
                                                                                   
 

 معلومات لمقدم الطلب  

 من المدارس الدولية   ة الممنوحةيشهادات الثانوية االمريك  صديقاتمام عملية تخطوات  

 داخل االردن

 في األردن  فإن األوراق المطلوبة لعملية التصديق كالتالي :   المعتمدة إحدى المدارس  اذا تخرجت من  

عالماتوكش .1 العاشر)  لمراحل  ف  والصف  الحادي عشر  )باللغه األنجليزية(    (الثاني عشرالصف    ، 

التربية والتعليم/ مديرية التعليم الخاص من قبل  ةمصدق  (  06-4640023  )هاتف  وزارة 

التخرج   .2 من التعليم الخاص    الدبلوما التي تم استالمها عند التخرج ويشترط ان تكون مصدقة –شهادة 

 أيضا.

ال  .3 )   codeعلى ال Satارسال عالمات   5027).الخاص بأمديست 

تزويد أمديست بكل  ACT subject testمن أجل نتائج   .4  ة المرور وكلمة السر.مالرجاء 

ال .5 بأمديست )  codeعلى ال   ACT generalارسال عالمات   (.1933الخاص 

( 60)  ستونايام عمل من تاريخ تقديم المعاملة. رسوم هذه الخدمة   إلى عشرة  سبعة سيتم تسليم المعاملة خالل

 . ايام عمل 4-3يم المعاملة بعد تم طلب خدمة مستعجلة حيث يتم تسل  دينار في حال 40دينار ويتم اضافة مبلغ  

لفترة ال تزيد عن  باألوراق واالحتفاظ  مالحظة: يتم    من هذه األوراق بعد  سنةالشهادت  التخلص  . سوف يتم 

المذكورة اعاله دون تحمل أمديست أدنى مسؤولية.  مرور الفترة 

االلكتروني   البريد  على  رمضان  عفراء  التصديق  بخبيرة  االتصال  يرجى  المعلومات  من   لمزيد 

 aramadan@amideast.org  06-5929994او االتصال على    

 االتصال على  أو  ebastas@amideast.org  مساعدة قسم التصديق ايناس بسطاس على البريد االلكتروني 

06-5929994   
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Guidelines for Applicants 

Processes for Authentication of American High school diploma from 

international schools in Jordan 

If you graduated from an accredited high School with regional accreditation,  

You need to bring the following documents for the authentication process: 

1- Original report cards for grades 10, 11 and 12. All report cards must be 

stamped by the Ministry of Education. 
2- Your original high school diploma, and it must be stamped  from the Ministry 

of Education. 
3- Send your ACT general test Score to AMIDEAST code (1933) 

4- For ACT subject tests kindly provide your username and password. 
5-  Send your SAT scores to AMIDEAST code (5027). 

 

The authentication process shall take from 7 up to 10 business days. The fees for 
this service are 60 JD, AMIDEAST provides the Rush service which costs extra 40 

JOD and the process will take 3 to 4 business days.  

Note: Documents are kept at AMIDEAST for no longer than one year, after which 
all documents will be destroyed.  

For any further information please contact our Authentication specialist Afra’ 

Ramadan at aramadan@amideast.org or call 06-5929994. 

or contact Authentication Officer, Enas Bastas at e-mail ebastas@amideasts.org or 
call 06-5929994. 
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