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وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

معالي وشيس التعليم العالي والبحث العلمي ألاستاذ الدكتوز عادل الطويس ي يعلن هتائج املىح
والقسوض الداخليت وصىاديق دعم الطالب للعام الدزاس ي 7102/7102
اهؼالقا مً جىجيهاث ضيد البالد صاخب الجاللت الهاشميت امللك عبد هللا الثاوي بً الحطين
املعظم خفظه هللا ورعاه ،عملذ وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي ومىذ العام  ،2004على
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
ألاعشاء على مقاعد الدراضت بشكل خاص ،مً خالل العديد مً البرامج املخىىعت ،مىسعت بين
مدطاو كافت ألالىيت واملدافظاث
مىذ وبعثاث كاملت وبعثاث جشئيت وقزوض ،حغؼي وبخىسيع
ٍ
وألاقاليم في جميع أرجاء اململكت.
ل
خيثثث ج ثثم بخثثاري  2017/11 / 5ف ثثخذ بثثاد الخق ثثدم ًلكتروهيثثا م ثثً خثثالل دخ ثثىل الؼالثثب ًل ثثى املىق ثثع
ل
الالكترووي ملديزيت البعثاث في الىسارة واملخصص لهذه الغايت مىضحا فيه حعليماث حعبئثت الؼلثب
إلالكتروو ثثي م ثثع إلاش ثثارة ًل ثثى أن كاف ثثت الخعليم ثثاث وألاض ثثظ والش ثثزوغ للب ثرامج املخاخ ثثت كاه ثثذ معلى ثثت
ل
بش ثثكل واض ثثل للؼال ثثب الزاف ثثب بالخق ثثدم لالض ثثخفادة م ثثً ه ثثذه البث ثرامج مش ثثيرا ًل ثثى أن ه ثثذه الفت ثثرة
امخدث لغايت  2017/11/19لخمكين الؼلبت مً اضخكمال ًجزاءاتهم.
ل
وقثثد قامثثذ ال جىثثت املكلفثثت بهثثذه املهمثثت بخثثدقيا الؼلبثثاث ورقيثثا مثثع واقثثع البياهثثاث إلالكتروهيثثت كثثل
على خدي ومً خالل الزبؽ مع قىاعد البياهاث املخىفزة مً دوائز رضميت أخزي مثل وسارة التربيت
والخعليم و دائزة ألاخىال املدهيت واملؤضطت العامثت للظثمان الاجخمثاوي وصثىدوع املعىهثت الىػىيثت،
ومديزيثثت الخقاعثثد املثثدوي والعطثثكز  ،ومزاعثثاة حعثثديل الؼلبثثاث التثثي جدخثثا ًلثثى حعثثديل طثثمً ليثثت
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واضث ثثحت وصث ثثالخياث مدث ثثددة للمث ثثىافين املدث ثثدديً مث ثثً أعظث ثثاء ال جىث ثثت ،و لث ثثك لفدث ثثص الىخث ثثائج
ل
إلالكتروهيت ومؼابقتها مع الىخائج املطخخزجت خاضىبيا إلعالنها خطب ألاصىل.
وفيم ااا يأ ااي اع ااداد الطلب اات ال اارين اس ااترادوا م اان امل ااىح والق ااسوض للع ااام الدزاس ا ي 7102/7102
( )37244طالب وطالبت موشعت كالتالي:
عدد الطلباث

عدد الطلبت

الكأي

املسشحين

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت اربد الجامعيت

401

385

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت عجلىن الجامعيت

53

51

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الطلؽ الجامعيت

265

242

0

0

378

360

كليت املجتمع

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الاميرة رخمت الجامعيت
جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الشرقاء الجامعيت
جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت عمان الجامعيت للعلىم

2

0

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الاميرة عاليت الجامعيت

118

111

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت معان

117

101

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت العقبت

143

132

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الهىدضت الخكىىلىجيت

419

346

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الكزك

475

432

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الشىبك الجامعيت

21

21

جامعت البلقاء الخؼبيقيت  -كليت الحصً الجامعيت

296

248

جامعت الؼفيلت الخقىيت  -الكليت الخقىيت املخىضؼت

133

121

2821

2550

املاليت والاداريت

املجموع
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اعالن هتائج القبول املوحد للدوزة الشتويت 7102/7102
أعلً معالي وسيز الخعليم العالي والبدث العلمي ألاضخا الدكخىر عادل الؼىيس ي هخائج القبىل
املىخد للدورة الشخىيت  2018/2017خيث جم قبىل جميع الؼلبت املخقدمين بؼلباث الخداع
ل
للقبىل في الدورة الشخىيت ( )2018/2017والبالغ عددهم ( )13004ػالبا وػالبت مىسعين على
الجامعاث ألاردهيت العشز ،حطعت منها رضميت باإلطافت ًلى جامعت العلىم إلاضالميت العامليت،
ل
علما بأن هذا القبىل هى قبىل جىافس ي فقؽ خيث أن عمليت قبىل الدورة الشخىيت ال جخظمً
جىفيذ أ مً الخخصيصاث الىاردة في أضظ القبىل ،كما جمذ املىافقت على ًجزاء املىاقالث بعد
صدور هخائج القبىل املىخد مً جخصصاث اث معدل جىافس ي أعلى ًلى جخصصاث مطاويت ،أو
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
ل
( )1515ػالبا وػالبت.
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ل
مىعا للتزويز الىسارة جدمي وزائا معادلت الشهاداث بىطع ) (QR-Codeعليها.

قامذ وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي بخؼىة عمليت ل حد مً عمليت التزويز مً خثالل وطثع
) (QR-Codeعلثثى وزثثائا املعادلثثت الصثثادرة عنهثثا ،خيثثث يثثخم قثزاءة هثثذا الزمثثش املشثثفز فثثي أ مكثثان فثثي
الع ثثالم م ثثً خ ثثالل جؼبي ثثا خ ثثاص عل ثثى اله ثثاجص املدم ثثىل أو م ثثً خ ثثالل ق ثثار خ ثثاص  ،ويدم ثثل ه ثثذا
الزمثثش معلىمثثاث عثثً الىزيقثثت وعثثً خاملهثثا ،كمثثا أهثثه باإلمكثثان اضثثترجاو و ث ت منهثثا جكثثىن مدفىاثثت
في مزكش جكىىلىجيا املعلىماث الىػني ،ويخم مؼابقت مدخىي الىزيقت التثي يثزاد الخأكثد مثً اثحتها،
مثثع الىزيقثثت التثثي جثثم اضثثترجاعها ،وجأمثثل الثثىسارة أن جقثثىم جميثثع الجامعثثاث ألاردهيثثت باالضثثخفادة مثثً
ل
هثثذه الخجزبثثت ووطثثع ) (QR-Codeعلثثى الشثثهاداث الصثثادرة عنهثثا ،وصثثىال ًلثثى وقثثص عمليثثت التزويثثز
والقظاء على هذه الظاهزة بشكل نهائي.
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ل
الىسارة جؼلا ػلب معادلت الشهاداث الكتروهيا
ل
للدط ث ث ث ث ث ث ثثهيل علث ث ث ث ث ث ث ثثى املث ث ث ث ث ث ث ثثىاػً وجمشث ث ث ث ث ث ث ثثيا م ث ث ث ث ث ث ثثع الخىجث ث ث ث ث ث ث ثثه الحكث ث ث ث ث ث ث ثثىمي للخدث ث ث ث ث ث ث ثثىل إلالكترووث ث ث ث ث ث ث ثثي
ل
أػلقذ وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي خدمثت جقثديم ػلثب املعادلثت ًلكتروهيثا خيثث طثخؼيع
أ ش ص يزفب بمعادلت شهادجه جقديم ػلب ًلكترووي مً أ مكان في العالم.
ويثثشود الىظثثام الع ث ص املعنثثي ب ضثثم مطثثخخدم ورقثثم ضثثز طثثخؼيع مثثً خاللهمثثا مخابعثثت خالثثت
ل
الؼل ثثب ،وج ثثىفز ه ثثذه ال دم ثثت للؼال ثثب ًمكاهي ثثت جدمي ثثل الىز ثثائا وارض ثثالها الكتروهي ثثا ،كم ثثا ط ثثخؼيع
ل
الؼال ثثب دف ثثع الزض ثثىم الكتروهي ثثا بالخع ثثاون م ثثع أ ف ثثىاجيركم ،وعى ثثد ًض ثثخالم الؼل ثثب يق ثثىم املىا ثثص
املعني في الىسارة بعزطه على ال جىثت وفثي خثال صثدر قثزار بثذلك ،يثخم ًرضثال رضثالت يؼلثب بمىج هثا
مً املعني ًرضال الىزثائا ألاصثليت بثأ وضثيلت بزيثد أو ًخظثارها الثى الثىسارة ليثخم مؼابقتهثا للخدقثا
مً احتها ،ويخم الطير ب جزاءاث اصدار وزيقت املعادلت خطب ألاصىل.
ولهثثذه الغاي ثثت أع ثثدث ال ثثىسارة في ثثديى جىط ثثي ي لدطثثهيل عل ثثى الؼال ثثب كيفي ثثت حعبئ ثثت الؼل ثثب وحعبئ ثثت
الىما املؼلىبت وجىطيذ جميثع ال ؼثىاث .وضيطثخمز العمثل بالىمثا الىرقيثت ًلثى جاهثب إلاجثزاء
إلالكترووثثي ختثثا نهايثثت شثثهز جمثثىس  2018لحثثين الىقثثىف علثثى جاهشيثثت الىظثثام املؤجمثثذ وجؼثثىيزه بىث لثاء
عل ثثى الخغذي ثثت الزاجع ثثت وب ثثىفظ الىق ثثذ جه ثثشث ال ثثىسارة مدؼخ ثثين داخ ثل مديزي ثثت املعادل ثثت ط ثثخؼيع
ل
املىاػً حعبئت الؼلب الكتروهيا وبمطاعدة أخد مىافي الىسارة.
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اخخخام ورشاث اضتراجيجياث الخعليم العالي في القزن الىاخد والعشزيً
بزعايثثت أ.د عاهثثد الىهادهثثت أمثثين عثثام الثثىسارة اخخخمثثذ بخثثاري  2018/2/14ورشثثاث اضثثتراجيجياث
الخعليم في القزن الىخد والعشزيً والتي عقدث بالخعاون بين وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي
ل
واملجلظ الثقافي البريؼاوي والتي اضتهدفذ القياداث ألاكاديميت في الجامعاث ألاردهيت او جاما مثع
أخث ثثد مشث ثثاريع ال ؼث ثثت الاضث ثثتراجيجيت لخىميث ثثت املث ثثىارد ال شث ثثزيت  2025-2016بهث ثثدف جؼث ثثىيز قث ثثدراث
أعظاء الهيئت الخدريطيت في الجامعاث
وق ثثال أم ثثين ع ثثام ال ثثىسارة الاض ثثخا ال ثثدكخىر عاه ثثد الىهاده ثثت ان الىرش ثثاث هاقش ثثذ قظ ثثايا الخعل ثثيم
وال ث ث ثثخعلم والخخؼ ث ث ثثيؽ والخق ث ث ثثديم ورص ث ث ثثد بزه ث ث ثثامج الخؼ ث ث ثثىيز امل ث ث ثثي ألاك ث ث ثثاديمي و القيث ث ث ثادة وإلادارة.
مثثً جاه هثثا أكثثدث هائثثب رئثثيظ املجلثثظ الثقثثافي البريؼثثاوي مثثي ابثثى خمديثثت ،ان وسارة الخعلثثيم العثثالي
شزيك اضاس ي ودائم لبىاء جطىر الخعاون ورفد كافت الاػزاف بال براث ممثا يثدعم جؼثىيز الخعلثيم
العالي ألاردوي كىهه اصبذ مىارة للخعليم العالي في املىؼقت.
واش ثثارث ال ثى ان ه ثثذا البره ثثامج ي ثثأحي اض ثثخكماال للبره ثثامج املش ثثترك ب ثثين ال ثثىسارة واملجل ثثظ م ثثع جامع ثثت
 Plymouthللىص ثثىل ل جامع ثثت الزيادي ثثت خي ثثث ان جىافط ثثيت قؼ ثثاو الخعل ثثيم الع ثثالي جزجك ثثش عل ثثى رف ثثع
معايير الخعليم والخعلم.
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وشازة التعليم العالي وبالتعاون مع املجلس البريطاوي
جختتم وزشت عمل حول آليت الاعتراف باملؤسساث ومعادلت املؤهالث في اململكت املتحدة
اخخخمثثذ ورشثثت العمثثل التثثي أقيمثثذ بالخعثثاون بثثين وسارة الخعلثثيم العثثالي والبدثثث العلمثثي واملجلثثظ
الثقافي البريؼاوي في عمان يىم ألاربعاء املىافا  ،2018/3/21وفي هذا الطياع بين أمثين عثام وسارة
الخعل ثثيم الع ثثالي والبد ثثث العلم ثثي أ.د عاه ثثد الىهاده ثثت أن الىرش ثثت الت ثثي عق ث ث ثثدث ب شث ثزاف مؤضط ثثت
ل
 NARICالبريؼاهيث ثثت جظ ث ثثمىذ بياه ث ثثا لهظمث ثثت الخعل ث ثثيم الع ث ثثالي ف ث ثثي اهجلت ث ثرا وويل ث ثثش وايزلى ث ثثدا الش ث ثثماليت
واض ثثكخلىدا كم ثثا ج ثثم الاػ ثثالو عل ثثى هظ ثثام القب ثثىل و الش ثثهاداث والخعل ثثيم الخقن ثثي ومط ثثاراث الخعل ثثيم
وط ث ثثمان الج ث ثثىدة واعخم ث ثثاد الاػ ث ثثار الع ث ثثام للم ث ثثؤهالث وهق ث ثثل ومعادل ث ثثت املط ث ثثاقاث وهظ ث ثثام الط ث ثثاعاث
املعخمثثدة بمثثا فثثي لثثك أهظمثثت بىلىهيثثا والاهظمثثت ألاوروبيثثت ألاخثثزي ،وجثثم عثثزض ضثثيىاريىهاث خاصثثت
ل
لخخصص ثثاث الؼ ثثب والهىدض ثثت والعم ثثارة والخص ثثميم واملداض ثثبت والادارة ،وش ثثملذ الىرش ثثت م ثثىادا
مفصث ثثلت عث ثثً ليث ثثاث معادلث ثثت الشث ثثهاداث مث ثثً خث ثثار اململكث ثثت املخدث ثثدة وػزيقث ثثت الخقيث ثثيم والخىزيث ثثا
والاعتث ثراف باملؤضط ثثاث ومعادل ثثت امل ثثؤهالث ،وش ثثارك بالىرش ثثت أعظ ثثاء لجىت ثثي املعادل ثثت والاعتث ثراف
باإلطثثافت لكافثثت مثثىافي الثثىسارة املعىيثثين وعثثدد مثثً املخخصثثين فثثي ألاردن ،وجثثم عقثثد هثثذه الىرشثثت
ط ثثمً ضياض ثثت ال ثثىسارة الزامي ثثت لخؼ ثثىيز اجزاءاته ثثا بى ث لثاء عل ثثى أفظ ثثل املمارض ثثاث العاملي ثثت ،والج ثثديز
بالذكز أن املجلظ البريؼاوي عخبر داعثم وشثزيك فثي وشثاػاث وسارة الخعلثيم العثالي والبدثث العلمثي
هدى افاع القزن القادم.
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هافرة الخدماث املوحدة
ل
جىفيذا ل ؼت الاضتراجيجيت الضخقؼاد الؼلبت العزد وألاجاهب لألعىام  ،2020-2017قامذ
الىسارة ممثلت بمديزيت شؤون الؼلبت الىافديً ومديزة جكىىلىجيا املعلىماث ب عداد مىقع هافذة
ال دماث املىخدة للؼلبت الىافديً .خيث أن الىافذة حشمل معلىماث مخىىعت عً ألاردن وجظم
ل
 4أبىابا حعزف الؼالب بالخعليم العالي والطياخت والزعايت الصحيت وإلاقامت الؼالبيت في ألاردن.
وهدف املىقع الزئيظ هى ج طيؽ ًجزاءاث الالخداع بالجامعاث للؼلبت الىافديً ،ولذلك جمكً
الىافذة أ ػالب رافب بالدراضت في ألاردن البدث عً أيت جخصص في أ جامعت في اململكت،
ل
وًرضال ػلب الخداع ُيزضل ًلى الجامعت الكتروهيا ،ل حصىل على قبىل مبدئي ،والزد يصل خالل
مدة ال جخجاوس خمطت أيام عمل مً جاري ارضال الؼلب.
وًطافت ًلى لك ،يمكً ل ش ص وباضخخدام الىافذة ،الخىاصل مع مديزيت شؤون الؼلبت
الىافديً مباشزة لألضئلت والاقتراخاث والشكاوي.
مً الجديز بالذكز أن ال ؼت الاضتراجيجيت الضخقؼاد الؼلبت العزد وألاجاهب حطتهدف سيادة
ل
أعدادهم مً  40.000خالياً ،لى  70.000ػالب وػالبت بدلىل العلم  ،2020و لك اضخجابت
ل
ل ؼت الخدفيز الاقخصاد ( )2022-2018التي أقزتها الحكىمت ودعما إلجمالي الىاجج املدلي
ألاردوي .ويشار الى أن مىقع هافذة ال دماث املىخدة يأحي طمً اضتراجيجيت الخؼىيز بالىسارة
ل
واو جاما مع خؼت جىميت املىارد ال شزيت ( )2025-2016وجىصياتها ملىاكبت أفظل ألاضاليب
ل
املخبعت عامليا.
ومً جاري ًوشاء مديزيت شؤون الؼلبت الىافديً ُرصدث سيادة م حىات في
أعداد الؼلبت الىافديً ،وقد شملذ الشيادة  44جيطيت عزبيت وأجى يت ،خيث كاهذ أكثر
الجيطياث العزبيت سيادة هي القؼزيت والكىيديت والعماهيت وعزد  48واملصزيت والطعىديت
وإلاماراجيت ،أما الدول فير العزبيت ألاكثر سيادة لعداد الؼلبت كاهذ فاها والصين وقيرفيزضخان
وضىغافىرة والفلبين وحشاد وجشر القمز.
املجلت إلالكتروهيت

وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

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
والىخائج ال اصت بجائشة امللك عبدهللا الثاوي لخميز ألاداء الحكىمي والشفافيت" يىم الازىين
املىافا  ،2018/2/8والتي جأحي طمً ههج الىسارة وخزصها على رفع كفاءة وجؼىيز العاملين
وججذيز زقافت الخميز.
وقد افخخذ الىرشت عؼىفت ألامين العام ألاضخا الدكخىر عاهد الىهادهه ورخب بالحظىر
واملشاركين مً مىافي الىسارة ،وقدم مقزر معايير جائشة امللك عبدهللا الثاوي للخميز في الىسارة
شزح جفصيلي خىل مىهجياث العمل في الىسارة وجؼبيقاتها وًجزاءاث الخدطين والخؼىيز املطخمز.
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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
عبثثدهللا الثثثاوي لخميثثز ألاداء الحكثثىمي والشثثفافيت" يثثىم ألاخثثد املىافثثا  ،2018/3/4والتثثي جثثأحي طثثمً
ههج الىسارة في جؼىيز قدرة وأداء كادرها.
وقد افخخذ الىرشت عؼىفت ألامين العام ألاضخا الدكخىر عاهد الىهادهه ورخب بالحظىر
واملشاركين مً مىافي الىسارة وبدظىر الدكخىر ابزاهيم الفاعىر مً جامعت العلىم
والخكىىلىجيا ،وتهدف هذه الىرشت الى بيان أهميت جدقيا مخؼلباث الخميز .فيما جددر مقزر
وأعظاء الفزع معايير جائشة امللك عبدهللا الثاوي لخميز ألاداء الحكىمي والشفافيت للدورة الثامىت
لعام  2017/2016عً عمل املعايير.
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.

املجلت إلالكتروهيت

وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي

حعليماث جديدة لالعتراف بمؤضطاث الخعليم العالي فير ألاردهيت ومعادلت الشهاداث
قامثثذ وسارة الخعلثثيم العثثالي والبدثثث العلمثثي بخعثثديل حعليمثثاث الاعت ثراف ومعادلثثت الش ثهاداث خيثثث
جث ثثم فصث ثثل الخعليم ث ثثاث ًلث ثثى حعليم ث ثثاث خاصث ثثت بث ثثاالعتراف بمؤضط ث ثثاث الخعلث ثثيم الع ث ثثالي فيث ثثر ألاردهي ث ثثت
وحعليمثاث خاصثت بمعادلثت الشثهاداث والتثي جثم وشثثزها فثي الجزيثدة الزضثميت فثي العثدد رقثثم ()5501
جاري  ،2018/2/15وكان لك الخعديل بهدف جالفي الغمىض وبعثع الاشثكاالث التثي جثم اكدشثافها
ل
ازىثثاء جؼبيثثا الخعليمثثاث التثثي كاهثثذ ضثثاريت ،وملىاكبثثه الخؼثثىر الحاصثثل عامليثثا واهثثىر اهثثىاو واشثثكال
جديدة مً الخعليم وملزاعاة مصالل أبىائىا الدارضين في ال ار .
وكثثان مثثً أبثثزس الخعثثديالث علثثى هثثذه الخعليمثثاث ًمكاهيثثت ججشئثثت مثثدة إلاقامثثت املؼلىبثثت للخخصصثثاث
إلاوط ثثاهيت بدي ثثث ال جق ثثل ك ثثل م ثثدة ًقام ثثت ف ثثي ك ثثل م ثثزة ع ثثً ش ثثهزيً مخص ثثلين مىسع ثثت عل ثثى ض ثثىىاث
الدراضثثت لحثثين ًنهثثاء مثثدة إلاقامثثت كاملثثت وهثثي ضثثىت دراضثثيت بىاقثثع ( 8شثثهىر) ،مثثع الخىىيثثه أن هثثذا
الخعثثديل لثثم شثثمل الخخصصثثاث العلميثثت خيثثث بقيثثذ مثثدة إلاقامثثت كمثثا هثثي ويجثثب أن ال جقثثل كثثل
فتثثرة ًقامثثت عثثً فصثثل دراس ث ي بىاقثثع ( 4شثثهىر) لحثثين ًجمثثام مثثدة إلاقامثثت املؼلىبثثت كاملثثت وخطثثب
الخعليمثثاث ،و لثثك لحاجثثت هثثذه الخخصصثثاث ًل ثثى املخخب ثراث والخؼبيقثثاث العلميثثت ،وقثثد جثثاء ه ثثذا
الخعثثديل لظثثمان جىاصثثل الؼلبثثت مثثع مشثثزفيهم ،خيثثث كاهثثذ الخعليمثثاث الطثثابقت جدثثيذ للؼالثثب أن
يىهي مدة إلاقامت في ضىت واخدة وال يىجد ما يظمً جىاصله مع مشزفه ػيلت فترة الدراضت.
وجىاولث ثثذ الخعليمث ثثاث الجديث ثثدة أضث ثثظ معادلث ثثت الشث ثثهاداث الصث ثثادرة وفث ثثا هظث ثثام الخعلث ثثيم البىلث ثثىوي
وجدديد عدد الطاعاث لكل درجت علميت وخددث الخعليماث الجديدة أضظ الاعتراف بالجامعثاث
فيثثر ألاردهي ثثت ،كم ثثا عالج ثثذ الخعليم ثثاث أض ثثاليب الخعلثثيم الحديث ثثت مث ثثل الخعل ثثيم ع ثثً بع ثثد والخعل ثثيم
املدمج والخعليم الالكترووي وكيفيت معادلت الشهاداث الصادرة وفا هذا الىىو مً الخعليم.
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مىح دزاسيت مقدمت من دول شقيقت وصديقت للطلبت ألازدهيين للعام الدزاس ي 7102/7102
ضمن اطاز التبادل الثقافي
ل
اضدىادا الى البرهامج الخىفيذ املىقع بين وسارة الخعليم العالي والبدث العلمي ألاردهيت ووسارة
املىارد ال شزيت الهىغاريت في مجال الخعليم العالي والبدث العلمي يقدم الجاهب الهىغار 400
مىدت دراضيت للؼلبت الاردهيين لكافت املطخىياث الدراضيت (البكالىريىص – املاجطخير –
الدكخىراه) ولم يددد البرهامج الخىفيذ ا جخصص او بزهامج خيث جقبل جميع الخخصصاث
والبرهامج ،وجقدم هذه املىذ امخياساث هي :الزضىم الدراضيت مدفىعت ،الخامين الص ي املجاوي،
ل
مخصصاث شهزيت ،علما بأهه ضيعقد امخدان جفاطلي في الجامعت ألاردهيت يىم ال ميظ
 2018/3/29زم يخم جزشيذ اعلى العالماث ل جاهب الهىغار .
ل
كما واعلىذ الىسارة ايظا عً عددا مً املقاعد الدراضيت (هفقت خاصت) ملطخىي الدراضاث
العليا (للعام الدراس ي  )2019-2018في الدول العزبيت الشقيقت الخاليت املغزد ،لبىان ،جىوظ
ومً مخخلص الدول وخار اػار الخبادل الثقافي مثل بزوها  ،كاسخطخان ،ا ربيجان ،كىريا،
اهدوهيطيا وخطب الامخياساث املقدمت مً الجهت املاهدت .علما بان الىسارة جقىم باإلعالن عً كافت
املىذ املقدمت على مىقع الىسارة.

املجلت إلالكتروهيت
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اجفاقيت حعاون بين الىسارة والهيئت ال يريت الهاشميت
جدثثزص الثثىسارة دائمثثا علثثى ججثثذيز مفهثثىم املطثثؤوليت املجخمعيثثت ،والتثثي حعثثشس دورهثثا اججثثاه املجخمثثع
املدلثثي والشثزاكت مثثع املؤضطثثاث املدهيثثت لخدقيثثا الخىميثثت املطثثخدامت فثثي الجىاهثثب املخخلفثثت خاصثثت
الاقخصثثاديت منهثثا .وطثثمً هثثذا املفهثثىم قامثثذ الثثىسارة بخىقيثثع اجفاقيثثت مثثع الهيئثثت ال يريثثت ألاردهيثثت
الهاش ثثميت  /بى ثثك املالب ثثظ ،خي ثثث ضث ثخقىم ال ثثىسارة بمىج ثثب ه ثثذه الاجفاقي ثثت باضخظ ثثافت ص ثثىاديا
خاص ثثت لجم ثثع الخبرع ثثاث العييي ثثت م ثثً املالب ثثظ وألاخذي ثثت وألالع ثثاد لص ثثالل مىخف ثثي بى ثثك املالب ثثظ
ال ير .
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شيادة كبيرة في عدد شواز املوقع إلالكترووي للوشازة
شهد املىقع إلالكترووي لىسارة الخعليم العالي والبدث العلمي واملىاقع الفزعيت ألاخزي ال اصت
ل ل
بالىخداث واملديزياث املخخلفت في الىسارة ًقباال كبيرا مً الشوار خيث بلغ عدد سوار املىقع خالل
ل
عام  )429100( 2017سائزا ،كما حشهد صفداث الىسارة على مىاقع الخىاصل الاجخماوي املخخلفت
سيادة كبيرة في اعداد املخابعين ُ ،عشي لك الى اهخمام الىسارة بخدديث وجؼىيز هذه املىاقع
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
الاجخماوي بشكل متزامً مع ما يخم وشزه على املىقع إلالكترووي.

املجلت إلالكتروهيت
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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
معالي الىسيز يلخقي الطفيرة اللبىاهيت في عمان
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2018/3/8
ل
معالي الىسيز يلخقي وفدا مً هىاد القائمت العزبيت
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

املجلت إلالكتروهيت
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لقاءاث ألامين العام

2018/2/12
عؼىفت ألامين العام يلخقي ضعادة ضفير
الجمهىريت الزوماهيت في عمان الطيد هيكىال
كىمىيطكى

2018/2/18
عؼىفت ألامين العام يلخقي مع الجهت املكلفت
بدراضت مبادرة بىك إلاعمار ألاملاوي )(Kfw

2018/7/3
ل
عؼىفت ألامين العام يلخقي وفدا مً
Queen's University Belfast
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