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ثقافي خصصت اململكة التبادل للمع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اتفاقية  الوزارةوقعت 
 مساري البكالوريوس والدراسات العليا. يفمقعدا سنويا للطلبة الفلسطينيين  394بموجبها 

وعن الجانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويس ي عن الوزارة ووقع االتفاقية 

ونصت االتفاقية ان االردن سيأخذ بعين االعتبار  .السفير الفلسطيني في عمان عطاهللا خيري الفلسطيني 
يني من التخصصات املختلفة على ان يعاد النظر في زيادة عدد احتياجات واولويات الجانب الفلسط

 املقاعد كل عامين.

على تبادل زيارات اعضاء الهيئات التدريسية واجراء بحوث ذات االهتمام املشترك  االتفاقية نصتو كما 
 واالشتراك في الندوات واملؤتمرات التي تعقد في جامعات كال البلدين.

شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية وتعامل معاملة شهادة تعامل االتفاقية هذه وبموجب 

الدراسة الثانوية العامة االردنية لغايات القبول في جامعات اململكة بعد تصديقها من قبل وزارة التربية 
الجامعية بشهادات الدبلوم الشامل لكليات املجتمع الفلسطينية وتعادلها بالشهادة و  ،والتعليم االردنية

 املتوسطة االردنية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويس ي ان ابواب معالي وعقب توقيع االتفاقية قال 
مؤسسات التعليم العالي مفتوحة للطلبة الفلسطينيين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه 

 .الوطني

 "اننا ندرك حجم الصعوبات ال معاليهواضاف 
ً
تي تواجهها املؤسسات التعليمية الفلسطينية"، ُمبديا

لتقديم جميع اشكال املساعدة للنهوض بقطاع التعليم الفلسطيني ألنه يعد التام استعداد الوزارة 

 .الركيزة االساسية في تحقيق التنمية املستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق

ليه مؤسسات التعليم العالي االردنية خصوصا في بدوره اشاد السفير الفلسطيني باملستوى التي وصلت ا
 مجال التدريس والبحث العلمي معربا عن شكره لجهود اململكة في دعم الطلبة والجامعات الفلسطينية.

 مقعدا جامعيا للطلبة الفلسطينيين 394تخصيص 
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 ملتطلبات االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )
ً
( والتي تضمنت "العمل على 2025-2016تنفيذا

تطوير البنية التحتية واألجهزة التكنولوجية في مؤسسات التعليم العالي وترويج استخدام املصادر 

 املركز الوطني للتعلم اإللكاملالتعليمية 
ً
 .تروني ومصادر التعليم املفتوحفتوحة"، استحدتت الوزارة مؤخرا

 وسيرتبط املركز بمراكز متخصصة مشابهة في الجامعات األردنية.

الوهادنة مؤسسة إدراك إحدى مبادرات مؤسسة  ام الوزارة األستاذ الدكتور عاهدوعليه زار أمين ع

وعدد من  للمؤسسة الرئيسة التنفيذيةشيرين يعقوب  ةالسيدحيث التقى  ،جاللة امللكة رانيا العبدهللا

املسؤولين لبحث سبل التعاون بين املؤسسة والوزارة فيما يخص إنشاء املركز الوطني للتعلم اإللكتروني 

بجولة في مرافق  ةتعطوفوقام  .ومصادر التعليم املفتوح و انشاء منصة خاصة لتحقيق هذه الغاية

املؤسسة اطلع خاللها على التجهيزات واملعدات الخاصة بأعمال ادارة املساقات اإللكترونية من مونتاج 

 وتصميم وتحرير الفيديو وضبط الجودة باإلضافة إلى التسويق الرقمي.

والتقنية واكد على ضرورة االستفادة من الخبرات املوجودة في املؤسسة من جميع النواحي االدارية 

 .واالعالمية واالنتاجية وامكانية تدريب فريق مختص من الوزارة على آلية العمل

وسيتم توقيع اتفاقية بين الطرفين يتم من خاللها املساعدة في تجهيز البنية التحتية وتدريب املوارد  

 البشرية.

 

  

 الوزارة بصدد انشاء املركز الوطني للتعلم االلكتروني ومصادر التعليم املفتوح
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التقى االستاذ الدكتور عاهد الوهادنة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسيدة 

Emmanuelle garden  رئيس قسم التعليم العالي والبحث العلمي في منظمة االتحاد من أجل املتوسط

(UFMفي برشلونة، حيث تم التباحث بالعديد من القضايا املتعلقة بالبحث العلمي بما ف ) ي ذلك تعزيز

أولوية األردن في التعاون اإلقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على زيادة املشاركة 

 .للمؤسسات األردنية واألطراف األردنية املشاركة في االتحاد باألنشطة التي ينفذها االتحاد في املنطقة

تم بحث سبل تعزيز العالقة بين االتحاد والوزارة في سبيل دعم البحث العلمي بشكل أفضل و كما 

 .العلميوالتعرف على النقاط املحورية والتي بدورها ستكون نقاط انطالق لتركيز مجاالت البحث 

ه بسبب الدور الذي تلعب 2020-2018وتمت مناقشة أولوية األردن في برنامج العمل لالتحاد للسنوات 

 .HORIZON 2020الوزارة في دعم برنامج 

 

 

 

 

 

 

 في سبل دعم البحث العلمي واالبتكارمباحثات 
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مع وزارة التعليم والجامعات والبحوث االيطالية اتفاقية تعاون تقافي وعلمي لتعزيز روابط الوزارة وقعت 

 التعليم والتعلم بين البلدين الصديقين.

الدكتور عادل الطويس ي وعن وزارة  االستاذ التعليم العالي والبحث العلميوزير معالي ووقع االتفاقية 

 التعليم والجامعات والبحوث االيطالية السفير االيطالي بعمان جيوفاني براوزي.

ونصت االتفاقية على تنفيذ برامج مشتركة في مجاالت العلوم االنسانية والطبيعية والتقنية ومشاركة 

ملؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية العلمية اضافة الى تنظيم حلقات حوارية علماء كال البلدين في ا

 حول السياسات التعليمية واملتعلقة بالتعليم العالي.

وبموجب االتفاقية سيتم تبادل الطلبة واالكاديميين واملوظفين في مؤسسات التعليم العالي في البلدين 

درة التنافسية اضافة الى تنفيذ برامج مشتركة لتطوير نظم إلنشاء شبكات للتميز واالبداع وتعزيز الق

 ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

واتفق الطرفان على مسارات تعليم وتدريب مشتركة وممكنة من خالل استخدام التقنيات الجديدة 

ية والدرجات والتعلم االلكتروني حيث ستستند هذه املسارات الى نظام متفق عليه من الساعات الدراس

 ل الطلبة واالساتذة واالعتراف بها واستغاللها في سوق العمل.اقانتواملقارنة لتسهيل  القتنالقابلة لال 

الى ان االتفاقية ستعزز روابط التعليم والتعلم بين البلدين ضمن االطر الدولية القائمة ذات  اشارة

باستقطاب مزيد من رغبتها  الوزارة وتؤكدالعالقة لزيادة التفاهم والحوار بين نظامي التعليم العالي، 

 ت املمكنة في هذا املجال.الطلبة االيطاليين في الجامعات األردنية، واستعداد الوزارة لتقديم كل التسهيال 

بدروه اكد السفير االيطالي اهمية وضع اطار اساس ي لشراكة مستقبلية في املجاالت ذات االهتمام 

املشترك مشيدا باملستوى الذي وصلت اليه مؤسسات التعليم العالي االردنية خصوصا في مجال التدريس 

 والبحث العلمي.

طالب األردنيين الحاصلين على منح دراسية على حساب شهد توقيع االتفاقية مجموعة من الوقد 

 الحكومة االيطالية للدراسة باألردن في مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

 اتفاقية تبادل تقافي بين االردن وايطاليا
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 وطالبةطالب الف (280) أن الوهادنة عاهد الدكتور االستاذ  الوزارة عام أمين قال
ً
 صندوق  من استفادوا ا

على  ألفا (113) و قروض شكل على منهم آلفا (167) ،2018 عام وحتى 2004 عام نشأته منذ الطالب دعم
لفة شكل منح

ُ
 .دينار مليون  (250) حوالي بلغت إجمالية بك

 بلغت 2008عام  منذ بدأت التي الطلبة، على املستحقة القروض مبالغ تحصيل نسبة ان عطوفته وأضاف
 على سيساعد القروض قيمة تحصيل أن مؤكدا على تحصيلها، الواجب القروض قيمة من فقط( 21%)

 إلى يصل قد بفارق  (%220) نسبته بما الصندوق  يقدمها التي القروض من املستفيدين الطلبة عدد زيادة
  يحقق مما جديد قرض الف (20)

ً
 .الصندوق  من املستفيدين الطلبة قاعدة توسيع فعليا

وان  برئاسة عطوفته، مختصة لجنة خالل من واالداري  املالي للواقع اجريت مفصلة علما بان هنالك دراسة
م التي والتعليمات النظام بتعديل اوصت نتائج الدراسة

ُ
حك

َ
صبح الصندوق  عمل ت

ُ
 ناحية من مرونة أكثر ِلت

  وتحصيلها الصندوق  أموال استثمار
ً
 للصندوق  جيد مادي وضع ضمان جانب الى املواطنين على تخفيفا

 عناصر وإدخال املستفيدين على والبعثات القروض توزيع عملية في أكبر عدالة استمراريته ويحقق يضمن
 وضمان املالي مركزه تحسين شأنها من الخاص القطاع مع فاعلة شراكات خلق من الصندوق  تمكن جديدة

 .إنشائه من املرجوة الغاية تحقيق في استمراريته

 البلقاء جامعة من طالب (32.6) بواقع 2017-2004 األعوام خالل الجامعات على توزعت املنح بأن علما
لفة التطبيقية

ُ
لفة بعثة الف (15.7) مؤتة جامعة يليها ،دينار مليون  (24.3) بلغت بك

ُ
 مليون  (13.5) بلغت بك

لفة بعثة الف (12) طالل بن الحسين جامعة يليها ،دينار
ُ
 اليرموك جامعة يليها ،دينار مليون  (12.1) بلغت بك

لفة بعثة الف (11.9)
ُ
لفة بعثة الف (11.3) الهاشمية الجامعة يليها ،دينار مليون  (10.2) بلغت بك

ُ
 بلغت بك

لفة بعثة الف (10.3) األردنية الجامعة يليها ،دينار مليون  (11.3)
ُ
 آل جامعة يلها ،دينار مليون  (9.8) بلغت بك

لفة بعثة االف (7.6) البيت
ُ
لفة بعثة االف (6.9) التقنية الطفيلة جامعة يليها ،دينار مليون  (5.4) بلغت بك

ُ
 بك

  يقدم الطالب دعم صندوق 
ً
 دينار مليون  250 بكلفة طالب ألف 280 لـ وقروضا ِمنحا
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لفة بعثة الف (4.9) والتكنولوجيا العلوم جامعة يليها ،دينار مليون  (7.9) بلغت
ُ
 ،دينار مليون  (4.8) بلغت بك

 
ً
لفة بعثة (52) األردنية األملانية الجامعة لطلبة املمنوحة البعثات عدد بلغ واخيرا

ُ
 .دينار الف (125) بلغت بك

 :فتوزعت كالتالي ذاتها الفترة خالل القروض اما

لفة قرض الف (36.5) التطبيقية البلقاء جامعةطلبة 
ُ
 اليرموك جامعة يليها ،دينار مليون  (39.6) بلغت بك

لفة قرض الف (31.2)
ُ
لفة قرض الف (24.7) الهاشمية الجامعة تم ،دينار مليون  (25.5) بلغت بك

ُ
 بلغت بك

لفة قرض الف (17.7) مؤتة جامعة تم ،دينار مليون  (24.2)
ُ
 آل جامعة تم ،دينار مليون  (14.6) بلغت بك

لفة قرض الف (17.3) البيت
ُ
لفة قرض الف (16.4) األردنية الجامعة تم ،دينار مليون  (11.1) بلغت بك

ُ
 بك

لفة قرض الف (9.5) والتكنولوجيا العلوم جامعة تم ،دينار مليون  (15) بلغت
ُ
 ،دينار مليون  (9.1) بلغت بك

لفة قرض الف (8.1) طالل بن الحسين جامعة تم
ُ
 التقنية الطفيلة جامعة تم ،دينار مليون  (5.8) بلغت بك

لفة قرض االف (5)
ُ
  ،دينار مليون  (3.6) بلغت بك

ً
لفة قرض (171) األردنية األملانية الجامعة طلبة واخيرا

ُ
 بك

 .دينار مليون  (0.4) بلغت

 منه، لالستفادة املتقدمين الطلبة بين للمفاضلة رئيسية معايير أربع على صندوق دعم الطالب ويعتمد
 الجامعات في الدارسين األخوة وعدد للطالب االكاديمي والوضع األسرة دخل من الفرد حصة في تتمثل
 .االقامة ومكان

  الصندوق  وقروض بعثات من لالستفادة يتقدم و
ً
 شمول  يتم وطالبة طالب آلف (45) عن يقل ال ما سنويا

 (42) يقارب ما (2018-2017) الدراس ي العام في استفاد إذ ،كامل بشكل واالسس الشروط عليهم تنطبق من
 على الدارسين الرسمية الجامعات طلبة من (%44) يعادل ما اي ،والقروض البعثات من وطالبة طالب آلف

 .الصندوق  من االستفادة يمكنهم والذين العادي البرنامج

 دينار مليون  (20) العام لهذا بلغ والذي الحكومي الدعم منها مصادر عدة من للصندوق  املالية املوارد وتتأتى
 
ً
 أموال استثمار وعوائد والتبرعات والهبات للطلبة املمنوحة القروض من املحصلة واملبالغ ،سنويا

 .الصندوق 

 ألويه من لواء كل على بالتساوي  معتمدة دراسية ساعة (45) بواقع الصندوق  يقدمها التي املنح وتوزع
 ،لواء لكل قرض (350) بواقع فتوزع بالقروض يتعلق فيما وكذلك .لواء لكل بعثة (150) وبواقع اململكة

 .والقروض الجزئية البعثات من لويةأ فيها يوجد ال التي املحافظات حصة وتضاعف

  الصندوق  وَيمنح
ً
 الحسين) جامعات في الدارسين والوسط الشمال اقليمي ألبناء كاملة بعثة (1200) سنويا

 البلقاء لجامعة التابعة والشوبك العقبة كليات ،العقبة فرع االردنية الجامعة ،التقنية الطفيلة ،طالل بن
 لكل املخصصة للبعثات وباإلضافة ،دينار (60) بمقدار شهرية مالية مخصصات إلى باإلضافة( التطبيقية

 (2120) بواقع واملهنية التطبيقية التخصصات لطلبة جزئية بعثات الصندوق  يمنح ،اململكة الوية من لواء
 (848) و ،الشريعة كليات لطلبة جزئية بعثة (100) و .الدبلوم ملرحلة (2120) و البكالوريوس ملرحلة بعثة
 الذي الجافة االراض ي تخصص لطلبة جزئية بعثة (30)و، االناث من التمريض تخصص لطلبة جزئية بعثة
 .الهاشمية الجامعة في سُيدر  

 أن حيث ،للصندوق  املقدمة االنسانية الحاالت لدراسة سنوية لجنة تشكيل على الصندوق  تعليمات وتنص
  خاصة لظروف الصندوق  ِبمنح لشمولهم بطلبات يتقدمون  الطلبة من كبيرا عددا هناك

ً
 منها يعانون  جدا

 الطلبات هذه دراسة ويتم ،الظروف هذه تثبت اصولية وتائق الطالب ويقدم .وغيرها املزمنة االمراض مثل
م ومن املذكورة اللجنة قبل من

َ
ستحقة بالطلبات التنسيب ت

ُ
 .األصول  حسب امل
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اتفاقية تعاون مع هيئة تنشيط السياحة للتعريف بواقع التعليم العالي في اململكة  الوزارةوقعت 

 الستقطاب طلبة وافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي االردنية.

الدكتور عادل الطويس ي االستاذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزارة معالي ووقع االتفاقية 

 حة مديرها العام الدكتور عبد الرزاق عربيات.وعن هيئة تنشيط السيا

وبموجب االتفاقية تقوم الهيئة بوضع رابط للموقع االلكتروني الخاص بمديرية شؤون الطلبة الوافدين 

نشر املواد الدعائية االلكترونية الخاصة بالوزارة على صفحات تقوم الهيئة ايضا بو  .على موقعها الخاص

 بهيئة تنشيط السياحة.التواصل االجتماعي الخاصة 

وقال الطويس ي عقب توقيع االتفاقية ان هذه االتفاقية تهدف الى تمكين مؤسسات التعليم العالي 

بالقيام بمسؤوليتها وواجباتها ومساعدتها على رفع ودعم اجمالي الناتج املحلي من خالل دعم جهودها 

شقيقة ورفع سوية الخدمات املقدمة لتسويقها خارج اململكة واستقطاب طلبة من الدول الصديقة وال

 لهم وتحسينها.

  

 اتفاقية تعاون بين الوزارة وهيئة تنشيط السياحة
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افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عادل الطويس ي وبحضور مدير عام دائرة 

بالتعاون مع دائرة نضال عياصرة مبادرة )كتابك صديقك( التي تنفذها الوزارة  .املكتبة الوطنية د

 املكتبة الوطنية في مبنى وزارة التعليم العالي.

وفي بداية االفتتاح قال الدكتور الطويس ي ان الكتاب خير صديق وخير جليس وان األمة التي ال تقرأ امة ال 

 تلحق بركب التطور والحداتة.

ئق األردنية التي تؤرخ وجال الوزير على اقسام املعرض واستعرض اهم الكتب املعروضة وخاصة الوتا

 األحداث الوطنية األردنية باعتبارها ذاكرة الوطن.

على هذه املبادرة والتي والبحث العلمي ومن جانبه شكر مدير عام املكتبة الوطنية وزارة التعليم العالي 

 تهدف تشجيع القراءة والحث عليها وتنمية مهارة املطالعة والقراءة الذاتية.

 .وفي نهاية املعرض قدم مدير عام املكتبة الوطنية نسخة من الوتائق األردنية كهدية للدكتور الطويس ي 

 حضر املعرض معظم موظفي الوزارة وتم توزيع الكتب عليهم باملجان.

  

 الوزارة تطلق مبادرة كتابك صديقك
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 على الطلبة من الدول العربية الشقيقة واالجنبية الصديقة والراغبين بالدراسة في مؤسسات 
ً
تسهيال

 مع خطة استقطاب الطلبة الوافدين
ً
وبرعاية معالي  الوزارة اطلقت ،التعليم العالي األردنية وانسجاما

االستاذ الدكتور عاهد الوهادنه وبحضور الوزير االستاذ الدكتور عادل الطويس ي وعطوفة االمين العام 

املوقع اإللكتروني "نافذة الخدمات املوحدة للطلبة  املستشارين وامللحقين الثقافيين العرب في اململكة

العالي  والتي تمكن الطلبة من التعرف على مؤسسات التعليم )www.studyinjordan.jo( الوافدين"

األردنية والجوانب االقتصادية واالجتماعية املختلفة للمملكة ويستطيع الطلبة التسجيل في أي من 

 للخطة  3الجامعات األردنية والحصول على قبول مبدئي خالل 
ً
أيام عمل، وقد جاءت هذه النافذة تنفيذا

-2017الي االردنية لألعوام االستراتيجية الستقطاب الطلبة العرب واالجانب في مؤسسات التعليم الع

املقرة من رئاسة الوزراء، ويعتبر التعاون املستمر بين الوزارة والجامعات األردنية الحجر األساس  2020

 إلنجاح هذا املوقع وتسهيل عملية قبول الطلبة الوافدين

مجال  ن الثقافيون اعجابهم بما وصل اله االردن من مستوى متقدم فيو وقد أبدى السادة املستشار 

الوافدين وتذليل الصعاب  الطلبةوما تقدمه الوزارة من خدمات لتسهيل اجراءات  ،التعليم العالي

( طالبة وطالب 44688عدد الطلبة الوافدين في الجامعات االردنية وصل الى ) ان وجدير بالذكر .امامهم

 .يدرسون في كافة الجامعات وبجميع التخصصات

تعمل وبشكل مستمر ودوري على تطوير خدماتها االلكترونية التي  بدأت 2017منذ عام و  وزارةالبأن علما 

  .باقل وقت وتكلفة ممكنةخدمة من شأنها التسهيل على متلقي الخدمة وتقديم 

  الوزارة تطلق "نافذة الخدمات املوحدة للطلبة الوافدين"

 العرب بحضور املستشارين وامللحقين الثقافيين

http://www.studyinjordan.jo/
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 وافق مجلس التعليم العالي على التخصصات الجامعية املسموح للطالب التقدم لها في العام الجامعي

 لخطة تطوير امتحان الثانوية العامة 2021 – 2020( و العام الجامعي ) 2020 – 2019)
ً
( وذلك وفقا

  النحو اآلتي: الصادرة عن وزارة التربية والتعليم وذلك على

يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع العلمي التقدم للقبول في الجامعات وفق املسار 

 الذي تم دراسته في الثانوية العامة كما يلي

 الطبي والصحي: جميع التخصصات

الهندس ي: جميع التخصصات ما عدا كليات/تخصصات: الطب، طب االسنان، دكتور الصيدلة، 

 صيدلة، العلوم الطبية املساندة، علوم التأهيل، التمريضال

جميع التخصصات ما عدا كليات/تخصصات: الطب، طب االسنان، دكتور الصيدلة،  العلوم البحتة:

 .الصيدلة، العلوم الطبية املساندة، علوم التأهيل، التمريض، الهندسة

والفرع الشرعي التقدم للقبول في الجامعات يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع األدبي 

 كما يلي:

اآلداب، اللغات، الصحافة واالعالم، الشريعة، الحقوق، العلوم االدارية واالقتصادية، العلوم االنسانية 

 واالجتماعية، العلوم التربوية، التربية الرياضية، الفنون، وتخصص نظم املعلومات االدارية.

على التخصصات الجامعية املسموح للطالب التقدم لها في يوافق مجلس التعليم العالي 

 (2021 – 2020والعام الجامعي ) ( 2020 – 2019) العام الجامعي
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الثانوية العامة /مسار التعليم الثانوي الشامل املنهي التقدم للقبول في  يسمح لطلبة شهادة الدراسة

 الجامعات في كليات/ تخصصات وفق االتي:

الصناعي: الهندسة، العلوم، الزراعة، علم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات، العلوم التربوية، التربية 

 .الرياضية، الفنون، تخصص نظم املعلومات اإلدارية

الزراعة، العلوم، الطب البيطري، علم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات، العلوم التربوية،  الزراعي:

 .التربية الرياضية، املوارد الطبيعية والبيئية، الفنون، تخصص نظم املعلومات اإلدارية

التربوية، التربية الفندقي والسياحي: العلوم االدارية واالقتصادية، العلوم االنسانية واالجتماعية، العلوم 

 .الرياضية، الفنون، وتخصص نظم املعلومات االدارية

االقتصاد املنزلي: العلوم االدارية واالقتصادية، العلوم االنسانية واالجتماعية، العلوم التربوية، التربية 

 .الرياضية، الفنون، وتخصص نظم املعلومات االدارية

 للحدود الدنيا ملعدالت القبول  يتم قبول الطلبة بناًء على املعدل املئوي و 
ً
في شهادة الثانوية العامة وفقا

املنصوص عليها في سياسات القبول والتي تصدر عن مجلس التعليم العالي، و يتم احتساب املعدل املئوي 

 :من قبل وزارة التربية والتعليم وفق الجدول التالي

 %40املواد املشتركة  -أ 

 %20املواد اإلجبارية  -ب 

 %40يارية املواد االخت -ج 

 %100املعدل التراكمي 

على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتثبيت وتحديد فرع ومسار الطالب في شهادة الثانوية العامة إضافة 

  .إلى املعدل املئوي على كشف عالمات الطالب
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أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة جديدة تحت عنوان "نافذة على املسؤول"، والتي تهدف إلى 

استضافة عدد من املسؤولين من داخل الوزارة، وخارجها من خالل استخدام خاصية البث املباشر على 

الخدمة من توجيه  متلقو مكن بحيث يت "الفيس بوك"صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 

 .أسئلتهم بشكل مباشر إلى هؤالء املسؤولين واالستماع إلى اإلجابة بشكل واضح وشفاف

 لخطة املسؤولية املجتمعية التي تتبناها لعام 
ً
، والتي تتضمن 2018ويأتي إطالق الوزارة لهذه املبادرة تنفيذا

الوزارة، وتساعد على إيصال خدماتها ملتلقي  تنفيذ مبادرات مجتمعية تنبثق من رحم مهام ومسؤوليات

 .الخدمة بشكل جديد وخالق

 

 الوزارة تطلق مبادرة جديدة تحت عنوان "نافذة على املسؤول"
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أطلقت الوزارة مبادرة جديدة تحت عنوان )جايين عندك نوضح معلومتك( والتي نفذ خاللها فريق املبادرة 

عشر في الشمال والوسط والجنوب إضافة الى ورشة إضافية  تاتثقيفية في محافظات اململكة االثن حلقات

خصصت للطلبة األردنيين الحاصلين على ثانويات عربية أو أجنبية من داخل وخارج األردن وكانت هذه 

االستفادة من  تهدف إلى شرح وتوضيح أسس قبول الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية وكيفية الحلقات

 إلى التعريف بآلية تقديم طلبات االلتحاق من خالل وحدة تنسيق 
ً
جميع الفرص التي تقدمها للطالب، إضافة

القبول املوحد، والفرص املتاحة أيضا من خالل مديرية البعثات لالستفادة من املنح الخارجية أو القروض 

 .واملنح الداخلية

 

 )جايين عندك نوضح معلومتك( تواصل ميداني مع متلقي الخدمة 
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التثقيفية وأشعرتهم بحرص الوزارة عليهم  الحلقاتمورهم الذين حضروا املبادرة الطلبة وأولياء أأسعدت 

كما  ،وعلى اإليصال املبكر للمعلومة لهم لضمان عدم ضياع الفرص واالستفادة منها في الوقت املناسب

ة أسهمت املبادرة في التأكيد على أهمية العمل امليداني لوزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية تطبيقا للرؤيا امللكي

وسائل اإلعالم للحضور املتميز لها في اإلعالم املحلي املرئي واملسموع واملقروء حيث تناولتها  السامية، إضافة

أن الوزارة قامت بإرسال رسائل نصية لطلبة كل محافظة على هواتفهم الخلوية تبلغهم علما  .بكل إيجابية

باستخدام خاصية البث  الحلقاتفي محافظتهم كما تم بث كل  الحلقةفيها بترتيبات الزمان واملكان لعقد 

 "الفيس بوك"املباشر على الصفحة الرسمية لوحدة تنسيق القبول املوحد على موقع التواصل االجتماعي 

 حتى يستطيع الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحضور من مشاهدة الورشة واالستفادة منها.

 لخطة املسؤولية املجتمعية التي تتبناها لعام إطالق الوز  وتجدر اإلشارة إلى أن
ً
ارة لهذه املبادرة يأتي تنفيذا

، والتي تتضمن تنفيذ مبادرات مجتمعية تنبثق من رحم مهام ومسؤوليات الوزارة، وتساعد على إيصال 2018

 .خدماتها ملتلقي الخدمة بشكل جديد وخالق
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وزارة ورشة عمل بعنون "التخطيط االستراتيجي" وتطبيقه في بناء خطة استراتيجية للوزارة لألعوام العقدت 

( وحضر الورشة مدراء املديريات ورؤساء الوحدات في الوزارة واملعنيين في التخطيط 2019-2021)

ة مفهوم تضمنت الورش حيثقدم الورشة الدكتور ابراهيم الفاعوري و االستراتيجي ورسم السياسات، 

االستراتيجية، وأهمية التخطيط االستراتيجي، وتعريف الرؤية والرسالة وماهيتها، وتقديم أمثلة عليهما 

 ملؤسسات عاملية متميزة، وتم التطرق الى نماذج وأسئلة تساعد في صياغة الرؤية والرسالة و التحليل الرباعي

(swotللبيئتين الداخلية والخارجية ) عريف بسجل أصحاب العالقة )الشركاء( وكيفية وتم الت في الوزارة

 تصنيفهم حسب األولوية بناء على معياري االهتمام والتأثير. 

(، وتم مناقشتها بين 2021-2019وفي نهاية الورشة تم تقديم مقترح للخطة االستراتيجية للوزارة لألعوام )

استراتيجية الوزارة بمشاركة جميع املعنيين الحضور وتقديم املالحظات واالقتراحات املناسبة لصياغة 

 واالستفادة من املعرفة والخبرة املوجودة لدى العاملين فيها.

 

 "الوزارة ةاستراتيجيتدريبية حول "التخطيط االستراتيجي وبناء عمل ورشة 
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الطرق واالجهزة  بأحدثدورة تدريبية لكشف التزوير في الشهادات والكشوفات الجامعية  بعقدوزارة ال قامت

 .الفنية

موظفا من مختلف الدوائر الفنية في  الوزارة الى  40فيها رة التي ستستمر اربعة ايام ويشارك وتهدف الدو 

ات تعريف املشاركين بالتزوير وطرقه واليات فحصه وكشفه وكيفية التعامل مع الوثائق بمحتوياتها من كتاب

 .وتواقيع واختام وعالمات امنية

لالطالع على  تدريبيةورات وقال امين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة د

الطرق املستجدة في كشف الوثائق املزورة حيث ستوفر الدورة  فرصة للمشاركين لالطالع على مكونات 

الوثائق واملستندات وطرق تزويرها والتمييز بين املستندات االصل املزورة واملقارنة بين الكتابات والتواقيع 

 .االصلية واملقلدة

 

  تدرب كادرها على كشف تزوير الشهادات والكشوفات الجامعية الوزارة
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ين سواًء املوجودة داخل أطلقت الوزارة بوابة إلكترونية جديدة خاصة بمكاتب املستشارين الثقافي

الجامعات الرسمية وعدد من الجامعات الخاصة، أو تلك املوجودة خارج األردن في عدد من  األردن في

 الدول العربية واألجنبية.

أن هذه البوابة تهدف إلى تمكين الطلبة من  الوزارةوأشار األستاذ الدكتور عاهد الوهادنة أمين عام 

عريفية بكل مكتب كاالسم واملوقع وأسماء العاملين فيه، وتعريفهم بالخدمات االطالع على املعلومات الت

التي يقدمها، والبيانات الضرورية التي تمكن كل طالب من التواصل مع املكتب بكل يسر وسهولة في حال 

 بأول على جميع اإلعالنات التي يقوم كل مكتب بنشرها للطلب االطالعحاجته إلى ذلك، إضافة إلى 
ً
 ة.أوال

وتأمل الوزارة من خالل إطالقها لهذه البوابة إلى زيادة التواصل بين مكاتب املستشارين الثقافيين 

والطلبة خاصة أولئك الدارسين خارج األردن، مما يمكن هذه املكاتب من القيام بواجبها بشكل فعال، 

هؤالء الطلبة في والعمل على تحقيق الهدف الرئيس ي من وجودها وهو تذليل أي صعوبات قد تواجه 

 الدول الدارسين فيها.

في الجامعات االردنية الرسمية والخاصة واملنتشرة في  مكاتب املستشارين الثقافيينوتجدر اإلشارة إلى ان 

،إضافة الى ملتلقي الخدمة  جميع انحاء اململكة بواقع اربعة عشر مكتبا والتي تقوم بتقديم الخدمات

ين في السفارات األردنية في الخارج تقدم الخدمات ألبنائنا الطلبة تسعة مكاتب للمستشارين الثقافي

 الدارسين خارج األردن.

 

 

 الوزارة تطلق بوابة إلكترونية خاصة بمكاتب املستشارين الثقافيين داخل وخارج األردن
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 :في الجامعات االردنية الرسمية والخاصة مكاتب املستشارين الثقافيين

 إقليم الجنوب إقليم الوسط الشمال إقليم

 جامعة مؤتة الجامعة األردنية اليرموك جامعة

 جامعة الحسين بن طالل الخاصة جامعة العلوم التطبيقية االردنية والتكنولوجياجامعة العلوم 

 جامعة الطفيلة التقنية جامعة البترا جامعة آل البيت

 الجامعة األردنية فرع العقبة الجامعة الهاشمية جامعة جرش األهلية

  / املركز التطبيقية جامعة البلقاء جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون 

  األردنية الجامعة األملانية 

 

 السفارات االردنية بالخارج:في  مكاتب املستشارين الثقافيين

 السودان، مصر، لبنان، الجزائر، الكويت، أوكرانيا، الباكستان، روسيا، اليونان.
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 مع خطة التحول اإللكتروني للوزارة قامت مديرية تكنولوجيا املعلومات والتحول اإللكتروني 
ً
تماشيا

 بتطوير وأتمته نظام محاسبة البعثات الداخلية ونظام اإلجازات واملغادرات.

 

طلبات ويعتمد نظام محاسبة البعثات الداخلية على البيانات الواردة من النظام اإللكتروني لتقديم 

الحصول على املنح والقروض حيث يتم ترحيل البيانات إلى نظام محاسبة البعثات بعد صدور النتائج 

لى تالتة أقسام، القسم األول يتعلق بمديرية البعثات والقسم إويقسم النظام في الوقت الحالي  .النهائية

والعمل  .الواردة من الجامعات الثاني يتعلق بمديرية الشؤون املالية بما يخص عمليات صرف املطالبات

حيث تم استخدام تقنية الويب  .جار حاليا إلنجاز القسم الثالث الخاص بمكاتب املستشارين الثقافيين

في إنشاء هذا النظام وذلك لسهولة عملية الربط بين مديرية البعثات ومديرية الشؤون املالية ومكاتب 

 الوطني للطالب كمرجع رئيس ي. تم اعتماد الرقمو كما  .املستشارين الثقافيين

 

أما بالنسبة لنظام اإلجازات واملغادرات اإللكتروني فهو نظام بديل للنماذج الورقية املستخدمة لهذه 

الغاية بحيث يخدم هذا النظام جميع موظفي الوزارة في مختلف املديريات بما فيهم املوظفين في مكاتب 

ية من خالل بوابة خاصة لكل موظف يستطيع الوصول إليها املستشارين الثقافيين في الجامعات األردن

 الوزارة تنهي تطوير وأتمته نظام محاسبة البعثات ونظام االجازات
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من خالل اسم مستخدم وكلمة مرور كما وتم إضافة خدمة الرسائل الخلوية بحيث يتم إعالم املسؤول 

  املباشر برسالة نصية عن تقدم أحد موظفيه بطلب إجازة أو مغادرة، واعالم املوظف باألجراء املتخذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والوزارة بجميع كوادرها تبذل أقص ى الجهود لتقديم  بخدمات الوزارة،مواطنون يشيدون 

 أفضل الخدمات وتحقيق الرؤيا والتطلعات امللكية السامية
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وقال الطويس ي  الدكتور عادل الطويس ي سكن الطالبات الوافدات في عمان. االستاذوزير معالي التفقد 

خالل الزيارة ان سكن الطالبات الوافدات يحظى بعناية فائقة وفق منهجية رسختها الوزارة حرصا منها 

على تهيئة االجواء املناسبة في توفير وتأمين اقامة مريحة وهادئة للطالبات الالتي يشكلن صلب اهتمام 

، روماني، أرمينا تونس، زارة، ويقطن في هذا السكن عدة جنسيات تمثل الجزائر، املغرب، اليمن،الو 

 وبعض الدول االخرى. الصين، هنجاريا

بين الجامعات العربية في  هوبين ان الوزارة تسعى ان تكون سكنات الطالبات االنموذج الذي يحتذى ب

ف تأمين الراحة واالستقرار لهن وتوتيق العالقة بينهن نوعية الخدمات التي تقدمها لجميع الطالبات بهد

من خالل تجسيد روح التسامح والعمل الجماعي والتعاون والتكاتف واستغالل اوقات الفراغ لتصبح 

  طاقة من العطاء واالبداع.

ن واعربت الطالبة الجزائرية احالم بن رابح طالبة الدكتوراه بتخصص الرياضيات في الجامعة األردنية ع

للجهود التي تبذلها لتوفير وابحث العلمي شكرها وتقديرها للحكومة االردنية ممثلة بوزارة التعليم العالي 

  البيئة التعليمية والتدريسية للطالبات الجزائريات سواء بمؤسسات التعليم العالي او سكنات الطالبات.

لفة بين الطالبات للتخفيف من وحشة واكدت الطالبة ان ادارة السكن تنظم فعاليات ومبادرات لنشر اال

االغتراب منذ لحظة ابتعادهن عن ذويهن مشيرة الى ان هذه املبادرات تتمثل باالفطارات الرمضانية 

 وتنظيم رحالت ترفيهية وزيارات جماعية واملشاركة في الفعاليات الطالبية.

غرفة لكل طالبتين مجهزة  واوضحت الطالبة ان السكن يوفر الراحة التامة للطالبات خصوصا توفيره

 بكل الخدمات الالزمة لإلقامة املناسبة.

 يتفقد سكن الياسمين للطالبات الوافدات معالي الوزير 
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 من منهجية املسؤولية املجتمعية التي تتبناها 
ً
التي تهدف إلى تعــــزيز دور و ، 2018للعام  الوزارةفانطالقا

بتنظيم مجموعة  وفريق املسؤولية املجتمعية اللجنة االجتماعية قامت ،املحـــــليتجــــــاه املجتمــــع االـــــوزارة 

في ف .من النشاطات تهدف إلى تجــــــذير مفهـــــــوم االلتزام املجتمعـــــــي وتعزيز جو العمل بروح األسرة الواحدة

اء مفعمة باملودة والتراحم بين املوظفين تم تنظيم حفل إفطار ملوظفي الوزارة في شهر رمضان املبارك أجو 

 .حرم الوزارةداخل 

 ،للمسنينوبمشاركة عدد من موظفي الوزارة وعائالتهم تنظيم حفل إفطار خيري في دار الزهراء كما وتم 

 ألطفال دور رعاية األيتام والجمعيات اوحفل افطار اخر 
ً
 ترفيهيا

ً
لخيرية حيث تضمن االفطار برنامجا

 إلى توزيع الهدايا عليهم،
ً
تنظيم لقاء ملوظفي الوزارة وتحت رعاية معالي الوزير كما وتم  لألطفال إضافة

تم خالله تكريم عدد من الطلبة أبناء العاملين  ،لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

 .2018-2017الحاصلين على مؤهالت علمية جديدة خالل العام الجامعي 

تم و  ،تنظيم احتفال بعيد استقالل اململكة الثاني والسبعينوبرعاية معالي الوزير تم وفي مسرح الوزارة 

 .الحاصلين على مؤهالت علمية جديدة املتقاعدين واملوظفينتكريم املوظفين  خالله

تنظيم ورشة توعوية ملوظفي الوزارة عن سلبيات التدخين وبالتعاون مع مركز الحسين للسرطان تم 

 ودوره في زيادة فرصة اإلصابة بالسرطان.

وتم في مطلع الشهر الجاري تشغيل حضانة ابناء موظفي الوزارة ضمن مشروع انشاء ودعم الحضانات 

 الوزارة واملجلس الوطني لشؤون التي تم توقيعها بين  االتفاقيةوحسب  والخاصة الحكوميةفي املؤسسات 

 .بهاعلى رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى كافة العاملين من الوزارة حرصا  االسرة

 

 

 اللجنة االجتماعية وفريق املسؤولية املجتمعية وتميز على الصعيدين الداخلي والخارجي
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 2018أعداد زوار املواقع اإللكترونية التابعة للوزارة منذ بداية عام 

 االجتماعيوأعداد املتابعين على صفحات التواصل 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 2018 آب – الرابعالعدد  -املجلة اإللكترونية  

 الوزير معالي لقاءات 

  
2018/5/10 

 معالي الوزير يلتقي وفد فنلندي

2018/5/14 

السفير الليبي بعمان الدكتور معالي الوزير يلتقي 

 محمد حسن البرغثي

  
2018/5/17 

 نائب السفير القطري  يلتقي الوزير معالي

2018/5/30 

 بعمانامللحق الثقافي العماني  يلتقي الوزير معالي

 اسماعيل بن عبد هللا البلوش ي

  
2018/6/26 

 سمو األمير مرعد بن رعد يلتقي الوزير معالي

2018/6/26 

 رابطة األكاديميات األردنيات يلتقي الوزير معالي
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2018/7/8 

 رئيسة اتحاد الجامعات الدولي يلتقي الوزير معالي

2018/7/16 

 وفد جامعة ابن خلدون التركية يلتقي الوزير معالي

  
2018/7/22 

 جامعة ايلينوي األمريكيةوفد  يلتقي الوزير معالي

2018/8/6 

 مدير الدفاع املدني يلتقي الوزير معالي

 
2018/8/15 

 جمهورية مقدونياوفد  يلتقي الوزير معالي
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 األمين العامعطوفة لقاءات 

  
2018/6/26 

 عطوفة األمين العام يلتقي وفد بنك األنماء األملاني

(KFW) 

2018/7/4 

عطوفة األمين العام يلتقي رئيس قسم التعليم 

االتحاد من أجل  العالي والبحث العلمي في منظمة

 ( في برشلونةUFMاملتوسط )

  
2018/7/19 

 عطوفة األمين العام يلتقي وفد
ً
من السفارة  ا

 املاليزية

22 /7 /2018 

عطوفة األمين العام يلتقي وفد جامعة ايلينوي 

 بحضور رؤساء الجامعات األردنية األمريكية

 
29 /7 /2018 

املجلس امين عام عطوفة األمين العام يلتقي 

 التمريض ي األردني
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