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أعلنت اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مجلس التعليم العالي وبعد االطالع على كتاب 
معالي وزير التربية والتعليم بشأن عدم تمكن بعض الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة األجنبية 

وزارة التربية والتعليم األردنية نظرًا للظروف ( من استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من 2020في العام )
مجلس التعليم  التي مروا بها هذا العام نتيجة جائحة الكورونا، وحرصًا على مصلحة أبنائنا الطلبة فقد قرر

 العالي ما يلي:

ي يطبق على الطلبة األردنيين الحاصلين على شهادات الدراسة الثانوية العامة األجنبية للعام الحال أواًل:
فقط، والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات معادلة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم قرارات مجلس 

(، والذين سيتم 2020التعليم العالي المتعلقة بقبول طلبة الثانوية العامة األردنية الدورة التكميلية للعام )
ردنية الحكومية بداية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات األ  قبولهم من خالل وحدة تنسيق القبول الموحد

 بعد أن يتم حصر أعداد المتقدمين منهم عند إنتهاء فترة تقديم الطلبات. 2021/  2020للعام الجامعي 

الموافقة للطلبة الحاصلين على شهادات الدراسة الثانوية العامة األجنبية للعام الحالي فقط، والذين لم  ثانيًا:
ال إجراءات معادلة شهاداتهم من وزارة التربية والتعليم على االلتحاق في الجامعات يتمكنوا من استكم

شريطة إحضار الطالب وثيقة قيد معادلة لشهادته  2021/  2020األردنية الخاصة بداية العام الجامعي 
عادلة، وذلك قبل من وزارة التربية والتعليم األردنية وتوقيعه تعهد خطي يتضمن التزامه بإستكمال متطلبات الم

، وتحقيق الحد األدنى لمعدل القبول في 2021/  2020نهاية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
التخصص الذي قبل فيه حسب ما ورد في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنية، وبخالف 

 ذلك يعتبر قبوله الغيًا.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 اململكة االردنية الهاشمية

 وزارة التربية والتعليم

 ادارة االمتحانات واالختبارات

 

 قيد معادلة شهادة دراسية

.....................................................................................................................يرجى العلم بأن الطالب   

 من الجنسية ...................................................... قد تقدم بتاريخ :                /                / 
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........................................................................................................................................................  

 بأنه لم يستكمل متطلبات املعادلة للعام الحالي بسبب الظروف االستثنائية وقد أعطى 
ً
التي يحملها علما

 هذا القيد بدون معدل لتسهيل أمور تسجيله في الجامعات الخاصة فقط وعلى مسؤوليته الشخصية وهو 

 ساري املفعول ملدة فصل دراس ي واحد من تاريخ إصداره على أن يستكمل املتطلبات خالل هذه املدة .

 

 

 مدير االمتحانات واالختبارات 
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