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 بينها البرامج التعليمية المختلفة والتحويلوترخيص  اعتمادأسس  
1994( لسنة 3( من قانون التربية والتعليم رقم )أ/31الصادرة باالستناد للمادة )  

 
 المادة األولى:

وتطبق على الطلبة الذين ( وترخيص البرامج التعليمية المختلفة والتحويل بينها أسس اعتماد) األسستسمى هذه 
.صدورها تاريخ سيلتحقون بالبرامج االجنبية بعد  

 المادة الثانية:

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه األسس المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على 
 خالف ذلك:

 الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

 اإلدارة : إدارة التعليم الخاص.

التربية والتعليم في أي محافظة أو لواء أو منطقة.المديرّية: مديرّية   

  .األسسالمشكلة بموجب هذه  األجنبية البرامج التعليميةلجنة : اللجنة

كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة  المدرسة:
أكثر.ويتعلم فيها أكثر من عشرة طالب تعليمًا نظاميًا ويقوم بالتعليم فيها معلم أو   

ية أخرى.المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة أو أي وزارة أو سلطة حكوم  

المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر 
 في المؤسسات التعليمية الحكومية.

المؤسسة التعليمية األجنبية: كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير أردنيين وفق مناهج وكتب 
 غير أردنية.

امج في أكثر من دولة وتعادل مراحل البرن برامج تعليمية ُمجازة دوليًا تطبق عالمياً  التعليمية األجنبية:البرامج 
ق تدريسها أو نشاطاتها أو لغة ائ، تختلف في محتواها أو مقرراتها أو طر المختلفةبفروعه التعليمي الوطني 

في التعليم الوطني وال تتعارض وفلسفة وأهداف تعليمها أو خطتها الدراسية أو أساليب تقويمها عن تلك المطبقة 
  وسياسة التعليم في المملكة.

 الترخيص: السماح للمؤسسة التعليمية بتطبيق برنامج تعليمي أجنبي معترف به من قبل الوزارة.
البرامج التعليمية تطبيق معترف بها في األردن تمنح تراخيص  حكومية أو دوليةرسمية هيئة االعتماد: جهة 

 .األجنبيةأو  الخاصةلمؤسسات التعليمية ل المختلفة
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 المادة الثالثة:

كل وعضوية مدير إدارة التعليم الخاص  برئاسة (األجنبية لجنة البرامج التعليمية )تسمى في الوزارة لجنة شكلت-أ
 من:

عضواً رئيس قسم معادلة الشهادات األجنبية        -  

عضواً           رئيس قسم االستشارات القانونية -   

عضواً            التشريعات التربوية  رئيس قسم -  

ومقرراً  عضواً  البرامج األجنبية             رئيس قسم  -  

:ةآلتياباللجنة المهام  ب. تناط  

ورفعها للوزير. بشأنهاوإعداد التوصيات  األسس مشروع تعديل هذه دراسة -1  

وإصدار قرار بشأنها. األسسهذه  ولم تشملها نصفي الحاالت التي لم يرد عليها  النظر -2  

  األصول. وفققراراتها ويتابع تنفيذ  هامحاضر اجتماعاتاللجنة  مقررق يوث -ج 

ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية  األقلتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر على  -د
يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. األصواتوعند تساوي  وتتخذ قراراتها وتوصياتها باألغلبية أعضائها  

  المادة الرابعة:
 يجوز لهيئات االعتماد منح االعتماد لبرنامج أجنبي ألي مؤسسة تعليمية خاصة إذا تحقق اآلتي:

 .لإلدارةتقديم خطط البرنامج ونتاجاته العامة المتوقعة  - أ
 رنامج يؤهل بويكون ال لمناهج األردنيةمع البرامج األجنبية العامة والخاصة لضمان توافق النتاجات  -ب    

 .األردنيةات تحاق بالجامعلاللالطالب         
في  وامتحاناتها برنامجها التعليميواإلشراف على م عملها ومتابعة ينظلتمع الوزارة  يةتوقيع اتفاق -ج

 . ورفع تقرير إلى اإلدارة بنتائج المتابعة المدارس الحاصلة على اعتماد منها
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 ة:خامسالمادة ال
 اآلتي: المؤسسة التعليمية الخاصة رط لترخيص تطبيق برنامج تعليمي أجنبي أو أكثر فيتشي

به من قبل الجهات المعنية في إحدى الدول أو يخضع العتماد هيئة  اً أن يكون البرنامج التعليمي معترف - أ
 رسمية حكومية أو دولية.

 لجالية معينة. أال يكون البرنامج التعليمي موجهاً   - ب

لبرنامج  ل التي تقدم البرامج التعليمية األجنبية بالسلم التعليمي تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة أن -ج
 . الوطني

في الوطنية  التربيةو إلسالمية المؤسسة التعليمية الخاصة بتدريس مباحث اللغة العربية والتربية اأن تلتزم  -د
وفق المناهج والخطة الدراسية المقررة في البرنامج التعليمي  لبة األردنيين والعربللط األساسية ةالمرحل

 .األردنيين والعرب الوطني باللغة العربية للطلبة
في  وتاريخ األردن إلسالميةالتعليمية الخاصة بتدريس مباحث اللغة العربية والتربية ا أن تلتزم المؤسسة -هـ

في البرنامج التعليمي  والخطة الدراسية المقررة   وفق المناهج لبة األردنيين والعربللط ة الثانويةالمرحل
 الوطني باللغة العربية للطلبة األردنيين والعرب.

   في المرحلة الثانوية العربيةاللغة من غير الناطقين باألردنيين والعرب يراعى وضع الطلبة  - و    
 .المناهج وإدارة وإدارة االمتحانات بالتنسيق مع اإلدارةبهم  للغة العربية خاصاً  بتدريسهم منهاجاً         

 التربية فلسفة  ، تنسجم مع للطلبة مصادر التعلم المتنوعة تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتوفير   -ز   
 .هاوأهدافالتعليم           

 هيئة االعتماد.البرامج التعليمية األجنبية بناء على تقرير زيارة  جاهزة لتدريسالتأكد من أن المدرسة  -ح

 المادة السادسة : 
 على المدارس  الخاصة عند اعتمادها برنامج الدبلوما األمريكية ما يأتي:  رطتيش -1
 تكون هيئة االعتماد الدولية ُمعتَرف بها من قبل الوزارة.أن   -أ

ال يجوز للمدرسة الترشيح أو اعتماد برنامج الدبلوما األمريكية اال بعد مرور سنة على األقل من تاريخ -ب
 حصول المدرسة على الرخصة من الوزارة.

يكية للصفوف من األول حتى الثامن يجوز للمدرسة الترشح العتماد البرنامج األمريكي والدبلوما األمر  -1 -ج
 األساسيين . 

ال يجوز للمدرسة اإلعالن عن تدريس برنامج الدبلوما األمريكية إاّل بعد حصولها على االعتماد الكّلي  -2
 الرسمي من هيئة اإلعتماد الدولية األمريكية الُمعتَرف بها من قبل الوزارة، وكتاب موافقة صادر عن الوزارة.

 

 الب ببرنامج الدبلوما األمريكية.التحاق الط -2
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أن يلتزم الطالب بدراسة اخر ثالث سنوات دراسية ببرنامج  الدبلوما األمريكية للطلبة الذين أنهو الصف  - أ
 التاسع األساسي بالبرنامج الوطني.

ة يجوز للطالب الذي أنهى الصف العاشر في برنامج الثقافة العامة البريطانية وبرنامج البكالوريا الدولي - ب
( ساعة كحدٍّّ أدنى 18التحويل لدراسة برنامج  الدبلوما األمريكية بالصف الحادي عشر، شريطة اجتيازه )

 للتخرُّج.

 التحاق الطلبة ببرنامج الثقافة العامة البريطانية.  -3
 أن يلتزم الطالب بدراسة آخر ثالث سنوات دراسية. - أ
 

 التحاق الطلبة ببرنامج البكالوريا الدولية "الدبلوما". -4
 أن يلتزم الطالب بدراسة آخر سنتين دراسيتين.  -أ
  
 ُيَعدُّ الصف التاسع األساسي مرحلة تحضيرية لبرنامج الدبلوما األمريكية   وبرنامج الثقافة العامة البريطانية. -5

 

جوز للطالب الذي أنهى الصف العاشر في  برنامج الثقافة العامة البريطانية وبرنامج البكالوريا الدولية، ي -6
التحويل لدراسة برنامج الدبلوما األمريكية بالصف الحادي عشر، ويجوز للطالب الذي أنهى دراسة الصف 
التاسع األساسي بالبرنامج الوطني، التحويل لدراسة برنامج الدبلوما األمريكية بالصف العاشر األساسي، 

 ليه(.شريطة تحقيق ُمتطلَّبات التحويل الواردة في برنامج التحويل )المحّول إ
 :بعةالمادة السا

 أجنبي تعليمي من برنامج تعليمي أجنبي لبرنامج لتحويليشترط ل مع مراعاة الشروط الواردة في المادة السادسة 
 اآلتي: آخر
 ضرورة الحصول على إقرار خطي من ولي أمر الطالب بالموافقة على التحويل.   -1
 شهادة مصدقة تبين نجاح الطالب في الصف السابق. إحضار -2

تعبئة نموذج شهادة خاصة بمعادلة المواد التي درسها الطالب بالصّفْين التاسع والعاشر، للطلبة الذين   -3
 درسوا برامج تعليمية أجنبية مختلفة.

وثيقة موافقة على قبوله صادرة عن المدرسة المنقول إليها )أو موافقة من مدرسته على  التحويل  إبراز -4
 التعليميين(. إذا كانت مدرسته تقدم البرنامجين

 النافذة.  األردنيينانتقال وقبول الطلبة األردنيين وغير مراعاة أسس  -5
 الحصول على موافقة خطية من الوزارة. -6
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 :ثامنةالمادة ال

يشترط للتحويل من البرنامج التعليمي األجنبي  األسسالسادسة من هذه مع مراعاة الشروط الواردة في المادة  
 اآلتي:إلى البرنامج التعليمي الوطني 

 أسس النجاح واإلكمال والرسوب النافذة. الواردة في والدولية أحكام البرامج األجنبية مراعاة  -1

المطلـــوب فـــي ضـــوء نتائجـــه  التعليمـــي الفـــرععلـــى  طلبـــة الصـــف توزيـــعخطـــة تحقيـــق الطالـــب متطلبـــات  -2

 بالصفوف الثامن والتاسع والعاشر إذا ما رغب بااللتحاق بالبرنامج الوطني في مدرسة حكومية. 

وفق المدرسية مصدقة  الوثائقإحضار لزم بيُ في األردن بمدرسة أجنبية  إذا كان الطالب ملتحقاً  -3

 ة.األجنبياألصول من قبل الملحقية الثقافية للدولة التابعة لها المدرسة 

يسمح لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر في البرامج التعليمية األجنبية بالتحويل إلى البرنامج  -4

أو خالل اسبوعين من بداية الفصل الدراسي  الدراسيأسبوعين من بداية العام  خاللالتعليمي الوطني 

 .الثاني

بالتحويل لدراسة البرنامج الوطني يسمح لطلبة البرامج التعليمية األجنبية في الصف الثاني عشر  -5
 االردني خالل اسبوعين من بداية العام الدراسي .

 :تاسعةالالمادة 

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة السادسة يشترط للتحويل من البرنامج التعليمي الوطني إلى البرنامج 
 ي:أتالتعليمي األجنبي ما ي

يجوز للطالب النظامي الذي تقدم المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها  االلتحاق بأي 
ثالث عن عمره  يزيدبرنامج تعليمي أجنبي دراسة نظامية شريطة إعادة دراسة البرنامج من الصف العاشر وأال 

  .ن متوسط أعمار طلبة الصف العاشرمسنوات 
   :  عاشرةالالمادة 
أسس النجاح واإلكمال والرسوب التي تقدم البرامج التعليمية األجنبية بمالحق  المؤسسة التعليمية الخاصةتلتزم 

  للبرامج األجنبية للعام الدراسي المعمول بها.

  :لحادية عشرةالمادة ا
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 األسس.سابقة تتعارض وأحكام هذه  أسس تلغى أيّ 
 


