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تحصل على جائزة أفضل وألول مرة في تاريخها  البحث العلميو وزارة التعليم العالي 
انجاز ضمن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية للعام 

  الثامنة، وتحتفل بهذه المناسبة الطيبة) الدورة 2016/2017(

ي وحجم املسؤوليات واملهام  ى الرغم من محدودية عدد موظفي الوزارة قياسًا مع حجم قطاع التعليم العا ع

ي مركز الوزارة ( ن  ى عاتقها حيث يبلغ عدد املوظف ن بلغ عدد مؤسسات 212امللقاة ع ي ح ) موظف فقط، 

ي األردنية ( ) 12) ألف، وأعضاء هيئة تدريس قرابة (350) مؤسسة، ومجموع طلبة يناهز (74التعليم العا

،  ألف، ي والبحث العلم تمكنت من قطع شوط هام ضمن مشوار األداء املتم إال أن وزارة التعليم العا

ن حيث حصلت ع ر من قائمة املتنافس ى وذلك بعد سبع محاوالت متكررة لم تج خاللها الوزارة الثلث األخ

 2016/2017جائزة أفضل انجاز ضمن جائزة امللك عبدهللا الثاني لتم األداء الحكومي والشفافية للعام 

(الدورة الثامنة)، هذا االنجاز الذي لم يأتي من فراغ بل كان حصيلة مجموعة من االنجازات والجهود ال 

ي مختلف امل رين، و ن األخ رة لم تتجاوز العام   جاالت. تحققت خالل مدة قص
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ن العام وأعضاء مجلس  ي الوزير وعطوفة األم ذه املناسبة الطيبة بحضور معا وقد احتفلت الوزارة 

ي وجميع موظفي ن الذين كان لهم دورًا  التعليم العا الوزارة حيث تم خالل االحتفال تكريم عدد من املوظف

ي تحقيق هذا االنجاز ًا    .فاعاًل ومم
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 )2017لعام ( لوزارة التعليم العالي في تقرير ديوان المحاسبةال مخالفات 

  

ى الوسام امللكي لجائزة أفضل انجاز ضمن جائزة امللك عبدهللا الثاني لتم األداء  ُتوج حصول الوزارة ع

اهة حيث لم يتضمن  بانجاز  )2016/2017الحكومي والشفافية للعام ( ي مجال األداء والشفافية وال آخر 

ي والبحث 2017تقرير ديوان املحاسبة لعام ( ى وزارة التعليم العا )، والذي تم إعالنه مؤخرًا، أي مالحظة ع

ي تطبيق  ي الذي تحرص عليه الوزارة  ى املستوى العا ، مما يدل ع اهة والشفافية العلم ر وأسس ال معاي

ن واألنظمة والتعليمات النافذة.االل و    ام بالقوان
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء 
  .. عمل فإنجاز).الحكومي والشفافية (أمل وهمة

  
ي مشوار ال  ي والبحث العلم خالل العام املا  رة ما قطعته وزارة التعليم العا ن بص ى كل ذي ع يخفى ع

روني وحوسبة  التطوير والتحديث الذي تم بأنه طال جميع الجوانب داخلها إبتداًء من عملية التحول اإللك

وتطوير البنية التحتية واملرافق املختلفة الغالبية العظم من الخدمات ال تقدمها الوزارة، مرورًا بتحديث 

ي إطالق  ى مراحل اإلبداع  ي الوزارة، ووصواًل إ ر بيئة مريحة ومناسبة ملتلقي الخدمة ومراج لها، وتوف

ن إيصال خدمات الوزارة بطريقة جديدة وخالقة أو تلك ال دعمت املجتمع  مبادرات مجتمعية تنوعت ما ب

ي بحس إنساني سامي، ف ات امللكية املح ظهرت الوزارة بثوب وط مطرز بخيوط ذهبية تجسد التوج

ى ورق. رًا ع ى األرض ال ح   السامية واقعًا ع

ى املوظف وتطويره ورفع كفائته، وتسليحه  ي مشوارها من قاعدة أساسية اعتمدت فيه ع انطلقت الوزارة 

ى رفع نسبة الر ا رك ع رات، مع ال لوظيفي لديه، وفتح باب االبداع أمامه لحثه بالعلم والدورات والخ

ا خدمة املواطن وأن ر متلقي  ي ذات الوقت وضعت نصب أعي ي تحقيق االنجازات، و ى املشاركة  ع

ي حرمها، وتارة تصل  الخدمة هو الهدف األسم للوزارة ولجميع كوادرها، فتارة تستقبله بكل رحابة صدر 

ي مكان إقامته أينما كان  داخل ربوع هذا الوطن، وأخرى تطل عليه من خالل وسائل التواصل إليه 

ي تحاوره، وتسمع شكواه، وتقيم انتقاده، وتجيب استفساراته، وتل رغباته، وتارة تتحدث معه  االجتما
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ن واألنظمة  ا به، كل ذلك داخل إطار من القوان ا وحرصها عليه، وترحي بلغته األم لتشعره بأهميته لد

ى تطويرها بشكل مستمر لتتالئم مع متطلبات العصر أواًل، ومع ما والتعليم ات ال حرصت الوزارة ع

ى املدى القريب والبعيد. راتيجية املختلفة ال تتضمن أهدافًا ال بد من تحقيقها ع   تستوجبه خططها االس

ن تناول وسائل اإلعالم  ى الشجرة، فما ب وتم األيام ليبدأ الجميع بتذوق حالوة الثمار ال أينعت ع

ى موقع  ا املختلفة، وتغريدة ملواطن ع املختلفة املرئية واملسموعة واملقروئة النجازات الوزارة ونشاطا

ا مر  ا بفخره بالوزارة ورغبته بزيار ي يتغ ف ي للتواصل االجتما ى انخفاض ملموس  ة أخرى،إضافًة إ

رة وتتوج  ي الوقت والجهد واملال، لتستمر املس ر  الوقت املستغرق لتنفيذ الخدمة مع ما رافق ذلك من توف

يج شرفه سيد البالد جاللة امللك عبدهللا الثاني 5/9/2018الجهود يوم األربعاء املوافق  بن ا، وضمن حفل 

ن حفظه هللا  ي والبحث العلم األستاذ الدكتور  الذي سلمالحس ي وزير التعليم العا ن ملعا بيديه الكريمت

ن العام األستاذ الدكتور عاهد الوهادنه، درعًا  وضباط ارتباط الجائزة عادل الطويس وبحضور عطوفة األم

ومي والشفافية لعام معلنًا فوز الوزارة بجائزة أفضل إنجاز ضمن جائزة امللك عبدهللا الثاني لتم األداء الحك

ى  2017 – 2016 (الدورة الثامنة) وألول مرة بعد سبع محاوالت سابقة لتكون هذه الجائزة وسام شرف ع

ى ما  ا، ودافعًا لهم لتحمل املسؤوليات وبذل املزيد من الجهود للمحافظة ع صدر الوزارة وجميع موظف

ى املراتب لتكون دائم ى أع ي تحقق واالرتقاء بالوزارة إ ًا وأبدًا عند حسن ظن سيد البالد وشعب األردن الغا

ا باألمل الذي حملوه والهمة ال احتضنوها فكان مشوار العمل ناجحًا وتحقق االنجاز ولكن  وليتغ موظف

ن تصبوا ملزيد من االنجاز  .الع
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسؤال لعطوفة أمين عام  أخبار توجهت مجلة
ن الوزارة من تحقيق جائزة الوزارة األستاذ الدكتور عاهد الوهادنة عن كيفية تمكُ 

أفضل انجاز ضمن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية للعام 
 بما يلي:) الدورة الثامنة، حيث أجاب عطوفته 2016/2017(

  

رةإن  لذلك أولينا املوارد البشرية والبنية التحتية  سر نجاح األفراد واملؤسسات هو االهتمام بالتفاصيل الصغ

ي جو مريح للموظف واملراجع. كل اهتمام، وأعدنا هندسة   اإلجراءات بما يشكل خدمة دقيقة وسريعة 

ي املوظف مف  و هوم أنك جزء من الحل ال املشكلة، أثرنا 
ُ
ر أ شريك لخدمة أفضل، وزعنا األدوار  املواطنعت

ى الجميع ولم يُ  اهة والدقة فكانت الجائزة محصلة ع ستث أحد ضمن إطار املساواة واإلخالص والتفاني وال

ا جهود مركزة موجهة وإبداعية فالفوز للجميع وأبارك للوزارة هذا االنجاز  جهود لم تستغرق وقتًا طوياًل، ولك

ر املسبو  ي.غ ي تاريخ التعليم العا   ق 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق عددًا من االنفوجرافات المتضمنة 
  في األردن والبحث العلمي معلومات هامة لمتابعي قطاع التعليم العالي

ي والبحث العلم  ى ترتيب وتوثيق  اتانفوجراف ثالثةأطلقت وزارة التعليم العا ي إطار حرص الوزارة ع وذلك 

ي الوزارة ملهامها الرئيسية،  جميع البيانات واملعلومات املرافقة لعملية تنفيذ جميع املديريات والوحدات 

ي  ي  ن بقطاع التعليم العا ا ملتلقي الخدمة واملهتم ا وفقا ألسس علمية وإحصائية دقيقة، وإتاح وتبوي

  سرة ودقيقة.األردن بصورة مي

ي(  ) أطلقت الوزارة االنفوجراف األول، والذي يلخص لواقع 2019-2018فبمناسبة بدء العام الدراس الجام

ي األردن. ي    التعليم العا
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كما أطلقت االنفوجراف الثاني والذي يتضمن معلومات عامة وهامة عن صندوق دعم البحث العلم 

ي  اواالبتكار   الوزارة وأهم انجازا
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ي الجامعات  كما أطلقت االنفوجراف الثالث والذي يتضمن معلومات هامة عن صندوق دعم الطالب 

  )2017/2018) وح (2004/2005الرسمية لألعوام الجامعية (
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  توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني

 

ريطاني يوم االحد وقعت وزارة التعليم  ي ال ي والبحث العلم واملجلس الثقا اتفاقية إلطالق  23/9/2018العا

ن كجزء من صندوق منح نيوتن  ي االردن.–برنامج ربط الباحث   خالدي 

ي والبحث العلم أوقال  ن عام وزارة التعليم العا الصندوق يتيح  أنستاذ الدكتور عاهد الوهادنة األ م

ن ا ي الفرصة للباحث ي كل من اململكة األردنية الهاشمية واململكة املتحدة التقديم للمشاركة  ن  ملبتدئ

م  ي بداية حيا ن  ى بناء قدرات الباحث ن" ع ن"، حيث تركز "ورشات ربط الباحث ورشات العمل "كمشارك

  املهنية، وإنشاء روابط بحثية جديدة وتعزيز روابط البحث املوجودة.

ا  -وتنويركز صندوق منح ني ى أ ي والبحث العلم ع ا وزارة التعليم العا ى خمس مجاالت حدد الخالدي ع

ي: اإلدارة املستدامة للمياه، والطاقة املتجددة  ى املدى الطويل و ي األردن ع أولويات للتنمية املستدامة 

من الحيوي، وتكنولوجيا (وتتضمن الكربون املنخفض)، واإلنتاج الغذائي املستدام، التكنولوجيا الحيوية واأل 

  النانو.
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  )2018/2019(نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 

  

ي الجامعات األردنية )  23/9/2018 ( أعلنت وحدة تنسيق القبول املوحد بتاريخ نتائج القبول املوحد 

ي ( ن للقبول 2018/2019الرسمية ملرحلة البكالوريوس للعام الجام ) طالبًا 37149( ) حيث بلغ عدد املرشح

ىوطالبة  ن ع نتائج القبول املوحد ملرحلة  )29/9/2018بتاريخ ( الوحدة كما أعلنت ،عشر جامعات موزع

ن للقبول  ر حيث بلغ عدد املرشح   .طالب وطالبة من حملة دبلوم كليات املجتمع )601(التجس

ي الوزارة  ى أن فريق وحدة تنسيق القبول املوحد  رًا إلصدار نتائج القبول قد وتجدر اإلشارة إ بذل جهدًا كب

ي،  ي الحا ي العام الجام ي موعد مناسب مع بدء التدريس  لدوام لساعات حيث استلزم ذلك ااملوحد 

ى إنجاز دليل إجراءات إخراج أيام الُج ي متأخرة من الليل و مع والسبت والعطل الرسمية، وتعكف الوحدة ع

  النتائج.
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  )2018/2019للعام الجامعي ( نتائج البعثات الخارجية

  

ن لالستفادة من مقاعد 28/9/2018أعلنت مديرية البعثات واالتفاقيات بتاريخ(  ) قوائم الطلبة املرشح

ن حسب األلوية واملحافظات والتخصصات  البعثات الخارجية لدرجة البكالوريوس، م مصنف ومعدال

ي أعداد هذه والدول ال رشحوا لها ح يتمكن جميع الطلبة  ن الجدول التا ا. ويب ن من االطالع عل املتقدم

  األجنبية:و  املقاعد موزعة حسب التخصصات والدول العربية

دكتور  طب أسنان طب بشري  الدولة  التسلسل
  صيدلة

  املجموع  هندسة  صيدلة

  120  -  - - 20 100  الجزائر 1
  15  -  - 6 9 -  تونس 2
  5  -  - - - 5  رومانيا 3
  25  5  5 - 5 10  أرمينيا 4
  30  -  - - - 30  مصر 5
  15  -  - - 3 12  املغرب 6

  210  5  5 6 37 157  املجموع
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   تفاقية تعاون بين صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في الوزارةإ
  مركز التمييز في الخدمات المكتبيةو

  

ي  ي اتفاقية تعاون مع مركز التم  وقع صندوق دعم البحث العلم واالبتكار التابع لوزارة التعليم العا

ي قواعد البيانات العاملية  راكات الجامعات  الخدمات املكتبية للجامعات االردنية الرسمية لتغطية اش

ن عام وزارة الأ،ووقع االتفاقية )2020(و )2019(و )2018(لألعوام  ي والبحث العلم الدكتور م تعليم العا

حمد العجلوني، وبموجب هذه االتفاقية فإن املركز سيمكن أعاهد الوهادنة وعن املركز مديره العام الدكتور 

ى الدراسات والبحوث واأل  ي الجامعات االردنية الرسمية من االطالع ع ن  ي الباحث وراق العلمية املنشورة 

  قواعد البيانات العاملية.
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  )ISO 9001- 2015( اختتام ورشة حول المواصفة العالمية االيزو

  

ي والبحث العلم ورشة عمل حول املواصفة العاملية ي وزارة التعليم العا  )ISO 9001-2015( اختتمت 

ى نظام  ن الوزارة ع ا التدريبية لعام إالطالع موظف ا تنفيذًا لخط م وصقل  2018دارة الجودة وعمليا مهارا

ى بناء  ي الوزارة وتأهيلهم ع ر العمل  ى س م بما يتناسب مع متطلبات العصر وينعكس ايجابًا ع وتطوير قدرا

ي الوزارة حيث تضمنت الورشة شرحًا تفصيليًا أل  ر ال يجب اتباعها نظام الجودة  هم املواصفات واملعاي

ى الشهادة العاملية بااليزو.   وتوثيقها لحصول ع

ى وضع سياسة الجودة  م ع ن وتدرب ن املوظف ن نشر ثقافة الجودة ب دف الورشة ال استمرت يوم و

راتيجية وتوفر اطاراً  ا االس ي توجها   هداف الجودة.ألوضع  عملياً  لدعم املنظمة 

ي   ن املستمر  ى التحس ن للعمل ع ى تحف املوظف دف الورشة ا بيق نظام داء الوزارة من خالل تطأكما 

  دارة الجودة لزيادة مستوى رضا متلقي الخدمة.إ

ى جائزة  أنى إيشار  فضل انجاز ضمن جائزة امللك عبد هللا الثاني أهذه الورشة تأتي بعد حصول الوزارة ع

  ).2017-2016(داء الحكومي والشفافية للعام األ لتم 
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  عم قراراتهادراسات منهجية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لد

  

ا ى أ ي والبحث العلم ع ي ضمن رؤية  أعلنت وزارة التعليم العا ى التوا ى وشك إنجاز الدراسة الثالثة ع ع

ي من خالل دراسات  ا أو مجلس التعليم العا ى بناء قرارات الوزارة بمختلف مديريا خاصة للوزارة تركز ع

ر. والدراسات ال ذات طابع يتضمن مؤشرات مستقبلية تجعل من آلية  ى حٍد كب اتخاذ القرار موضوعية إ

ا أو تحت اإلعداد تضمنت: ا  تم إ

 .ي واإلداري لصندوق دعم الطالب  دراسة الواقع املا
 .ي خارج األردن ي مؤسسات التعليم العا ن  ن الدارس  دراسة حول أعداد وتخصصات الطلبة األردني
  وأطباء االسنان.دراسة حول حاجات املحافظات من األطباء 
  ي ي لثالث جامعات رسمية، ووضع خطة مالية إلخراج هذه الجامعات من وضعها املا دراسة الوضع املا

 الحرج.
 .ي األردنية ي مؤسسات التعليم العا ن   دراسة حول الطلبة الوافدين الدارس
  ي ى التحصيل األكاديم  ر معدل الثانوية العامة ع  الجامعة.دراسة حالة حول مدى تأث
  ي ى حساب وزارة التعليم العا ن ع ي الثانوية العامة املبتعث دراسة حول متوسط معدالت الطلبة 

ي   ملرحلة البكالوريوس. الخارجوالبحث العلم للدراسة 
  ي ي امتحانات املجلس الط األردني، وإعادة النظر  ي الخارج  ن  ن الدارس دراسة نتائج الطلبة األردني

ى هذه النتائج.قوائم ال ا لدى الوزارة بناًء ع رف   جامعات املع
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  حوسبة إجراءات صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار

  

اء من حوسبة كافة  ى االن ي والبحث العلم أن الوزارة تعمل بشكل حثيث ع أعلنت وزارة التعليم العا

ائي.إجراءات الصندوق من بدء تقديم الباحث للطلب مرورًا بمعالجته    وح قرار اللجنة ال

ر وتوثيق عمليات دعم مشاريع البحوث لصندوق دعم  روني متكامل إلدارة س حيث تم حوسبة نظام إلك

ي الصندوق من إدارة كافة العمليات املتعلقة باملشاريع  ن  ن العامل دف تمك البحث العلم واالبتكار 

ي املؤسسات البحث ن  ية. وتشمل تلك العمليات استعراض تفاصيل املشاريع البحثية ال يقدمها الباحث

ا وتقييمها وترشيحها، وطباعة التقارير  البحثية (األولية والتفصيلية) وتتبع مراحلها وإدارة عمليا

ا  ا، وإدارة قرارات وتوصيات اللجان القطاعية والعلمية لهذه املشاريع وموازن واإلحصائيات املتعلقة 

ا املالية  ر ومستندات ومرفقات.ومخصصا   وبيانات بنود املشاريع من مبالغ مرصودة ومدفوعات وفوات

ي: ى عدة أنظمة فرعية و   بحيث يحتوي النظام ع

  ،روني خاص ملوظفي وإداريي صندوق البحث العلم واالبتكار نظام إدارة املشاريع: هذا النظام اإللك
ملتعلقة باملشاريع البحثية، مثل: استعراض حيث يتم من خالل هذا النظام إدارة جميع العمليات ا

الطلبات األولية والتفصيلية ملشاريع البحث ومؤشرات اكتمالها وترشيحها وتقييمها والتقارير 
ا وقرارات اللجان العلمية،  ا، وإدارة قرارات اللجان القطاعية ومعلومات أعضا واالحصائيات املتعلقة 

ن.   وتتبع الحركات، وإدارة املستخدم
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  ي روني الذي يتمكن من خالله الباحث الرئيس  ي ملشروع البحث: هو النظام اإللك نظام الطلب األو
ي سلسلة طلب  ى  ر الخطوة األو املؤسسات البحثية من تقديم طلب الدعم ملشروع البحث. وهو يعت

.   الدعم ألي مشروع بح
 ي ملشروع البحث من قبل عضو اللجنة ا رة تقديم نظام تقييم الطلب األو اء ف لقطاعية: بعد ان

ن لتقييم املشاريع باستعراض  ن، يقوم أعضاء اللجان القطاعية املرشح الطلبات األولية من قبل الباحث
رونيًا من خالل هذا النظام.   الطلبات األولية وتقييمها، وتعبئة نموذج تقييم الطلبات األولية إلك

 ي ملشروع البحث: بعد د راسة الطلبات األولية ملشاريع البحوث من قبل اللجان نظام الطلب التفصي
ن  ن الرئيسي ي الصندوق، وبعد ترشيح املشروع للدعم، تتم مخاطبة الباحث القطاعية واللجنة العلمية 

روني. ي ملشروع البحث، ويتم ذلك من خالل هذا النظام اإللك   إلستكمال تقديم الطلب التفصي
 ي وال رة تقديم نظام استعراض الطلب األو اء ف ي من قبل عضو اللجنة القطاعية: بعد ان تفصي

الطلبات التفصيلية ملشاريع البحث ومخاطبة أعضاء اللجان القطاعية كٌل حسب اختصاصه، يقوم 
ى الطلبات التفصيلية واستعراض  روني باالطالع ع عضو اللجنة القطاعية من خالل النظام اإللك

دف استكمال عملية د   عم املشاريع.أقسامها، 
  ن (من داخل أو م روني يقوم من خالله املقّيِ ي من قبل املقّيم: هو نظام إلك نظام تقييم الطلب التفصي

ا  روني يحتوي أجزاء للتقييم لكل م خارج األردن) بتقييم مشاريع البحوث، وذلك بتعبئة نموذج إلك
رير للعالمة ا ا عالمة محددة وت اية بإدخال التوصية بنود، بحيث يعطي كل بند م ملُعطاة. ويقوم بال

ائية ومالحظاته عن املشروع.   ال

  والجدير بالذكر أن كامل عملية األتمتة تتم من قبل موظفي الوزارة.
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زارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمم وثيقة أولويّات عمل الحكومة للعامين و
ورابط المنصة الحكومية اإللكترونية (حقك تعرف) على  )،2020- 2019 (المقبلين

) ألف طالب 27أكثر من (و ) عضو هيئة تدريس في الجامعات األردنية12000حوالي (
  من طلبة الجامعات األردنية

  

ن رئاسة الوزراء والوزارات واملؤسسات الحكومية املختلفة قامت  رك ب ضمن إطار توحيد الجهود والعمل املش
نوزارة ا ن املقبل ي والبحث العلم بتعميم وثيقة أولويات عمل الحكومة للعام ى )2020-  2019( لتعليم العا ع

ي ( ر من (12000حوا ي الجامعات األردنية، وأك ) طالب وطالبة من طلبة 27000)عضو هيئة تدريس 
ى إطالع هذه الشريحة الهامة واملؤث ى الجامعات األردنية، وذلك حرصا من الوزارة ع ي املجتمع األردني ع رة 

ي محاور وبنود هذه  ي األردنية كما ورد  هذه الوثيقة وبيان الدور املناط بالوزارة وبمؤسسات التعليم العا
ضة  ى أن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أطلق مؤخرا وثيقة "مشروع ال الوثيقة، وتجدر اإلشارة إ

" املتضمن أولويات عمل الحك ات جاللة امللك عبدهللا الوط ن وذلك حسب توج ن املقبل ومة خالل العام
ن حياة املواطن األردني، متعهدا بتنفيذ هذه األولويات، واصفا املشروع بأنه  ن املعظم لتحس الثاني ابن الحس
ن، وتلبية ى توظيف طاقات األردني دف من خالله إ ضة الوط الذي  ى طريق مشروع ال ى ع  خطوة أو

م نحو املستقبل األفضل.   طموحا

ى املبادرة بتقديم  دف ا رونية (حقك تعرف) وال  كما قامت الوزارة بتعميم رابط املنصة الحكومية اإللك
  املعلومة الدقيقة ودحض االشاعات من خالل األخبار الحقيقية وبكل شفافية وموضوعية.
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ى ر  ا وقامت الوزارة كذلك بنشر هذه الوثيقة إضافًة إ ى صفح روني وع ى موقعها اإللك ابط املنصة ع
ى  ي إيصالها إ ر للمساعدة  ى توي ا الرسم ع ى حسا ي الفيس بوك وع ى موقع التواصل االجتما الرسمية ع

ن. ر عدد ممكن من املواطن   أك

 

  
صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استثمار في مستقبل 

  ألف أسرة سنوياً  40ودعم يشمل أكثر من الشباب 

  
ى البعثات واملنح والقروض ال تقدمها سنويًا من خالل صندوق  ي والبحث العلم إ تنظر وزارة التعليم العا
ي  ا استثمار  ى أ رنامج العادي ع ي الجامعات األردنية الرسمية ضمن ال ن  دعم الطالب للطلبة الدارس

ي  مستقبل الشباب من خالل م الجامعية ناهيك عن األثر االقتصادي واالجتما م من إكمال دراس تمكي
ر من ( ا، مما يسهم 40لهذه البعثات واملنح والقروض حيث يستفيد سنويًا أك ن ألف طالب وطالبة م ) أربع

ر من ( ى أك ي الرسوم الج40ي تخفيف العبء االقتصادي ع ن ألف أسرة أردنية، واملتمثل  امعية ) أربع
ى زيادة أعداد الطلبة  ا غالبية األسر، وقد حرصت الوزارة ع ي ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني م ا  ألبنا
املستفيدين من هذه البعثات واملنح والقروض حيث بلغ عدد الطلبة املستفيدين منذ تأسيس الصندوق 

اية عام ( ف طالب وطالبة، كما بلغت قيمة ) ثالثمائة واثنان وعشرون أل322000) قرابة (2017وح 
ي املقدم لهؤالء الطلبة ما يقارب ( ن مليون دينار أردني.250000000الدعم املا ن وخمس   ) مائت
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ى متلقي الخدمة، وتنفيذًا لخطة التحول  ا وتسهيل عملية التقديم ع ى تطوير خدما وحرصًا من الوزارة ع
روني ال تنتهجها فقد تم تطوير نظام ح رونيًا وتنفيذ اإللك اسوبي متكامل لتقديم طلبات االستفادة إلك

رًا إعالن  راضات وأخ ى تقديم طلبات االع رشيح وإعالن األسماء األولية للطلبة املستفيدين إضافة إ عملية ال
اهة والشفافية وتكافؤ الفرص،  ى تطبيق أسس ال ائية للطلبة املستفيدين. أما الحرص ع األسماء ال

ي قيام لجنة إدارة والتحقق  ن فقد تمثل  ا الحقيقي من إيصال هذه البعثات واملنح والقروض ملستحق
ى الطلبة  ي الوزارة بوضع أسس وتعليمات ضمن نظام عام يضمن توزيعًا عاداًل ع صندوق دعم الطالب 

ا تعكس الوضع االقتصادي واألكاديم للطالب، حيث يتم احتساب هذ ه النقاط وفقًا لنقاط يتم احتسا
ي الجامعة، دخل  راكم  ي شهادة الثانوية العامة، معدل الطالب ال رات تشمل (معدل الطالب  ى متغ بناًء ع
ي الجامعات، االستفادة من صندوق املعونة الوطنية، مدارس جيوب الفقر،  ن  العائلة، عدد اإلخوة الدارس

ى آخر). رات ال تختلف من طالب إ رها من املتغ   وغ

حرصت الوزارة من خالل هذا النظام الذي تم تحديث مواده وتطويرها بما يخدم مصلحة الطالب ضمن  كما
ن 2018نظام جديد تم إصداره لعام ( ى سبيل املثال يأخد بع راتيجية فع ى دعم بنود خططها االس ) إ

ى تقرير ديو  ي سوق العمل بناًء ع ان الخدمة املدنية، االعتبار التخصصات الراكدة واملشبعة واملطلوبة 
ى دعم تخصصات التعليم التق (ملرحل البكالوريوس، والدبلوم املتوسط) ال تتبناها الخطة  إضافًة إ

راتيجية الوطنية للموارد البشرية (   ).2025 -2018االس

ى التعليمات  ن، سيتم االبقاء ع ن صدور تعليمات جديدة استنادًا للنظام الذي أقر قبل أسبوع  ولح
) من النظام واملتضمنة 12) منحة لكل لواء، كما تم تعديل املادة (150النافذة، وال تتضمن تخصيص (

تعليمات تسديد القرض حيث يتم تسديد وتحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق وفق 
ن من حصول الطالب ع ى املؤهل أسس تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير بحيث تبدأ املطالبة بعد سنت

ما أعاله مما يوفر  ن املشار إل ى أن يتم التسديد خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات بعد السنت ، ع العلم
للطالب سبع سنوات لسداد القرض علمًا بأن النظام القديم كان ينص بضرورة التسديد مباشرًة بعد 

ى منحة كاملة أو قرض وكفيله من التخرج، كما تم إضافة مادة جديدة تتعلق بإعفاء الطالب الحاصل ع
ى إذا انقطع الطالب عن الدراسة  ي ثالث حاالت األو دفع جميع املبالغ ال أنفقت عليه خالل مدة دراسته 
ى استكمال  ى تقرير ط مصدق من اللجنة الطبية املركزية يثبت عدم مقدرته ع ائيا ألسباب صحية بناء ع

اء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من تسديد قيمة القرض أو الدراسة، والحالة الثانية إذا أص يب بعد إ
ى العمل، أما  ى تقرير ط مصدق من اللجنة الطبية املركزية يثبت عدم مقدرته ع املنحة الكاملة بناء ع

م منه. ركة ال آلت إل ى أن يشمل هذا االعفاء ورثته أو ال ي الطالب ع   الحالة الثالثة فإذا تو

ا حيث تنفذ الوزارة وتجدر  ر عل ى أن تعليمات املنح والقروض ما زالت سارية املفعول ولم يتم التغي اإلشارة إ
رة م لدعم التمريض،  مجموعة من املنح والبعثات الكاملة تشمل منح الديوان امللكي العامر، ومنح األم

فقر، وبعثات الطب البيطري، وبعثات بعثات أوائل اململكة، بعثات أوائل األلوية، وبعثات مدارس جيوب ال
ن  ى الثانوية العامة األردنية من إقليم الوسط والشمال والدارس ن ع صندوق دعم الطالب للطلبة الحاصل
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ن بن طالل، الطفيلة التقنية، األردنية فرع  ي الجامعات املشمولة ببعثات الشمال والوسط (جامعات الحس
  العقبة، والشوبك، ومعان). العقبة، البلقاء التطبيقية كليات

ي الجامعة 45أما املنح والبعثات الجزئية ( ) ساعة معتمدة فتشمل بعثات تخصص األرا الجافة 
الهاشمية، وبعثات تخصص الشريعة، وبعثات صندوق دعم طلبة التمريض، وبعثات صندوق دعم 

ى التخصصات املهنية والتطبيقية، وبعثات صندوق دعم الطالب، وبعثات طلب ة الدبلوم املتوسط، إضافًة إ
  قروض صندوق دعم الطالب.

  

ى الطالب  رًا فإن أهم أثر لصندوق دعم الطالب وما يقدمه من بعثات ومنح وقروض، هو الحفاظ ع وأخ

ى تمكينه من إتمام دراسته الجامعية، وعدم السماح لضعف امكاناته  ، والعمل ع ي املتم الجام

ى األردن الغ ي مما ينعكس سلبًا ع ي حرمانه من تعليمه الجام ي الذي تحرص االقتصادية من التسبب  ا

ا لتكون عمادًا للمستقبل  ى تطويرها ورفع كفائ ي املوارد البشرية والعمل ع ى االستثمار  قيادته دائما ع

  .الذي تنشده
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لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية، تعيد دراسة قوائم المؤسسات 
  التعليمية المعترف بها لدى الوزارة

  

ى نص الفقرة الخامسة من املادة السادسة من  ر  تعليماتاستنادًا إ ي غ راف بمؤسسات التعليم العا االع

ا 2018) لعام (2األردنية رقم ( رف  ى "يحق للجنة دراسة قوائم املؤسسات التعليمية املع )، وال تنص ع

راف بعملية إعادة دراسة هذه  ا دوريًا مرة كل ثالث سنوات"، فقد شرعت لجنة االع لدى الوزارة ومراجع

ى أسس علمية صحيحة فقد قامت الوزارة بإحضارالقوائم، ولكي يكون عمل الل نتائج الفحص  جنة مبنيًا ع

ر األردنية لجميع الدول آلخر ثالث سنوات من املجلس الط األردني ي الجامعات غ ي لألطباء خري ، اإلجما

ى حدا لبيا ن وبعد تفريغ هذه البيانات وفرز نسب، وأعداد الطلبة الذين تقدموا لالمتحان لكل دولة ع

راف ى اعتماد الجامعات ال ال يقل عدد الطلبة  األعداد ونسب الرسوب، قررت لجنة االع باالجماع ع

ي آخر ثالث سنوات عن ن لالمتحان  ي املتقدم ى أن التزيد نسبة الرسوب 25( اإلجما ى) طالب ع %)، 50( ع

ا عن ( ا.%) فقررت اللجنة سحب 50أما الجامعات ال تزيد نسبة الرسوب ف راف    االع
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستحدث مكتب خاص لمتابعة المنصة 
  الحكومية اإللكترونية (بخدمتكم)

  

رونيةلنظرًا  (بخدمتكم)، واملخصصة الستقبال طلبات  قيام رئاسة الوزراء بإطالق املنصة الحكومية اإللك

راح، ثناء،  ن ( أسأل الحكومة، إق رها لتشكل أداة تفاعلية املواطن شكوى،بالغ)، حيث تعهدت الحكومة بتوف

ا، فقد قامت الوزارة باستحداث مكتب خاص لضابط  ن املواطن والحكومة بمختلف قطاعا للتواصل ب

االرتباط من الوزارة، واملع بمتابعة هذه املنصة، وسماع صوت املواطن وإيجاد حلول لشكاويه واألخذ 

راحاته والرد  ى استفساراته.باق  ع
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 ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
ردني للتميز في التعليم العالي" األورشة عمل تحت عنوان "حوار السياسة البريطانية 

  في فندق حياة عمان. 2018كانون األول  5األربعاء 

  
ي والبحث العلم الدكتور عاهد الوهادنة، ونائب  ن عام وزارة التعليم العا وقد أقيمت الورشة بحضور أم

ريطاني مي  ي ال ي ورؤساء أرئيس املجلس الثقا بو حمديه ويحضر الورشة أعضاء مجلس التعليم العا
ن، ديرين وعدد من األكاديميمناء ورؤساء هيئات املاأل الجامعات األردنية الحكومية والخاصة،ورؤساء مجالس 

ي األردن.  ي وتطويره  ي مختلف املؤسسات األردنية الحكومية والخاصة وال تع بالتعليم العا وصناع القرار 
ي  وقدم ي  ي وتطوير سياسات التعليم العا ن من قطاع التعليم العا راء واملتحدث الورشة مجموعة من الخ

دف الورشة ي إصالح وتطوير قطاع التعليم  اململكة املتحدة. و ى االستفادة من تجربة اململكة املتحدة  إ
ي وتشجيع الحوار املثمر ن بصمة التم والقيمة  العا ي وتحس ا تطوير سياسات التعليم العا ي عدة محاور م

ي الساحة التعليمية اإل   قليميه والدولية.مقابل املال 
ريطاني، ال تقام هذه الورشة من خالل برنامج (تو  ي ال ي) وهو إحدى برامج املجلس الثقا دويل التعليم العا

ى العمل  رنامج إ ريطاني من خالل هذا ال ي ال ى املجلس الثقا ي باألردن. حيث يس تع بتطوير التعليم العا
راتيجيات  ى وضع االس ي اململكة املتحدة ع ي والبحث العلم وشركائنا  التعليمية، مع وزارة التعليم العا

ي والتحديات ال تواجهه. ي حول قضايا التعليم العا ي والدو   وتشجيع النقاش واملناظرة املح
ريطاني األ  ريطاني :" يأتي "الحوار ال ي ال ردني وقد أفادت السيدة مي أبو حمدية، نائب مدير املجلس الثقا

ي إطار استمرارية  ي"  ي التعليم العا ي ال الخاص بسياسات التم  الشراكة الطويلة مع وزارة التعليم العا
ر هذا  راتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية. ويعت دف لتحقيق "التعليم من أجل اإلزدهار"ضمن إطار االس
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ي استجابًة لالقتصاد  ي مجال التعليم العا الحوار منصة تبادل أفضل املمارسات وتطوير عامل االبتكار 
ي وربط الجامعات العالم املتغ ر. وهذا يتما مع هدفنا األوسع وعملنا املستمر لدعم قطاع التعليم العا

ي"ا قطاعو  ببعضها ى املستوى الدو ي األردن وع   .ألعمال واملجتمعات 

  
ي: من جانبه قال الدكتور عاهد الوهادنة ي والبحث العم ن عام وزارة التعاليم العا أن هذه الورشة  -أم

ي للمحور الرابع من محاور  راتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية (اإل تمثل تطبيق عم ) 2016/2025س
ي  ن مؤسسات التعليم العا ى  األردنيةوالذي يتضمن تمك ي مجال أمن االطالع ع فضل املمارسات العاملية 

يالت   .عليم العا
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظم وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون 
) ورشة عمل حول التعليم االلكتروني (المدمج/ المتصل) في UNHCRالالجئين (

  مؤسسات التعليم العالي في االردن

  

ن  ي والبحث العلم واملفوضية السامية لشؤون الالجئ ) ورشة عمل حول UNHCR(نظمت وزارة التعليم العا
ن املوافق  ي االردن وذلك اليوم االثن ي  ي مؤسسات التعليم العا روني (املدمج/ املتصل)  التعليم االلك

كإحدى الخطط التنفيذية ال البحر امليت. ويأتي عقد هذه الورشة  –ي فندق املوفنبك  10/12/2018
راتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ( ا الوزارة من اجل تنفيذ االس ). حيث سيحضر 2025-2016تقوم 

ربية  ن عن الجامعات املحلية والدولية ووزارة العمل ووزارة ال ن ممثل ورشة العمل وال تستمر ملدة يوم
 .والتعليم

ن عام و  ي والبحث العلم االستاذ الدكتور عاهد الوهادنة أن ورشة وقد أكد عطوفة أم زارة التعليم العا
رونية  ى برامج تعليمية الك ى وضع ومناقشة أفضل السياسات لزيادة امكانية الوصول إ دف إ العمل 
ى تصميم وتنفيذ واعتماد ومراقبة هذه  رنت، ودعم قدرة الجامعات األردنية ع ر اإلن متصلة ومدمجة ع

رنتا ر اإلن ي التعلم ع ن الجهات الفاعلة  رامج ومن خالل الجمع ب  .ل

ي سنة ( ي قد أصدر قرار  ن الوهادنه أن مجلس التعليم العا ) يسمح للجامعات االردنية ادخال 2015وقد ب
ا وخططها الدراسية بنسبة ال تزيد عن  ى برامجها ومساقا رامج شريطة االل25التعليم املدمج ع ام % من ال

روني املدمج. كما يسمح القرار للجامعات  ر االعتماد الخاصة بالتعليم االلك باالطار العام لتعليمات و معاي
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روني شريطة أن ) On Line( األردنية باستحداث برنامج يمنح شهادة البكالوريوس من خالل التعليم االلك
ى األقل وتحقيق م رنامجينبثق عن ائتالف من ثالث جامعات أردنية ع ذا النوع من ال   .عاير االعتماد املتعلقة 

ا ضرورة تحديد خطة من أجل ادماج  ى محاور أساسية م ركز ع ى أن ورشة العمل س كما أكد الوهادنة ع
ن األساليب التدريسية  روني واملدمج كأساليب جديده للتدريس مع اهمية التوفيق ب واعتماد التعليم االلك

ن اساليب التكنولوجيا الحديثة. كما وسيتم عرض الكالسيكية القائمة ع ي غرفة الصف وب ى اللقاءات 
روني. ويتضمن برنامج ورشة العمل محاضرات عن  ي التعليم االلك تجارب بعض الجامعات املحلية والعاملية 

ي الجامعات والوزارات و  ا ممث روني واملدمج يلق املؤسسات العوامل األساسية لنجاح برامج التعلم االلك
  .املشاركة
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أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي وفد الوكالة اليابانية للتعاون 
  (JICA)  الدولي جايكا

  
ن التقى ي التعليم وزارة عام أم  وفد الوزارة حرم ي الوهادنه عاهد الدكتور  األستاذ العلم والبحث العا
ي للتعاون  اليابانية الوكالة  األوسط الشرق  قسم رئيس ماسانوري يوشيكاوا السيد برئاسة) Jica( جايكا الدو

ن ابن الثاني عبدهللا امللك جاللة تبناها ال السامية امللكية للرؤى تجسيدا اللقاء هذا ويأتي الوكالة ي  الحس
رة زيارته خالل املعظم ى جاللته ركز حيث لليابان األخ  تقوم أن يمكن ال واملجاالت التعليم قطاع أهمية ع
ي التعليم قطاع ي بدعمها اليابانية الوكالة ن الثنائي التعاون  بحث اللقاء خالل تم وقد األردني، العا  ب

ن  النسخة مناقشة تمت كما املستقبلية، وخططها الوزارة ملشاريع الوكالة بتمويل يتعلق ما خاصة الطرف
ائية  والبنود اليابانية الحكومة من املقدم الجديد التنمية سياسة بقرض الخاص املؤشرات جدول  من ال
  .تحقيقها الوزارة من املطلوب
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   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل العمل بخطة التحول اإللكتروني
  )2018لعام (

  

رونية املتعلقة بالبنية التحتية  ي والبحث العلم مشاريع رفع الجاهزية اإللك استكملت وزارة التعليم العا

رونية حيث بلغ عدد األنظمة  ى مبادرة الحكومة اإللك ات واألنظمة والحماية بناء ع واألجهزة والتجه

ي الوزارة ( رونية  روني للعام وز الواصلت )، كما 34والبوابات والخدمات االلك ارة تنفيذ خطة التحول اإللك

ت مديرية مؤسسات ها)، وذلك من خالل حوسبة مجموعة من الخدمات واإلجراءات داخل2018( ، حيث أ

ي الجامعات الرسمية والخاصة،  ى ملفات الطلبة  ي الوزارة حوسبة عمل لجان التدقيق ع ي  التعليم العا

جان ونتائج التدقيق بواسطة أجهزة املحمول عوضًا عن استخدام ملالحظات الل من خالل اإلدخال املباشر

ى زيادة 50الكشوفات الورقية مما نتج عنه اختصار الوقت الالزم لتنفيذ هذه العملية بنسبة ( %)، إضافًة إ

  نسبة الدقة، 

ى حوسبة اإلجراءات التالية:   و تعكف املديرية حاليًا ع

ي الجامعات األردنية تحت إشراف إجراءات عمل الدورات التدريبية ال  )1 تعقدها مراكز االستشارات 

  الوزارة.

  إجراءات عمل مكاتب الخدمات الجامعية ال تعمل تحت مظلة الوزارة. )2

ر األردنية، وإجراءات اللجنة املسؤولة عن هذا التقدير. )3   إجراءات تقديم طلب تقدير معدل الشهادات غ
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ي ت وحدة تنسيق القبول املوحد  رونية خاصة بالجامعات األردنية  كما أ الوزارة حوسبة بوابة إلك

ويد الجامعات بقوائم القبول املوحد وأية مراسالت رسمية أخرى تتعلق  الرسمية، حيث تقوم الوحدة ب

رونية مماثلة  ى حوسبة بوابة إلك بعملية القبول من خالل هذه البوابة، كما يعكف ديوان الوزارة حاليًا ع

ى العمل باختصار الوقت والجهد و  ع جميع الجامعات الرسميةللمراسالت م الخاصة، مما سينعكس إيجابًا ع

تواملال الالزم لعملية املراسالت،  ي الوزارة كما أ روني  حوسبة  مديرية تكنولوجيا املعلومات والتحول اإللك

ي:   مجموعة من األنظمة 

ر االردنية. )1   نظام طلبات تقدير املعدل للشهادات غ

  نظام طلبات الحركة. )2

  نظام طلبات الدورات التدريبية الخاص بالجامعات. )3

  نظام طلبات الصيانة. )4

ي: ى حوسبة مجموعة أخرى من األنظمة    كما تعكف املديرية حاليًا ع

  نظام بوابة املوظف. )1

ى القروض واملنح. )2 ن ع ن ملتابعة الطلبة الحاصل   نظام خاص بمكاتب املستشارين الثقافي

  اللوازم نظام طلبات )3

  نظام متابعة الطلبة الوافدين )4

ي الخارج. )5 ن للدراسة    نظام متابعة الطلبة املبتعث

  نظام الرواتب. )6

  .تتم من قبل موظفي الوزارة وتجدر اإلشارة أن كامل عملية الحوسبة 
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  حوسبة عملية توثيق مواعيد الوفود الزائرة والمراجعين للوزارة

  

روني  ن نحو محو أمية 2018ال تنفذها الوزارة لعام (ضمن خطة التحول اإللك )، وتدريب جميع املوظف

ن والوفود الزائرة للوزارة بعد أن  تكنولوجيا املعلومات، فقد تم حوسبة عملية توثيق دخول وخروج املراجع

ا وقت الحاجة. ى استخدامها للرجوع إل   كانت سجالت ورقية، كما تم تدريب الحرس ع
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   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق حملة خيرية جديدة تحت عنوان
  "القلوب الدافئة"

  

رية جديدة تحت عنوان "القلوب الدافئة" ي والبحث العلم حملة خ دف  أطلقت وزارة التعليم العا وال 

م الوزارة رع بما يزيد عن حاج ى الت ا ع ى تشجيع وتحف موظف م من خاللها إ من املالبس  وحاجة عائال

ري التابع للهيئة األردنية ي صناديق بنك املالبس الخ رية املوجودة داخل  الشتوية ووضعها  الهاشمية الخ

رعات  ن الوزارة وبنك املالبس، حيث يقوم البنك بدوره بفرز هذه الت حرم الوزارة وفقًا لالتفاقية املوقعة ب

ى ى إيصالها إ ا والعمل ع ا قبيل حلول فصل الشتاء. وترتي   مستحق

، وال 2018ضمن إطار تنفيذ خطة املسؤولية املجتمعية ال تتبناها لعام  ويأتي إطالق الوزارة لهذه الحملة

ي وتحقق  تتضمن تنفيذ عدد من املبادرات املجتمعية ى تعزيز دور الوزارة اتجاه املجتمع املح ال تعمل ع

ا وب ي الجوانب املختلفة الشراكة القائمة بي ن مؤسسات املجتمع املختلفة لتحقيق التنمية املستدامة 

ا.   خاصة االقتصادية م
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  مستشارا لرئيس الوزراء الخاليلة محمودالزميل 

  
ن الرزاز عمر الدكتور  الوزراء رئيس قرر    .العليا بالفئة له مستشارا الخاليلة محمود السيد تعي

ى االشارة وتجدر  مدير منصب وشغل كما الكويت، بدولة االردنية السفارة ي ثقافيا ملحقا عمل الخاليلة ان ا

ن وزراء مكاتب ي ومستشار ي التعليم لوزير اإلعالمي املستشار منصب مؤخرا الخاليلة شغل كما. سابق  العا

  .العلم والبحث
  

  وكرانياأارا ثقافيا في شالزميل الدكتور نبيل ابودرويش مست

  
ن الدكتور نبيل ابودرويش مستشارا ثقافيا   بي أوكرانيا، هذا وقد شغل ابودرويش منصتم مؤخرا تعي

ن بن طالل. ي جامعة الحس   مستشارا ثقافيا 
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  لقاءات معالي الوزير

  
ي والبحث العلم األستاذ الدكتور    عادل الطويس وزير التعليم العا

ي الجامعات االردنية يمثلون   يلتقي عددا من الطلبة الوافدين للدراسة 
  17/9/2018) جنسية أجنبية 15(

ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس    وزير التعليم العا
ر الكوي بعمان السيد   يلتقي سعادة السف

  18/9/2018عزيز رحيم الديحاني 

  
ي وال   بحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس وزير التعليم العا

  19/9/2018يلتقي رئيس وأعضاء مجلس محافظة معان
ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس   وزير التعليم العا

ر زمان  ر جمهورية سنغافورة بعمان شامش   19/9/2018يلتقي سف

  
ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس    وزير التعليم العا

روفيسور إيان جارير  يلتقي وفدًا من جامعة كوي ضم رئيس الجامعة ال
19/9/2018  

 

ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس    وزير التعليم العا
البولندية  يلتقي الدكتور يورسالف يناسكى رئيس جامعة بيلسكيا بيال 

20/9/2018  
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ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس    وزير التعليم العا
ي  ربية الوطنية والتكوين امل والتعليم العا يلتقس وفدا من وزارة ال

  23/9/2018والبحث العلم املغربية 

ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس    وزير التعليم العا
ر البحري بعمان سعادة السيد    يلتقي السف

ي    9/10/2018أحمد بن يوسف الروي

  
ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عادل الطويس    وزير التعليم العا

  9/10/2018يلتقي رئيس جامعة الجنان اللبنانية الدكتور بسام بركة 
ي والبحث ا ربية والتعليم ووزير التعليم العا   لعلم األستاذ وزير ال

رأس االجتماع األول للجنة إدارة صندوق    الدكتور عزمي محافظه ي
  24/10/2018دعم البحث العلم 

 
ي والبحث العلم األستاذ  ربية والتعليم ووزير التعليم العا وزير ال
ره الروماني الدكتور جورجيسكو  الدكتور عزمي محافظة يلتقي نظ

24/10/2018  
  

/ املكلف الدكتور بسام التلهوني  وزير التعليم ي والبحث العلم العا
ي.  رأس جلسة مجلس التعليم العا   15/11/2018ي
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  لقاءات عطوفة األمين العام

   
ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عاهد  ن عام وزارة التعليم العا أم

ر الروماني لدى اململكة السيد نيكوالي  الوهادنة يلتقي سعادة السف
  22/9/2018كومنيسو 

  

ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عاهد  ن عام وزارة التعليم العا أم
ي  م امللحق الثقا ن م ن الثقافي   الوهادنة يلتقي عددا من املحلق

ركي والروماني والفرنس والصي واألملاني    واالسباني األمريكي وال
ريطاني  ي والكوري والهنغاري واألرم وال   والفلبي واملال

  24/9/2018والسنغافوري والتايلندي 

  
ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عاهد  ن عام وزارة التعليم العا أم

ر بن شعري  يا أم ر وزراء مال   14/10/2018الوهادنة يلتقي كب
ن عام وزارة التعليم ا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور عاهد أم لعا

الوهادنة يلتقي وفدًا من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
ن (   UNHCR (21/10/2018الالجئ

  
ن عام الوزارة األستاذ الدكتور عاهد الوهادنه رأس اجتماع للجنة  أم ي

ن بحضور منسق  –تقييم طلبات منح نيوتن  خالدي لورش ربط الباحث
ي  –منح نيوتن  ريطانية ونائب مدير املجلس الثقا ي السفارة ال خالدي 

ي املجلس  ريطاني ومدير تطوير االعمال والشراكات    25/10/2018ال

ي والبحث العلم االستا ن عام وزارة التعليم العا ذ الدكتور عاهد أم
ي حيدر مراد  ي عمان ع الوهادنة يلتقي القنصل السلوفي 

15/11/2018  
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ن عام الوزارة األستاذ الدكتور عاهد الوهادنه  ي جايكاأم   (JICA) يلتقي وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدو
11/12/2018  
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الوزارة في عيون متلقي الخدمة
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