(. 

-)2.000( ديناران.

-)4.000( دنانري.

-)7.000( دنانري.

-)5.000( دنانري.

-)1.000( دينار.

-)2.000( ديناران.

-)4.000( دنانري.                

-)3.000( دنانري.
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الوثائق املطلوبة

                 ال�شهادة االأ�شلية وك�شوف العالمات لل�شفوف الثالثة االأخرية ال�شادرة عن بلد الدرا�شة

                   ومرتجمة ومربوطة وم�شدقة ح�شب االأ�شول.

                   اإثبات اأن درا�شة مقدم الطلب، واالمتحانات التي تقدم لها كانت يف البلد الذي ح�شل منه

                   على ال�شهادة.

اإثبات اإقامة ملدة عام درا�شي واحد على االأقل يف البلد الذي �شدر عنه ال�شهادة »مع مراعاة 

�شروط املعادلة لبع�ض الدول«

�شورة م�شدقة من التعليم العايل عن اأي �شهادة مت احل�شول عليها وكانت اأعلىمن ال�شهادة         

الثانوية املطلوب معادلتها.

                     كتاب موجه اإلى وزير الرتبية والتعليم يبني �شبب املعادلة للطلبة الذين يحملون اجلن�شية غري

                   االأردنية.   

                   �شورة عن اإح�شار جواز ال�شفر اأو الهوية )لالأردين(، وجواز ال�شفر )لغري االأردين(.  

الر�سوم  

                )10( دنانري للمعادلة، )600فل�س( للت�شديق.

مكان تقدمي اخلدمة  

                   اإدارة االمتحانات واالختبارات.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة    

                                      10 دقائق.   

اإجراءات تقدمي اخلدمة   

تقدمي الوثيقة ُمرتجمة ومربوطة وُم�شدقة من اجلهات املعنية، مع ثالث �شور عنها ملوظف 

املُعادلة/ غرفة)117(، لتدقيقها والتوقيع على ا�شتالمها.

                   ت�شجيل الوثيقة املدققة يف ديوان اإدارة االمتحانات غرفة )106(.

اإتباع اإر�شادات موظف املُعادلة ملعرفة مدة االنتظار، حلني عودة الرد على الوثيقة من اجلهة 

املانحة.

يتم عر�س الوثيقة بعد و�شول الرد عليها على جلنة املعادلة.

دفع الر�شوم املقررة للمعادلة)10دنانري(، يف غرفة املحا�شبة رقم )119(.

دفع ر�شوم الت�شديق )600فل�س( عن كل وثيقة، يف غرفة رقم )116(.

توقيع املعاملة من رئي�س ق�شم املعادلة/ غرفة رقم )115(، ومن مدير اإدارة االمتحانات/

غرفة رقم )101(، واأخذ رقم �شادر من غرفة )106(.

اإدارةاالمتحانات واالختبارات/ ق�سم معادلة ال�سهادات

 اخلدمة:  معادلة ال�شهادات االأجنبية وفق االأنظمة والتعليمات واالأ�ش�س اخلا�شة بذلك
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 اإدارةاالمتحانات واالختبارات/ق�سم ت�سديق ال�سهادات
 

 اخلدمة:   ت�شديق ال�شهادات والوثائق العلمية ال�شادرة عن موؤ�ش�شات تعليمية داخل اململكة اأوخارجها.

الوثائق املطلوبة

                   ال�شهادة االأ�شلية م�شدقة ح�شب االأ�شول.

                   وثيقة اإثبات  ال�شخ�شية ملقدم الطلب.             

الر�سوم  

                 )600(فل�س لكل وثيقة.

مكان تقدمي اخلدمة 

                   اإدارة االمتحانات واالختبارات /ق�شم ت�شديق ال�شهادات.  

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   10 دقائق.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                 اإح�شار الوثيقة االأ�شلية و�شور عنها .

                   تقدمي ال�شهادات والوثائق اإلى موظف الت�شديق/غرفة رقم )116( لتدقيقها وختمها.

                   دفع الر�شوم املقررة )600( فل�س لت�شديق كل وثيقة.

                   توقيع ال�شهادات والوثائق من رئي�س ق�شم الت�شديق غرفة رقم )116(.

 مالحظة : اإذا كانت ال�شهادات والوثائق املراد ت�شديقها غري اأردنية، يتم مخاطبة اجلهات املعنية يف بلد من�شاأ الوثيقة       

                  للتاأكد من �شحتها.
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اإدارةاالمتحانات واالختبارات/ق�سم النتائج املدر�سيـــة

 اخلدمة: حتديد ال�شفوف ومعادلة ال�شهادات املدر�شية للطلبة القادمني من الدول االأجنبية واملدار�س

             االأجنبية يف الدول العربية للدرا�شة يف مدار�س اململكة

الوثائق املطلوبة

               ال�شهادات املدر�شية للطالب وتكون م�شدقة من:

                   -  وزارة الرتبية والتعليم يف البلد الذي �شدرت عنه ال�شهادة.

                   -  وزارة خارجية البلد.

                   -  ال�شفارة االأردنية اأو امل�شت�شار الثقايف االأردين يف البلد نف�شه.

امل�شت�شار  من  م�شدقة  غري  ال�شهادات  كانت  حال  يف  االأردنية،  اخلارجية  وزارة    -

الثقايف االأردين.

كانت  اإذا  اأو االجنليزية  )العربية  اللغتني  باإحدى  ال�شهادة مرتجمة  اإح�شار  ـــ  يتم 

ال�شهادة بغري هاتني اللغتني وت�شدق وفقا ملا ورد يف البند ال�شابق.

من  قبول  اإح�شار  يتم  االأجنبية  الربامج  بدرا�شة  يرغبون  الذين  للطلبة  بالن�شبة  ـــ  

املدر�شة التي يرغبون الدرا�شة فيها مبني فيه ال�شف وا�شم الربنامج االأجنبي الذي 

�شيدر�شونه.

ـــ   �شورة عن دفرت العائلة اأو �شهادة امليالد م�شدقة يف االأحوال املدنية اأو جواز ال�شفــــــر 

)لغري االأردين(.

مكان تقدمي اخلدمة   اإدارة االمتحانات واالختبارات يف جبل اللويبدة.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة    15دقيقة.  

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

            ت�شديق ال�شهادة يف ق�شم الت�شديق /غرفة رقم )116(.

                   تعبئة طلب حتديد)م�شتوى/�شف( غرفة رقم )104(.

                    اإرفاق �شورة عن ال�شهادة مع الطلب، اإ�شافة اإلى ورقة القبول و�شهادة امليالد اأو جواز ال�شفر 

                   )لغري االأردين(.

                   ختم الطلب من الديوان /غرفة رقم )106(.

                   طباعة املعاملة وتدقيقها غرفة رقم )104(.

                      توقيع املعاملة من مدير االمتحانات/غرفة رقم )109( اأو مديرة االإدارة غرفة رقم )101(.

                   حتويل املعاملة اإلى مديرية الرتبية والتعليم املعنية بكتاب الر�شمي.
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اإدارة التعليم اخلا�ص/ ق�سم املراكز الثقافية

اخلدمة :  نقل ملكية املراكـــز الثقافية

الوثائق املطلوبة

             �     �شجل جتاري ، �شهادة ت�شجيل تاجر.

            �     عقد اإيجار با�شم املالك اجلديد اإذا كان املبنى م�شتاأجرا اأو �شند ملكية، م�شدق بح�شب 

                   االأ�شول من اجلهات املعنية.

             �     التفرغ للعمل ويكون للمدير.

             �     �شورة حديثة عن هوية االأحوال املدنية .

             �     �شهادة خلّو اأمرا�س للمفو�س بالتوقيع اأو املالك اجلديد.

             �     عدم محكومية للمفو�س بالتوقيع اأو املالك اجلديد.

             �     املوؤهل العلمي.

             �     موافقة اأمنية.

             �     كتاب تغطية من املديرية املعنية العتماد املالك اجلديد.  

الر�سوم 

                   ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

                   داخل الوزارة.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة  �شاعة يف حال اكتمال جميع الوثائق )3-5 اأيام(.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

       ا�شتقبال املعاملة من �شاحب العالقة مبا�شرة اأو من ديوان الوزارة.

       تدقيق املعاملة بحيث تكون م�شتوفية لل�شروط والأوراق كاملة.

        يف حال اكتمال ال�شروط والأوراق يتم اإ�شدار كتاب ر�شمي يت�شمن نقل امللكية.

               ير�شل كتاب بذلك اإلى املديرية املعنية للمتابعة.
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 اإدارة التعليم/ ق�سم املراكز الثقافية

 اخلدمة:  تاأ�شي�س وترخي�س املراكز الثقافية

الوثائق املطلوبة  

           �     مخطط موقع وتر�شيم، مخطط تنظيمي، مخطط غرف �شفية. اإذن اإ�شغال.

             �   �شجل جتاري ، اأو �شهادة ت�شجيل تاجر.

           �   �شند ملكية اأو عقد اإيجار اإذا كان املوقع م�شتاأجرًا.           �     مخطط اأرا�سٍ.

             �   ك�شف هند�شي من مديرية الرتبية املعنية، وك�شف تربوي.

             �   ك�شف �شحي من وزارة ال�شحة.                         �     منوذج تاأ�شي�س للموؤ�ش�س من املديرية.

             �   موافقة اأمانة العا�شمة اأو البلدية يف املحافظات.

             �   �شورة عن دفرت العائلة للموؤ�ش�س )�س 1، �س2، �س3، �س 8(، اأو هوية االأحوال املدنية. 

�شهادة خلو اأمرا�س للمدير.              �   �شهادة خلو اأمرا�س للموؤ�ش�س.                              � 

عدم محكومية للمدير.              �   عدم محكومية للموؤ�ش�س.                                     � 

             �   تعهد �شاحب العالقة بالتفرغ للعمل وااللتزام بالتعليمات واالأنظمة.

             �   املوؤهل العلمي/للمدير واخلربة )اإجازة تعليم(.

كتاب تغطية من املديرية املعنية.  موافقة اأمنية )من املحافظة اأو املت�شرفية(.       �   �             

الر�سوم      ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة    داخل الوزارة.

معدل الوقت الالزم الإجناز اخلدمة  )3-5( اأيام يف حال اكتمال كل االأوراق.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

       ا�شتقبال املعاملة من ديوان الوزارة  اأو من �شاحب العالقة مبا�شرة.

               تدقيق املعاملة ومدى ان�شجامها مع التعليمات واالأنظمة املعمول بها.

        يف حال ا�شتكمال املعاملة ال�شروط كافة تتم املوافقة على التاأ�شي�ض مبوجب كتاب ر�شمي.

       اإ�شدار املوافقة على الرتخي�س بعد التاأ�شي�س، وا�شتكمال  اال�شتعدادات  والتجهيزات الالزمة  للرتخي�س

                 كافة ويكون  ذلك مبوجب كتاب ر�شمي من املديرية ي�شار فيه اإلى ا�شتكمال املركز  الرتتيبات والتجهيزات 

                 الالزمة ملتابعة ن�شاطاتها والقيام باأعمالها كافة.        
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اإدارة التعليم
 

 اخلدمة:  املوافقة على مناهج الدورات

الوثائق املطلوبة

              �   املنهاج.

              �   خطة املنهاج، بيانات عامة عن الدورة. 

              �   االأدوات امل�شاعدة مثل االأ�شرطة )CD’s( وغريها.

              �   كتاب تغطية من املديرية التي يتبع لها املركز.

              �   في�شة بقيمة املبلغ املدفوع .

الر�سوم

                   )30( دينارًا عن كل دورة تدفع يف الوزارة.

مكان تقدمي اخلدمة

                  داخل الوزارة.

معدل الوقت الالزم الإجناز اخلدمة 

                   )7-14( اأيام .

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

              ا�شتقبال املعاملة من الديوان العام يف الوزارة اأو من �شاحب العالقة مبا�شرة.

               دفع املبلغ )الر�شوم( اخلا�شة يف الوزارة واحل�شول على في�شة باملبلغ.

               اإرفاق الفي�شة مع املعاملة كاملة، واملنهاج اإلى اإدارة املناهج للدرا�شة والراأي.

               يف حال اإقرار املنهاج واعتماده يعطى �شاحب العالقة كتابًا العتماد املنهاج.

               اإبالغ املديرية للمتابعة، وو�شع املعاملة مو�شع التنفيذ.
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الوثائق املطلوبة

                 �   طلب اال�شتفادة من املكرمة امللكية عن طريق مديريات الرتبية والتعليم.

        �   �شورة عن دفرت العائلة: �شفحة الوالد، والوالدة، وامل�شتفيد. 
        �  �شورة عن الق�شيمة املالية. 

        �   �شورة عن ك�شف العالمات. 
        �  �شورة عن قرار التقاعد للوالد اأو الوالدة.

        �   �شورة عن طلب االلتحاق املقدم للجامعات االأردنية تبني فيه رغبات الطالب. 

الر�سوم           ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة    داخل الوزارة.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة

                   )15-30( يومًا.

اإجراءات تقدمي اخلدمة

االإر�شادية  والن�شرة  الكفالة،  �شند  ومنوذج  باملبعوث،  اخلا�س  العقد  منوذج  الطالب  ي�شتلم 

اخلا�شة بالتعليمات واالإجراءات املطلوبة.  

اخلا�س  والــعــقــد  الكفالة  �شند  وجتهيز  مــنــه،  املطلوبة  الــنــمــاذج  بتعبئة  الــطــالــب  يــقــوم 

باملبعوث. 

يقـوم الطالب بت�شليم جميـع النمـاذج املبينة يف البند )2( اأعاله موقعة ح�شب اال�شـول، للمن�شق 

 يف املوعد املحـدد باال�شافة للوثائق التالية : 

�شورة عن ك�شف عالمات امتحان �شهادة الدرا�شة الثانوية العامة. اأ - 

ب- �شورة عن دفرت العائلة )�شفحة االأب، واالأم، والطالب(. 

�شورة عن هوية االأحوال املدنية. ج - 

د -  �شورة عن الهوية اجلامعية. 

هـ - �شهادة عدم محكومية تبني اأنه غري محكوم بجناية اأو جنحة مخلة 

بال�شرف واالداب العامة. 

الو�شوالت املالية م�شدقة ح�شب اال�شول. و- 

مالحظة: بعد ا�شتكمال اجراءات املبعوثني يتم ا�شدار كتب ر�شمية للجامعات العتماد اال�شماء و�شرف امل�شتحقات املالية 

لهم ح�شب اال�شول.

اإدارة العالقات الثقافية والدولية/ ق�سم البعثات

 اخلدمة:  املكرمة امللكية ال�شامية  اخلا�شة باأبناء املعلمني يف اجلامعات الر�شمية االأردنية
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 اإدارة العالقات الثقافية والدولية/ ق�سم البعثات

 اخلدمة:   اإيفـاد املوظفيـن يف بعثات درا�شية  

الوثائق املطلوبة

        �  تعبئة منوذج طلب البعثة اخلا�س  بالوزارة. 

         �    ا�شتمارة ديوان اخلدمة املدنية )ورقة املعلومات للمر�شح املعتمدة من ديوان اخلدمة(.

        �   ال�شهادات العلمية )�شوره م�شدقة(.  

        �   �شهادة خلو اأمرا�س.                                    �   �شورة �شخ�شية.

        �   �شهادة  امليالد.                                            �   ر�شائل تو�شية.

        �   تعبئة طلب البعثة الوارد من اجلهة املانحة لبع�س الدول.

الر�سوم     ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة  داخل الوزارة.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة  )30 – 90( يومًا.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

               تعبئة طلب البعثة.

                موافقة الوزارة على الرت�شيح.

                اإبالغ املر�شحني الذين متت املوافقة عليهم.

                ا�شتكمال اأوراق املر�شحني.

                مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية باأ�شماء املر�شحني.

                      عر�س املو�شوع على اللجنة املركزية للبعثات والدورات التخاذ القرار باالإيفاد ملن متت املوافقة

                    على اإيفاده.

                اإبالغ املوفدين بقرار جلنة البعثات.

                اتخاذ اإجراءات االلتحاق بالدرا�شة.



30    31

اإدارة العالقات الثقافية والدولية/ ق�سـم بعثات الطلبـة

 اخلدمة:  البعثات الدرا�شية لنيل درجة البكالوريو�س يف اجلامعات االأردنية الر�شمية للعمل يف وزارة  

               الرتبية والتعليم

الوثائق املطلوبة

       �  طلب البعثة الدرا�شية لنيل درجة البكالوريو�س معباأ ح�شب االأ�شول.
        �  ك�شف عالمات اأ�شلي ل�شهادة الثانوية العامة اأو �شورة م�شدقة عنه بح�شب االأ�شول.

       �  �شورة عن دبلوم كلية املجتمع االأردين )االمتحان ال�شامل( م�شدقة بح�شب االأ�شول.
�  �شورة م�شدقة عن )البطاقة ال�شخ�شية، �شهادة امليالد، دفرت العائلة )�شفحة ويل االأمر 

والطالب((.

�  وثيقة من اجلامعة تثبت باأن الطالب يدر�س على نفقته اخلا�شة مبنٌي فيها )�شنة القبول، 
نوع القبول، م�شتوى ال�شنة، نوع الربنامج(.

�شوره م�شدقة عن ك�شف عالمات الطالب مبينا فيه م�شتوى ال�شنة واملعدل الرتاكمي    �
والتقدير لطلبة م�شتوى �شنة )ثانية، ثالثة، رابعة(.

       �  �شورة عن الهوية اجلامعية.

مكان تقدمي اخلدمة      )املرحلة االأولى مديريات الرتبية والتعليم، واملرحلة الثانية الوزارة(.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة      )20 - 30( يومًا .

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

    �شهادة عدم محكوميه.

    نتيجة الفح�س الطبي من اللجنة الطبية اللوائية م�شدقة ح�شب االأ�شول.

الكاتب  ن�شخ يحتفظ  املوفد وكفيله على �شبع  العقد مع  التعهد(: ينظم     كفالة مالية )�شند 

العدل بن�شخه منها وتزود الوزارة / ق�شم بعثات الطلبة بباقي الن�شخ.

    �شت �شور �شخ�شية حديثة.

    وثيقة م�شدقة من اجلامعة مبنٌي فيها كما هو مو�شح اأدناه املبالغ التي قام الطالب بدفعها

    خالل الف�شل الدرا�شي االأول:

اأ-   ر�شوم الت�شجيل.   

ب- ر�شوم ال�شاعات املعتمدة.   

ج-  الر�شوم املتفرقة با�شتثناء التاأمينات امل�شرتدة وغرامة التاأخري.    

   ح�شن �شرية و�شلوك من اجلامعة لطلبة م�شتوى �شنة )ثانية، ثالثة، رابعة(.  
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اإدارة العالقات الثقافية والدولية/ ق�سم املنح الدرا�سية والتدريبية

 اخلدمة:  احل�شول على براءة عدم االلتزام 

الوثائق املطلوبة

        �  كتاب ر�شمي من املديرية التي يتبع لها املعلم/املعلمة يت�شمن طلب منحه براءة عدم التزام 
                      لل�شري يف اإجراءات اال�شتقالة اأو اال�شتيداع اأو التقاعد.

الر�سوم    
               ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة    

                  داخل الوزارة، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مديريات الرتبية والتعليم. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة  

                   بالربيد )15-30( يومًا .

اإجراءات تقدمي اخلدمة  

 يف حال كون املعلم خريج  �شهادة البكالوريو�س من اإحدى اجلامعات اخلا�شة،  تتم مخاطبة 

مديريته  وتزويده بكتاب  مبا�شرة وبراءة عدم االلتزام.

                   اأما اإذا كان املعلم خريج اإحدى اجلامعات االأردنية الر�شمية، اأو اجلامعات من خارج البالد                             

                          العربية اأو االأجنبية فاإنه يتم مخاطبة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بذلك.  

                   بعد ح�شول املعلم على رد من التعليم العايل يقوم ق�شم املنح الدرا�شية يف الوزارة مبخاطبة       

                   مديريته مب�شمون كتاب وزارة التعليم العايل.  

اإذا          اأما  التزام،  عدم  بــراءة  فيعطى  الــوزارة،  لدى  التزامه  واأنهى  ملتزمًا،  املعلم  كان  اإذا 

كان ملتزمًا ومل ينه التزامه فعليًا فتح�شب قيمة االلتزام املرتتبة عليه بعد االأخذ بعني االعتبار 

مدة خدمته يف الوزارة ويقوم بدفع املبلغ  واإح�شار االإي�شال املايل باملبلغ املطلوب منه ثم 

يعطى براءة عدم االلتزام.    
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  اإدارة العالقات الثقافية والدولية/ق�سم املنح الدرا�سية والتدريبية

 اخلدمة:  متديد البعثة/تق�شريها/اإنهاوؤها /تاأجيل الدرا�شة

الوثائق املطلوبة

       �  تقدمي ا�شتدعاء باملو�شوع.

               �  كتاب باملو�شوع من امل�شت�شار الثقايف االأردين اأو من �شفارة االأردن يف البلد امللتحق فيه املوفد.

       �  كتاب من اجلامعة حول املو�شوع. 

       �  ال�شهادات العلمية وك�شوف العالمات يف حال تق�شري مدة البعثة.

الر�سوم  

                   ال يوجد. 

مكان تقدمي اخلدمة 

                   داخل الوزارة.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   )20–30( يومًا.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                تقدمي ا�شتدعاء يبني �شبب التاأجيل اأو التمديد اأو االإنهاء اأو التق�شري.

اأخذ موافقة وزارة الرتبية والتعليم املبدئية، لعر�س املو�شوع على اللجنة املركزية للبعثات 

والدورات.

                مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية لعر�س املو�شوع على اللجنة املركزية للبعثات والدورات.

                يف حال اإنهاء البعثة يتم حتديد مركز عمل املوظف من قبل اإدارة املوارد الب�شرية.

                   اإبالغ املوفد بقرار اللجنة املركزية للبعثات والدورات.



34    35

 اإدارة املناهج والكتب املدر�سية/ق�سم املكتبات املدر�سية

 اخلدمة:  اإقتناء املواد املكتبية يف مكتبات املدار�س التابعة للوزارة

الوثائق املطلوبة

                   ا�شتدعاء معد من املوؤلف/النا�شر.

                      اأمر قب�س ر�شوم الدار�شة )15( دينارًا للمادة املكتبية املطبوعة و )30( دينارًا للمادة املكتبية 

                   غري املطبوعة.

                   االإي�شال املايل.

                    املادة املكتبية املراد اقتناوؤها، بواقع ثالث ن�شخ للمادة املطبوعة ون�شخة للمادة غري املطبوعة.

مكان تقدمي اخلدمة 

                   اإدارة املناهج والكتب املدر�شية.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                    �شــهر. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

            ت�شجيل طلب اقتناء املواد املكتبية من الديوان.

                   تعبئة منوذج اأمر قب�س.

                   دفع ر�شوم درا�شة املادة يف ق�شم ال�شوؤون املالية للوزارة.

                   تكليف اللجان لدرا�شة املواد املراد اقتناوؤها.

                   اإر�شال الكتب اإلى اللجان.

التعميم على مديريات الرتبية بقرلر اللجنةحتويل املواد املكتبية املو�شى باقتنائها اإلى جلنة 

الت�شعري.

                   الرد على مالك املادة املكتبية بقرار االقتناء اأو عدمه.



34    35

الوثائق املطلوبة

                   ال يوجد

الر�سوم 

                   )30( دينارًا

مكان تقدمي اخلدمة 

                   اإدارة املناهج والكتب املدر�شية /جبل احل�شني.

معدل الوقت الالزم الإجناز اخلدمة 

                   اأ�شبوعان.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   ت�شجيل طلب اإجازة منهاج الدورة من الديوان.

                   دفع ر�شوم درا�شة املادة.

                   تكليف اللجان لدرا�شة املنهاج. 

                   درا�شة املنهاج من املتخ�ش�شني. 

                   اإعداد التقرير حول املنهاج من املخت�س لتحديد مدى ان�شجامه مع فل�شفة الوزارة.  

                   الرد ر�شميا على املركز الثقايف املعني من اإدارة التعليم اخلا�س بقرار االإجازة اأو عدمه.

اإدارة املناهج والكتب املدر�سية

 اخلدمة:  اإجازة مناهج دورات املراكز الثقافيــة 
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اإدارة املناهج والكتب املدر�سية

 اخلدمة:  اإجازة املواد والكتب التعليمية املراد تدري�شها كمناهج اإ�شافية يف املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شـة

الوثائق املطلوبة

                   كتاب ر�شمي للوزارة من دار الن�شـــر اأو الوكيل.

                   ن�شختان من كل مادة اأو كتاب مراد درا�شته العتماده.

الر�سوم  

                   )30( دينارًا ملرحلة ريا�س االأطفال ومرحلة التعليم االأ�شا�شي. 

           )50( دينارًا ملرحلة التعليم الثانوي.

مكان تقدمي اخلدمة 

                 اإدارة املناهج والكتب املدر�شية.

معدل الوقت الالزم الإجناز اخلدمة  

                 �شهران.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

                   ت�شجيل الكتاب الر�شمي يف ديوان الوزارة.

                   دفع الر�شوم ملحا�شب الوزارة يف ح�شاب جلنة اخلدمات الرتبوية.  

                   تكليف اللجان لدرا�شة املادة )املنهاج( التعليمية.  

                   اإر�شال املادة التعليمية اأو الكتاب لع�شو املناهج املخت�س. 

                   درا�شة املادة اأو الكتاب املراد اعتماده. 

                   اإعداد ورقة عمل اإلى جلنة املباحث املخت�شة يف جمل�س الرتبية والتعليم الإبداء الراأي.  

                   اإعداد ورقة عمل اإلى جمل�س الرتبية والتعليم التخاذ القرار املنا�شب. 

                   الرد ر�شميا على دار الن�شر من اإدارة املناهج بناء على قرار جمل�س الرتبية والتعليم.

                   التعميم على مديريات الرتبية والتعليم بقرار جمل�س الرتبية والتعليم.
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اإدارة ال�سوؤون املالية: �سندوق �سمان الرتبية/ ق�سم اال�سرتاكات والتعوي�سات

 اخلدمة:  منح التعوي�شات للموظفني )�شمان الرتبية( 

الوثائق املطلوبة

                ☙     قرار التقاعد.

                ☙  جدول اخلدمات.

                ☙  �شورة عن �شهادة الوفاة  للمتوفى.

                ☙     هوية �شخ�شية.

                ☙  قرار اإنهاء اخلدمة ب�شبب اال�شتقالة اأو النقل اأو املر�س.

الر�سوم     

                  ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة    

                   داخل الوزارة.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   ح�شب توافر ال�شيولة النقدية يف نهاية كل �شهر عند حت�شيل اال�شرتاكات. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة

          ♦     ا�شتقبال املعاملة وهي على اأربعة اأنواع:

               

                ♦        احت�شاب مدة اخلدمة وقيمة التعوي�س و تدقيق املعامالت. 

                ♦   الت�شجيل يف ك�شوفات قرارات التعوي�س وحو�شوبتها.

                ♦   تنظيم م�شتندات ال�شرف وال�شيكات اخلا�شة بها.

                ♦   ت�شجيل قيمة التعوي�س على البطاقة اخلا�شة لكل موظف.

                ♦   توقيع ال�شيك ل�شرف واإنهاء عملية التعوي�س )�شمان الرتبية(.

                ♦   �شرف ال�شلف لغاية التعليم وال�شكن بح�شب االأ�ش�س املعتمدة.           

                ♦        �شرف ال�شلف الطارئة ح�شب االأ�ش�س املعتمدة.

2- التعوي�س للتقاعد.1- التعوي�س لوفاة امل�شرتك.  

4- التعوي�س ب�شبب اال�شتقالة.3- التعوي�س ب�شبب املر�س اأو بلوغ  �شن 60 عاما.                 

6- وفاة اأحد االأزواج.5- وفاة امل�شرتك.

8- النقل.7- اال�شتقاالت.

10- فقدان الوظيفة.9- اإعادة اال�شرتاكات.

13- تعوي�شات متنوعة/اأمانات.12- العزل11- اال�شتغناء عن اخلدمة.
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الوثائق املطلوبة  

                  ناقدة/ مطالبة مالية معززة مبا يلي:

        ☙  قرار اإحالة /اأو قرار تلزمي اأو طلب م�شرتى محلي.          ☙  �شبط ا�شتالم.

م�شتند اإدخاالت  موقع ح�شب االأ�شول.       ☙  مح�شر ا�شتالم اإذا كانت قيمة املطالبة اأكرث  ☙        

                 من 500 دينار.

اإل�شاق ر�شوم الطوابع ح�شب نظام الطوابع املعمول به.  ☙        

قرار تغرمي اإن وجد.  ☙        

الر�سوم والطوابع   ح�شب نظام الطوابع.

مكان تقدمي اخلدمة   مركز الوزارة. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   اأقل من �شاعه وح�شب توفر املخ�ش�شات وال�شقف املايل واكتمال الوثائق.     

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

ا�شتقبال املطالبات من الديوان بعد ت�شجيلها يف �شجل الوارد. ♦
♦      حتويل املعامالت املالية اإلى االأق�شام املعنية يف مديرية احل�شابات وهي ق�شم النفقات وق�شم    

ال�شندوق وق�شم االأمانات.

تدقيق املطالبات املالية والتاأكد من مطابقتها لالأنظمة والقوانني والتعليمات املالية املعمول   ♦
بها واإعداد م�شتند �شرف واإجازته من املفو�س باالإنفاق.

♦ حتويل املطالبة اإلى ق�شم مراقبة املخ�ش�شات لت�شجيلها يف �شجل التاأديات بعد التاأكد من توفر      
املخ�ش�شات .

حتويل املطالبة اإلى مديرية التدقيق )ق�شم تدقيق احل�شابات(لتدقيقها ح�شب االأ�شول املالية. ♦
يحول م�شتند ال�شرف الى املفو�شني باالنفاق ح�شب قيمة امل�شتند بتوقيع امل�شتند من مفو�شني     ♦
اإذا كانت قيمة امل�شتند اأكرث من 1000دينار واأقل من 000ر10 دينار ومن ثالثة مفو�شني اإذا 

كانت اأكرث من 000ر10 دينار.

يحول امل�شتند اإلى مديرية الرقابة والتفتي�س /ق�شم الرقابة املالية ال�شتكمال االإجراءات. ♦
يحول امل�شتند اإلى وحدة الرقابة املالية /مندوب وزارة املالية ال�شتكمال االإجراءات. ♦

يحول بعد ذلك اإلى ق�شم ال�شيكات حيث يتم حترير �شيك بقيمة املبلغ امل�شتحق. ♦
ت�شليم ال�شيك ل�شاحب اال�شتحقاق بعد ت�شجيله وحفظ امل�شتند يف ق�شم امل�شتندات. ♦

 اإدارة ال�سوؤون املاليــــة 

 اخلدمة:  املطالبات املالية  



38    39

 اخلدمة:  منح القرو�س للمر�شحني للقر�س من موظفي الوزارة

اإدارة ال�سوؤون املالية: مديرية �سندوق االإ�سكان/ ق�سم اال�سرتاكات والقرو�ص 

الوثائق املطلوبة

☙  �شند ت�شجيل اأو ت�شرف يبني ملكية املقرت�س لالأر�س اإذا كان القر�س الإقامة دار لل�شكن عليها.
☙     ملكيته لالأر�س وما عليها من اإن�شاءات اإذا كان القر�س الإكمال اأو تو�شيع اأو �شيانة تلك االإن�شاءات. 

☙    رخ�شة االإن�شاءات ال�شادرة من اجلهات  املخت�شة. 
☙   رخ�شة اإقامة امل�شاريع ال�شكنية على قطعة اأر�س واحدة ل�شالح اأكرث من م�شرتك وفقا لقانون  

         ملكية الطوابق اأو ال�شقق املعمول به. 

☙   عقد البيع املبدئي اإذا كانت الغاية من القر�س �شراء دار لل�شكن. 
الر�سوم   

                 ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة      

                   داخل الوزارة.

        مالحظة يتم التاأكد من االأ�شماء التي مت تر�شيحها للقر�س مبوجب قائمة معدة لذلك القر�س.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة     من 1-3 �شهور تقريبا.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

االإعالن يف ال�شحف واالنرتنت وعن طريق مديريات الرتبية والتعليم عن اأ�شماء املر�شحني.   ♦           

           ♦   اإعطاء مهلة �شهر الإكمال االأوراق الالزمة.

           ♦   الك�شف امليداين على مواقع املقرت�شني. 

           ♦   العر�س على جلنة اإدارة ال�شندوق واأخذ املوافقة على ذلك. 

            ♦    البدء باإجراءات منح القرو�س وت�شتغرق فرتة ال�شرف من )3( اأ�شهر لل�شراء حتى �شنة للبناء.                

           ♦   البدء باإجراءات حت�شيل الأق�شاط ال�شهرية ل�شداد القرو�ض بعد فرتة ال�شماح وبح�شب نظام 

                  �شندوق االإ�شكان.

  مالحظة: تتم اإجراءات تقدمي اخلدمة بح�شب نظام �شندوق االإ�شكان رقم )55(ل�شنة 1980 وتعديالته والتعليمات ال�شادرة مبوجبة 

رقم )1( ل�شنة 2002.
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 اإدارة اللوازم والتزويد/ ق�سم ا�ستالم الكتب املدر�سية

 اخلدمة:  بيع الكتب املدر�شية واإهداوؤها اإلى اجلهات الداخلية و اخلارجية

الوثائق املطلوبة 

                   كتاب ر�شمي من اجلهة الطالبة. 

                   كتاب ر�شمي من الوزارة باملوافقة على االإهداء اأو البيع. 

                   م�شتند اإخراجات. 

                   م�شتند اإدخاالت من اجلهات الر�شمية احلكومية. 

                  و�شل مقبو�شات من اجلهة الطالبة ثمنا لهذه الكتب اإذا كانت هذه الكتب مبيعة.

الر�سوم  

                    ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة 

                    ق�شم ا�شتالم الكتب املدر�شية.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

-----                   

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

              �   تقدير قيمة الكتب املطلوبة. 

              �   اإذا كانت الكتب مبيعة يتم طلب و�شل مقبو�شات يتم ت�شليمه للجهة الطالبة. 

              �   عمل كتاب اإهداء اأو موافقة بالبيع. 

              �    تخريج الكتب مبوجب م�شتند اإخراجات. 

              �   ت�شليم الكتب املدر�شية ملديريات الرتبية والتعليم واجلهات االأخرى الداخلية  واخلارجية.
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اإدارة اللوازم والتزويد/ ق�سم ا�ستالم الكتب املدر�سية

 اخلدمة:  ا�شتالم الكتب املدر�شية من املطابع

الوثائق املطلوبة 

             قرارات  عطاء االإحالة. 

           الن�شخ املعتمدة من الكتاب. 

            كتب ت�شكيل جلان اال�شتالم.

            منوذج �شبط اال�شتالم.

            فاتورة املتعهد.

            م�شتندات اإدخال للكتب امل�شتلمة.

            بعد اال�شتالم يو�شح منوذج اإ�شعار ا�شتالم من اأجل اإر�شال الفاتورة متهيدا ل�شرفها. 

الر�سوم 

                   لكل فاتورة قيمة من الطوابع.

مكان تقدمي اخلدمة 

                   ق�شم ا�شتالم الكتب املدر�شية.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة

                   �شاعتان.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

               �   ت�شكل جلان ا�شتالم للكتب املدر�شية. 

               �   فح�س الكتاب فنيا وعلميا.

               �   عمل �شبط ا�شتالم وتوقيعه من جلان اال�شتالم وو�شع املالحظات واملخالفات عليه. 

               �   اإدخال الكتب �شمن م�شتندا اإدخاالت يف �شجل الكتب.

                 �   رفع الفاتورة بعد ت�شديقها لل�شرف حيث يرفق معها �شبط اال�شتالم، ون�شخة من قرار االإحالة، 

                   واإ�شعار ا�شتالم الكتب.
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اإدارة اأمانة �سر اللجنة الوطنية االأردنية  /ق�سم اخلدمات امل�ساندة

 اخلدمة:  اإعارة الكتب واملطبوعات

الوثائق املطلوبة

     ★  تعبئة منوذج بطاقة اإعارة املطبوعات واملعلومات ال�شخ�شية عن امل�شتعري .

مكان تقدمي اخلدمة

                   اإدارة اللجنة الوطنية - املكتبة/مبنى وزارة العمل.

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   من ربع �شاعة اإلى �شاعة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

              اإطالع املراجعني على محتويات املكتبة، وت�شجيل الكتب املطلوبة على منوذج خا�س داخل املكتبة. 

               اأخذ املعلومات املطلوبة عن امل�شتعري.

               توقيع امل�شتعري على ا�شتالم الكتب.

               متابعة اإعارة الكتب عن طريق النموذج اخلا�س. 

               متابعة امل�شتعري الإعادة الكتب.
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 اإدارة املوارد الب�سرية
 

 اخلدمة:  عملية اإنهاء اخلدمة ب�شبب املر�س )امل�شنفني  وغري امل�شنفني(

الوثائق املطلوبة 

      �   ن�شختان من براءة الذمة من املديرية.

            �   �شورتان عن دفرت العائلة مل�شق على اإحداهما طوابع.

            �   ن�شختان من منوذج طلب احلقوق التقاعدية.

            �   ت�شليم بطاقة التاأمني ال�شحي لغري امل�شنفني.

            �   منوذج عناوين املتقاعدين.

            �   ر�شيد االإجازات ال�شنوية لالإداريني والفئة الثالثة الآخر عامني.

            �   و�شف وظيفي ملهام املوظف امل�شنف يف حال طلب تخ�شي�س راتب اعتالل.

مكان تقدمي اخلدمة    مركز الوزارة/مديريةالرواتب/ق�شم انتهاء اخلدمة واالأق�شام املعنية.   

معدل الوقت الالزم الإجناز اخلدمة   57 دقيقة. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

               مراجعة الديوان )ق�شم الوارد( لت�شجيل كتاب التقاعد.

               مراجعة ق�شم االأر�شيف الإح�شار امللف.

مراجعة مديرية الرواتب ق�شم تنظيم الرواتب للتدقيق الإعداد الكتب الر�شمية املطلوبة لل�شري 

باالإجراءات الالزمة.

توقيع الكتب من مدير الرواتب.

               التوجه لق�شم ال�شمان االجتماعي )الوزارة( لتنظيم ا�شتمارة االإيقاف.

               اإعداد كتب للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي  وتوقيعها من رئي�س الق�شم.

               مراجعة الديوان )ق�شم ال�شادر( لت�شدير الكتب.

               مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة  لتدقيق كتب الرواتب واإعداد جدول مدين وع�شكري وتوقيعه من

               رئي�س الق�شم واملدير ثم تنظيم معاملته/واإر�شاده للتوجه اإلى �شندوق �شمان الرتبية ومديرية 

               التقاعد، لتربئة ذمته من االأموال العامة وال�شلفات )وزارة املالية(.
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   اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  عملية �شرف م�شتحقات اإنهاء اخلدمة ب�شبب الوفاة )امل�شنفني  وغري امل�شنفني(

الوثائق املطلوبة             

               �   �شورتان م�شدقتان عن حجة ح�شر االإرث.       �   �شورة م�شدقة عن حجة الو�شاية.

               �   �شورتان م�شدقتان عن دفرت العائلة.                 �    �شورتان م�شدقتان عن �شهادة الوفاة.

               �   منوذج اأفراد عائلة املتوفى موقع من املختار واحلاكم االإداري.

               �   ن�شختان من براءة الذمة مل�شق املوقعة من ال�شلفات واالأموال االأمريية )وزارة املالية(       

                   وت�شتمل على ر�شيد االإجازات ال�شنوية لالإدارين الآخر عامني.     

               �   ن�شختان من منوذج طلب احلقوق التقاعدية.                   �   منوذج عناوين املتقاعدين.

               �   طبيعة عمل باالإ�شافة اإلى تقرير امل�شت�شفى عن حالة الوفاة.

                  �    يف حالة الوفاة نتيجة حادث يف اأثناء العمل اإح�شار كتاب تغطية بو�شف احلادث وتقرير ال�شرطة 

                    وامل�شت�شفى.

مكان تقدمي اخلدمة    مركز الوزارة/مديريةالرواتب/ق�شم انتهاء اخلدمة واالأق�شام املعنية. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة    98 دقيقة. 

اإجراءات تقدمي اخلدمة 

               مراجعة الديوان )ق�شم الوارد(لت�شجيل الكتاب.

               مراجعة ق�شم االأر�شيف الإح�شار امللف.

مراجعة مديرية الرواتب ق�شم تنظيم الرواتب  للتدقيق واإعداد كتب املطالبة ب�شمان املالية 

تنظيم  ق�شم  رئي�س  من  وتاأ�شريه  االقتطاعات  وك�شف  االدخار  كتب  واإعداد  الرتبية  و�شمان 

الرواتب.

               توقيع الكتب من مدير الرواتب. 

                التوجه لق�شم ال�شمان االجتماعي )الوزارة( لتنظيم ا�شتمارة االإيقاف للذكور واالإناث واإعداد 

               كتب للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي  وتوقيعها من رئي�س الق�شم.

               مراجعة الديوان )ق�شم ال�شادر( لت�شدير الكتب وت�شوير الن�شخ.

               مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة لتدقيق كتب الرواتب واإعداد جدول مدين وع�شكري وتوقيعه من   

                    رئي�س الق�شم  و املدير والتوجه اإلى �شندوق �شمان الرتبية، واإلى االأموال العامة وال�شلفات )وزارة    

               املالية( ثم اإ�شدار برائة ذمة.

               اإعطاء ك�شف �شريبة لتربئة ذمة املوظف املتوفى من �شريبة الدخل.
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    اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  �شرف م�شتحقات االإحالة على التقاعد املبكر )غري امل�شنفني(

الوثائق املطلوبة

                �     كتاب االنفكاك ون�شختان من براءة الذمة مل�شق عليه طوابع بقيمة )200( فل�س، وت�شتمل 

                    على ر�شيد االإجازات ال�شنوية الآخر عامني.

              �   طلب حتويل امل�شتحقات املالية.

              �   �شورتان عن دفرت العائلة مل�شق على اإحداهما طابع بقيمة )250( فل�شًا.

              �   منوذج عناوين املتقاعدين.

              �   بطاقات التاأمني ال�شحي.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةالرواتب/ق�شم انتهاء اخلدمة واالأق�شام املعنية المتام املعاملة. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   110 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة الديوان لت�شجيل الكتاب و ختمه.

               مراجعة ملفات امل�شتخدمني الإح�شار امللف.

                 مراجعة  مديرية الرواتب لتدقيق الغياب واإعداد كتب املطالبة ب�شمان املالية واالإجازات واالدخار 

               وتاأ�شري الكتب من رئي�س ق�شم تنظيم الرواتب.

               توقيع الكتب من مدير الرواتب.

                التوجه لق�شم ال�شمان االجتماعي )الوزارة( لتنظيم ا�شتمارة االإيقاف للذكور واالإناث واإعداد 

               كتب للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي  وتوقيعها من رئي�س الق�شم.

               ت�شليم بطاقة التاأمني ال�شحي ملديرية الرتبية والتعليم.

               مراجعة الديوان )ق�شم ال�شادر( لت�شدير الكتب وت�شوير الن�شخ.

                مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة لتدقيق كتب الرواتب  وال�شمان االجتماعي واإعداد جدول وتوقيعه 

               من رئي�س الق�شم واملدير.

               مراجعة �شندوق �شمان الرتبية ومديرية التقاعد واملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي.



46    47

   اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  �شرف م�شتحقات االإحالة على اال�شتيداع عذر اإكمال  املدة املطلوبة للتقاعد

الوثائق املطلوبة

               �   كتاب االنفكاك من مديرية الرتبية.

               �   ن�شختان لرباءة الذمة من املديرية.

               �   �شورتان عن دفرت العائلة مل�شق على اإحداهما طوابع بقيمة )250( فل�شًا.   

               �   ن�شختان من منوذج طلب احلقوق التقاعدية. 

               �   منوذج طلب تخ�شي�س راتب تقاعدي.

               �   منوذج عناوين املتقاعدين.

               �   يف حالة طلب املتقاعد اعتالاًل عليه اإح�شار :

                                            ـــ    طبيعة عمل من مدر�شته.

                                            ـــ    تقارير طبية.

                                            ـــ    كتاب تغطية من مديريته. 

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةالرواتب/ق�شم انتهاء اخلدمة واالأق�شام املعنية. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   70 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

                   مراجعة الديوان )ق�شم الوارد( لت�شجيل وختم الكتاب. 

                   مراجعة االأر�شيف الإح�شار امللف.

                    مراجعة مديرية الرواتب لتدقيق الغياب  واإعداد كتب املطالبة بالراتب التقاعدي و�شمان                           

                   املالية و�شمان الرتبية وتاأ�شريه من رئي�س ق�شم تنظيم الرواتب.                                            

                   توقيع الكتب من مدير الرواتب.

                   مراجعة الديوان )ق�شم ال�شادر( خلتم الكتب وت�شجيلها وت�شويرها.

                   مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة لتدقيق كتب الرواتب واإعداد جدول مدين وع�شكري وتوقيعه         

                   من رئي�س الق�شم واملدير، ثم تنظيم معاملته واإر�شاده للتوجه اإلى �شندوق �شمان الرتبية

                   ومديرية التقاعد.
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  اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  �شرف م�شتحقات االإنهاء ب�شبب اال�شتقالة ) امل�شنفني وغري امل�شنفني(

الوثائق املطلوبة

              �   �شورة عن اال�شتقالة.

            �   براءة ذمة م�شدقة من ال�شلفات واالأموال االأمريية )وزارة املالية(.

            �   كتاب االنفكاك من املديرية.

            �    �شورتان عن البطاقة ال�شخ�شية مل�شق عليها طوابع بقيمة )200( فل�س.

            �    بطاقة التامني ال�شحي وت�شليمها ملديرية الرتبية. 

            �    طلب حتويل امل�شتحقات املالية.

الر�سوم    طوابع بقيمة )200( فل�س.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةالرواتب واالأق�شام املعنية. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   124 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة الديوان  ق�شم الوارد لت�شجيل وختم الكتاب.

               مراجعة االأر�شيف الإح�شار امللف.

               مراجعة مديريةالرواتب لتدقيق الغياب.

                 مراجعة مديرية الرواتب الإعداد كتب املطالبة ب�شمان املالية و�شمان الرتبية واعداد كتب االدخار 

ور�شيد االجازات وك�شف االقتطاعات والعائدات التقاعدية لالإناث   امل�شنفات وتاأ�شريه من  رئي�س     

ق�شم  تنظيم الرواتب.

توقيع الكتب من مدير الرواتب.

               التوجه لق�شم ال�شمان االجتماعي )الوزارة( لتنظيم ا�شتمارة االإيقاف للذكور واالإناث واإعداد 

          الكتب للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي يف حال كون امل�شتقيل اأنثى ومتزوجة وتوقيع الكتب                          

من رئي�س الق�شم.

               مراجعة الديوان )ق�شم ال�شادر( لت�شدير الكتب.

                مراجعة ق�شم اإنهاء اخلدمة لتدقيق كتب الرواتب واإعداد جدول مدين وع�شكري وتوقيعه من 

               رئي�س الق�شم واملدير ثم تنظيم معاملته واإر�شاده للتوجه اإلى �شندوق �شمان الرتبية ومديرية 

               التقاعد وتوجيه املوظف ال�شتكمال االإجراءات.  



48    49

 اإدارة املوارد الب�سرية
 

 اخلدمة:  �شرف م�شتحقات االإحالة لبلوغ ال�شن القانوين )غري امل�شنفني(

الوثائق املطلوبة

               �   كتاب االنفكاك من املديرية.

               �   براءة الذمة من املديرية مل�شق عليها طابع بقيمة )200( فل�س.

               �   �شورتان عن دفرت العائلة مل�شق على اإحداهما طوابع بقيمة )250( فل�شًا.   

               �   منوذج طلب حتويل امل�شتحقات املالية. 

               �   بطاقة التاأمني ال�شحي.

               �   منوذج عناوين املتقاعدين.

الر�سوم    طوابع بقيمة )200( فل�س.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةالرواتب واالأق�شام املعنية. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة   100 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة الديوان )ق�شم الوارد( لت�شجيل وختم الكتاب. 

               مراجعة االأر�شيف الإح�شار امللف.

               مراجعة ق�شم تنظيم الرواتب  لتدقيق الغياب.

مراجعة الرواتب الأعداد كتب املطالبة ب�شمان املالية و�شمان الرتبية واإعداد كتب االدخار وبدل                        

االإجازات وك�شف االقتطاعات وتاأ�شريه من قبل رئي�س ق�شم تنظيم الرواتب.

               توقيع الكتب من مدير الرواتب.

               التوجه لق�شم ال�شمان االجتماعي )الوزارة( لتنظيم ا�شتمارة االإيقاف واإعداد كتب للموؤ�ش�شة 

               العامة لل�شمان االجتماعي وتوقيعها من رئي�س الق�شم.

               مراجعة الديوان )ق�شم ال�شادر( لت�شدير الكتب وت�شوير الن�شخ .

                   مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة لتدقيق كتب الرواتب واإعداد جدول مدين وع�شكري وتوقيعه من رئي�س 

               الق�شم ثم تنظيم معاملته واإر�شاده للتوجه اإلى �شندوق �شمان الرتبية ومديرية التقاعد .
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  اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  �شرف امل�شتحقات ب�شبب فقدان الوظيفة )غري امل�شنفني(

الوثائق املطلوبة

              �   كتاب االنفكاك عن العمل.

              �   براءة الذمة موقعة من ال�شلفات واالأموال االأمريية.  

              �   ت�شليم بطاقة التاأمني ال�شحي للمديرية.

              �   �شورة عن الهوية ال�شخ�شية.

            �    طلب حتويل امل�شتحقات املالية.

الر�سوم  

                 طوابع بقيمة )200( فل�س.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديرية الرواتب  واالأق�شام املعنية. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   90 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة الديوان خلتم املعاملة وت�شجيلها.

               مراجعة ق�شم االأر�شيف الإح�شار امللف.

              مراجعة الرواتب لتدقيق الغياب واإعداد كتب ال�شمان االجتماعي )املالية( و�شندوق �شمان 

               الرتبية وك�شف االقتطاعات وتاأ�شري الكتب من رئي�س ق�شم تنظيم الرواتب.

               توقيع الكتب من مدير الرواتب.

               التوجه اإلى ال�شادر خلتم الكتب وت�شجيلها وت�شويرها.

                 مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة حيث يتم تدقيق كتب الرواتب وال�شمان االجتماعي وتنظيم جدول 

                خدمات وتوقيعه من رئي�س الق�شم  واملدير واإر�شاد املراجع للتوجه اإلى �شندوق �شمان الرتبية      

               )ومديرية التقاعد(.
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  اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  اإ�شدار كتب التعليم االإ�شايف و�شرف اال�شتحقاق ملن ا�شتمر يف العمل بعد تاريخ التقاعد 

الوثائق املطلوبة

              �   كتاب االنفكاك عن العمل.

    �    ك�شف الراتب التقاعدي للموظف امل�شنف من وزارة املالية.

الر�سوم            

                  ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة

                    مركز الوزارة/مديريةالرواتب/ق�شم تنظيم الرواتب  واالأق�شام املعنية. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                    58 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة ملفات املتقاعدين الإح�شار امللف.

               مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة حيث يتم حتويل املعاملة اإلى ق�شم تنظيم الرواتب.

               مراجعة الرواتب الحت�شاب الراتب قبل التقاعد وبعد التقاعد و�شرف الفرق.

               مراجعة ق�شم انتهاء اخلدمة الإعداد امل�شودة.

               طباعة الكتاب يف الق�شم.

               تدقيق الكتاب من رئي�س ق�شم انتهاء اخلدمة.

               تاأ�شريالكتاب من مدير الرواتب.

               توقيع الكتاب من مدير اإدارة املوارد الب�شرية.

               ت�شدير الكتاب /�شادر.

               مراجعة مديرية الرواتب الإعداد اأمر  ال�شرف.

               مراجعة ال�شوؤون املالية يف الوزارة ال�شتالم ال�شيك.
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  اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  حتويل الراتب من بنك اإلى اآخر

الوثائق املطلوبة

              �     براءة ذمة من البنك موقعة ومختومة بختم البنك وحتمل رقمًا من البنك وتاريخًا  ال يتجاوز 

                   ال�شهر.                                   

              �    ا�شتدعاء من ق�شم خدمة اجلمهور اإذا اأراد املراجع اأن ياأخذ كتابًا للبنك يفيد بتحويل الراتب.

الر�سوم  

                  ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةالرواتب وق�شم تنظيم الراتب. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   0 2 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة الديوان )ق�شم الوارد( لت�شجيل املعاملة.

               مراجعة ق�شم االأر�شيف لتحويل املعاملة على امللف ال�شخ�شي.

               مراجعة  ق�شم تنظيم الرواتب  الإتخاذ االإجراء.

               اإذا اأراد املراجع اأن ياأخذ كتابًا  يفيد بتحويل الراتب اإلى البنك فعليه اأن يقوم: 

                          ـــ    مبراجعة رئي�س ق�شم الرواتب لتوقيع الكتاب.

                          ـــ    بت�شدير الكتاب من ق�شم ال�شادر )الديوان(.
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  اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:  الكفالة اأواقتطاع جزء من الراتب وحتويله للبنك

الوثائق املطلوبة

              �   كتاب عدم ممانعة من البنك الذي يوجد فيه الراتب موقع ومختوم بختم البنك ومبني فيه    

                   قيمة املبلغ املراد اقتطاعه اأو كفالته ويحمل رقمًا من البنك وتاريخًا ال يتجاوز �شهرًا.

الر�سوم  

                  ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةالرواتب /ق�شم تنظيم الرواتب. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   20 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة الديوان )ق�شم الوارد(لت�شجيل املعاملة.

               مراجعة ق�شم االأر�شيف لتحويل املعاملة على امللف ال�شخ�شي. 

               مراجعة  ق�شم تنظيم الرواتب  التخاذ االإجراء واإعداد الكتاب.

               توقيع الكتاب من رئي�س ق�شم تنظيم الرواتب.

               ت�شدير الكتاب من ق�شم ال�شادر )الديوان(.
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   اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة: عملية الكفالة واالقتطاع من الراتب جلهات مختلفة مثل موؤ�ش�شة االأيتام، �شندوق توفري الربيد، 

والتطوير  لالإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  الزراعي،  االإقر�س  موؤ�ش�شة  املمر�شني،  نقابة  املهند�شني،  نقابة 

احل�شري، ال�شندوق الها�شمي، �شندوق التنمية والت�شغيل، �شندوق املعونة الوطنية،....اإلخ

الوثائق املطلوبة

              �     كتاب ر�شمي من اجلهة املراد الكفالة اأو االقتطاع اإليها موقع  ومختوم بخنم الدائرة الوارد 

                    منها ويحمل رقمًا  وتاريخًا.

              �     كتاب عدم ممانعة من البنك موقع ومختوم بختم البنك يحمل رقمًا وتاريخًا مبينا فيه قيمة 

                   املبلغ املراد اقتطاعه اأو كفالته.  

الر�سوم  

                 ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةالرواتب/ق�شم تنظيم الرواتب. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   20 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               مراجعة الديوان )ق�شم الوارد(لت�شجيل املعاملة.

               مراجعة ق�شم االأر�شيف لتحويل املعاملة على امللف ال�شخ�شي. 

               مراجعة  ق�شم تنظيم الرواتب  الإتخاذ االإجراء واإعداد الكتاب.

               توقيع الكتاب من رئي�س ق�شم تنظيم الرواتب.

               ت�شدير الكتاب من ق�شم ال�شادر )الديوان(.         
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  اإدارة املوارد الب�سرية

 اخلدمة:   اإ�شدار كتب عدم املمانعة من احل�شول على �شهادة ح�شن ال�شلوك من اجلهات االأمنية

الوثائق املطلوبة

              �   منوذج طلب خا�س لدى ق�شم خدمة اجلمهور .

الر�سوم  

                 ال يوجد.

مكان تقدمي اخلدمة

                   مركز الوزارة/مديريةاملوظفني/ ق�شم االأر�شيف. 

معدل الوقت الالزم لإجناز اخلدمة 

                   20 دقيقة.

اإجراءات تقدمي اخلدمة     

               تعبئة الطلب اخلا�س لدى ق�شم خدمة اجلمهور. 

               ت�شجيل الطلب لدى ق�شم الوارد )الديوان العام(. 

               يقدم الطلب اإلى ق�شم االأر�شيف الطابق االأر�شي.

               مراجعة ق�شم الطباعة الطابق االأر�شي لطباعة الكتاب.

               مراجعة مدير املوظفني الطابق االأر�شي لتاأ�شري الكتاب.

               توقيع الكتاب من مدير اإدارة املوارد الب�شرية/الطابق االأر�شي.

               مراجعة ق�شم ال�شادر لت�شدير الكتاب يف الطابق االأر�شي.
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       1ــ وزارة الرتبية والتعليم 

               العبديل  بجانب م�شجد ال�شهيد امللك عبدا هلل بن احل�شني االأول  بالقرب من جمل�س االأمة.  

                   هاتف :5607181  - 5607331                                   فاك�س:  5666019                                          

 www.moe.gov.jo :شندوق بريد: 1646                                   الربيد االإلكرتوين�                   

 

       2ــ اإدارة االمتحانات واالختبارات 

               جبل الويبدة/ )300(  مرت ال�شارع املقابل مل�شجد  امللك عبد اهلل بن احل�شني االأول

                   هاتف: 4624816/4624814/4624809                  فاك�س:4627286 

   

       3ــ  مديرية التعليم اخلا�س 

               جبل احل�شني /دوار املاأمونية 

                   هاتف:4610947/4639311/4639310                    فاك�س:4649602

       4ــ اإدارة املناهج والكتب املدر�شية                          5ــ اإدارة التعليم املهني    

               جبل احل�شني /خلف مركز اأمن احل�شني 

                   هاتف: 4617304- 4617305 - 4617306 -4613152 - 4613151

                   فاك�س: 4645888

       6ــ م�شتودع الكتب املدر�شية 

               املقابلني                                                                            فاك�س:4203878 

                   هاتف :4201605                                                         تلفاك�س:4201604

     7 ــ اأمانة �شر اللجنة الوطنية االأردنية 

               العبديل /مبنى وزارة العمل /مقابل بوابة الوزارة

                   هاتف :5664176- 5664192                                     فاك�س:5688061

   اإر�سادات ومواقع


