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 في هذا العدد

 تفعيل الالمركزية في خدمة المراجعين من خالل المكاتب الثقافية.

 .استحداث مواقع الكترونية وفيديوهات تثقيفية 

 

 الوزارة. لكتروني بخدماتإتحول  نحو وزارة ذكية،

 

 الوزير، كلمة األمين العامكلمة 

 .لتعليم التقنيا

 .استحداث مديرية الستقطاب الطلبة العرب واألجانب 

 .جامعة طبية خاصة إلنشاءاستقبال طلبات من القطاع الخاص  .

 .تنضم إلى خدمة إي فواتيركمالوزارة  

 .توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 

 تطوير البنى التحتية للوزارة. 

 .ةالواحدالنافذة خدمة 

 2018-2017تقديم الطلبات اإللكترونية لالستفادة من المنح الخارجية 

 2016-2015التقرير اإلحصائي السنوي إطالق  

 

 .خالل عام على مليون وثيقة الوزارة تصادق
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 الوزيركلمة 

 تحية طيبة وبعد,

شهد التعليم العالي في األردن تطورا كبيرا على مدى العقد الماضي من حيث 

جودة التعليم العالي وتنوع البرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي 

في استخدام األساليب والتقنيات الحديثة في  لتنوع والتطورلوقد كان  ,األردنية

العرب واألجانب من  الطلبة أعداد كبيرة مناستقطاب التدريس عظيم االثر في 

 األردن كوجهة للدراسة. الختيارمختلف أنحاء العالم 

، ليم العاليفي التع مساحة كبيرة لالنتشار والتطور  االريادة في هذا المجال لهنؤمن بأن نأمل وومع ذلك، ال زلنا 

تعظيم االستفادة وتحقيق النمو المستمر لقطاع التعليم استغالل الظروف المواتية ل ليبسولن ندخر جهدا في 

 العالي.

ذلت ب  نقدم لكم ثمرة الجهود التي  وختامًا، نيابة عن جميع موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

االلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نأمل من من المجلة وتتلخص في اصدار العدد االول 

بأية مالحظات تسهم في  ونرحب ،هملالخدمة مدى حرصنا على تقديم افضل الخدمات  ومس متلقلخاللها ان ي

 تطوير العمل وسهولة انجازه.
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 مين العامكلمة األ

 تحية طيبة وبعد ,

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ صياغة رؤيتها ورسالتها بالعمل 
هدف التطوير المستمر للخدمات المقدمة لمتلقي على توافق مضامينها مع 

 .من حيث ربط االجراءات باألهداف واختصار االجراءات واتمتتها  الخدمة

صعيد الخدمات المقدمة وانطالقًا من ذلك حققت الوزارة انجازات ملموسة على 
لمتلقي الخدمة وعلى صعيد التحول نحو الخدمات االلكترونية المتطورة وفق رؤية 

 متكاملة وواضحة ضمن مواعيد محددة.

وعلى ضوء ذلك ال تستطيع مجلة ؟ واي مجلة, وربما في أي مكان ان ترسم مالمحها وتحدد وجهتها منذ العدد 
مع سعي الوزارة لمشاركة  ,دم المؤشرات االولى لطموحها ووجهتهااالول او الثاني لكنها تحاول ان تق

 .شركاءها في تغذية راجعة حول نوع ومستوى الخدمات المقدمة

وختاما نؤكد التزامنا التام بالعمل على االرتقاء المتواصل بالخدمات لتسهم في الجهود المبذولة لترسيخ مكانة 
 االردني والعربي. الوزارة وتحقيق رؤيتها ورسالتها للمجتمع 
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 الوزارة نحو وزارة ذكية، تحول إلكتروني بخدمات

 لتحول االلكتروني,ا للمساهمة في تحقيق برنامج الحكومة اإللكترونية وخططتنفيذا للرؤى الملكية السامية و
والتجهيزات قامت الوزارة بالعمل على استكمال ورفع جاهزيتها االلكترونية المتعلقة بالبنى التحتية 

, وقد به المتعلقة والمشاريع المبادرات كافة لتطبيق اداً ستعدا وذلك انظمة الحماية لهاالبرمجيات واألنظمة وو
 مور قامت بها الوزارة تتلخص باالتي :أبعدة تجلى ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

ث أصبح أكثر مالئمة تطوير الموقع االلكتروني للوزارة والمحتوى الخاص به وبالنسختين العربية واالنجليزية بحي
 الهواتف الذكية.األجهزة ومع التطور التكنولوجي وسهولة تصفحه عن طريق 

توزيع عدد من أجهزة اللوائح كما تم 
( واجهزة نقاط اتصال Tabletالذكية )
داخل مبنى  عرض شاشاتوباألنترنت 

الوزارة، وذلك للتسهيل على متلقي 
الخدمة لالستفادة من كافة الخدمات 

تقدمها الوزارة سواء كانت التي 
استفسارية او تفاعلية بطريقة 

  .وعرضها الكترونية

التعاون مع مختلف الجهات والدوائر البدء بتم في مجال التعاون في تبادل المعلومات بطريقة الكترونية و
بين الدوائر الحكومي من خالل نظام الربط البيني  ةالكترونيفيما بينها بطريقة الحكومية لتبادل المعلومات 

(GSB) حيث تم التوقيع على ثالث مذكرات تفاهم بين الوزارة و)وزارة الصحة، دائرة األحوال المدنية، دائرة ،
 .الجمارك العامة(

بوابة من خالل للخدمات التي تقدمها الوزارة التي تم تفعيلها ( SMSالرسائل القصيرة )خدمة ارسال وقد سهلت 
 وصول لمتلقي الخدمة.الالرسائل القصيرة الحكومية 
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مكن متلقي الخدمة من خالله تقديم أو متابعة كما  تم استحداث نظام الكتروني خاص باالقتراحات والشكاوى ي 
 اي مقترح /شكوى الكترونيا والحصول على الردود بطريقة الكترونية.

وألهمية عامل إدارة الموارد البشرية في عملية التطوير فقد تم البدء بتنفيذ وتطبيق نظام ادارة الموارد 
 ( بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.(HRMISالبشرية الموحد 

العمل وتبسيط  بتطويروتعمل الوزارة على قدم وساق في انشاء واستحداث انظمه الكترونية تساهم كما 
 من المتوقع انجازها خالل هذا العام وتتلخص باألمور التالية:اجراءاته و

(  Work Flowاستكمال مشروع حوسبة اعمال وحداتها ومديرياتها  وذلك من خالل مشروع تدفق المعلومات ) 
 و تقليل التبادل الورقي.حللتوجه ن

 -QRبحيث يتم طباعة )االردنية ن الجامعات عالصادرة  الوثائقويجري العمل ايضا على ادخال نظام خاص بتصديق 
Codeيتم قراءته وفكه من خالل البرنامج والوثائق العلمية، بحيث ف العالمات و( على كافة الشهادات و كش

وحماية الوثائق الصادرة عن  يتم التدقيق على الشهادات ومطابقتها لمنع عمليات التزويرووالقارئ الضوئي 
ا أو التالعب بأي معلومات في هذه الوثائق ويمكن استخدام هذا النظام الجامعات األردنية بحيث يصعب تزويره

 .من خالل الهواتف الذكية في أي مكان وزمان دون الرجوع الى المؤسسة التي أصدرت هذه الوثيقة
على حوسبة طلب ويجري العمل حاليا على وايمانا من الوزارة بان الريادة والتطور ال تتوقف عند حدود معينة كما 

 المعادلة بحيث يصبح طلب الكتروني ومرتبط مع بوابة الدفع اإللكتروني.
عقدت الوزارة مؤتمرا صحفيا بحضور معالي الوزير وعطوفة األمين العام ومندوبين عن وسائل وبهذا الصدد 

ديوهات اإلعالم المختلفة، أعلنت من خالله إطالق العديد من الخدمات والتطبيقات والبوابات اإللكترونية والفي
 التثقيفية الخاصة بالطلبة.

 
االلكترونية  الحكومة وبرامج خطط بتنفيذ االسراع في الملكية التوجهات على وقد جاءت هذه الخطوة  بناء

 ورقية. ال حكومة نحو والتوجه للموطن المقدمة الخدمات تحسين على والعمل
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 2018-2017تقديم الطلبات اإللكترونية لالستفادة من المنح الخارجية 

أعلنت الوزارة عبر موقعها اإللكتروني ووسائل اإلعالم 
المختلفة عن البدء بعملية تقديم الطلبات اإللكترونية 

من الدول العربية لالستفادة من المنح الخارجية المقدمة 
الشقيقة واالجنبية الصديقة ضمن إطار التبادل الثقافي 

بة الناجحين ، بحيث يمكن للطل2018-2017للعام الدراسي 
في امتحان الثانوية العامة االردنية او ما يعادلها للدورتين 

التقدم لالستفادة من هذه  2017الشتوية والصيفية للعام 
موزعة  ( منح210حيث بلغ عدد المنح للعام الحالي ) المنح.

 على النحو التالي:

 التخصص
 هندسة صيدلة دكتور صيدلة طب أسنان طب بشري الدولة

     120 الجزائر
 - - - - 30 مصر

 - - 6 9 - تونس
 - - - 3 12 المغرب
 - - - - 5 رومانيا
 5 5 - 5 10 أرمينيا

 

 2016-2015إطالق التقرير اإلحصائي السنوي 

-2015للعام الدراسي التقرير اإلحصائي أطلقت الوزارة 
، ويقدم هذا التقرير بيانات مفصلة عن أعداد أعضاء 2016

الهيئتين األكاديمية واإلدارية وأعداد الطلبة الملتحقين 
والخريجين في الجامعات وكليات المجتمع األردنية 

كما ويقدم التقرير بيانات عن الطلبة  الرسمية والخاصة.
 األردنيين الدارسين في الخارج حسب التخصصات والبرامج. 
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 الثقافية تفعيل الالمركزية في خدمة المراجعين من خالل المكاتب

ايمانًا من وزارة التعليم العالي بأهمية تطبيق مبدأ الالمركزية في تقديم الخدمات للمواطنين قامت الوزارة 
والمنتشرة في جميع انحاء الرسمية والخاصة الجامعات االردنية في  مكاتب المستشارين الثقافيين بتفعيل 
وقد قامت لمتلقي الخدمة من ابناءنا الطلبة  اربعة عشر مكتبا والتي تقوم بتقديم الخدمات  بواقعالمملكة 

وستعمل الوزارة بشكل مستمر على بجميع المتطلبات اللوجستية والبشرية ,الوزارة بتجهيز هذه المكاتب 
 تفويض هذه المكاتب بأغلب الخدمات التي تقدمها الوزارة.

 إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال
 جامعة مؤتة الجامعة األردنية جامعة اليرموك

 جامعة الحسين بن طالل الخاصة جامعة العلوم التطبيقية االردنية جامعة العلوم والتكنولوجيا
 جامعة الطفيلة التقنية جامعة البترا جامعة آل البيت

 العقبةالجامعة األردنية فرع  الجامعة الهاشمية جامعة جرش األهلية
جامعة البلقاء التطبيقية / كلية 

 عجلون
  / المركز جامعة البلقاء التطبيقية

  األردنية الجامعة األلمانية 
 

 اقع الكترونية وفيديوهات تثقيفيةاستحداث مو

 
 موقع أدرس في األردن  فيديو اختر تخصصك  موقع اختر تخصصك 

 فيديو اختر تخصصك:

 كما وبسيطة سلسة التخصص بطريقة اختيار المناسب في القرار اتخاذ كيفية للطالب يبين قصير تثقيفيفيديو 
 التقني وأهميته. التعليم على الضوء يسلط

 
 
 

http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/index.html
http://www.admhec.gov.jo/mjr2017/Youtube.aspx
http://www.admhec.gov.jo/mjr2017/
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 التعليم التقني

 
نظرا للمسؤولية  الوطنية والمجتمعية التي تقع على عاتق الوزارة وألهمية ارشاد الطلبة  لعملية اختيار 

"  اختر تخصصكالتخصص الذي يرغبون بدراسته قامت الوزارة بإنشاء موقع الكتروني خاص لهذه الغاية باسم "
والذي يعد دليل ارشادي ال بناءنا الطلبة في عملية اختيار التخصص الذي يرغبون بدراسته ,مع بيان التخصصات 

 ,العمل االردني التي يحتاجها سوق العمل االردني والعربي والتخصصات التي تعد راكدة او مشبعة في سوق
وتم اضافة معلومات تساعد الطالب واهله على اختيار التخصص المناسب ومن هذه المعلومات عدد الطلبة 

 على مقعد الدرس في الجامعات االردنية وكليات المجتمع و عدد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.

القوانين والتشريعات وذلك بالعمل في سوق العمل االردني قامت الوزارة بمراجعة التعليم التقني  وألهمية
على تشريع بعض االنظمة والتعليمات الخاصة بالتعليم التقني ايمانا من الوزارة بان هذا المجال الدراسي سوف 

 يكون له مستقبل واعد في سوق العمل االردني والعربي .

قر نظام معدل لنظام الخدمة المدنية من قبل مجلس  الوزراء يتضمن تقديم ومن ثمرة هذه الجهود فقد ا 
إضافة الى اصدار تعليمات الترخيص إلنشاء الكليات الجامعية والفني امتيازات لخريجي الدبلوم التقني 

 .2017للعام والمتوسطة التقنية "الخاصة"  

 

 

 

 

http://www.admhec.gov.jo/mjr2017/
http://www.admhec.gov.jo/mjr2017/
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 استحداث مديرية الستقطاب الطلبة العرب واألجانب

 

زيادة  والتي تهدف إلىاألردنية خطة تسويقية للجامعات بتنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  باشرت
( 40000الدارسين أكثر من )اعداد الطلبة الدارسين في الجامعات االردنية الرسمية والخاصة حيث بلغ عدد الطلبة 

 ( جنسية .107من )وطالبة طالبا 

( سنويا من %20دين بنسبة )عدتها الوزارة، فإنها ستعمل على زيادة عدد الطلبة الوافأالخطة التي   وبحسب
العدد ليصل ، (، خالل خمس سنوات%25المسجلين ) جمالي العدد الحالي لتصبح نسبة الطلبة الى مجموع الطلبةإ
 .2020( الفًا بحلول عام 70لى )إ

لتسويقية التي امهامها في الوزارة تنفيذ والتي تم استحداثها  ستقطاب الطلبة الوافدينهذا وبدأت مديرية ا
 تتضمنها الخطة.

الداخلية، الخارجية وشؤون المغتربين، التربية والتعليم، السياحة واالثار،  الى كل من  وزارة مجلس الوزراء  وعهد 
للتعاون مع وزارة التعليم العالي  الثقافة، الشباب، باإلضافة الى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها

 .لتنفيذ هذه الخطة 

 "ُأدرس في األردنموقع الكتروني خاص لهذه الغاية باسم " فقد تم انشاء هدف المنشود أعاله ولتحقيق ال
الموقع على معلومات عن المملكة األردنية الهاشمية ونظام هذا وباللغتين العربية واإلنجليزية، حيث يحتوي 

لخاصة واإلقليمية وكليات المجتمع وما يمتاز به االردن من والجامعات األردنية الرسمية واالتعليم في األردن 
 عوامل استقرار امني وجذب للطلبة من كافة انحاء العالم .

 

 

http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/index.html
http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/index.html
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 بية خاصةاستقبال طلبات من القطاع الخاص إلنشاء جامعة ط

 
وفق شروط "تعليمات ولتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص اقر مجلس التعليم العالي انشاء جامعة طبية خاصة  

 والمنشورة على موقع الوزارة 2017لسنة  "الترخيص إلنشاء الجامعات والمؤسسات الجامعية الخاصة وإجراءاته
  .ومعايير االعتمادين العام والخاص النافذة

 (إي فواتيركم)تنضم إلى خدمة  الوزارة

 

 
 
 
 
 

وقع البنك المركزي األردني اتفاقية لنظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا )إي فواتيركم( مع وزارة التعليم 
 .العالي والبحث العلمي

تأكيدا على التزام مؤسسات الدولة برؤى وأولويات جاللة الملك عبدهللا الثاني لتبسيط تفاقية وجاءت اال
اإلجراءات ولتزويد األردنيين باألدوات المناسبة واآلمنة والمريحة التي تمكنهم من إتمام معامالتهم بشكل 

 .سريع وآمن
بهدف تبسيط إجراءات  بهذا النظام  ربط خدمة القبول الموحد للجامعاتبوجاءت خطوة وزارة التعليم العالي 

ودون الحاجة إلى شكل يسهل االجراء على متلقي الخدمة لجامعات الرسمية للطلبة بالتقدم بطلبات االلتحاق با
 .التنقل والحصول على البطاقة الكرتونية

وبموجب االتفاقية توفر الخدمة للطلبة امكانية دفع الرسوم إلكترونيا ومن ثم الحصول على اسم المستخدم 
وقع الرسمي للوزارة وتعبئة وكلمة المرور برسالة نصية إلى هاتفه النقال ليتمكن بدوره من الدخول إلى الم

 .طلب االلتحاق بالجامعات
وقامت الوزارة بناء على ذلك بإصدار فيديو تثقيفي يشرح بشكل مفصل عملية شراء طلب االلتحاق الخاصة 

 (.مشاهدة الفيديوبتقديم طلبات القبول الموحد بواسطة الدفع اإللكتروني. )

http://www.admhec.gov.jo/BuyAppHowToBuyAppVideo.aspx
http://www.admhec.gov.jo/BuyAppHowToBuyAppVideo.aspx
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 مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وهيئة النزاهة ومكافحة الفسادتوقيع 

 
لتحقيق رؤى جاللة الملك وتطلعاته وانفاذًا للورقة النقاشية السادسة لجاللته والتي تحمل عنوان "سيادة 

 .القانون اساس الدولة المدنية"

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز مبادئ 
 قين.يالنزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة بما ينسجم والقوانين التي تحكم وتحدد مسؤوليات وواجبات الفر 

وبموجب المذكرة تدرس وزارة التعليم العالي امكانية اقرار مادة علمية تتضمن مبادئ النزاهة ومدونات 
ومخاطرة على التنمية السياسية  بأشكاله المختلفة السلوك ونبذ الواسطة والمحسوبية ومكافحة الفساد 

ضمن اختصاصها وامكانية ادراج وتعريف بدور الهيئة ومهامها والجرائم التي تقع  ةواالجتماعي ةواالقتصادي
 هذه المادة ضمن الخطط الدراسية لجميع التخصصات االكاديمية.

وتنص المذكرة بان تقوم الوزارة بمساعدة الهيئة في مجال التعاون مع الجامعات االردنية من خالل عقد 
القيم واالفكار التي  ش العمل واالنشطة والفعاليات التي تعقدها الجامعات لتعزيزرالمحاضرات والندوات وو

 تحض على النزاهة وتنبذ الواسطة والمحسوبية لدى الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية.

مساعدة الوزارة خصوصا في مجاالت االدلة الرقمية لالهيئة وفق المذكرة بوضع خبراتها وامكانيتها  وتتعهد 
ي ثقافة مكافحة الفساد ف المتنوعة لنشروالتدريب وتقديم المحاضرات وتنفيذ الدراسات المشتركة والخبرات 

 للمحافظة على مكتسبات الدولة االردنية في مرحلة الحقة. ابناءنا الطلبة عقول 
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 تطوير البنى التحتية للوزارة 

 
بل الراحة لهم عملت الوزارة على تطوير  ها ايمانا من الوزارة بأهمية تقديم افضل الخدمات لمتلقي ولتوفير س 

 تم تزويد وقد البنى التحتية لها حيث قامت بتخصيص قاعات انتظار للمراجعين في وحداتها ومديرياتها المختلفة
أجهزة من بالعديد وتم تزويدها ايضا   بالمعلومات التي تهم متلقي الخدمةتزخر عرض ات شاشبهذه القاعات 

حتى يتمكن متلقي الخدمة من الدخول الى الموقع االلكتروني  (Wi-Fi( المزودة ب )Tabletالذكية )اللوائح 
 .المطلوبةالخاص بالوزارة او الموقع االلكتروني لوحدة القبول الموحد والحصول على المعلومات 

على اعطاءهم والتأكيد وموقع خاص لتصديق شهاداتهم كما وتم تجهيز ممرات لذوي االحتياجات الخاصة 
االولوية عند تقديم الخدمة باإلضافة الى تخصيص موظف من موظفي  مكتب خدمة الجمهور للقيام بمتابعة 

 جميع معامالتهم.

 
بحيث يكون على جاهزية تامة لعقد المحاضرات كما وتم تحديث مسرح الوزارة وتجهيزه بتقنيات حديثة 

 .ها الوزارةواستقبال كافة الفعاليات التي تنظم التثقيفية
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 ةالواحد النافذةخدمة 

 
إيمانا من الوزارة بتطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها وللتسهيل على متلقي الخدمة، فقد استحدثت الوزارة 

وسيتم تعميم  إلتمام عملية تصديق الشهادات والوثائق لكافة مراحل تقديم الخدمة. ةالواحد النافذةخدمة 
 الفكرة على جميع المديريات بعد ان حققت هذه الخطوة سهولة غير مسبوقة في إجراءات التصديق.

 

 خالل عام الوزارة تصادق على مليون وثيقة
 .العام المنصرمالوزارة بالمصادقة على ما يقارب ) المليون ( وثيقة خالل  قامت

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 عمان  -الجبيهة 

  األردن 11180عمان  35262األردن /  11941الجبيهة  138ص.ب 

 +962 6 5347671: هاتف

 +962 6 53490796: فاكس

 Maiss.Btoosh@mohe.gov.joبريد إلكتروني:  -المحرر المسؤول: ميس البطوش 

 Mohammed.Abuzeneh@mohe.gov.joبريد إلكتروني:  -تصميم: محمد ابوزينة 
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