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 وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

 املجلت إلالكتروهيت
 

هتائج املىح يعلن عالي وشيس التعليم العالي والبحث العلمي ألاستاذ الدكتوز عادل الطويس ي م

 7102/7102والقسوض الداخليت وصىاديق دعم الطالب للعام الدزاس ي 

 

اهؼالقا مً جىجيهاث ضيد البالد صاخب الجاللت الهاشميت امللك عبد هللا الثاوي بً الحطين 

، على 2004ورعاه، عملذ وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي ومىذ العام املعظم خفظه هللا 

جىفيذ مشاريع الدعم للؼلبت ألاردهيين الدارضين في الجامعاث ألاردهيت الزضميت، كىاخدة مً 

ألاهداف الزئيطت التي جدزص الىسارة على القيام بها اججاه املجخمع ألاردوي بشكل عام وػلبدىا 

عد الدراضت بشكل خاص، مً خالل العديد مً البرامج املخىىعت، مىسعت بين ألاعشاء على مقا

مىذ وبعثاث كاملت وبعثاث جشئيت وقزوض، حغؼي وبخىسيع مدطاٍو كافت ألالىيت واملدافظاث 

 وألاقاليم في جميع أرجاء اململكت.

 مثثثً خثثثالل دخثثثىل الؼالثثثب ًلثثثى 11/2017/  5 خيثثثث جثثثم بخثثثاري 
ل
املىقثثثع  فثثثخذ بثثثاد الخقثثثدم ًلكتروهيثثثا

 فيه حعليماث حعبئثت الؼلثب 
ل
الالكترووي ملديزيت البعثاث في الىسارة واملخصص لهذه الغايت مىضحا

إلالكترووثثثثي مثثثثع إلاشثثثثارة ًلثثثثى أن كافثثثثت الخعليمثثثثاث وألاضثثثثظ والشثثثثزوغ للبثثثثرامج املخاخثثثثت كاهثثثثذ معلىثثثثت 

 ًلثثثثثى أن هثثثثثذ
ل
ة تثثثثثر ه الفبشثثثثثكل واضثثثثثل للؼالثثثثثب الزافثثثثثب بالخقثثثثثدم لالضثثثثثخفادة مثثثثثً هثثثثثذه البثثثثثرامج مشثثثثثيرا

 .لخمكين الؼلبت مً اضخكمال ًجزاءاتهم 19/11/2017امخدث لغايت 

 مثثع واقثثع البياهثثاث إلالكتروهيثثت كثثل 
ل
وقثثد قامثثذ ال جىثثت املكلفثثت بهثثذه املهمثثت بخثثدقيا الؼلبثثاث ورقيثثا

على خدي ومً خالل الزبؽ مع قىاعد البياهاث املخىفزة مً دوائز رضميت أخزي مثل وسارة التربيت 

دائزة ألاخىال املدهيت واملؤضطت العامثت للظثمان الاجخمثاوي وصثىدوع املعىهثت الىػىيثت،  والخعليم و 

ومزاعثثاة حعثثديل الؼلبثثثاث التثثي جدخثثا  ًلثثى حعثثديل طثثمً  ليثثثت  ،ومديزيثثت الخقاعثثد املثثدوي والعطثثكز  
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واضثثثثثحت وصثثثثثثالخياث مدثثثثثددة للمثثثثثثىافين املدثثثثثدديً مثثثثثثً أعظثثثثثاء ال جىثثثثثثت، و لثثثثثك لفدثثثثثثص الىخثثثثثثائج 

 إلعالنها خطب ألاصىل. إلالكتروهيت ومؼاب
ل
 قتها مع الىخائج املطخخزجت خاضىبيا

 7102/7102وفيماااا يأاااي اعاااداد الطلبااات الااارين اساااترادوا مااان املاااىح والقاااسوض للعاااام الدزاسااا ي 

 ( طالب وطالبت موشعت كالتالي:37244)

 

 

 كليت املجتمع
عدد الطلباث 

 الكأي

عدد الطلبت 

 املسشحين

 385 401 كليت اربد الجامعيت -الخؼبيقيت  جامعت البلقاء

 51 53 كليت عجلىن الجامعيت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 242 265 كليت الطلؽ الجامعيت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 0 0 كليت الاميرة رخمت الجامعيت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 360 378 الجامعيتكليت الشرقاء  -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

كليت عمان الجامعيت للعلىم  -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 املاليت والاداريت
2 0 

 111 118 كليت الاميرة عاليت الجامعيت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 101 117 كليت معان -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 132 143 كليت العقبت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 346 419 كليت الهىدضت الخكىىلىجيت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 432 475 كليت الكزك -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 21 21 كليت الشىبك الجامعيت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 248 296 كليت الحصً الجامعيت -جامعت البلقاء الخؼبيقيت 

 121 133 الكليت الخقىيت املخىضؼت -جامعت الؼفيلت الخقىيت 

 2550 2821 املجموع
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 الجامعت
عدد الطلباث 

 الكأي

عدد الطلبت 

 املسشحين

 5970 6586 ألاردهيثثت

 446 486 ألاردهيت /العقبت 

 5038 5517 اليرمىك

 3223 3468 مؤجثثت

 2487 2713 ألاردهيتالعلىم والخكىىلىجيا 

 6400 6919 الهاشميت

 4481 4901  ل البيذ

 3318 3545 الطلؽ -البلقاء الخؼبيقيت / املزكش 

 322 332 البلقاء الخؼبيقيت / كليت الاميرة رخمت 

 744 817 البلقاء الخؼبيقيت / كليت عمان للعلىم املاليت 

 1042 1097 البلقاء الخؼبيقيت / كليت الاميرة عاليت / ًهار 

 1671 1846 البلقاء الخؼبيقيت/كليت الهىدضت الخكىىلىجيت

 431 462 البلقاء الخؼبيقيت / كليت الشرقاء 

 703 719 البلقاء الخؼبيقيت / كليت اربد / ًهار 

 877 1004 البلقاء الخؼبيقيت / كليت الحصً

 504 524 البلقاء الخؼبيقيت / كليت عجلىن 

 85 88 البلقاء الخؼبيقيت / كليت الكزك 

 53 53 البلقاء الخؼبيقيت / كليت الشىبك 

 149 159 البلقاء الخؼبيقيت / كليت العقبت

البلقاء الخؼبيقيت / أكاديميت ألامير خطين بً عبدهللا الثاوي/ 

 املىقز
111 97 

 0 0 البلقاء الخؼبيقيت / كليت معان

 1186 1266 الحطين بً ػالل

 895 973 الؼفيلت الخقىيت

 61 95 ألاملاهيت ألاردهيت

 40183 43681 املجموع
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 7102/7102اعالن هتائج القبول املوحد للدوزة الشتويت 

 

الدكخىر عادل الؼىيس ي هخائج القبىل أعلً معالي وسيز الخعليم العالي والبدث العلمي ألاضخا  

 خيث جم قبىل جميع الؼلبت املخقدمين بؼلباث الخداع 2017/2018املىخد للدورة الشخىيت 

 وػالبت مىسعين على 13004( والبالغ عددهم )2017/2018للقبىل في الدورة الشخىيت )
ل
( ػالبا

ت العلىم إلاضالميت العامليت، الجامعاث ألاردهيت العشز، حطعت منها رضميت باإلطافت ًلى جامع

 بأن هذا القبىل هى قبىل جىافس ي فقؽ خيث أن عمليت قبىل الدورة الشخىيت ال جخظمً 
ل
علما

جىفيذ أ  مً الخخصيصاث الىاردة في أضظ القبىل، كما جمذ املىافقت على ًجزاء املىاقالث بعد 

جخصصاث مطاويت، أو  صدور هخائج القبىل املىخد مً جخصصاث  اث معدل جىافس ي أعلى ًلى

أدوى في املعدل الخىافس ي في هفظ الجامعت، أو في أ  جامعت أخزي مً خالل البرمجيت التي جم 

ًعدادها لهذه الغايت، وقد جمذ املىافقت على اهخقال جميع الؼلبت املخقدمين والبالغ عددهم 

 وػالبت.1515)
ل
 ( ػالبا

 



 وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

 املجلت إلالكتروهيت
 

 للتزويز الىسارة جدمي وزائا معادلت الشهاداث بىطع 
ل
 عليها. (QR-Code)مىعا

 

قامذ وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي بخؼىة عمليت ل حد مً عمليت التزويز مً خثالل وطثع 
(QR-Code)  ز فثثي أ  مكثثان فثثي علثثى وزثثائا املعادلثثت الصثثادرة عنهثثا، خيثثث يثثخم قثثزاءة هثثذا الزمثثش املشثثف 

العثثثالم مثثثثً خثثثثالل جؼبيثثثثا خثثثاص علثثثثى الهثثثثاجص املدمثثثثىل أو مثثثثً خثثثالل قثثثثار  خثثثثاص ، ويدمثثثثل هثثثثذا 
الزمثثش معلىمثثاث عثثً الىزيقثثت وعثثً خاملهثثا، كمثثا أهثثه باإلمكثثان اضثثترجاو و ثث ت منهثثا جكثثىن مدفىاثثت 

جكىىلىجيا املعلىماث الىػني، ويخم مؼابقت مدخىي الىزيقت التثي يثزاد الخأكثد مثً اثحتها،  في مزكش 
مثثع الىزيقثثت التثثي جثثم اضثثترجاعها، وجأمثثل الثثىسارة أن جقثثىم جميثثع الجامعثثاث ألاردهيثثت باالضثثخفادة مثثً 

 ًلثثثى وقثثثص عمليثثثت التزويثثثز  (QR-Code)هثثثذه الخجزبثثثت ووطثثثع 
ل
علثثثى الشثثثهاداث الصثثثادرة عنهثثثا، وصثثثىال

 لقظاء على هذه الظاهزة بشكل نهائي.وا
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ل
 الىسارة جؼلا ػلب معادلت الشهاداث الكتروهيا

 

 مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع الخىجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه الحكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثىمي للخدثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثىل إلالكترووثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 
ل
 للدطثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثهيل علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى املثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثىاػً وجمشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيا

 خيثث  طثخؼيع 
ل
أػلقذ وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي خدمثت جقثديم ػلثب املعادلثت ًلكتروهيثا

 بمعادلت شهادجه جقديم ػلب ًلكترووي مً أ  مكان في العالم.أ  ش ص يزفب 

مطثثثخخدم ورقثثثم ضثثثز   طثثثخؼيع مثثثً خاللهمثثثا مخابعثثثت خالثثثت  ويثثثشود الىظثثثام العثثث ص املعنثثثي ب ضثثثم 

، كمثثثا  طثثثثخؼيع 
ل
الؼلثثثب، وجثثثىفز هثثثثذه ال دمثثثت للؼالثثثب ًمكاهيثثثثت جدميثثثل الىزثثثائا وارضثثثثالها الكتروهيثثثا

 بالخعثثثثاون مثثثثع أ  فثثثىاجيركم، وعىثثثثد ًضثثثثخالم الؼلثثثب يقثثثثىم املىاثثثثص 
ل
الؼالثثثب دفثثثثع الزضثثثثىم الكتروهيثثثا

ال صثدر قثزار بثذلك، يثخم ًرضثال رضثالت يؼلثب بمىج هثا املعني في الىسارة بعزطه على ال جىثت وفثي خث

ًرضال الىزثائا ألاصثليت بثأ  وضثيلت بزيثد أو ًخظثارها الثى الثىسارة ليثخم مؼابقتهثا للخدقثا  مً املعني

 مً احتها، ويخم الطير ب جزاءاث اصدار وزيقت املعادلت خطب ألاصىل.

ث الثثثىسارة فيثثثديى جىطثثثي ي لدطثثثهيل علثثثى الؼا لثثثب كيفيثثثت حعبئثثثت الؼلثثثب وحعبئثثثت ولهثثثذه الغايثثثت أعثثثد 

الىما   املؼلىبت وجىطيذ جميثع ال ؼثىاث. وضيطثخمز العمثل بالىمثا   الىرقيثت ًلثى جاهثب إلاجثزاء 

لحثثين الىقثثىف علثثى جاهشيثثت الىظثثام املؤجمثثذ وجؼثثىيزه بىثثاءل  2018إلالكترووثثي ختثثا نهايثثت شثثهز جمثثىس 

ل مديزيثثثثت املعادلثثثثت  طثثثثخؼيع علثثثثى الخغذيثثثثت الزاجعثثثثت وبثثثثىفظ الىقثثثثذ جهثثثثشث الثثثثىسارة مدؼخثثثثين داخثثثث

 وبمطاعدة أخد مىافي الىسارة
ل
 .املىاػً حعبئت الؼلب الكتروهيا
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 اخخخام ورشاث اضتراجيجياث الخعليم العالي في القزن الىاخد والعشزيً

 

ورشثثثاث اضثثثتراجيجياث  14/2/2018أمثثثين عثثثام الثثثىسارة اخخخمثثثذ بخثثثاري   بزعايثثثت أ.د عاهثثثد الىهادهثثثت

بالخعاون بين وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي  الخعليم في القزن الىخد والعشزيً والتي عقدث

 مثع 
ل
واملجلظ الثقافي البريؼاوي والتي اضتهدفذ القياداث ألاكاديميت في الجامعاث ألاردهيت او جاما

بهثثثثثثدف جؼثثثثثثىيز قثثثثثثدراث  2025-2016ل ؼثثثثثثت الاضثثثثثثتراجيجيت لخىميثثثثثثت املثثثثثثىارد ال شثثثثثثزيت أخثثثثثثد مشثثثثثثاريع ا

 أعظاء الهيئت الخدريطيت في الجامعاث 

وقثثثثال أمثثثثين عثثثثام الثثثثىسارة الاضثثثثخا  الثثثثدكخىر عاهثثثثد الىهادهثثثثت ان الىرشثثثثاث هاقشثثثثذ قظثثثثايا الخعلثثثثيم 

 .ادة وإلادارةوالثثثثثثثثثثخعلم والخخؼثثثثثثثثثثثيؽ والخقثثثثثثثثثثثديم ورصثثثثثثثثثثد بزهثثثثثثثثثثثامج الخؼثثثثثثثثثثثىيز امل ثثثثثثثثثثي ألاكثثثثثثثثثثثاديمي و القيثثثثثثثثثثث

العثثالي  مثثً جاه هثثا أكثثدث هائثثب رئثثيظ املجلثثظ الثقثثافي البريؼثثاوي مثثي ابثثى خمديثثت، ان وسارة الخعلثثيم

جؼثىيز الخعلثيم  شزيك اضاس ي ودائم لبىاء جطىر الخعاون ورفد كافت الاػزاف بال براث ممثا يثدعم

  .العالي ألاردوي كىهه اصبذ مىارة للخعليم العالي في املىؼقت

 ى ان هثثثثذا البرهثثثثامج يثثثثأحي اضثثثثخكماال للبرهثثثثامج املشثثثثترك بثثثثين الثثثثىسارة واملجلثثثثظ مثثثثع جامعثثثثتواشثثثثارث الثثثث

Plymouth  للىصثثثثىل ل جامعثثثثت الزياديثثثثت خيثثثثث ان جىافطثثثثيت قؼثثثثاو الخعلثثثثيم العثثثثالي جزجكثثثثش علثثثثى رفثثثثع

 .معايير الخعليم والخعلم
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 وشازة التعليم العالي وبالتعاون مع املجلس البريطاوي

 حول آليت الاعتراف باملؤسساث ومعادلت املؤهالث في اململكت املتحدةجختتم وزشت عمل 

 

خخخمثثثذ ورشثثثت العمثثثل التثثثي أقيمثثثذ بالخعثثثاون بثثثين وسارة الخعلثثثيم العثثثالي والبدثثثث العلمثثثي واملجلثثثظ ا

ان ن أمثين عثام وسارة 21/3/2018يىم ألاربعاء املىافا  الثقافي البريؼاوي في عم  ، وفي هذا الطياع بي 

الخعلثثثثثيم العثثثثثالي والبدثثثثثث العلمثثثثثي أ.د عاهثثثثثد الىهادهثثثثثت أن الىرشثثثثثت التثثثثثي عقثثثثثثثثثثدث ب شثثثثثزاف مؤضطثثثثثت 

NARIC  لهظمثثثثثثت الخعلثثثثثثيم العثثثثثثالي فثثثثثثي اهجلتثثثثثثرا وويلثثثثثثش وايزلىثثثثثثدا الشثثثثثثماليت 
ل
البريؼاهيثثثثثثت جظثثثثثثمىذ بياهثثثثثثا

اداث والخعلثثثثثيم الخقنثثثثثي ومطثثثثثاراث الخعلثثثثثيم واضثثثثثكخلىدا كمثثثثثا جثثثثثم الاػثثثثثالو علثثثثثى هظثثثثثام القبثثثثثىل و الشثثثثثه

وطثثثثثثثمان الجثثثثثثثىدة واعخمثثثثثثثاد الاػثثثثثثثار العثثثثثثثام للمثثثثثثثؤهالث وهقثثثثثثثل ومعادلثثثثثثثت املطثثثثثثثاقاث وهظثثثثثثثام الطثثثثثثثاعاث 

عثثزض ضثثيىاريىهاث خاصثثت  املعخمثثدة بمثثا فثثي  لثثك أهظمثثت بىلىهيثثا والاهظمثثت ألاوروبيثثت ألاخثثزي، وجثثم

 لخخصصثثثثاث الؼثثثثثب والهىدضثثثثثت والعمثثثثثارة والخصثثثثميم واملداضثثثثثبت والاد
ل
ارة، وشثثثثثملذ الىرشثثثثثت مثثثثثىادا

مفصثثثثثثلت عثثثثثثً  ليثثثثثثاث معادلثثثثثثت الشثثثثثثهاداث مثثثثثثً خثثثثثثار  اململكثثثثثثت املخدثثثثثثدة وػزيقثثثثثثت الخقيثثثثثثيم والخىزيثثثثثثا 

أعظثثثثثاء لجىتثثثثثي املعادلثثثثثت والاعتثثثثثراف والاعتثثثثثراف باملؤضطثثثثثاث ومعادلثثثثثت املثثثثثؤهالث، وشثثثثثارك بالىرشثثثثثت 

عقثثد هثثذه الىرشثثت  باإلطثثافت لكافثثت مثثىافي الثثىسارة املعىيثثين وعثثدد مثثً املخخصثثين فثثي ألاردن، وجثثم

طثثثثمً ضياضثثثثت الثثثثىسارة الزاميثثثثت لخؼثثثثىيز اجزاءاتهثثثثا بىثثثثاءل علثثثثى أفظثثثثل املمارضثثثثاث العامليثثثثت، والجثثثثديز 

بالذكز أن املجلظ البريؼاوي  عخبر داعثم وشثزيك فثي وشثاػاث وسارة الخعلثيم العثالي والبدثث العلمثي 

 هدى افاع القزن القادم.

 

 

 



 وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

 املجلت إلالكتروهيت
 

 هافرة الخدماث املوحدة
 

 ل  ؼت 
ل
 ، قامذ2020-2017ألاجاهب لألعىام الاضتراجيجيت الضخقؼاد الؼلبت العزد وجىفيذا

الىسارة ممثلت بمديزيت شؤون الؼلبت الىافديً ومديزة جكىىلىجيا املعلىماث ب عداد مىقع هافذة 
خيث أن الىافذة حشمل معلىماث مخىىعت عً ألاردن وجظم  ال دماث املىخدة للؼلبت الىافديً.

 حعزف ال 4
ل
 ؼالب بالخعليم العالي والطياخت والزعايت الصحيت وإلاقامت الؼالبيت في ألاردن.أبىابا

 ً
 
وهدف املىقع الزئيظ هى ج طيؽ ًجزاءاث الالخداع بالجامعاث للؼلبت الىافديً، ولذلك جمك

الىافذة أ  ػالب رافب بالدراضت في ألاردن البدث عً أيت جخصص في أ  جامعت في اململكت، 
رضال ػلب الخد ، ل حصىل على قبىل مبدئي، والزد يصل خالل ًو

ل
اع ُيزضل ًلى الجامعت الكتروهيا

 مدة ال جخجاوس خمطت أيام عمل مً جاري  ارضال الؼلب.
طافت ًلى  لك، يمكً ل  ش ص وباضخخدام الىافذة، الخىاصل مع مديزيت شؤون الؼلبت  ًو

 الىافديً مباشزة لألضئلت والاقتراخاث والشكاوي.
بالذكز أن ال ؼت الاضتراجيجيت الضخقؼاد الؼلبت العزد وألاجاهب حطتهدف سيادة مً الجديز 

، ًلى  40.000أعدادهم مً 
ل
، و لك اضخجابت 2020ػالب وػالبت بدلىل العلم  70.000خاليا

 إلجمالي الىاجج املدلي 2022-2018ل ؼت الخدفيز الاقخصاد  )
ل
( التي أقزتها الحكىمت ودعما

أن مىقع هافذة ال دماث املىخدة يأحي طمً اضتراجيجيت الخؼىيز بالىسارة ألاردوي. ويشار الى 
 مع خؼت جىميت املىارد ال شزيت )

ل
( وجىصياتها ملىاكبت أفظل ألاضاليب 2025-2016واو جاما

.
ل
 املخبعت عامليا

 ومً جاري  ًوشاء مديزيت شؤون الؼلبت الىافديً ُرصدث سيادة م حىات في 
جيطيت عزبيت وأجى يت، خيث كاهذ أكثر  44وقد شملذ الشيادة  أعداد الؼلبت الىافديً،

واملصزيت والطعىديت  48الجيطياث العزبيت سيادة هي القؼزيت والكىيديت والعماهيت وعزد 
وإلاماراجيت، أما الدول فير العزبيت ألاكثر سيادة لعداد الؼلبت كاهذ فاها والصين وقيرفيزضخان 

 ر القمز.وضىغافىرة والفلبين وحشاد وجش 



 الخعليم العالي والبدث العلمي وسارة

 2018هيطان  –العدد الثالث 

 عقد ورشت عمل خىل عزض مصفىفت املمكىاث والىخائج
 ال اصت بجائشة امللك عبدهللا الثاوي لخميز ألاداء الحكىمي والشفافيت

 

هظمذ وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي ورشت عمل في مقز الىسارة "خىل مصفىفت املمكىاث 

لخميز ألاداء الحكىمي والشفافيت" يىم الازىين والىخائج ال اصت بجائشة امللك عبدهللا الثاوي 

والتي جأحي طمً ههج الىسارة وخزصها على رفع كفاءة وجؼىيز العاملين  ،8/2/2018املىافا 

 وججذيز زقافت الخميز.

وقد افخخذ الىرشت عؼىفت ألامين العام ألاضخا  الدكخىر عاهد الىهادهه ورخب بالحظىر  

وقدم مقزر  معايير جائشة امللك عبدهللا الثاوي للخميز في الىسارة واملشاركين مً مىافي الىسارة، 

جزاءاث الخدطين والخؼىيز املطخمز  .شزح جفصيلي خىل مىهجياث العمل في الىسارة وجؼبيقاتها ًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

 املجلت إلالكتروهيت
 

 عقد ورشت عمل خىل معايير جائشة امللك عبدهللا الثاوي لخميز ألاداء الحكىمي والشفافيت

 

هظمثذ وسارة الخعلثيم العثالي والبدثث العلمثي ورشثت عمثثل فثي مقثز الثىسارة "خثىل معثايير جثائشة امللثثك 

والتثثي جثثأحي طثثمً  ،4/3/2018عبثثدهللا الثثثاوي لخميثثز ألاداء الحكثثىمي والشثثفافيت" يثثىم ألاخثثد املىافثثا 

 ههج الىسارة في جؼىيز قدرة وأداء كادرها.

ضخا  الدكخىر عاهد الىهادهه ورخب بالحظىر وقد افخخذ الىرشت عؼىفت ألامين العام ألا  

واملشاركين مً مىافي الىسارة وبدظىر الدكخىر ابزاهيم الفاعىر  مً جامعت العلىم 

والخكىىلىجيا، وتهدف هذه الىرشت الى بيان أهميت جدقيا مخؼلباث الخميز. فيما جددر مقزر  

داء الحكىمي والشفافيت للدورة الثامىت وأعظاء الفزع معايير جائشة امللك عبدهللا الثاوي لخميز ألا 

 عً عمل املعايير. 2016/2017لعام 

اشخملذ الفعاليت على عدد مً املداور، منها الخعزيص بمعايير جائشة امللك عبدهللا الثاوي للخميز 

ألاداء الحكىمي والشفافيت، وجىطيذ مفاهيم الخميز، وعزض هخائج عمل الىسارة على مدار زالر 

 ضىىاث. 

بعد  لك جددر الدكخىر ابزاهيم الفاعىر  عً أهميت جدقيا مفاهيم الخميز وطزورجه 

 واوعكاضه إلايجابي في هجاح الىسارة وعىائدها املاديت واملعىىيت.

 

 

 

 



 الخعليم العالي والبدث العلمي وسارة

 2018هيطان  –العدد الثالث 

 حعليماث جديدة لالعتراف بمؤضطاث الخعليم العالي فير ألاردهيت ومعادلت الشهاداث

 

هاداث خيثثثث قامثثذ وسارة الخعلثثثيم العثثالي والبدثثثث العلمثثثي بخعثثديل حعليمثثثاث الاعتثثثراف ومعادلثثت الشثثث

جثثثثثثم فصثثثثثثل الخعليمثثثثثثاث ًلثثثثثثى حعليمثثثثثثاث خاصثثثثثثت بثثثثثثاالعتراف بمؤضطثثثثثثاث الخعلثثثثثثيم العثثثثثثالي فيثثثثثثر ألاردهيثثثثثثت 

( 5501وحعليمثاث خاصثت بمعادلثت الشثهاداث والتثي جثم وشثثزها فثي الجزيثدة الزضثميت فثي العثدد رقثثم )

ها ، وكان  لك الخعديل بهدف جالفي الغمىض وبعثع الاشثكاالث التثي جثم اكدشثاف15/2/2018جاري  

 واهثثىر اهثثىاو واشثثكال 
ل
ازىثثاء جؼبيثثا الخعليمثثاث التثثي كاهثثذ ضثثاريت، وملىاكبثثه الخؼثثىر الحاصثثل عامليثثا

 جديدة مً الخعليم وملزاعاة مصالل أبىائىا الدارضين في ال ار .

وكثثان مثثً أبثثزس الخعثثديالث علثثى هثثذه الخعليمثثاث ًمكاهيثثت ججشئثثت مثثدة إلاقامثثت املؼلىبثثت للخخصصثثاث 

قثثثثل كثثثثل مثثثثدة ًقامثثثثت فثثثثي كثثثثل مثثثثزة عثثثثً شثثثثهزيً مخصثثثثلين مىسعثثثثت علثثثثى ضثثثثىىاث إلاوطثثثثاهيت بديثثثثث ال ج

شثثثهىر(، مثثثع الخىىيثثثه أن هثثثذا  8الدراضثثثت لحثثثين ًنهثثثاء مثثثدة إلاقامثثثت كاملثثثت وهثثثي ضثثثىت دراضثثثيت بىاقثثثع )

الخعثثديل لثثم  شثثمل الخخصصثثاث العلميثثت خيثثث بقيثثذ مثثدة إلاقامثثت كمثثا هثثي ويجثثب أن ال جقثثل كثثل 

شثثثهىر( لحثثثين ًجمثثثام مثثثدة إلاقامثثثت املؼلىبثثثت كاملثثثت وخطثثثب  4فتثثثرة ًقامثثثت عثثثً فصثثثل دراسثثث ي بىاقثثثع )

الخعليمثثثاث، و لثثثك لحاجثثثت هثثثذه الخخصصثثثاث ًلثثثى املخخبثثثراث والخؼبيقثثثاث العلميثثثت، وقثثثد جثثثاء هثثثذا 

الخعثثديل لظثثمان جىاصثثل الؼلبثثت مثثع مشثثزفيهم، خيثثث كاهثثذ الخعليمثثاث الطثثابقت جدثثيذ للؼالثثب أن 

 ً جىاصله مع مشزفه ػيلت فترة الدراضت.يىهي مدة إلاقامت في ضىت واخدة وال يىجد ما يظم

وجىاولثثثثثذ الخعليمثثثثثاث الجديثثثثثدة أضثثثثثثظ معادلثثثثثت الشثثثثثهاداث الصثثثثثادرة وفثثثثثثا هظثثثثثام الخعلثثثثثيم البىلثثثثثثىوي 

وجدديد عدد الطاعاث لكل درجت علميت وخددث الخعليماث الجديدة أضظ الاعتراف بالجامعثاث 

ثثثثل الخعلثثثيم عثثثً بعثثثد والخعلثثثيم فيثثثر ألاردهيثثثت، كمثثثا عالجثثثذ الخعليمثثثاث أضثثثاليب الخعلثثثيم الحديثثثثت م

 املدمج والخعليم الالكترووي وكيفيت معادلت الشهاداث الصادرة وفا هذا الىىو مً الخعليم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

 املجلت إلالكتروهيت
 

 7102/7102مىح دزاسيت مقدمت من دول شقيقت وصديقت للطلبت ألازدهيين للعام الدزاس ي 

 ضمن اطاز التبادل الثقافي

 

 الى البرهامج الخىفيذ 
ل
املىقع بين وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي ألاردهيت ووسارة  اضدىادا

 400املىارد ال شزيت الهىغاريت في مجال الخعليم العالي والبدث العلمي يقدم الجاهب الهىغار  

 –املاجطخير  –مىدت دراضيت للؼلبت الاردهيين لكافت املطخىياث الدراضيت )البكالىريىص 

هامج الخىفيذ  ا  جخصص او بزهامج خيث جقبل جميع الخخصصاث ولم يددد البر  (الدكخىراه

الزضىم الدراضيت مدفىعت، الخامين الص ي املجاوي،  :امخياساث هي والبرهامج ،وجقدم هذه املىذ

 بأهه ضيعقد امخدان جفاطلي في الجامعت ألاردهيت يىم ال ميظ 
ل
مخصصاث شهزيت، علما

  جاهب الهىغار .زم يخم جزشيذ اعلى العالماث ل 29/3/2018

 مً املقاعد الدراضيت )هفقت خاصت( ملطخىي الدراضاث 
ل
كما واعلىذ الىسارة ايظا عً عددا

( في الدول العزبيت الشقيقت الخاليت املغزد، لبىان، جىوظ 2019-2018العليا )للعام الدراس ي 

كاسخطخان، ا ربيجان، كىريا،  ،ومً مخخلص الدول وخار  اػار الخبادل الثقافي مثل بزوها 

اهدوهيطيا وخطب الامخياساث املقدمت مً الجهت املاهدت. علما بان الىسارة جقىم باإلعالن عً كافت 

  .املىذ املقدمت على مىقع الىسارة

 

 

 

 

 

 

 



 الخعليم العالي والبدث العلمي وسارة

 2018هيطان  –العدد الثالث 

 اجفاقيت حعاون بين الىسارة والهيئت ال يريت الهاشميت

 

املطثثؤوليت املجخمعيثثت، والتثثي حعثثشس دورهثثا اججثثاه املجخمثثع جدثثزص الثثىسارة دائمثثا علثثى ججثثذيز مفهثثىم 

املدلثثي والشثثزاكت مثثع املؤضطثثاث املدهيثثت لخدقيثثا الخىميثثت املطثثخدامت فثثي الجىاهثثب املخخلفثثت خاصثثت 

الاقخصثثثاديت منهثثثا. وطثثثمً هثثثذا املفهثثثىم قامثثثذ الثثثىسارة بخىقيثثثع اجفاقيثثثت مثثثع الهيئثثثت ال يريثثثت ألاردهيثثثت 

خقىم الثثثثثىسارة بمىجثثثثثب هثثثثثذه الاجفاقيثثثثثت باضخظثثثثثافت صثثثثثىاديا الهاشثثثثثميت / بىثثثثثك املالبثثثثثظ، خيثثثثثث ضثثثثث

خاصثثثثثت لجمثثثثثع الخبرعثثثثثاث العيييثثثثثت مثثثثثً املالبثثثثثظ وألاخذيثثثثثت وألالعثثثثثاد لصثثثثثالل مىخف ثثثثثي بىثثثثثك املالبثثثثثظ 

 ال ير .

 

 

 

 

 

 

  

 



 وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

 املجلت إلالكتروهيت
 

 للوشازةاملوقع إلالكترووي شيادة كبيرة في عدد شواز 
 

العلمي واملىاقع الفزعيت ألاخزي ال اصت  شهد املىقع إلالكترووي لىسارة الخعليم العالي والبدث 
 مً الشوار خيث بلغ عدد سوار املىقع خالل 

ل
 كبيرا

ل
بالىخداث واملديزياث املخخلفت في الىسارة ًقباال

  (429100) 2017عام 
ل
، كما حشهد صفداث الىسارة على مىاقع الخىاصل الاجخماوي املخخلفت سائزا

املىاقع  ه لك الى اهخمام الىسارة بخدديث وجؼىيز هذُ عشي  ،سيادة كبيرة في اعداد املخابعين
وجبىيب البياهاث واملعلىماث والزوابؽ املمكىت فيه للدطهيل على مخلقي ال دمت بالحصىل على 
املعلىماث بيطز وضهىلت، كما  عكظ  لك خزص الىسارة على جدديث صفداث الخىاصل 

 لكترووي.الاجخماوي بشكل متزامً مع ما يخم وشزه على املىقع إلا
 

 



 الخعليم العالي والبدث العلمي وسارة

 2018هيطان  –العدد الثالث 

 

 لقاءاث وشيس التعليم العالي

 

 
2018/1/15 

معالي الىسيز يلخقي الطفير الخىوس ي بعمان خالد 

 الطهيلي

 

 
2018/1/18 

معالي الىسيز يلخقي اعظاء مجلظ مدافظت 

 عجلىن 

 
2018/1/20 

معالي الىسيز يلخقي الطفير املاليز  بعمان داجىك 

 جيليد

 
2018/1/20 

معالي الىسيز يلخقي الطفير الاهدوهيس ي بعمان 

 اهد  رخيميىىا

 

 
2018/1/31 

معالي الىسيز يلخقي ضفير جمهىريت هيجيريا 

 إلاجداديت بعمان الحاجي هاروها اهجىجى

 

 
2018/2/28 

 الطفيرة اللبىاهيت في عمانمعالي الىسيز يلخقي 



 وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

 املجلت إلالكتروهيت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2018/3/8 

 مً هىاد 
ل
القائمت العزبيت معالي الىسيز يلخقي وفدا

املىخدة اخدي خزكاث القائمت املشتركت التي 

جمثل عزد الداخل الفلطؼيني بزئاضت الىائب 

 ػلب ابى عزار

 

 
2018/3/11 

معالي الىسيز يلخقي ضعادة الطفير اليمني بعمان 

علي العمزاوي وبدظىر املطدشار الثقافي اليمني د. 

 قبلت مدمد ضعيد

 

 
2018/3/11 

معالي الىسيز يلخقي وفد وسارة الخعليم العالي 

والبدث العلمي الجشائز  بزئاضت أرسقي 

ضعيداوي مديز الخعاون والخبادل ما بين 

 الجامعاث

 



 الخعليم العالي والبدث العلمي وسارة

 2018هيطان  –العدد الثالث 

 

 لقاءاث ألامين العام

 

 

 

  

2018/2/12 

عؼىفت ألامين العام يلخقي ضعادة ضفير 

ان الطيد هيكىال   الجمهىريت الزوماهيت في عم 

 كىمىيطكى

 

2018/2/18 

مع الجهت املكلفت  عؼىفت ألامين العام يلخقي

  (Kfw) بدراضت مبادرة بىك إلاعمار ألاملاوي

 
2018/7/3 

 مً
ل
 عؼىفت ألامين العام يلخقي وفدا

 Queen's University Belfast 
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