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بمقتضى الفقرة )أ(  صادرة  ، التالفة والمفقودة في جامعة مؤتة ()الكرتونةتعليمات استخراج بدل الشهادات 

 جامعة مؤتة والشهادات في ( من نظام منح الدرجات العلمية والفخرية 3من المادة )

 16/8/2022 ختاري (551/2021/2022بموجب قرار مجلس العمداء رقم )عدلت            
 

التالفة والمفقودة في جامعة    ( )الكرتونةتعليمات استخراج بدل الشهادات   تسمى هذه التعليمات "  (: 1المادة ) 
  ".   مؤتة

، إال إذا  المخصصصصة ندناهيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني  (:  2لمادة ) ا
 : دلت القرينة على غير ذلك

 مؤتة. جامعة  لجامعة:  ا -
 على شهادة من الجامعة. حصل  نو الطالبة الذي    الطالبلطالب: ا -
الشصصصصهادة اة صصصصلية ةالكرتونةع التي تعطى للطالب وفن نااد منت العرجات العلمية وال خرية    الشههههادة:  -

 والشهادات المعمول به في الجامعة.  

يجصصصصصصوف لمصصصصصصن فقصصصصصصع شصصصصصصهاداته نو امتل صصصصصصت مصصصصصصن غيصصصصصصر  صصصصصصصع نن  تقصصصصصصعد بطلصصصصصصب لصصصصصصر ي  الجامعصصصصصصة  (: 3المهههههههادة ) 
عصصصصص ن عصصصصصن فقصصصصصعانها فصصصصصي  صصصصص ي تين السصصصصصتخرا  اصصصصصعل فا صصصصصع نو تصصصصصالة، وذلصصصصصك بعصصصصصع مصصصصصرور عشصصصصصرة نيصصصصصاد بعصصصصصع اإ

  وميتين ليومين متتالين، نو تزويع الجامعة بما ي يع فقعها من السلطات المختصة. 

يقصصصصصرر مجلصصصصص  العمصصصصصعاد الموافقصصصصصة نو عصصصصصعد الموافقصصصصصة علصصصصصى اسصصصصصتخرا  اصصصصصعل فا صصصصصع نو تصصصصصالة بعصصصصصع  (: 4المههههههادة ) 
   االط ع على الطلب المقعد اهذا الشأن إلى ر ي  الجامعة. 

  عفع الرسصصصصصصصص  إذا رنى مجلصصصصصصصص  العمصصصصصصصصعاد الموافقصصصصصصصصة علصصصصصصصصى اسصصصصصصصصتخرا  اصصصصصصصصعل م قصصصصصصصصود نو تلصصصصصصصصة  صصصصصصصصم  (: 5المهههههههههادة )  
 المقرر وفن ما  لي: 

 ، طلبصصصصة  ليصصصصة ال صصصصرل الملكيصصصصة ةنليصصصصة الصصصصعفاع الصصصصوطني الملكيصصصصة اةردنيصصصصةع، و ليصصصصة ال يصصصصادة واةر صصصصان الجويصصصصصة .ن
   : وطلبة الجناح العسكري  ، ونناديمية الشرطة الملكية اةردنية

  عفع الطالب رس  اعل تالة على الن و التالي:  .1
 ع خمسة وعشرون د نارًا اعل شهادة البكالوريوس. 25ة  -
 ع ث ثون د نارًا اعل شهادة العالود. 30ة  -
 ع خمسة وث ثون د نارًا اعل شهادة الماجستير. 35ة  -
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 ع نربعون د نارًا اعل شهادة الع توراه. 40ة  -
 

 على الن و التالي:   م قودس  اعل   عفع الطالب ر  .2
 ع خمسون د نارًا اعل شهادة البكالوريوس. 50ة  -
 ع ستون د نارًا اعل شهادة العالود. 60ة  -
 ع سبعون د نارًا اعل شهادة الماجستير. 70ة  -
 ع ثمانون د نارًا اعل شهادة الع توراه. 80ة  -

 

 ل. طلبة الجناح المعني: 
 التالي:  عفع الطالب رس  اعل تالة على الن و   .1
 ع خمسون د نارًا اعل شهادة البكالوريوس. 50ة  -
 ع ستون د نارًا اعل شهادة العالود. 60ة  -
 ع سبعون د نارًا اعل شهادة الماجستير. 70ة  -
 ع ثمانون د نارًا اعل شهادة الع توراه. 80ة  -

 

 على الن و التالي:  فا ع   عفع الطالب رس  اعل .2
 البكالوريوس. ع ما ة د نارًا اعل شهادة  100ة  -
 ع ما ة وعشرون د نارًا اعل شهادة العالود. 120ة  -
 ع ما ة ونربعون د نارًا اعل شهادة الماجستير. 140ة  -
 ع ما ة وستون د نارًا اعل شهادة الع توراه. 160ة  -
 

مصصصصع مراعصصصصصاة مصصصصا ورد فصصصصصي هصصصصذه التعليمصصصصصات تصصصصصصعر وحصصصصعة الق صصصصصول والتسصصصصجيل الشصصصصصهادة المطلوبصصصصصة،  (: 6المهههههادة ) 
ولصصصصصى مصصصصصن الشصصصصصهادة المسصصصصصتخرجة  بصصصصصارة " نعطيصصصصصت اصصصصصعل اةويصصصصعون علصصصصصى نعلصصصصصى الجهصصصصصة اليسصصصصصرى مصصصصصن الصصصصصص  ة 

نو  " نعطيصصصصصصصصت اصصصصصصصصعل م قصصصصصصصصود  بقصصصصصصصصرار ؛ مجلصصصصصصصص  العمصصصصصصصصعاد ر صصصصصصصص                تصصصصصصصصاري           تصصصصصصصصالة بقصصصصصصصصرار 
 لعمعاد ر                 تاري             ". مجل  ا

 ت ت ظ وحعة الق ول والتسجيل بكافة اةوراق والشهادات المتعلقة بكل طلب.   ( 7المادة ) 

 ع: 8المادة ) 
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، ويعت ر اسصصصتعمالها نو اسصصصتعمال  صصصورة عنها بعع  ةن. تعت ر الشصصصهادة اة صصصلية الم قودة نو التال ة شصصصهادة مل ا  
اسصصصصصصصصصصصت د الشصصصصصصصصصصصهادة الجع عة جريمة تسصصصصصصصصصصصتوجب المسصصصصصصصصصصصؤولية وفن القوانين المعمول اها في المملكة اةردنية 

 الهاشمية.  

الشصصصصهادة اة صصصصلية نو    اذلك، وإعادةع د الجامعة رسصصصصميًا إ   على الطالب الذي يعثر على شصصصصهادته اة صصصصلية  ل. 
 ال عل إلى وحعة الق ول والتسجيل في الجامعة. 

 ع: ت لغ الجامعات اةردنية ود وان الخعمة المعنية ب قعان الشهادة. 9المادة ) 

     


