


 
 

 بمناسبة الذكرى العشرين لتولي جاللة امللك املعظم سلطاته الدستورية 

 إنجازات قطاع التعليم العالي في العشرين عام األخيرة

 

اللحظة األولى لتولي جاللة امللك عبدهللا  شهد قطاع التعليم العالي في األردن كغيره من القطاعات في اململكة منذ

 في جميع املجاالت وكافة األصعدة، 
ً
 كبيرا

ً
 تطورا

ً
الثاني ابن الحسين املعظم سلطاته الدستورية قبل عشرين عاما

هذا التطور الذي عكس الرؤى امللكية السامية التي جاءت في كتب التكليف السامي للحكومات األردنية 

 ل املبادرات امللكية وأورا  النقا  التي أللقها جاللته خال ل العشرين عا  املاي ي، خاصة املتعاقبة، أو من خال

الورقة النقاشية السابعة، ويمكن إيجاز أهم االنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي في العشرين عا  

 األخيرة بما يلي:

( والتي تعد بمثابة خارلة لريق 2025 - 2016إلال  الخطة االستراتيجية الولنية للموارد البشرية ) (1

للقائمين على قطاع التعليم العالي بمحاورها الخمسة )توفير فرص عادلة للطلبة املؤهلين، الجودة/رفع 

معايير مخرجات األبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم، املسائلة/تحفيز الجامعات على 

لولنية، االبتكار / لتمكين تبني أفضل املمارسات الدولية في تحمل مسؤولية أكبر في تحقيق األهداف ا

 التدريس والتعلم، أنماط التفكير/زيادة وعي الجهات املعنية بأهمية التعليم العالي(.

 للعقو ل املفكرة، واأليدي العاملة املاهرة، والطاقات املنتجة. (2
ً
 تطوير الجامعات والكليات لتكون مصنعا



 
 

األكاديمية في الجامعات والتوسع في التخصصات التطبيقية والتقنية التي  إعادة النظر في التخصصات (3

تلبي حاجة سو  العمل، وتقنين االلتحا  بالبرامج )التخصصات( الراكدة واملشبعة، وذلك للتخفيف 

 من البطالة بين خريجي الجامعات.

نسان في بناء اإل سليمة ومتطورة لتساهمالعمل على توفير بيئة علمية متقدمة ومبنية على أسس  (4

 األردني.

 التوسع في استحداث مؤسسات التعليم العالي األردنية من خال ل: (5

 (  بتحويل فرع جامعة مؤتة في مدينة معان 1999صدرت اإلرادة امللكية السامية في شهر أبريل من عا )

على أحدث  إلى جامعة الحسين بن لال ل ونقلها إلى الحر  الجامعي الجديد، والذي تم بناءه وتجهيزه

 املستويات.

 (  نشأت في شهر أكتوبر من عا
ُ
( الجامعة األملانية األردنية، وذلك بموجب االتفاقية املوقعة بين 2004أ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ووزارة التعليم العالي الفيدرالية األملانية، وقد تم إشهار 

( تحت رعاية جاللة امللك عبدهللا الثاني ابن 2005عا  )املوقع الدائم للجامعة في شهر نيسان من 

 الحسين املعظم.

 (  بإنشاء جامعة الطفيلة التقنية 2005صدرت اإلرادة امللكية السامية في شهر كانون ثاني من عا )

لتكون بذلك أو ل جامعة تقنية في األردن، ولتطلع بدورها إلى جانب جامعة الحسين بن لال ل في تحقيق 

 املنشودة في محافظات إقليم الجنوب من مملكتنا الحبيبة.التنمية 

 (  نشأت في عا
ُ
( جامعة العلو  اإلسالمية العاملية بموجب قانون خاص حيث أنها تتبع مؤسسة 2008أ

آ ل البيت امللكية للفكر اإلسالمي وتهدف هذه الجامعة إلى تسليط الضوء على املشروع الحضاري 

اإلسال  واملسلمين وحضارتهم وفنونهم املختلفة، وتزويد العاملين  اإلسالمي، وعكس صورة مشرقة عن

 العربي واإلسالمي بمختصين قادرين على عكس هذه الصورة.

 (  نشأت في عا
ُ
( جامعة الحسين التقنية بموجب قانون خاص حيث أنها تتبع مؤسسة ولي العهد 2016أ

الحتراف والعمل على إثراء القوى العاملة وتهدف هذه الجامعة إلى تأهيل جيل تقني على قدر عالي من ا

 ألحدث املعايير الدولية.
ً
 الفنية بتجربة تعليمية ديناميكية تطبيقية وعملية وفقا

  ( إلى )10بلغ عدد الجامعات األردنية الرسمية 
ً
( جامعتين ُمنشأتين بقانون 2( عشر جامعات إضافة

 ( جامعة واحدة إقليمية.1خاص، و)



 
 

  ملشاريع االستثمارية في قطاع التعليم العالي حيث بلغ عدد الجامعات الخاصة حدث توسع كبير في ا

( سبع عشرة جامعة كما بلغ العدد اإلجمالي للكليات الجامعية وكليات املجتمع الرسمية منها 17)

 ( كلية.44والخاصة )

   لجميع الدرجات بلغ العدد اإلجمالي للطلبة على مقاعد الدراسة في جميع الجامعات الرسمية والخاصة

 342104( )2019 - 2018بداية العا  الجامعي الحالي )
ً
( ثالثمائة واثنان وأربعون ألفا ومئة وأربعة لالبا

( واحد 31602ولالبة، كما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في كليات املجتمع والكليات الجامعية )

 ولالبة، في حين 
ً
 وستمائة واثنان لالبا

ً
بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وثالثون ألفا

.10812األردنية الرسمية والخاصة )
ً
 ( عشرة االف وثمانمائة واثني عشرة عضوا

والقروض على دعم  واملنح قامت الوزارة مع شركائها في القطاعين العا  والخاص ومن خال ل البعثات (6

د أنموذج متكامل في التشارك بين شريحة الطلبة املتميزين في الجامعات األردنية الرسمية وإيجا

القطاعين العا  والخاص، حيث تنظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى البعثات واملنح والقروض 

 من خال ل صندو  دعم الطالب للطلبة الدارسين في الجامعات األردنية الرسمية 
ً
التي تقدمها سنويا

تقبل الشباب من خال ل تمكينهم من إكما ل دراستهم ضمن البرنامج العادي على أنها استثمار في مس

 
ً
الجامعية ناهيك عن األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه البعثات واملنح والقروض حيث يستفيد سنويا

( أربعين ألف لالب ولالبة منها، مما يسهم في تخفيف العبء االقتصادي على أكثر من 40أكثر من )

تمثل في الرسو  الجامعية ألبنائها في لل لروف اقتصادية صعبة ( أربعين ألف أسرة أردنية، وامل40)

تعاني منها غالبية األسر، وقد حرصت الوزارة على زيادة أعداد الطلبة املستفيدين من هذه البعثات 

( 2017واملنح والقروض حيث بلغ عدد الطلبة املستفيدين منذ تأسيس الصندو  وحتى نهاية عا  )

ئة واثنان وعشرون ألف لالب ولالبة، كما بلغت قيمة الدعم املالي املقد  ( ثالثما322000قرابة )

( مائتين وخمسين مليون دينار أردني، وتجدر اإلشارة إلى أنه ُيقدر 250000000لهؤالء الطلبة ما يقارب )

عدد الطلبة الذين استفادوا من قرار مجلس الوزراء األخير بتأجيل تسديد قروضهم لحين التحاقهم 

( ألف لالب ولالبة، ويشمل هذا العدد الطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، 50مل بنحو )بالع

 .لبة الذين تخرجوا وليس لديهم عملأو الط

إحداث نقلة نوعية في التشريعات النالمة لقطاع التعليم العالي في األردن حيث صدرت اإلرادة امللكية  (7

 ية:السامية باملصادقة على القوانين التال

 ( والذي يحدد األهداف املراد 2018( لعا  )17قانون التعليم العالي األردني والبحث العلمي رقم ،)

 إلى تحديد مها  وصالحيات كل من مجلس التعليم 
ً
تحقيقها في قطاع التعليم العالي األردني، إضافة



 
 

و  دعم البحث العلمي العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تضمن القانون تولين صند

 واالبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد املها  والصالحيات املنالة به.

 ( والذي ُيشرع للجامعات األردنية من لحظة تأسيسها 2018( لعا  )18قانون الجامعات األردنية رقم ،)

 إلى تحديد الصالحيات واملها 
ً
 بشروط استحداثها ووصوال

ً
املنالة بكل جامعة ومجالسها املختلفة  مرورا

 من الصالحيات املالية واإلدارية للجامعات بحيث تتمكن من خال ل 
ً
حيث أعطى القانون الجديد مزيدا

 استقالليتها تحقيق األهداف املنشودة من استحداثها.

 ( قانون معد ل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.2019( لسنة )17قانون رقم ) 

  ( قانون معد ل لقانون الجامعات األردنية.2019( لسنة )18رقم ) قانون 

 (  مجموعة من األنظمة والتعليمات واألسس التي تنظم عمل قطاع التعليم 2018صدرت في العا )

 العالي نذكر منها على سبيل املثا ل ال الحصر:

 نظا  ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية. ( أ

 دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية.نظا  صندو   ( ب

 نظا  شؤون الطلبة الوافدين.ج( 

 نظا  صندو  دعم البحث العلمي.د( 

ضمان حصو ل الطلبة ذوي اإلعاقة على حقو  متساوية في الوصو ل إلى التعليم الجامعي حيث بلغ عدد  (8

ة والخاصة للعا  الجامعي األشخاص ذوي اإلعاقة على مقاعد الدراسة في الجامعات األردنية الرسمي

 ولالبة.1112( في مختلف الدرجات )2019 - 2018)
ً
 ( ألف ومئة واثني عشر لالبا

( تسعمائة وتسعة وثالثون 939.526بلغ عدد الطلبة خريجي الجامعات األردنية في العشرين عا  األخيرة ) (9

 ولالبة.
ً
 وخمسمائة وستة وعشرون لالبا

ً
 ألفا

(، 2018 - 2001املالي املقد  للجامعات األردنية الرسمية لألعوا  ) بلغت إجماليات قيمة الدعم (10

(1.160.106.636.
ً
 أردنيا

ً
 ( مليار ومائة وستون مليون ومئة وستة ألف وستمائة وستة وثالثون دينارا

 ( أكثر من2019 - 2018بلغ عدد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات األردنية الرسمية في عا  ) (11

 ولالبة 44734)
ً
 وسبعمائة وأربعة وثالثون لالبا

ً
 ( دو ل حو ل العالم.105من )( أربعة وأربعون ألفا

بلغ مجموع ما أنفقته الجامعات األردنية، وصندو  دعم البحث العلمي واالبتكار على البحث العلمي  (12

وخمسة وتسعون ( ثالثمائة وأربعة وتسعون مليون 394.095.442(، )2018 - 2010وااليفاد لألعوا  )

.
ً
 أردنيا

ً
 وأربعمائة واثنان وأربعون دينارا

ً
 ألفا



 
 

( تسعة وثالثون 39496ازداد عدد األبحاث املنشورة في املجالت العاملية في العشرين عا  األخيرة بواقع ) (13

 وأربعمائة وستة وتسعون ليبلغ اإلجمالي من لحظة تأسيس الجامعة األردنية )
ً
( أربعة 44515ألفا

.وأربعون أل
ً
 وخمسمائة وخمسة عشرة بحثا

ً
 فا

( ثمانمائة وأربعون 840بلغ عدد براءات االختراع املسجلة داخل وخارج األردن في العشرين عا  األخيرة ) (14

 براءة اختراع.

 

 جاللة امللك عبدهللا الثاني يزور الجامعة الهاشمية ويحاور مجموعة من طالبها
 

 نقو ل بأن املتتبع لقطاع التعليم 
ً
العالي في األردن يجد أمامه لوحة متكاملة من االنجازات املتتالية التي وختاما

سست في عهد جاللة املغفور له بإذن هللا امللك الحسين بن لال ل ليب هللا ثراه، 
ُ
قامت على قاعدة متينة أ

 ليرتفع بنيانها في عهد جاللة امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم حفظه هللا لتعانق عنان ال
ً
سماء معلنة

 
ً
 وعهدا

ً
 جديدا

ً
 ذهبيا

ً
دخو ل مؤسسات التعليم العالي األردنية خاصة وقطاع التعليم العالي في األردن عامة عصرا

 شعاره تحقيق الرؤى امللكية ال
ً
 .سامية حقيقة على أرض الواقعمتميزا

 

 

 

 



 
 

 مناسبة احتفاالت اململكة بالذكرى العشرين لتولي جاللة امللك املعظم سلطاتهب

الدستورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقيم معرض لالبتكارات واالختراعات 

 بالتعاون مع الجامعة األردنية واألعمال الريادية

 
بمناسبة احتفاالت اململكة بالذكرى العشرين لتولي موالنا حضرة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدهللا الثاني 

 ابن الحسين املعظم حفظه هللا
ً
 سلطاته الدستورية تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معرضا

في لالبتكارات واالختراعات واألعما ل الريادية ألعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة في الجامعات األردنية، وذلك 

ردنية لتزويد ( في الجامعة األردنية، حيث تم التعميم على جميع الجامعات األ 2019الربع األخير من العا  )

 الوزارة بوصف مبدئي لثالثة مشاريع ابتكارية تتميز بالريادة واإلبداع.

 من الوزارة على تنظيم هذا املعرض بأعلى املستويات وبما يليق بهذه املناسبة العزيزة على قلوب 
ً
وحرصا

 فقد تم تشكيل ثالث لجان هي اللجنة العليا برئاسة وزير التعليم 
ً
العالي والبحث العلمي وتكون األردنيين جميعا

مهمتها اإلشراف الكامل على املعرض وتضم في عضويتها كل من أمين عا  الوزارة، ورئيس الجامعة األردنية، 

واللجنة املنظمة برئاسة نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات االنسانية، وعضوية مساعد األمين العا  

 اللجنة العلمية برئاسة نائب رئيس الجامعة األردنية في الوزارة، وتكون مهمتها العمل 
ً
على تنظيم املعرض، وأخيرا

 من أصحاب الخبرة في هذا املجا ل في الوزارة،
ً
أعضاء هيئة و  لشؤون الكليات العلمية وتضم في عضويتها عددا

هذه اللجنة  التدريس في الجامعات األردنية ومؤسسات املجتمع املدني وشركات القطاع الخاص وستكون مهمة

العلمية وضع أسس محكمة للمفاضلة بين االبتكارات واالختراعات واألعما ل الريادية التي تتقد  بها كل جامعة 

 واختيار مشروع واحد فقط لكل جامعة لعرضه في املعرض.



 
 

 إرادة ملكية

 

وزير دولة  صدور اإلرادة امللكية السامية باملوافقة على تكليف معالي السيد مبارك علي أبويامين

 من 
ً
للشؤون القانونية بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا

 .27/10/2019تاريخ 

 

 

 

 

 



 
 

 توقيع برنامج للتعاون في مجاالت التعليم والثقافة والسياحة واإلعالم بين األردن ورومانيا

 

مع الحكومة الرومانية برنامج للتعاون في مجاالت التعليم والثقافة  قعت وزارة التعليم العالي والبحث العلميو 

 والسياحة واالعال .

ووقع البرنامج وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد املعاني وعن الحكومة الرومانية 

 ماريا ماجدلينا غريغوري. سكرتيرة الدولة للعالقات بين املؤسسات في وزارة الخارجية الرومانية

وحضر توقيع البرنامج السفير الروماني في عمان نيكوال كومانسكو وأمين عا  وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد 

 الوهادنة.

 لألردن موزعة بواقع  30وبموجب البرنامج تلتز  الحكومة الرومانية بتقديم 
ً
منحة ملسار  20منحة دراسية سنويا

  7منح ملسار الدكتوراه، فيما تلتز  اململكة بتقد   5منح ملسار املاجستير و 5البكالوريوس و
ً
منح دراسية سنويا

 للجانب الروماني موزعة على مختلف الدراجات العلمية.

 خر للدراسة على نفقتهم الخاصة وفي جميع املستويات العلميةالجانبان استقبا ل لالب البلد ال  ويلتز 

 " والتخصصات ما بعد الدرجات العلمية.هوالدكتورا "البكالوريوس واملاجستير 

ويعمل الطرفان على تشجيع املشاركة في الفعاليات الدولية التي تنظم في كال الدولتين كالدورات التدريبية 

 واملؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات املتعلقة باملواضيع التربوية.



 
 

املناهج التدريسية في دريب املنهي من خال ل تباد ل املعلومات وينص البرنامج على تعاون البلدين في مجا ل الت

 ملجا ل العمل 
ً
وهيكلة وحدات التدريب وتقييم الخبرات العلمية للطالب والبرامج التدريبية للمعلمين واملدراء وفقا

 والتخصص.

رة والتاريخ ويعمل الطرفان وبناًء على للب أي منهما على تباد ل املعلومات والوثائق عن الثقافة والحضا

والجغرافيا وذلك من أجل التأكيد على عرض هذه املفاهيم بالشكل الصحيح في الكتيبات وغيرها من املنشورات 

 املتخصصة.

 للبرنامج على تباد ل املعلومات واملنشورات على هيكل املحتويات ومؤسسة النظا  
ً
كما يعمل الطرفان وفقا

اسية والكتيبات والوثائق واملطبوعات ذات العالقة بالعملية ر ج الدالتعليمي في بلدهما وكذلك البرامج واملناه

 التعليمية.

 

وتعمل الدولتان على تشجيع وتطوير التعاون املباشر بين املؤسسات التعليمية من خال ل تباد ل للطاقم األكاديمي 

املساعدة والطالب لألعما ل العلمية والبحثية وتباد ل الحوليات واملؤلفات واألدب املتخصص ووسائل التعليم 

 ضافة الى تباد ل املعلومات حو ل تنظيم الفعاليات العلمية.إ

ودعا الدكتور املعاني إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الجامعات األردنية ومؤسسات التعليم العالي الرومانية 

 إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي بين األردن ورومانيا.
ً
 مجاالت البحث العلمي التطبيقي مشيرا

ً
 خصوصا

ي وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري بدورها أكدت سكرتيرة الدولة للعالقات بين املؤسسات ف

حرص بالدها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع األردن خال ل املرحلة املقبلة مشيدة بمستوى مؤسسات 

 التعليم العالي األردنية في مجاالت البحث العلمي والتدريس وخدمة املجتمع.

 

 



 
 

 علمية مع العراقاملعاني يبحث تعزيز العالقات الثقافية وال

 

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد املعاني لدى لقائه السفيرة العراقية بعمان صفية 

 السهيل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الطرفان خال ل اللقاء الذي حضره امللحق الثقافي العراقي الدكتور حيدر كامل العمل على تجديد  

 اتفاقية التباد ل الثقافي بين البلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان زيادة التعاون والتنسيق بين الجامعات األردنية ومؤسسات التعليم العالي العراقية خصوصا في 

 إبحث العلمي التطبيقي مما سينعكس طلبة وأعضاء هيئة التدريس ومختلف قضايا المجا ل تباد ل ال
ً
على  يجابا

 منظومة العملية التعليمية بين البلدين.

 استعداد الجامعات 
ً
وأشار الدكتور املعاني إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي بين األردن والعرا  مبديا

 ة العراقيين.األردنية الستقبا ل مزيد من الطلب

بدورها أعربت السفيرة العراقية عن شكرها وتقديرها لألردن الستضافته الطلبة العراقيين في مدارسه 

وجامعاته وأكدت حرص بالدها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع األردن خال ل املرحلة املقبلة مشيدة 

 لمي والتدريس وخدمة املجتمع.بمستوى مؤسسات التعليم العالي األردنية في مجاالت البحث الع

ألف لالب ولالبة بينما وصل  14يشار الى أن عدد الطلبة العراقيين الذين يدرسون في مدارس اململكة بلغ نحو 

 االف لالب ولالبة. 8عددهم في الجامعات األردنية الى نحو 



 
 

 املعاني يبحث تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات األردنية والروسية

 

حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد املعاني لدى لقائه نائب رئيس جامعة الصداقة الروسية ب

 الدكتورة الريسا افريموفا ُسبل تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات األردنية والروسية.

داقة الروسية في مجا ل إعداد وناقش الجانبان خال ل اللقاء زيادة التعاون بين الجامعات األردنية وجامعة الص

األبحاث السياحية الطبية وتباد ل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومختلف قضايا البحث العلمي التطبيقي مما 

 سينعكس 
ً
 على منظومة العملية التعليمية في جامعات البلدين. إيجابا

ربة الروسية في مجا ل التعليم ما قبل وأبدى الدكتور املعاني رغبة وزارة التربية والتعليم في االلالع على التج

 املدرسة لالستفادة منها في مختلف الجوانب.

 
ً
 بمستوى جامعة الصداقة خصوصا

ً
وأشار إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي بين األردن وروسيا مشيدا

 في مجا ل التدريس والبحث العلمي.

يع التعاون الثنائي مع األردن خال ل املرحلة املقبلة بدورها أكدت الريسا افريموفا حرص بالدها على دفع وتشج

 بمستوى مؤسسات التعليم العالي األردنية في مجاالت البحث العلمي والتدريس وخدمة املجتمع.
ً
 مشيدا

 

 



 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع مذكرة تفاهم مع مركز الشفافية األردني

 

من القيم املؤسسية التي تطبقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تقو  على املساءلة  انطالقا

 لالستراتيجية الولنية ملكافحة الفساد لألعوا  )
ً
 (.2025-2017والشفافية والنزاهة، واستنادا

ي حيث مثل الوزارة الشفافية األردن فقد وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع مركز

بالتوقيع أمينها العا  الدكتور عاهد الوهادنة في حين مثل مركز الشفافية األردني الرئيس التنفيذي له السيدة 

هيلدا شفيق عجيالت، وتهدف املذكرة إلى تنظيم مجموعة من األنشطة ملؤسسات التعليم العالي في األردن 

ة في عقد سلسلة من ورشات العمل التثقيفية والتوعوية بمشاركة ودعم الوزارة حيث تتمثل هذه األنشط

 إلى تشجيع الجامعات على تأسيس أندية 
ً
والتدريبية حو ل مفاهيم الشفافية والوقاية من مخالر الفساد إضافة

للنزاهة، والعمل على تعزيز الشراكة بين املؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني املتخصصة في هذا 

 لهذه املذكرة عقد فعالية بمناسبة اليو  العالمي ملكافحة الفساد في األسبوع األو ل من املجا ل، كما سي
ً
تم وفقا

 (.2019) لعا  شهر كانون األو ل 

وتجدر اإلشارة إلى أن مركز الشفافية األردني هو جمعية أردنية غير حكومية غير ربحية مسجلة لدى وزارة 

ية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وله شركاء حكوميين ممثلين التنمية االجتماعية، وهو عضو بالشبكة العرب

 بوزارة العد ل وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 



 
 

أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي سفير الجمهورية القبرصية في عمان

 

في مكتبه في الوزارة سعادة سفير  الوهادنةالتقى أمين عا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد 

 الجمهورية القبرصية في عمان الدكتور أندرياس كوزوبيس.

وقد جرى خال ل اللقاء بحث سبل تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التعليمي والثقافي التي 

 
ً
املعلومات والتنمية  بين البلدين خاصة في مجا ل البرامج الجامعية املشتركة وتكنولوجيا وقعت مؤخرا

وذلك في القمة الثالثية )الثانية( بين األردن وجمهورية قبرص  ،واالبتكاراملستدامة، إضافة إلى البحث العلمي 

 من حضرة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين 
ً
والجمهورية الهيلينية والتي جمعت كال

رئيس القبرص ي السيد نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني وفخامة ال -حفظه هللا ورعاه-املعظم 

 السيد أليكس تسيبراس، والتي عقدت في عمان خال ل شهر نيسان املاي ي.

( منحة جزئية 105وتجدر اإلشارة إلى أنه وبموجب هذه االتفاقيات فإن الجمهورية القبرصية قدمت لألردن )

( ثالثة عشر جامعة أردنية 13ثمانية جامعات قبرصية، كما قدمت )وكلية في مختلف التخصصات والدرجات في 

 منح جزئية وكلية للجانب القبرص ي.

 

 

 



 
 

يلتقي السفير املاليزي في عمان الوهادنة

 

أمين عا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة في مكتبه في حر  الوزارة سعادة  التقى

السفير املاليزي في عمان السيد داتوك جيليد بن كومندنج، وامللحق الثقافي في عمان السيد محمد نظا ، ومدير 

 .السفارة املاليزية السيدة زايميرا ذو الكفل

 العالقات الطيبة التي تربط بين البلدين  الوهادنةء رحب الدكتور وفي بداية اللقا
ً
بسعادة السفير مستعرضا

الصديقين كما تم بحث آلية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة التعليم العالي األردنية مع وزارة التعليم 

ية واملعلمين والخبراء والطلبة ونظم املاليزية في شهر أبريل املاي ي، والتي تهدف الى تباد ل الكوادر األكاديم

 على تطوير منظومة التعليم العالي في البلدين.
ً
 التكنولوجيا املتطورة في التعليم مما سينعكس إيجابا

كما نصت املذكرة على تنفيذ مشاريع علمية وبحثية مشتركة وتباد ل املواد الدراسية ووسائل التعليم واملعلومات 

 املعارض العلمية واملؤتمرات بين الطرفين والعروض التوضيحية وتنظيم

 إلى الدعوة لعقد مجموعة عمل مشتركة حو ل التعليم العالي واستقطاب الطلبة تعقد أعمالها في ماليزيا.
ً
 إضافة

 ولالبة بينما 850وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الطلبة املاليزيين الدارسين في الجامعات األردنية يبلغ نحو )
ً
( لالبا

 ألرقا  وزارة التعليم العالي.2300الجامعات املاليزية ) يدرس في
ً
 وفقا

ً
 ولالبة أردنيا

ً
 ( لالبا

 

 



 
 

 يبحث التعاون بين وزارة التعليم العالي واالمديست الوهادنة

 

لدى لقائه السيد جيمس  الوهادنةبحث أمين عا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد 

نائب الرئيس للنشالات اإلقليمية في مكتب االمديست وبحضور السيدة نور الرشيد املدير اإلقليمي  غراباوسكي

في مكتب امديست/عمان سبل التعاون املمكنة بين الوزارة واملكتب، وذلك من خال ل تقديم املكتب لفرص 

يسية في مؤسسات التعليم العالي التعليم والتدريب سواًء ملولفي وزارة التعليم العالي أو ألعضاء الهيئات التدر 

على أحدث أساليب التعليم املتبعة في الواليات املتحدة األمريكية،  لاللالعفي األردن، وإتاحة الفرصة لهم 

 إضافة إلى بحث آلية تطوير قدراتهم في مجا ل البحث العلمي واالبتكار.

الوزارة واملكتب لوضع خطة عمل لتنفيذ وقد اتفق الطرفان في ختا  اللقاء على عقد اجتماع بين فريقي عمل 

 جميع النشالات املمكنة التي تم مناقشتها.

 

 

 

 

 



 
 

 (2019/2020تقرير عن نتائج القبول املوحد في الجامعات األردنية الرسمية للعام الجامعي )

 

:
ً
 ولالبة من الطلبة األردنيين في الجامعات 58125قرر مجلس التعليم العالي املوافقة على قبو ل ) أوال

ً
( لالبا

 إلى نسبة 2019/2020األردنية الرسمية للعا  الجامعي 
ً
، إضافة

ً
، ويشمل هذا العدد الطلبة املقبولين تنافسيا

( املقررة للمكرمة امللكية السامية ألبناء %5%( املقررة للمكرمة امللكية السامية للقوات املسلحة، و)20)

 للمكرمة امللكية السامية ألبناء املخيمات، و)350املعلمين، و)
ً
%( املقررة للطلبة األردنيين الحاصلين 5( مقعدا

%( املقررة للطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة 5على شهادة الدراسة الثانوية العامة في سنوات سابقة، و)

%( املقررة للمكرمة امللكية السامية ألبناء العشائر في مدارس البادية 10ثانوية العامة العربية، و)الدراسة ال

 مخصصة ألبناء األردنيات، واملقاعد املقررة للطلبة 150)و األردنية واملدارس ذات الظروف الخاصة،
ً
( مقعدا

حالية فقط، والطلبة حملة الشهادة األردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة األجنبية للسنة ال

 الجامعية املتوسطة )الدبلو ( املسموح لهم بالتجسير في الجامعات الرسمية.

:
ً
عالن قائمة الطلبة املرشحين للقبو ل وذلك في تما  الساعة العاشرة صباح يو  األحد املوافق إ تم ثانيا

املوحد على العنوان التالي ، وذلك على املوقع اإللكتروني لوحدة تنسيق القبو ل 15/9/2019

(www.admhec.gov.jo  ) حيث يمكن لكل لالب الحصو ل على نتيجة ترشيحه للقبو ل باستخدا  الرقم

 الولني، أو رقم الجلوس.

 
ً
إعالن أسماء الطلبة غير املقبولين )فئة إساءة االختيار( الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعا   تم :ثالثا

حسب معدالت القبو ل و  ( فقط )الدورة العامة، والدورة التكميلية( ضمن قائمة القبو ل املوحد،2019)



 
 

ردنية، ويبلغ عددهم ) ، والشواغر املتاحة في تخصصات الجامعات األ 2019/2020للعا  الجامعي  التنافسية

 ( لالب ولالبة.2718

:
ً
 من صباح يو   االلتحا عملية تقديم للبات  بدأت رابعا

ً
ألبناء األردنيات املتزوجات من غير األردنيين اعتبارا

 من يو  الخميس املوافق 17/9/2019الثالثاء املوافق 
ً
، من خال ل 19/9/2019، وحتى الساعة الثالثة لهرا

 بأن و  ني لوحدة تنسيق القبو ل املوحد،املوقع اإللكترو
ً
 للطلبة األردنيين علما

ً
 لإلجراءات املعلنة سابقا

ً
وفقا

( )الدورة العامة، 2019محصورة بالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة األردنية ) كانت عملية تقديم الطلبات

 بعد وقد  ،( فقط2019أو الدورة التكميلية( باإلضافة إلى الدورة الشتوية )
ً
 نتهاءاتم إعالن نتائج قبولهم الحقا

 عملية تقديم الطلبات.

 



 
 

:
ً
من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خال ل للب  االنتقا لعملية تقديم للبات  بدأت خامسا

 من صباح يو  
ً
املوافق  االثنينإلكتروني متاح على املوقع اإللكتروني لوحدة تنسيق القبو ل املوحد اعتبارا

 من يو  األربعاء املوافق  وانتهت، 16/9/2019
ً
 بأن عملية تقديم 18/9/2019في تما  الساعة الثالثة لهرا

ً
، علما

محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية  كانت االلكترونية االنتقا لللبات 

 للحدود الدنيا ملعدالت القبو ل التنافسية للعا  ( فقط )الدورة العامة والدورة التكميلية(2019)
ً
، ووفقا

الوحدة بإعالن أسماء الطلبة الذين حققوا الحد األدنى ملعد ل القبو ل  وقد قامت، 2019/2020الجامعي الحالي 

 للشواغر املتوفرة في نفس 
ً
التنافس ي للعا  الجامعي الحالي للتخصص الراغبين باالنتقا ل إليه، وذلك وفقا

 .التخصص

:
ً
نتائج لعامة األجنبية )غير العربية(، و إعالن نتائج قبو ل الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية ا تم سادسا

 على املوقع اإللكتروني لوحدة تنسيق القبو ل املوحد. قبو ل للبة التجسير

:
ً
تقدموا المتحانات يمكن للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية، أو األجنبية، والذين  سابعا

 املفاضلة االلالع على نتائجهم في هذا االمتحان من خال ل نفس الشاشة التي تظهر لهم نتائج ترشيحهم للقبو ل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعم مشاريع بحثية للدورة الثانية

 

صندو  دعم البحث العلمي واالبتكار في الوزارة وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خال ل مديرية 

 تقدمت بها )12اتفاقيات تمويل )
ً
 بحثيا

ً
( جامعات، ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، بقيمة إجمالية 5( مشروعا

 ( دينار أردني.684,242بلغت )

املوافقة على ديرية صندو  دعم البحث العلمي واالبتكار الدكتور محمد غيث أنه تمت مل املدير السابقوقا ل 

 بقيمة إجمالية بلغت )12دعم )
ً
( دينار أردني، ضمن الطلبات التفصيلية للدورة البحثية 684,242( مشروعا

( مشاريع لقطاع العلو  الطبية والصيدالنية، 4الثانية، وأضاف أن املشاريع توزعت على القطاعات التالية: )

( 2قطاع العلو  اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية، و)ومشروع لقطاع العلو  الزراعية والبيطرية، ومشروع ل

( مشروعان لقطاع علو  املياه والبيئة، 2مشروعان لقطاع العلو  الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، و)

 ومشروع لقطاع العلو  األساسية، ومشروع لقطاع علو  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

( مشاريع للجامعة األردنية، ومشروع لجامعة اليرموك، ومشروعان لجامعة 5اقع )بو توزعت املشاريع  وقد 

العلو  والتكنولوجيا األردنية، ومشروعان للجامعة الهاشمية، ومشروع للجامعة األملانية األردنية، ومشروع 

 ملؤسسة اإلذاعة والتلفزيون.

 قيد التقييم. 2019وبين الدكتور غيث أن املشاريع البحثية للدورة البحثية لعا  
ً
 حاليا

، وبإجمالي دعم يقارب )399كما بين بأن عدد املشاريع البحثية املدعومة من الصندو  بلغ )
ً
( 26( مشروعا

 مليون دينار.



 
 

الخارجية واإلجراءات املطلوبة  للمنحبث مباشر للتعريف بآلية إعالن نتائج الترشيح 

 
م
أسماء الطلبة املرشحين لالستفادة  ، ووزارة التعليم العالي تعلنرشحمن الطالب امل

 الخامسة( –)األولى من هذه املنح ضمن دورات الترشيح 

 

الخارجية  املنحوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات لالستفادة من  دعت

إلى متابعة البث املباشر على صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعا  الجامعي 

وذلك في  https://web.facebook.com/mohejordanموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك على الرابط التالي: 

شرح اللية واألسس التي  حيث تم خال ل البث ٢٠١٩/  ٩/  ٢١ من لهر يو  السبت املوافق ١٢تما  الساعة 

وكيفية الدخو ل إلى شاشة االستعال  عن نتائج املنح  ،الخارجية للمنحاتبعت في املفاضلة بين الطلبة املتقدمين 

 
ً
ية إلى شرح حو ل إمكان الخارجية وكيفية اتخاذ القرار باملوافقة أو الرفض للمنحة التي رشح لها الطالب إضافة

 دخو ل الطالب غير املرشح لاللالع على بيانات ومعلومات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن محافظته أو إقليمه.

)األولى وقد أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة املرشحين لالستفادة من هذه املنح ضمن دورات الترشيح 

 الخامسة(. –

( منحة موزعة على خمس دو ل هي مصر، واملغرب، وتونس، 105وتجدر اإلشارة إلى أن عدد هذه املنح بلغ )

 تخصصات )الطب البشري، ولب األسنان، والصيدلة(. وتشملوأرمينيا، ورومانيا 

 



 
 

ورشة "أولويات البحث  تنظمفي الوزارة  صندوق دعم البحث العلمي واالبتكارمديرية 

العلمي وجودتها في األردن" في الجامعة األردنية

 

ورشة عمل بعنوان  في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندو  دعم البحث العلمي واالبتكار  ت مديريةعقد

في كلية األمير الحسين بن  Clarivate Analytics"أولويات البحث العلمي وجودتها في األردن" بالتعاون مع شركة 

 عبدهللا الثاني للدراسات الدولية في الجامعة األردنية.

 من األكاديميين واملعنيين في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة وبعض من شهدت الورشة 
ً
 فاعال

ً
حضورا

الطلبة املهتمين بالبحث العلمي، حيث مثل الجامعات عمداء البحث العلمي وعمداء الدراسات العليا وأعضاء 

.
ً
 من الهيئات التدريسية النشيطين بحثيا

كلمة ترحيبية الدكتور محمد غيث دعم البحث العلمي واالبتكار  صندو   املدير السابق ملديريةألقى وقد 

ولويات لتعزيز التنمية املنشودة من خال ل تحديد املسائل واأل العلمي بالحضور أشار فيها ألهمية دور البحث 

البحثية التي تسهم في إيجاد الحلو ل للمعيقات والتحديات التي تعيق عجلة التنمية في اململكة األردنية 

 اشمية.اله

( 2018-2008) أشار ألهم منجزات الصندو  في دعم البحث العلمي حيث قد  الصندو  خال ل األعوا كما 

 لحوالي )
ً
في دعم إصدار مجالت علمية  كذلكوأسهم  ( مشروع علمي في كافة القطاعات البحثية،400دعما

لى تصنيفات ضمن قواعد ( منها في الحصو ل ع9( مجلة نجح )24متخصصة في الجامعات األردنية لعدد )

 البيانات العاملية املرموقة. وكذلك إلال  الصندو  لبرامج دعم متخصصة تركز على االبتكار والريادة.



 
 

 

وعرف الدكتور وليد حسن / رئيس البحث والتطوير والخدمات االستشارية في املكتب اإلقليمي لشركة 

Clarivate Analytics ،بالشركة، التي ال تقتصر فقط على التصنيف ضمن  في الشر  األوسط وشما ل إفريقيا

وغيرها، وامللكية الفكرية وتطوير البحث العلمي، بل بدورها في وضع املعايير التي ترتقي  ISIقواعد البيانات 

بمؤسسات التعليم الجامعي لتطوير البحث العلمي واالبتكار، ومواجهة تحديات ومعيقات البحث العلمي خاصة 

 ية.في الدو ل النام

ردن في البحث العلمي نبذة عن موقع األ  Clarivate Analyticsوقد  الباحث املحلل أمين تريكي في شركة 

واملؤشرات فيما يتعلق بتصنيف األردن ضمن االستشهادات في البحث العلمي وغيرها، وتمويل البحث العلمي 

 من الحكومة والصناعة.

ت البحث العلمي، وليد حسن مؤشرات التقييم الستراتيجياوفي الجزء األخير من الورشة استعرض الدكتور 

ولويات البحثية، وكيفية وضع االستراتيجيات البحثية للجامعات التي تسهم بارتقاء الجامعات وكيفية تحديد األ 

وليس السعي فقط لتحسين مرتبة الجامعات ضمن التصنيفات التي قد تتغير معاييرها بين الحين والخر. وألقى 

على كيفية الحصو ل على الفائدة القصوى في البحث من خال ل االهتما  بعناصر العملية البحثية والتي الضوء 

، ومتخذو القرارات املؤثرة في اتشمل مدخالت العملية البحثية من أكاديميين وباحثين وللبة دراسات علي

 عملي
ً
ة إدارة البحث العلمي نفسها العملية البحثية من جامعات أو جهات حكومية على سبيل املثا ل، وأخيرا

 وأثرها على نتائج البحث العلمي.

في نهاية الورشة تم فتح باب النقا  بين الحضور والضيوف، لإلجابة على تساؤالتهم، وقد شكر الحضور و

الصندو  على التعاون في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي بشؤون البحث العلمي وإدارته 

 ه.وتوجيه

 



 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل تدريبية ملوظفيها حول رفع 

مستوى أمن املعلومات في الوزارة

 
ضمن إلار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيق سياسة نقل املعرفة بين املولفين، وإكسابهم 

على أكمل وأد  وجه، فقد عقدت الوزارة داخل حرمها ورشة الخبرات العملية التي تؤهلهم للقيا  بواجباتهم 

 عمل تدريبية حو ل رفع مستوى أمن املعلومات في الوزارة.

وقد قا  املهندس فراس الكوز/ رئيس قسم الشبكات والدعم الفني في مديرية تكنولوجيا املعلومات والتحو ل 

 إلى التعريف بالفيروسات )البرامج الخبيثة( اإللكتروني بتقديم عرض توضيحي ألمن املعلومات وأهميته، إضا
ً
فة

 وكيفية التعامل معها والطر  املتبعة لحماية أجهزة العاملين في الوزارة منها.

 



 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ورشة عمل بالتعاون مع هيئة تنشيط 

"صيف األردن" وفعاليات السياحة األردنية للتعريف "بروزنامة الفعاليات األردنية"

 

 ،بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة األردنيةو عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدرج الوزارة 

وبحضور مدراء العالقات العامة واإلعال  في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة ورشة عمل للتعريف بالبوابة 

، والتي أللقتها الهيئة بهدف التوثيق "Calendar.Jo"اإللكترونية تحت عنوان "روزنامة الفعاليات األردنية 

 إلى املبادرات الطالبية  أو رياضية، أووالترويج ملختلف الفعاليات سواًء كانت ثقافية أو ترويحية 
ً
فنية، إضافة

خاصة التطوعية منها، وذلك لعكس صورة مشرفة عن األردن والنشالات املختلفة واملتميزة التي يقو  بها 

 األردنيون.

وقد تم خال ل الورشة تعريف الحاضرين بآلية استخدا  البوابة وإدخا ل بيانات متعلقة بفعالية معينة وذلك 

 بالتنسيق مع القائمين على البوابة في هيئة تنشيط السياحة.

كما تم خال ل الورشة تعريف الحاضرين بمبادرة صيف األردن والتي تندرج تحت مشروع "أردن النخوة" وتهدف 

إلى إقامة فعاليات فنية وترفيهية مختلفة مجانية، حيث تم دعوة الجامعات األردنية للمشاركة في هذه 

 خال ل للبتها املتميزين واملوهوبين في مختلف املجاالت. الفعاليات من

 

 



 
 

للطلبة األردنيين الراغبين تصدر نشرة تعريفية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 بالدراسة خارج األردن

 

أبناءها الطلبة من التعامل مع أي  نشرة تعريفية تحذر من خاللها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت

جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبوالت جامعية للدراسة خارج األردن سواًء من 

 خال ل اإلعالنات أو مواقع التواصل االجتماعي.

أبناءها الطلبة التأكد من أن املكتب هو أحد املكاتب املعتمدة لدى الوزارة واملدرجة  علىالوزارة  تمنتكما 

وذلك للحفاظ على  ،http://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx أسمائها على الرابط التالي:

الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج األردن بضرورة التأكد من أن الجامعة ، كما أكدت حقوقهم

التي يرغب الطالب بااللتحا  بها معترف بها من قبل التعليم العالي األردني، ويمكن لكل لالب االلالع على قائمة 

الجامعات املعترف بها واملصنفة حسب الدو ل من خال ل الرابط التالي: 

http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 

وملزيد من التفاصيل حو ل املعدالت والشروط للدراسة خارج األردن يمكن للطالب زيارة الرابط التالي: 

o/http://rce.mohe.gov.j 

http://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx
http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
http://rce.mohe.gov.jo/
http://rce.mohe.gov.jo/


 
 

للتعريف بالتخصصات  تطلق حملة إعالميةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

املطلوبة في سوق العمل 

 

بيل إعالن نتائج الثانوية العامة لالمتحان العا  )
ُ
(، وبدء عملية تقديم للبات االلتحا  اإللكترونية 2019ق

والبحث العلمي حملة إعالمية لتوعية وإرشاد الطلبة بالجامعات األردنية الرسمية، أللقت وزارة التعليم العالي 

الختيار التخصص املناسب وتقليل قبولهم في التخصصات الراكدة واملشبعة، وتشجيعهم للقبو ل في 

التخصصات املطلوبة في سو  العمل، وذلك من خال ل استخدا  عمليات التسويق اإللكتروني في منصات 

للترويج ملوقع " اختر تخصصك" حيث وصلت هذه الحملة ألكثر من ربع التواصل االجتماعي الخاصة بالوزارة 

 مليون شخص.

 من الوزارات واملؤسسات الرسمية لوضع رابط موقع "اختر تخصصك" على مواقعها 
ً
كما خالبت الوزارة عددا

ة وزارة اإللكترونية مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، وديوان الخدمة املدنية، كما تمت مخالب

الخارجية بهدف تعميم رابط املوقع على جميع السفارات والقنصليات األردنية في الدو ل العربية واألجنبية، 

 إلى مخالبة شركة الخطوط الجوية األردنية 
ً
وذلك لنشره بين أبناء الجالية األردنية املقيمين هناك، إضافة

 .بها في مختلف أنحاء العالمر مكات)امللكية األردنية( لتوزيع الرابط على جميع زوا

( مائتي ألف بروشور تعريفي بموقع 200كما تم وبالتعاون مع شركة املناصير للمحروقات والزيوت لباعة ) 

"اختر تخصصك" حيث قامت الشركة بتوزيعها في جميع فروعها املنتشرة في محافظات اململكة، وستقو  وزارة 

( ألف بروشور لتوزيعها على للبة 50ن )التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة التربية والتعليم بأكثر م



 
 

(، 2020الثانوية العامة الذين سيقومون بتعبئة استمارات االشتراك في امتحان الثانوية العامة للعا  القاد  )

شركة املناصير بعرض روابط املوقع على الشاشة الدعائية املوجودة عند مقرها الرئيس ي في شارع  قامتكما 

 تقديم للبات القبو ل املوحد.املطار وذلك لوا ل فترة 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن موقع " اختر تخصصك" يتضمن بيانات ومعلومات هامة عن التخصصات الراكدة 

واملشبعة واملطلوبة في سو  العمل املحلي واإلقليمي، والتخصصات الحاصلة على اعتمادات عاملية أو إقليمية في 

وقع التعريف بالتعليم التقني وأهميته، وللبات ديوان الخدمة الجامعات الرسمية والخاصة، كما يتضمن امل

 إلى فيديو توضيحي تحت 
ً
املدنية، ودراسات ومعلومات عن التخصصات الراكدة واملشبعة واملطلوبة إضافة

عنوان " كيف تختار تخصصك" يرشد الطلبة الختيار التخصص املناسب لقدراتهم واملتطابق مع رغباتهم، 

، ولكل من يرغب بزيارة املوقع يمكنه واملالئم لسو  
ً
 بأن بيانات هذا املوقع يتم تحديثها دوريا

ً
العمل، علما

 /http://www.admhec.gov.jo/mjr2017الدخو ل من خال ل الرابط التالي: 

 

 

http://www.admhec.gov.jo/mjr2017/


 
 

تواصل تحقيق  في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اإلدارية املديريات والوحدات

 االنجازات

 

الدؤوب في سبيل تحقيق مزيد من االنجازات لتحسين مستوى  سعيهامديريات ووحدات الوزارة  تواصل

الخدمات التي تقدمها الوزارة ورفع مستوى الرضا لدى متلقي الخدمة، فقد قامت مديرية صندو  دعم البحث 

العلمي واالبتكار باالنتهاء من إعداد قاعدة بيانات خاصة بحاضنات ومسرعات األعما ل املوجودة في الجامعات 

ومراكز البحث والتطوير ولبيعة الخدمات التي تقدمها وشروط االلتحا  بها وتوفير هذه املعلومات األردنية 

 بأن العمل جاري على اعتماد حاضنات ومسرعات األعما ل في 
ً
ألصحاب املشاريع االبتكارية والريادية، علما

لمشاريع االبتكارية والريادية القطاعين العا  والخاص ليتم االستفادة من خدماتها من متابعة فنية ومالية ل

 .املدعومة من الصندو  

كما أنهت مديرية الصندو  إنشاء قاعدة بيانات للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعات 

 .رية والريادية القائمة واملنتهيةومراكز البحث والتطوير من أصحاب املشاريع االبتكا

 إلى ذلك قامت وحدة تنس
ً
يق القبو ل املوحد وألو ل مرة بحوسبة للبات االستفادة من املكرمة امللكية إضافة

( بحيث تصبح عملية إدخا ل الطلب  السامية ألبناء العشائر واملدراس ذات الظروف الخاصة
ً
)األقل حظا

الوقت إلكترونية بالكامل بما فيها عملية الدفع اإللكتروني وتحميل الوثائق املطلوبة مما يختصر الكثير من 

 .والجهد واملا ل



 
 

كما أنهت مديرية تكنولوجيا املعلومات والتحو ل اإللكتروني حوسبة عملية تقديم للبات االعتراف بالجامعات 

غير األردنية حيث أصبح بإمكان أي جامعة ترغب بالحصو ل على االعتراف من وزارة التعليم العالي والبحث 

 وتحميل جميع الوثائق العلمي األردنية الدخو ل على هذا الرابط من أ
ً
ي مكان في العالم وتقديم الطلب إلكترونيا

وربطه مباشرة مع الجامعات األردنية بحيث (  EMISاملطلوبة من خالله، كما أنهت املديرية عملية تطوير نظا  )

 إليه بمجرد تسجيل أي لالب مستجد 
ً
 وترحيلها مباشرة

ً
في أي يتم تحميل بيانات جميع الطلبة على النظا  آليا

 .كما أنهت املديرية حوسبة نظا  رواتب مولفي الوزارة جامعة

قامت مديرية مؤسسات التعليم العالي بإصدار نشرة تعريفية جديدة إلرشاد الطلبة األردنيين الراغبين و 

  .يحتاج الطلبة إلى االلالع عليها بالدراسة خارج األردن تتضمن جميع املعلومات التي

دارية فقد انتهت من تنفيذ ومتابعة مشروع صيانة املبنى القديم للوزارة كما قامت من أما مديرية الشؤون اإل 

خال ل ديوان الوزارة بتفعيل بوابة الجامعات اإللكترونية لتسهيل وتسريع وصو ل الكتب إلى الجامعات 

 إلى تفعيل نظا  الديوان اإللكتروني للبريد الوارد لجميع املديريات وا
ً
، إضافة

ً
لوحدات في الوزارة وذلك إلكترونيا

 لزيادة سرعة إنجاز العمل، والوصو ل إلى وزارة إلكترونية بال ور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

نصف مليون مشاهدة لفيديوهات البث املباشر ضمن مبادرة "نافذة على املسؤول" 

 التي أطلقتها وزارة التعليم العالي

 

 مع اختتا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ 
ً
مبادرة " نافذة على املسؤو ل" والتي أللقتها الوزارة مؤخرا

من خال ل استخدا  خاصية البث املباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك" 

 بلغ عدد املشاهدات لفيديوهات هذه املبادرة قرابة نصف مليون مشاهدة.

ى تحقيق التواصل املباشر مع عدد من املسؤولين في وزارتي التربية وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املبادرة هدفت إل

والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجهات أخرى من املعنيين بطلبة الثانوية العامة والقبو ل بالجامعات. 

ة البعثات، فمن وزارة التربية والتعليم تم استضافة كل من مدير إدارة االمتحانات واالختبارات، ومدير مديري

ورئيس قسم معادلة الشهادات األجنبية، ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم استضافة كل من مدير 

وحدة تنسيق القبو ل املوحد، ومدير مديرية االعتراف ومعادلة الشهادات، وسكرتير اللجنة العليا للمكرمة امللكية 

الظروف الخاصة، ومدير مديرية صندو  دعم البحث العلمي  السامية ألبناء العشائر األردنية واملدارس ذات



 
 

 إلى استضافة رئيس فرع املكرمة امللكية السامية
ً
)مكرمة الجيش( في مديرية التربية والتعليم  واالبتكار إضافة

 والثقافة العسكرية، حيث قا  هؤالء املسؤولين باإلجابة على كافة االستفسارات والتساؤالت الواردة من الطلبة

 وأولياء أمورهم خال ل عملية البث املباشر.

وقد حرصت الوزارة على اختيار توقيت هذه املبادرة ليتزامن مع إعالن نتائج الدورة العامة المتحان شهادة 

 إلى تقديم للبات االستفادة من 
ً
الثانوية العامة األردنية، وبدء عملية تقديم للبات القبو ل املوحد، إضافة

 السامية املختلفة، وذلك بهدف إيصا ل معلومة دقيقة وواضحة للطالب وفي الوقت املناسب.املكرمات امللكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 منح كورية جديدة في طريقها للطلبة األردنيين

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن السفارة األردنية في سيؤو ل/كوريا الجنوبية وقعت مذكرة تفاهم 

مع جامعة أنتشون الولنية في كوريا، وبموجب هذه املذكرة فإن جامعة أنتشون الولنية الكورية ستقد  منحة 

امعة العلمية، كما أبدت الجامعة دراسية كاملة واحدة ملرحلة البكالوريوس في أي من تخصصات الج

استعدادها الكامل لدعم وتطوير أقسا  اللغة الكورية في الجامعات األردنية من خال ل إيفاد أساتذة كوريين 

 إلى تقديم منح لطلبة اللغة الكورية املتفوقين في القسم لزيارة 
ً
وتقديم مناهج جديدة لدراسة اللغة، إضافة

 دراستهم العليا في اللغة الكورية. الستكما ل كوريا وتقديم منح دراسية لهم

( مئة منحة كاملة ملرحلتي املاجستير والدكتوراه للطلبة 100كما ستقد  الجامعة عدد من املنح قد تصل إلى )

األردنيين املتميزين الذين لديهم أفكار جديدة في تخصصات الهندسة املختلفة وعلى رأسها هندسة املدن الذكية، 

 التطبيقية والحيوية والطاقة املتجددة. وكذلك العلو 

وهي أو ل مدينة ذكية في  Songdoوتجدر اإلشارة إلى أن حر  جامعة أنتشون الولنية الكورية يقع داخل مدينة 

العالم ويوجد فيها أكثر من عشرين مقر إقليمي لكبرى الشركات العاملية مما يساعد الطلبة الذين سيدرسون 

 فيها على تلقي الخبرات العلمية والعملية.

 انتهاءكما ستقو  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باإلعالن عن آلية التقديم واالستفادة من هذه املنح بعد 

 ري.جميع الترتيبات املطلوبة مع الجانب الكو 



 
 

 وزارة التعليم العالي تفعل بوابة إلكترونية للمراسالت مع عدة جهات

 

 ما ضمن إلار عمل وزارة التعليم العالي والبحث 
ً
العلمي الدؤوب لتطوير خدماتها وتحسين مستواها خاصة

يتعلق بعمليات حوسبة املراسالت لدعم مشروع الحكومة اإللكترونية للوصو ل إلى وزارة إلكترونية بال ور ، 

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خال ل قسم الديوان في مديرية الشؤون اإلدارية بتفعيل بوابة 

ية يتم من خاللها إرسا ل املراسالت والكتب الرسمية لجميع الجامعات األردنية، مما يزيد من سرعة إلكترون

االنجاز ويرفع مستوى الحفاظ على السرية في العمل، ويقلل من االعتماد على العنصر البشري في نقل هذه 

 إلى توثيق هذه امل
ً
راسالت مما يسهل العودة إليها في أي املراسالت، ويوفر الكثير من الوقت والجهد واملا ل، إضافة

 وقت.

في  واملنتشرةكما تم تفعيل البوابة اإللكترونية في إرسا ل املراسالت ملكاتب املستشارين الثقافيين داخل األردن 

 إلى املراسالت مع مكاتب املستشارين 
ً
جميع الجامعات األردنية الرسمية، وعدد من الجامعات الخاصة، إضافة

رج األردن، وإلغاء إرسالها ضمن الحقيبة الدبلوماسية التي كانت تحتاج إلى الكثير من الوقت الثقافيين خا

 إلى رفع مستوى الحفاظ على السرية في العمل.
ً
 والجهد، إضافة




